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 1 نام کے( س) زہرا فاطمہ سیدہ

 اور اسم: میں الفاظ دوسرے ہے؟ تعلق کیا درمیان کے( نام صاحبنام اور ) مسمی اور اسم:  1س

  ہے؟ مناسبت کیا درمیان کے اسم صاحب

  کا متعال خداوند اور لیئے، کے ذات کی عالم پروردگار ہے وثنا حمد تمام الرحیم، الرحمن هللا بسم: ج

علیہم ( پر آل پاکیزہ کی اسر وا) صل هللا علیہ و آلہ وسلم( محمد القاسم ابو آقا ہمارے ہوو سالم   درود

 ۔  )السالم

( کریم) نام کا شخص کسی جیسے ہیں جاتے رکھے کے مناسبت کسی بغیر نام کے اشخاص اوقات اکثر

 اور۔ ہے واال ہونے زائل اور فنا وہ جبکہ دیں رکھ( خالد) نام کا کسی اور ہو( بخیل) وہ جبکہ دیں رکھ

 ہو، غالم کا امارہ نفس والے دینے حکم کا برائی اور شیطان وہ حاالنکہ دیں رکھ( هللا عبد) نام کا کسی

 اپنے فقط نام اور ہوتا نہیں تعلق کوئی ساتھ کے مسمی اپنے کا ناموں ارتجالی کے طرح اس پس

 کیا اشارہ طرف کی اس اور جائے ےپہچان ریعےذ کے اس تاکہ ہے کرتا اشارہ طرف کی صاحب

 ۔ جائے

 ابو نے( ع) المومنین امیر طرح جس ہے رکھتا مطابقت سے مسمی اپنے جو ہے وہ نام حقیقی مگر

 اپنے جو ہے وہ اسم) :کی یوں تعریف کی اس وقت رکھتے بنیاد کی نحو علم سامنے کے دؤلى االسود

 اسم کا کتاب طرح جس دے، خبر میں کے بارے مسمی اپنے جو یعنی( بتائے میں بارے کے مسمی

 مصنف سے وجہ اسی ہے، بتاتا میں بارے کے مضامین کے اس ےلپہ سے ڑھنےپ اس كو عنوان اور

  ۔ ہے ہوتا خالصہ کا کتاب پوری وہ ونکہكی ہے سوچتا زیادہ بہت پہلے سے رکھنے نام کا کتاب

  ہے؟ دی اہمیت کو مسئلے کے رکھنے نام کے اوالد نے مقدس شارع کیا: 2 س

 نام خوبصورت پس ہے، ہوتا اثر بڑا پر سلوک اور نفسیات شخصیت، کی اس کا نام کے شخص: ج

ر  گا خالف بر کے اس ہجبك ہے، کرتا بلند سر ےاس اور ہے کرتا عطا خوداعتمادی کو مسمی اپنے

 معاشرہ اور نفس علمائے طرح جس ہے کرتا محسوس حقارت صاحب کا اس ہو تو قبیح نام كسى  كا

                                           
یہ ایک گفتگو  ہے جسے نعیم ٹی وی چینل نے جناب شیخ یعقوبی  کے ساتھ، شہادت صدیقہ زہراء )س( کی مناسبت سے، شب جمعہ  - 1

 تھى۔ انجام دى کو  5/6/2011، بمطابق 2/1432ج/2
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 نہیں، واحترام عزت کوئی کی اس میں معاشرے کہ ہے کرتا محسوس یہ ہمیشہ اور۔  ہیں کرتے بیان

 ہوتے رہے اڑا مذاق کا نام کے اس لوگ دوسرے جب پر طور خاص ہیں، لیتے موڑ منہ سے اس لوگ

 انتقام سے معاشرے پر طور کے عمل رد یا ہے کرتا اختیار دوری سے لوگوں وہ سبب کے جس ہیں،

 ۔ ہے لیتا

 اس کہ کرے کوشش یہ وہ جب ہے ہوتا اثرانداز میں سلوک اور سازی شخصیت کی انسان نام شک بے

 کا نام اس وہ تو ہے( علی) یا ہے( محمد) نام کا شخص ایک جیسے ہو، مطابق کے نام کے اس عمل کا

 فاطمہ نام کا جس عورت ایک یا۔ ہو اہل کا رکھنے نام یہوہ  کہ ہے کرتا کوشش اور ہے کرتا احترام

 ںہی چلتے برخالف کے صفات کی نام صاحب لوگ یہ جب اور۔ ہے بنتی امانتدار کی نام اس وہ تو ہے

 دیندار اور باحجاب وہ جبکہ ہے زینب یا فاطمہ نام کا اس کہ ہیں کرتے تنقید پر ان گلو دوسرے تو

 کا نام کے اس بھی میں ساخت کی شخصیت کی صدام قاتل اور وجابر ظالم شاید اور۔  وغیرہ۔ ہے نہیں

  ۔ تھا اثر

 نام اچھا کا اس وہ کہ ہے دیا قرار حق یہ پر باپ لیئے کے بیٹے نے مقدس شارع سے وجہ اسی

أول ما يبرُّ الرجل ولده أن يسميه باسم ) فرمایا نے( ع) کاظم امام۔ رکھے

 ساتھ کے بیٹے اپنے والد جو نیکی پہلی سے سبحسن، فليحسن أحدكم اسم ولده؛ 

 جعفر امام اور( ۔ رکھو نام اچھا كا  بیٹے اپنے تم پس۔ ہے رکھنا نام خوبصورت کا اس وہ ہے کرتا

 ہوئے کرتے وصیت کو( ع) علی نے( ص) نبی کہ ہے کی روایت سے )ع( آباء اپنے نے( ع) صادق

يا علي حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه : فرمایا

 ادب کو اس رکھے، نام اچھا کا اس وہ کہ ہے یہ حق کا بیٹے پر باپ! علی اے موضعًا صالحًا؛

 تاہر باقی تک قیات روز اثر کا نام کہ ہے لگتا یوں اور(۔ کرے عطا مقام نیک ایک اسے اور سکھائے

استحسنوا أسماءكم :فرمایا نے( ص) خدا رسول: ہك ہے مروی سے( ع) صادق امام۔ ہے

إلى نورك، فإنكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فالن بن فالن 

 شک بے کرو انتخاب نام خوبصورت لیئے اپنے وقم يا فالن بن فالن ال نور لك؛
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 کی نور اپنے فالن بن فالن اے ہگا ك جائے پکارا ریعےذ کے( ناموں) انہی تمہیں دن  ےك قیامت

 1 (۔نہیں نور کوئی لیئے تیرے فالن بن فالن اے اور بڑھو، طرف

 پاس کے( ص) آپ لیکر کو بچے نومولودے نپوہ  ا کہ تھی عادت یہ کی اصحاب کے( ص) خدا رسول

۔ تھے کرتے درخواست کی رکھنے نام اچھا ایک  کا بچے تبرک باب از سے( ص) آپ اور تھے آتے

 اس نے( ص) خدا رسول کہ جیسا بنے ایسا وہ کہ تھے رکھتے شگون یہ نسبت کی مستقبل کے اس اور

 ۔ ہے رکھا نام کا

 الرحمن عبد ساتھ کے سند اپنی نے الصحیحین علی مستدرک صاحب نیشاپوری حاکم سے مناسبت اس

 اسے وہ تو تھا ہوتا بچہں اہ ےشخص ك سیک جب) کہا  نے انہوں کہ ہے کی روایت سے عوف بن

 آپ کو حکم بن مروان جب۔ تھے کرتے دعا لیئے کے اس( ع) آپ اور تھا آتا پاس کے( ص) نبی لیکر

 ؛هو الوزغ الملعون ابن الملعون:فرمایا ےن )ص(  پتو آ گیا الیا پاس کے( ص)

 ائمہ ہمارے احادیث کی طرح اس میں کتابوں ہماری اور 2(ہے ملعون بن بزدل و  ضعیف ملعون وہ

3۔ہیں مروی سے )السالم علیہم(

                                           
 میں موجود ہیں۔ 22یہ روایات وسائل الشیعہ، کتاب النکاح، ابواب احکام اوالد، باب  - 1

 .138ص، 18، جىمعجم رجال الحدیث، سید خوئ - 2

 ، مادہ )وزغ(.ىمجمع البحرین، طریح - 3
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وقت اس  بات   رکھتے نام کا اپنی اوالد والدین تاکہ ہے مستحب شرعا رکھنا  نام بعض کیا: 3س 

 یں؟ھكر كا خیال

 نام کے( اجمعین علیہم هللا صلوات)  بیت اہل ان کے اور ( ص)نبی نام ترین افضل سے سب: ج

 علیہم بیت اہل (عالوہ کے اس ہے، انتہا کی حسن بلکہ ہیں خوبصورت معانی کے ان چونکہ ہیں

 روایت سے )ع( آباء اپنے نے( ع) صادق امام۔ ہے دی بھی ترغیب کی رکھنے نام یہ نے )السالم

من ولد له ثالثة بنين ولم : فرمایا نے( ص) خدا رسول: )فرمایا ہوئے کرتے

 میں ان اور ہوجائیں پیدا بیٹے تین ہاں کے جس؛ يسم ِّ أحدهم محمد فقد جفاني

 علیہ( رضا امام(۔ کیا ظلم ساتھ میرے نے اس تو رکھے نہ محمد بھی نام کا ایک کسی سے

: فرمایا نے )ص(  پآ کہ ہے کیا نقل سے( ص) نبی نے انہوں اور )ع( آباء اپنے نے) السالم

إذا سميتم الولد محمدًا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس )

 اور کرو اکرام کا اس پھر تو دو رکھ محمد نام کا بیٹے جب تقب حوا له وجهًا؛وال 

)علیہ  صادق امام اور( كرو مت برا منہ سامنے کے اس اور دو جگہ کو اس میں ومجلس محفل

واعلم أنه ليس في األرض دار فيها اسم محمد  :فرمایا نے( السالم

 محمد نام بھی میں گھر جس رپ زمین روئے کہ لو جان إال وهي  ُتقد س كل يوم؛

لو ولد لي  :فرمایا نے )ع( حسین امام اور 1۔ہے جاتا کیا احترام کا اس روزانہ ہے

 سو ہاں میرے اگر مائة ألحببُت أن ال اسمي أحدًا منهم إال  عليًا؛

 سوائے اگکرون نہیں پسند نام کوئی لیئے کے کسی سے میں ان میں تو ہوجائیں پیدا بیٹے( 100)

 2۔  کے علی نام

 :پوچھا نے امام آیا، پاس کے)ع(  صادق امام تھی ہوئی پیدا بیٹی ایک ہاں کے جسایك آدمى 

( )آه آه آه ثم وضع يده قال: فاطمة فقال )عما سميتها؟ 

أما إذا سميتها فاطمة فال  -إلى أن قال–على جبهته 

 نے امام فاطمہ،: کہا نے اس ہے؟ رکھا نام کیا ؛تسب ها وال تلعنها وال تضربها

                                           
 ۔ہے میں 23 باب اوالد، احکام ابواب الشیعہ، وسائل روایت ماقبل سے اس اور یہ - 1

 .25ایضا، باب  - 2
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 تو ہے دیا رکھ فاطمہ نام کا اس جب: کہا اور رکھا پر پیشانی اپنی ہاتھ اپنا پھر ،آہ آہ آہ: فرمایا

  1.(مارو مت اسے اور کرو مت طعن لعن پر اس دو، مت گالی کو اس

 ان اور ہیں، ہوتے متحقق امور کئی سے کرنے انتخاب اسماء کے) السالم علیہم( بیت اہل پس

 اس اور۔ ہے برکت لیئے کے فیملی پوری کی مولود اور۔ ہے اطاعت کی ارشادات ےانک میں

 جنہوں ہے رد پر دشمنون کے ان اور تشہیر کی مبارک وجود کے ان احیاء، کا ذکر کے ان میں

 سے رکھنے علی نام کہ تک یہاں کی کوشش کی مٹانے کو ذکر کے ان سے طریقوں مختلف نے

 نام یہ عالوہ کے اس ہے، جہت ایک کی حدیث مذکورہ کی)ع(  حسین امام یہ۔ تھا کیا منع بھی

 ہوتی شمار جفا ساتھ کے ان رکھنا نہ نام کا ان اور  ہے وفاء اور نیکی ساتھ کے ان میں رکھنے

 رفعت اور صدر شرح راحت، لیئے کے نام صاحب جو ہیں نام خوبصورت یہ این بر عالوہ۔ ہے

 ۔ ہیں بنتے سبب کا

 معنی کا جس (معاویہ) ےجیس ہیں نام مذموم وہ شک بے کے، (ع) بیت اہل نام  دشمن برخالف

 نفرت اور کراہیت جو اسماء جیسے ان اور حرب بن صخر باپ کا اس اور ےہ کتا واال بھونکنے

 ۔ہیں بنتے سبب کا

 ہیں پوچھتے اور ہیں آتے طرف کی علہیا هللا سالم زہرا فاطمہ سیدہ مناسبت صاحب اب: 4 س

  ؟ںیہ نام کے کتنے( س) زہراء: کہ

 اپنے نے انہوں طرح جس ہے( فاطمہ) نام کا ان تو ہو ذات اسم مراد ہماری سے اسم اگر: ج

 محمد گرامی پدر میرا اور ہوں فاطمہ میں کہ لو جان! لوگو اے) ہے کیا ذکر میں طبےخ معروف

 زہراء جیسے ہے شامل بھی کو لقب پس ہے، اعم ےس  اس مراد سے اسم یہاں لیکن ،(ہیں( ص)

 ۔ ہیں اسماء کئی کے ان سے لحاظ اس ابیہا، ما جیسے بھی کو کنیت اور ،(س)

 امالی، کتب؛ نىپا ےن ( سرہ قدس) صدوق شیخ ہیں، مختلف روایات سے حوالے کے تعداد کی ان

 کہ ہے کیا نقل سے)ع(  صادق امام ساتھ کے اسناد اپنی میں خصال اور الشرائع علل

تسعة أسماء عند هللا عز وجل، فاطمة، والصديقة،  لفاطمة)

والمباركة، والطاهرة، والزكية، والراضية، والمرضية، 

                                           
 .87 اوالد،باب احکام ابواب الشیعہ، وسائل - 1
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 فاطمہ، ہیں، نام نو کے فاطمہ نزدیک کے عزوجل هللا؛ والمحدَّثة، والزهراء

:فرمایا بعد کے اس  ۔1(زہراء اور محدثہ مرضیہ، راضیہ، زکیہ، طاہرہ، مبارکہ، صدیقہ،

يء تفسير فاطمة؟ قلت أخبرني يا سيدي، قال أتدري أي ش

 میرے بتایئے کہا نے میں ہے؟ کیا مطلب کا فاطمہ کہ ہو جانتے آیا فطمت من الشر

فمن عرف ) کہ ہے میں حدیث کی )ع( صادق امام اور ،(محفوظ سے شر: فرمایا موال،

( حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وإنما فاطمة )س

 کی فاطمہ نے جس فطموا عن معرفتها؛ سميت فاطمة ألن الخلق

 ہے گیا کہا لیئے اس فاطمہ کو فاطمہ اور پائی، قدر شب نے اس   شک بے کیا ادا حق کا معرفت

إنما ) :کہا نے اس کہ ہے مروی سے ہریرہ ابو ،(ہیں دور سے معرفت کی ان لوگ چونکہ

 ؛سميت فاطمة )س(، فاطمة ألن هللا فطم من أحبها من النار

 آگكو  والے کرنے محبت سے ان نے خدا ونکہكی ہے گیا رکھا لیئے اس فاطمہ نام کا فاطمہ

 (۔ ہے رکھا دور سے

 کرتی اشارہ طرف کی اسماء سارے بہت کے( س) زہراء سیدہ جو ںیہ بھی روایات دوسری اور

 یہ اور۔ ہے جاتا پہنچ تک  اسماء( 99) ننانوے عدد کہ تک یہاں زیادہ سے اس یا بیس جیسے ہیں

 ام اور کوثر جیسے نہیں شامل کو اسماء مشہور کے ان حدیث مذکورہ ونکہكی ہے واضح بات

 بیس کے فاطمہ: کہ ہے خبر صحیح اور) :ہے کہا میں مناقب نے آشوب شہر ابن وغیرہ، ابیہا

 مولد کتاب کو حدیث اس نے بابویہ ابن(۔ ہے کرتا داللت پر فضیلت کی ان اسم ہر اور ہیں، اسماء

 2۔ ہے کیا ذکر میں( س) فاطمہ

 کے کرنے شمار کو اسماء تمام روایات کہ ہے سکتا جا سمجھا یوں کو اختالف اس میں عدد

 کے ان نے وتعالی تبارک هللا جنہیں ہے کرتی ذکر اسماء وہ حدیث پہلی پس نہیں، میں سیاق

 اور فضائل کے ان جو ہے کرتی شمار کو اسماء ان حدیث دوسری اور ہے، کیا منتخب لیئے

                                           
الموسوعة الكبرى عن فاطمة بارے میں لکھے گئے انسائیکلوپیڈیا )ےمآخذ کو فاطمہ زہراء )ع( کے اس ك  - 1

 ( میں مالحظہ کریں۔18/329الزهراء 

 .18/438ایضا،  - 2
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 فضیلت ایک کسی سے میں فضائل کے ان صفت ہر ونکہكی ہیں کرتے کشف کو کمالیہ صفات

 ۔ کرتی نہیں نفی کی وجود کے اسماء دوسرے پس ہے، کرتی ترجمانی کی

 علماء معروف اور ہیں، شامل کو اسماء سارے بہت نصوص کی نامے زیارت انکے شک بے

 : کہااور  ہے دیا ترتیب میں شکل کی  نظم رجزی ایک کو اسماء کے ان نے عالم کسی سے میں

 آئے میں ںکتابو کی اصحاب طرح جس  ںہی مذکور میں( قرآن) کتاب القاب کے ان

 ہیں

  میمونہ  دیقہص                                           مرضیہ  رضیہ  معصومہ

 زکیہ

 سے میں القاب بعض کے ان  پائیں میں وراثت سے والد اپنے جنہیں صفات صاحب

 ۔ ہے محدثہ

 کے مشارکت کی کسی بغیر النساء سیدہ   مبارکہ اور بیضا درہ

 1۔جائے کی تحقیق کی معنی کے اس پس ہے ابیہا ام کنیت کی ان

  معانی کی طرف اشارہ ہے؟ خاصی س: کیا ان اسماء میں ک5س 

ی ہیں اور انکج: یہ اسماء هللا تبارک وتعالی اور اس اسکے رسول )ص( سے صادر ہوئے 

کیا ہے پس یہ حقیقت کے مطابق ہیں اور عین واقعیت منتخب  ( نے اپنے لیئے عمعصوم اوالد )

ہیں جس طرح گذشتہ حدیث )خدا کے نزدیک فاطمہ کے نو اسماء ہیں( میں وہ نام یا تو انکی 

 ،مناقب کی انکے یا  -جس طرح گذشتہ حدیث میں ہے- ی عکاسی کرتے ہیں کسی فضیلیت ک

کی وجہ سے وہ محبوب ہیں یا ایک تکریم ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے۔ اور سب کے جس 

ے مقدس حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور لادی کونین میں پائے پائے جانے واسب شہز

 احادیث شریفہ نے انکے معانی کی تشریح کی ہے۔ 

یم کے مطابق هللا نے رجس وہ اہل بیت سے ہیں جنہیں قرآن کرونکہ كیان کا نام طاہرہ ہے  پس

  سے دور رکھا ہے اور کمال پاکیزگی عطا کی ہے۔

                                           
  ۔میں ایك اور نظم بھى ہے 18/355اور ، 18/473 ،الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء - 1
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جیسا  ر ہر چیز سے منقطع ہوتی تھیں ونکہ عبادت خدا میں فنا ہوکكیاور بتول نام اس لیئے ہے 

طبرسی کی کتاب مجمع البیان میں ہے، یا وہ اپنے زمانے یا امت کی عورتوں سے فضیلت،  ہك

 کیا ہے۔ منفرد تھیں جیسا کہ زمخشری نے بیان دین، حسب اور عفت میں 

ونکہ وہ رسول خدا )ص( کی نسل میں کثرت اور بقاء کا واسطہ ہیں، كیاور ان کا نام کوثر ہے 

ثر انکی اوالد ہیں، سورہ کوثر کی تفسیر میں رازی نے اپنی تفسیر الکوثر میں کہا ہے: )کو

جو آپ )ص( کو اوالد نہ ہونے کی وجہ  ونکہ یہ سورت ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی ہےكی

رینگے جو زمانے کے سے طعنہ دیتے تھے۔ پس اسکا معنی یہ ہے کہ وہ انہیں ایسی نسل عطا ک

 گی(۔ رہے  ساتھ باقی

سے روایت کی ہے کہ )بے شک فاطمہ  (ع)کافی میں اپنی سند کے ساتھ امام موسی بن جعفر 

: ہك )ص( سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں اكرم بین )ع(صدیقہ اور شہیدہ ہیں(، اور امام کاظم 

يا علي إني قد أوصيت فاطمة )س( ابنتي بأشياء وأمرتها )

اے علی! میں  ؛أن تلقيها إليك فأنفذها، فهي الصادقة الصدوقة

نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کچھ چیزوں کی وصیت کی ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ آپ تک 

  ہے(۔والى  ےبولن چس ہمیشہپس انہیں نافذ کرو، بے شک وہ  پہنچائیں

 1ونکہ وہ دنیا وآخرت کی ہر خوشی کا منبع ہیں۔ كیھناء( بھی ہے الان کے القاب میں سے )ام 

( کی طرف اہیکی گفتگو سے میری توجہ )ام اب )س( کے بارے میں آپ : اسمائے زہرا 6س 

  مبذول ہوئی۔ پس اس نام کا معنی کیا ہے؟

اہل سنت اور اہل تشیع نے نقل کیا ہے۔ اہل سنت میں سے   ج: یہ زہراء )س( کی کنیت ہے جسکو

مصعب بن عبد هللا زبیری سے اور ابن اثیر نے   ھسات طبرانی نے معجم کبیر میں اپنی اسناد کے

میں  اسد الغابہ میں، ابو الفرج نے مقاتل الطالبیین میں، ابن حجر نے االصابہ اور تہذیب التہذیب

کتاب تاریخ مدینہ دمشق میں نقل کی ہے۔ اور یہ جناب زہراء )س( کی ( ے)ابن عساكر ن اور 

 مشہور ترین کنیت ہے۔ 

یہ کنیت انہیں انکے والد گرامی رسول هللا )ص( نے دی ہے۔ اور ممکن ہے یہ کنیت دینے کے 

  کئی اسباب ہوں:

انی ایسی تھی جیسے ایک ماں کی ۔ بے شک فاطمہ کی اپنے والد سے محبت، شفقت اور مہرب1

                                           
 ۔442-18/320، عن فاطمة الزهراءالموسوعة الكبرى خذ کے لیئے مالحظہ کریں: آنصوص اور کلمات کے م - 1
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ایک عاطفی بات نہیں  اپنی اوالد کی نسبت ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی مد نظر رہے کہ یہ صرف

  تھی بلکہ اس معرفت کاملہ کے ساتھ تھی جو انکے مقدس مقام سے مناسبت رکھتی ہے۔

 َوإنَُّه في ُأم ِّ ﴿ :قول خداوندی ہے۔ام کا معنی اصل اور اساس ہے جس طرح 2

اور بالشبہ یہ مرکزی کتاب )لوح محفوظ( میں ؛ الكِّتابِّ َلَدينا لعلٌي حكيمٌ 

( یعنی اصل کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ 4)الزخرف: ﴾ہمارے پاس برتر، پر حکمت ہے۔

کہ ان کی پوری نسل اور ذریت ونكیہیں  ومركز  )س( اپنے باپ کی اصل  میں، پس جناب زہراء

ہ آپ )ص( کی رسالت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور قیامت تک وسے ہے اور قیامت تک  انہی

کے راستے ریعے حقیقی اسالم ذنے اپنے موقف اور قربانی کے  )س( انہوں ونکہ كیتسلسل ہیں 

 ف اور تحریف سے بچایا۔ اانحر ےاس کو محفوظ رکھا اور 

والی جگہ کو ۔ ام کا معنی خالص چیز، اسکی نچوڑ اور مرکز بھی ہے جیسے انسان کے دماغ 3

کہا جاتا ہے اس کے ام الراس پر مارا، اور جس اور  ( کہا جاتا ہے، یعنى سر كا مركز )ام الرأس

ونکہ اس میں كیہ حمد کو ام الکتاب کہا جاتا ہے طرح مکہ کو ام القری کہا جاتا ہے اور سور

 ا ہییں ام اب)س( اس معنی م  قرآن کے عمومی اصول اور مبادئ پائے جاتے ہیں۔ پس جناب زہراء

اس ونکہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے تمام اوصاف حمیدہ جمع کیئے ہوئے ہیں، اور كیہیں 

اور امہات مومنین نے بھی کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے  ہصحاب بات کا اعتراف رسول خدا )ص( 

ما رأيت أحدًا أشبه سمتًا وال هديًا وحديثًا برسول هللا ) :کہا

ہدایت اور گفتگو میں فاطمہ  سیرت، میں نے  طمةفي قيامه وقعوده من فا

 1ہ نہیں دیکھا(۔شبیے ان ك ںقیام وقعود می )ص( کے سے بڑھ کر کسی کو رسول خدا 

)ص( کی  نے انہیں یہ کنیت اس لیئے دی ہو تاکہ رسول خدا  )ص(  ۔ اور ممکن ہے رسول خدا4

گمان کرے اس کا راستہ ا ازواج میں سے جو بھی فاطمہ )ص( سے اشرف اور افضل ہونے ک

النَّبِّيُّ َأْوَلى ﴿:ونکہ قرآن کے مطابق وہ امہات المومنین ہیں؛ كیروک دے

نبی مومنین کی جانوں پر ؛بِّاْلُمْؤمِّنِّيَن مِّْن َأْنُفسِّهِّْم َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاُتُهمْ 

(۔ پس 6)األحزاب/ ﴾خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے اور نبی کی ازواج ان کی مائیں ہیں

 آپ )ص( کی ازواج پر مقدم رہیں۔  وہ ا رکھ دی تاکہہبیفاطمہ کی کینت ام ا ےن )ص(  رسول خدا

جس طرح مدینے میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا پیمان باندھا تو دوسروں کی 

                                           
 ۔521ایک تاریخی مطالعہ،  زہراء، ة الفاطمةسیدالاہل سنت کے مآخذ میں سے مالحظہ کریں:  - 1
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ے )ص( س نے آپ )ع(کے لیئے کوئی بھائی نہیں چنا اور جب امیر المومنین  )ع( طرح علی 

 بھائی بنایا۔ کو اپنے لیئے چنا ہے اور انہیں اپنا ے آپ ن تو فرمایا: میںپوچھا 

  : کیا ان اسماء مبارکہ میں کوئی عملی درس بھی ہے؟7س 

ى َوُهَو اْلَعزِّيُز َوّلِلَِِّّّ اْلَمثَُل األَْعلَ ﴿: ج: خدا وند متعال نے فرمایا

 ﴾غالب آنے واال،حکمت واال ہےور هللا کے لیے تو اعلٰی صفات ہیں اور وہ بڑا ا؛اْلَحكِّيمُ 

مقصود اور ہدف ہے وہ هللا تبارک وتعالی ہے، اس  پہمچنا(، پس مثل اعلی جس تک 60)النحل: 

لیئے حدیث میں ہے کہ )اپنے آپ کو اخالق خدا کے ساتھ مزین کرو( یعنی خداوند متعال کے ان 

: اوصاف کے ساتھ متصف ہوجاو جنکی تعبیر اسماء حسنی کرتے ہیں۔ خداوند کا فرمان ہے

اور زیبا ترین نام هللا ہی کے لیے ہیں پس  ا؛بِّهَ َوّلِلَِِّّّ األَسَْماُء اْلُحسَْنى َفاْدُعوُه ﴿

 نسے مراد ہے ا  ﴾﴿فادعوہ بھا  (،180االعراف: )  ﴾تم اسے انہی )اسمائے حسنٰی( سے پکارو

ریعے اس سے ذعنی دعاووں اور اسماء مبارکہ کے اسماء کے ساتھ اسے پکارو اور یاد کرو ی

برحمتك التي )اللهم إني أسألك  توسل کرو جیسا کہ دعا کمیل ہے

اور اس کے عالوہ  وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء(

 بہت سی مبارک دعائیں ہیں۔ 

تعبیر کرتے ہیں جو اس عروج کی نمائندگی کرتی ہے كى ماء حسنی ایک بلند وباال حالت پس اس

 )سالمعلیہم ال (کے لیئے انسان کوشش کرتا ہے، اور روئے زمین پر اہل ابیت پہنچنےجہاں تک 

اپنے فضائل، صفات اور سلوک میں صفات الہیہ کا مظہر ہیں۔ اور انکے نام ایسے ہی نہیں 

رکھے گئے بلکہ ایک مکمل واقعیت کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ پس جناب زہراء )س( کے یہ 

بڑھنے والے ہر انسان کے  طرف اسماء ایسی صفات اور خصائص ہیں جو کمال اور سعادت کی

 رار دینے کے مستحق ہیں۔ لیئے اسوہ حسنہ ق

نام )فاطمہ( سے انسان اپنے نفس کو شر، گناہ اور انحراف سے دور رکھنا سیکھتا ہے۔ اور  ذا ہل

  ےس )صدیقہ( سے صداقت کا درس لیتا ہے، اور نام )طاہرہ( سے نفس کو خواہشات اور طمع

ئل سے پاک کرنا رذا پاکیزہ رکھنا سیکھتا ہے، اور دل کو بغض، حسد اور حقد ودشمنی جیسے

م اطمینان حاصل کرتا ہے، اور نا نام )راضیہ( سے خدا کی قضا وقدر پر ور سیکھتا ہے۔ ا

بنائے، اور اسکے محضر میں  بابرکت اپنے وجود کو  ہك ریعے کوشش کرتا ہےذ)مبارکہ( کے 

ا: خداوند نے فرمای طرح  ہدایت، صالح اور کمال ہو جس ہمیشہ خیر ہو، اور اس کی گفتگو میں
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اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا  ؛َوَجَعَلنِّي ُمبَاَرًكا َأْيَن َما ُكْنتُ ﴿

دوسرے اسمائے مبارکہ ہیں۔ یہ ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا  (۔ اسی طرح31مریم: ) ﴾ ہے

ہے۔وگرنہ ہر اسم پر مفصل گفتگو کی گنجائش ہے جس طرح ہم نے کتاب )شکوی القرآن( میں 

 صفات، انکے معانی اور آثار کے بارے میں بات کی ہے۔قرآن کی 

مرد اور عورت دونوں کے لیئے اسوہ حسنہ ہیں نہ کہ  )س(   : پس اس بنا پر جناب زہرا8س 

  صرف عورتوں کے لیئے؟

ج: جی یہ بات بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے، بلکہ وہ تمام مخلوقات پر حجت ہیں۔ اس حوالے 

نحن حجج هللا على خلقه، ) :مروی ہے کہے س )ع(سے امام حسن عسکری 

حجت ہیں، اور ہماری خدا كى  ہم مخلوق  پر  ؛وجد تنا فاطمة حجة هللا علينا

ہونے پر  ۔ اور ائمہ علیہم السالم اوالد فاطمہ زہراء )س( 1دادی فاطمہ ہم پر خدا کی حجت ہیں(

فخر اور شرف محسوس کرتے تھے۔ اور سر عام اس بات کا اظہار کرتے تھے، اور معصوم 

کامل کسی پر فخر نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو تمام مخلوقات کے لیئے اسوہ اور مثال ہو۔ 

اس جہت سے امام مہدی )عجل هللا تعالی فرجہ الشریف( اپنے ایک خط میں فرماتے ہیں کہ 

میرے لیئے رسول خدا )ص(  ( لي أسوة حسنة؛صسول هللا )وفي ابنة ر)

 2کی بیٹی میں اسوہ حسنہ ہے(۔

 

 

  

                                           
 .مالحظہ کریں میں   175زہراء، ایک تاریخی مطالعہ، ة الفاطمةسیدال كو كتاب مآخذ - 1

 ایضا. - 2
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 1سیدہ زہرا اور اہل بیت )ع( کا مقام ومرتبہ ،ن کریم رآق
 

)س( کی والدت کی مناسبت سے آیات کریمہ اور احادیث شریفہ کی  سیدہ طاہر فاطمہ زہرا 

 اور و کہ بہت زیادہ ہیںجاور مراتب عظمت کو جان لیتے ہیں روشنی میں انکے بعض فضائل 

جن کو شمار کرنے سے ہم عاجز ہیں، اور بذات خود ان کے اسماء اور القاب ان کے مقام کو 

، سیدہ نساء العالمین، امہ، راضیہ، راضیہ، مرضیہ، ام ابیہکشف کرتے ہیں ) طاہرہ، معصو

  کوثر، محدثہ، اور بتول وغیرہ(۔

کی طرف اشارہ کرتے ہیں  تبا)سالم هللا علیہا( کے مقام ومرہم مختصر انداز میں ان لیکن آج 

اور  -جانتے ہیں ذریعےجنہیں ہم قرآن اور اہل بیت )ع( کے درمیان گہرے تعلق اور مالزمہ کے

اور حدیث ثقلین سے ثابت ہونے والے اس تالزم کے درست اور  -)فاطمہ( ان میں سے ہیں  وہ

 5/181پس مسند احمد بن حنبل ) ۔ 2نبی )ص( سے صادر ہونے میں فریقین کا اجماع ہے

( میں اسکی سند کے ساتھ زید بن ثابت سے مروی ہے کہ اس نے کہا: رسول خدا 21068ح

كم خليفتين كتاب هللا حبل مدود ما إن ي تارك في))ص( نے فرمایا: 

وعترتي  -أو ما بين السماء إلى األرض -بين السماء واألرض

میں آپ  ؛أهل بيتي، وإن هما لن يفترقا حت ى يردا علي  الحوض

رسی  وسیع زمین وآسمان کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں،  ےخلیفلوگوں کے درمیان دو 

ے جدا نہیں س ےایك دوسرور وہ دونوں کبھی بھی میری عترت اہل بیت، ا  کتاب خدا اور 

صحابہ کی ایک حدیث  ہی ں مجھ سے مالقات کرینگے(۔ اور ہونگے یہاں تک کہ حوض کوثر می

 ہے۔  منقول ےس بڑی تعداد 

کہ اہل ہے بتایا ذریعےبے شک نبی )ص( نے بہت ساری جگہوں میں اپنے قول اور فعل کے

 ہیں۔   حسین )صلوات هللا علیہم اجمعین(بیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور 

ں نے کہا: ومہ سے روایت کی ہے کہ انہلحین میں اپنی اسناد کے ساتھ ام ساور مستدرک صحی

إِّنََّما ُيرِّيُد اّلِلَُّ لُِّيْذهَِّب َعنكُُم الر ِّْجسَ ﴿ :ہے میرے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی

 کا ارادہ بس یہی ہے ہر طرح کی ناپاکی کو هللا ؛ َأْهَل اْلبَيْتِّ َوُيطَه َِّرُكْم َتطْهِّيراً 

                                           
جمادی  20یہ ایک گفتگو ہے جسے جناب شیخ یعقوبی نے نعیم ٹی وی چینل میں، سیدہ فاطمہ زہراء )س( کی والدت کی مناسبت سے  - 1

 کو ریکارڈ کروائی تھی۔ 1/5/2013بمطابق  1434الثانی/

 ۔2/52، فضائل الخمسة من الصحاح الستةاہل سنت کے مآخذ جاننے کے لیئے مراجعہ کریں:  - 2
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اہل بیت ! آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق 

( اور کہا: پس رسول خدا نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السالم کو 33)االحزاب: ﴾ہے۔

هؤالء أهل بيتي، اللهم  ) :فرمایا )اور بالیا اور جمع کرکے(  پیغام بھیجا 

قالت أم  سلمة: يا رسول هللا ما أنا من أهل البيت؟ قال: 

ے ا ؛إن ك إلى خير. وهؤالء أهل بيتي اللهم  أهل بيتي أحق

اہل بیت میں  آپ کے۔ ام سلمہ نے کہا: اے رسول خدا! کیا میں اہل بیت ہیں میرےپروردگار! یہ 

 میرےاہل بیت ہیں، اے پروردگار حقیقت میں یہی  میرےسے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم خیر پر ہو۔ یہ 

 1اہل بیت ہیں(۔ 

اب نبی )ص( کی طرف سے عنوان اہل بیت کا مقصود متعین ہونے کے باوجود اہل بیت کے 

  مناقشے کی ضرورت نہیں۔ بحث و ںمی کے بارےمصداق  لغوی معنی اور 

 حدیث ثقلین کی روشنی میں عدل)ع( میں سے ہیں جو کہ  فاطمہ زہراء )س( اہل بیت  ہدیپس س

روز قیامت حوض  جدا نہیں ہونگے یہاں تک کہ سے ایک دوسرےوہ  قرآن ہیں اور  ومساوى

اہل بیت )ع(، صدیقہ طاہرہ )ع( اور  مہ گے۔ اور اس تقرب اور تالزم سے میں )نبی سے( ملیں

 ان )علیہ  نکوامیر المومنین )ع(کے لیئے بے شمار فضائل اور عالی مراتب اخذ کرتے ہیں ج

السالم( کی امامت اور رسول کے بعد پوری خلق سے افضل ہونے کے دالئل میں شامل کیا جاتا 

  :ہے: ان )فضائل( میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں

باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ ﴿  ۔ مقام عصمت، چونکہ قرآن1

  اور اسی طرح سیدہ زہراء، ( 42)فصلت/ ﴾ہے حکمت والے اور الئق ستائش کی نازل کردہ

 )س( عصمت کی دوسری ادلہ جیسے آیت تطہیر وغیرہ، سے ہٹ کے معصومہ ہیں۔

ہر چیز کا احاطہ کرنا، بے شک خدا نے ذریعے۔ مقام علم اور خداوند کے عطا کردہ علم کے2

اْلكَِّتاَب تِّبْيَانًا َوَنزَّْلَنا َعَليْكَ ﴿ :اپنی کتاب کی توصیف یوں بیان کی ہے 

اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی بنا کر  ؛ ل ِّكُل ِّ شَيْء  

ہم ؛ مَّا َفرَّطَْنا فِّي الكَِّتابِّ مِّن شَيْء  ﴿ :(، اور فرمایا89)النحل/  ﴾ہے۔ نازل کی

ہ زہراء )س( کے (۔ پس سید38)االنعام/ ﴾نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی 

 خداوند  ہی لیئے بھی علم اور معرفت کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کرنے کا مقام ثابت ہے۔ اور 

                                           
 ں۔كری ہمالحظ ں( می1/269، فضائل الخمسة من الصحاح الستةكتاب )  ہذشتگ كے مآخذ كو حدیث - 1
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َوالَ ُيحِّيطُوَن بِّشَيْء  ﴿ :کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے، جیسا کہ فرمایامتعال 

نہیں کر اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ ؛ م ِّْن عِّْلمِّهِّ إِّالَّ بَِّما شَاء

 (۔255)البقرہ/ ﴾سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے

  حجت ہے اور تمام خلقت پر اسکی اطاعت الزم ہےاور  قیادت، تم۔ قرآن کے لیئے مقام اما3

اور  ؛َوَما آَتاُكُم الرَّسُوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا﴿

( اور 7)الحشر/ ﴾اس سے رک جاؤ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں

وہ خواہش ؛إِّْن ُهَو إِّالَّ َوْحٌي ُيوَحى * َوَما َينطُِّق َعنِّ اْلَهَوى﴿ :فرمایا

اور  (4-3النجم/ ) ﴾نازل کی جاتی ہے سے نہیں بولتا۔یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو )اس پر( 

بالقرآن عليكم ): قرآن کے لیئے مقام امامت ہے، رسول خدا )ص( کا ارشاد ہے

قرآن کے ساتھ متصل رہو اور اسے اپنا امام اور قائد  ؛فاتخذوه إمامًا وقائداً 

قرار دو(۔ پس اسی طرح سیدہ زہراء )س( کے لیئے بھی مقام امامت اور قیادت ثابت ہے اور تمام 

سے روایت ہے کہ انہوں نے )ع( خلق پر اسکی اطاعت فرض ہے۔ جس طرح امام عسکری 

 1قات پر خدا کی حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ ہم پر هللا کی حجت ہیں(۔ )ہم مخلو: فرمایا 

َهَذا كَِّتاُبَنا َينطُِّق َعَليْكُم ﴿  ۔ قرآن حق ہے اور حق اسی کے ساتھ ہے4

 (29الجاثیہ/) ﴾ ماری یہ کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گیہ؛  بِّاْلَحق ِّ 

پس ؛  إِّنَُّه َلَحقٌّ م ِّثَْل َما َأنَّكُْم َتنطُِّقونَ َفَوَرب ِّ السََّماء َواألَْرضِّ )﴿

آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم! یقینا وہ اسی طرح برحق ہے جس طرح تم باتیں کر 

(۔ اور اسی طرح سیدہ زہراء )س( بھی ہیں وہ جہاں مڑتی ہیں حق اس 23)الذاریات/ ﴾رہے ہو۔

 طرف مڑتا ہے۔ 

اْلَحْمُد ّلِلَِِّّّ الَّذِّي َأنَزَل َعَلى َعبْدِّهِّ ﴿  ہے2 حكممست ےستمام مخلوقات ۔ قرآن 5

هللا کے لیے ہے  ثنائے کامل اس؛ ً   َقي ِّما* اْلكَِّتاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّه عَِّوَجا

جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی۔نہایت مستحکم 

معاشرے کے سربراہ کا ان پر والیت ہے وہ انکی قیادت جس طرح فیملی یا  (2-1الکھف/) ﴾ ہے

اسی طرح جناب  ،ت کے مطابق انکی رہمنائی کرتا ہےکرتا ہے اور انکی مصلحت اور سعاد

                                           
 .7/52خطاب المرحلہ،  - 1

 کتاب )شکوی القرآن( کی فصل )القرآن یصف نفسہ( کے ذیل میں کی ہے۔نى پا ہم نے قرآن کی ان صفات کے معانی کی تشریح  - 2
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نکا منھج ہی باقی ہیں اور ا  سربراہ( افضل واکمل  مستحكم ) زہراء )س( بھی تمام لوگوں سے

اور بلند ہے۔ بے شک آیت نے اس سیدھے پن کی علت بیان کی ہے کہ  مستحكمج سے تمام مناہ

 نہیں۔  كجىاس میں کوئی 

یہ ایک بابرکت  ؛َوَهـَذا كَِّتاٌب َأنَزْلَناُه ُمبَاَركٌ ﴿  ۔ قرآن ایک مبارک امر ہے6

 پس اس کی برکت، خیر اور عطا  ، (29)ص/ ﴾کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے

ہ ہدایت، ارشاد، سعادت، یونکہ كیہیں بابركت  اور معاشرے پر اس کے آثار  ہے اور نفسزیادہ 

 )س(  بشریت کی اطمئنان بخش زندگی اور تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ اسی طرح جناب زہراء 

ثیر ہے اور انکی عطا نہ ختم ہونے والی ہے، حتی خداوند نے ان کا نام کوثر ك بھی برکت  كى 

 رکھ دیا ہے جس کا مطلب خیر کثیر ہے۔ 

َواْعَتصُِّموْا بَِّحبْلِّ ﴿ امت کو تفرقہ، بکھرنے اور ضایع ہونے سے بچاتا ہے  ۔ قرآن7

كُْم إِّْذ ُكنُتْم اّلِل ِّ َجمِّيعًا َوالَ َتَفرَُّقوْا َواْذُكُروْا نِّْعَمَت اّلِل ِّ َعَليْ 

اور تم سب  ؛َأْعَداء َفَألََّف َبيَْن ُقُلوبِّكُْم َفَأْصبَْحُتم بِّنِّْعَمتِّهِّ إِّْخَواناً 

مل کر هللا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو اور تم هللا کی اس نعمت کو یاد 

لفت ڈالی اور اس کی کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو هللا نے تمہارے دلوں میں ا

اور قران اور اہل بیت علیہم  ،(103آل عمران/) ﴾نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے

: اسالم ہی هللا کی رسی ہیں جو امت کو بچاتے ہیں۔ اس حوالے سے سیدہ زہراء )س( نے فرمایا

اور ہماری  ؛وجعل إمامتنا نظامًا للمل ة وأمانًا من الفرقة)

 امامت کو ملت کا نظام قرار دیا اور تفرقہ سے بچایا(۔ 

ایک ایسی رازدار کتاب ہے جسے سوائے پاکیزہ لوگوں کے  وہ  ،۔ قرآن عزیز اور غالب ہے8

نے واال اپنے دشمن پر قاہر اور غالب آ ونکہ وہكیعزیز ہے )قرآن( تا۔ وہ سك کوئی اور نہیں چھو

ن ونکہ کوئی اسے نقصاكیہے، وہ عزیز ہے ومنفرد  ا وجود نادر ونکہ اس کكیہے، وہ عزیز ہے 

 ونکہ وہ مطلوب ہے اور ہر مفقود شی مطلوب ہوتی ہے، اسیكیسکتا، وہ عزیز ہے  پہنچانہیں 

  ہیں۔  سیدہ زہراء )س( بھی ان تمام معانی میں عزیز طرح 

خود اپنا وصف بیان  طرح     ۔ قرآن نصیحت، شفا، ہدایت اور عالمین کے لیئے رحمت ہے جس9

  کیا ہے۔ اسی طرح سیدہ زہراء )س( بھی ہیں۔

فعليكم )  )ص( نے فرمایا: نبی  ہیسا ك۔ قرآن کے لیئے مقام شفاعت ہے ج10
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قرآن سے جڑے رہو بے شک وہ آپ کا شفیع  ؛بالقرآن فإّنه شافعٌ مشّفع

 1(.ہے

روایت میں آیا ہے کہ   ہے،وز قیامت مقام شفاعت حاصل ر)س( کے لیئے بھی   اور جناب زہراء

 ىگن لینچ سے ای ں کے درمیان سے(  روز محشر اپنے دوستداروں اور محبوں کو )لوگو  وہ

 ا ہے۔نتچ ب دانوں کے درمیان سے بہترین دانےجس طرح پرندہ خرا

 منہ موڑتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا  ےس ۔ اور جو قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے، اس11

تصدیق ہے۔ اس کی حجت غالب ہے اور بغیر شاہد اور دلیل کے اور خصم  مخالف  اس کاقرآن 

ہے جس طرح نبی )ص( نے بیان فرمایا ہے کہ )ما حل مصدق( وہ اپنے قول میں ایک  شدہ 

پس جو ان پر ظلم کرے گا، اس کے حق کا  ،ہیں  خصم مصدق ہے۔ اسی طرح سیدہ زہراء )س(

میں  ےاس کی دشمن ہیں اور وہ اپنے دعووہ  منکر ہوگا  انکار کرے گا اور اس کی والیت سے

 سچی ہیں۔ 

إِّنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذ ِّْكَر ﴿  ۔ قرآن قیامت تک حفاظت کے ساتھ باقی رہے گا12

س ذکر کو یقینا ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ا ؛َوإِّنَّا َلُه َلَحافِّظُونَ 

باقی ہیں۔  تك سے قیامتبقاء  قرآن کی  )ع( کی حجتیں   اسی طرح اہل بیت ، (9)الحجر/ ﴾ہیں۔

ہے۔ اور جناب فاطمہ اور اہل بیت )ع( کا ذکر قیامت دلیل  اور یہ امام منتظر )ع( کے وجود پر 

، اور اصحاب رہنے واال ہے چاہے حاسدین، منافقین زندہ تک باقی رہنے واال ہے اور ان کا نور 

ُيرِّيُدوَن لُِّيطْفُِّؤوا ﴿ تم کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں خاور بغض اسے بجھانے 

یہ لوگ ؛ ُنوَر اّلِلَِّّ بَِّأْفَواهِّهِّْم َواّلِلَُّ ُمتِّمُّ ُنورِّهِّ َوَلْو َكرَِّه اْلكَافُِّرونَ 

چاہتے ہیں کہ اپنے منہ )کی پھونکوں( سے هللا کے نور کو بجھا دیں اور هللا اپنے نور کو پورا 

 (8)الصف/  ﴾مانیں۔ اہ کفار برا کر کے رہے گا خو

۔ قرآن کے ساتھ متمسک رہنے میں فتنوں سے نجات ہے، نبی اکرم )ص( سے مروی ہے کہ 13

)إن ها دار بالء وابتالء وانقطاع وفناء، : فرمایا ے)ص( ن پآ

فإذا التبست عليكم األمور كقطع الليل المظلم فعليكم 

ومن جعله خلفه بالقرآن، من جعله أمامه قاده إلى الجن ة 

                                           
  بعد آنے والی احادیث بھی اسی مآخذ میں ہیں۔اسی طرح اس کے . 238 /7: ہمیزان الحكم - 1
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مصیبت، آزمائش اور فنا کی جگہ ہے، جب تم پر امور  ہ )دنیا( ی ساقه إلى النار

اندھیری رات کی طرح مبہم اور تاریک ہو جائیں تو قرآن کا دامن تھام لو، جس نے اسے اپنا امام 

بنایا وہ اسے جنت کی طرف لے گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اسے جہنم کی طرف دھکیل 

)س( سے متمسک رہنے میں فتنوں سے نجات ہے اور ہدایت کی طرف   زہراء پس ہدایت  ،دیا(

 رہنمائی ہے۔ 

 ؛َوَما ُهَو بِّاْلَهْزلِّ *  إِّنَُّه َلَقْوٌل َفْصلٌ ﴿ :۔ قرآن اپنی توصیف یوں کرتا ہے14

( اور اسی 14-13)الطارق/ ﴾یہ )قرآن( یقینا فیصلہ کن کالم ہے، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔

ہیں ان میں کوئی بے معنی بات نہیں یا معانی سے كن  ہیصلزہراء )س( کے تمام کلمات قول ف

 خالی کوئی فضول چیز نہیں۔ 

لو مات من بين ) :ہے، امام زین العابدین )ع( فرماتے ہیں ساتھیایك مانوس ۔ قرآن 15

 ؛المشرق والمغرب لما استوحشُت بعد أن يكون القرآن معي

وحشت محسوس نہیں کرونگا جب تک  ںمیتو  ںمر جائی گسب لو کے اگر مشرق اور مغرب 

بے شک یہ ان ،ذکر ہے  كا   )ع(  سیدہ زہراء اور اہل بیت طرح  اسی  قرآن میرے ساتھ ہے(

 کے محبین اور دوستداروں کو مانوسیت عطا کرتا ہے اور انکے پیروکار نفوس کا مداوا ہے(۔ 

، امیر المومنین تھکتا ے انسان نہیں س اسے بار بار پڑھنے۔ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا اور 16

اس کو کثرت سے  ؛ )ال ُتخلقُه كثرُة الر د وولوُج السمع :)ع( نے فرمایا 

جتنا كا اس  دھرانے اور سننے سے اس کا ذکر پرانا نہیں ہوتا(۔ اسی طرح ذکر زہراء )س( ہے 

ہے حتی سال کے تمام دن اور سالہا سال  تکرار ہوتا ہے اتنا ہی قرب اور رونق میں اضافہ ہوتا

  مستمر رہے۔

۔ جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اور اسے سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اس کے 17

فرمایا: )قرآن کو سینے   ے)ص( ن پآلیئے اجر عظیم ہے، رسول خدا )ص( سے مروی ہے کہ 

سے لگانے والے رحمت خدا میں گھرے ہوئے ہیں، اور نور خدا وند متعال سے منور ہیں( اور 

جو ذکر زہراء )س( کو زندہ کرے، ان کے فضائل، مناقب اور مظلومیت کی پرچار کرے، اس 

 اجر عظیم ہے۔ كا طرح ىکے لیئے اس

یکی کے ساتھ جڑے رہیں، رسول خدا )ص( سے ۔ حاملین قرآن پر الزم ہے کہ وہ خیر اور ن18

إن  أحق  الناس بالتخش ع في السر  والعالنية ): ہك روایت ہے 
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لحامل القرآن، وإن  أحق  الناس في السر والعالنية بالصالة 

خلوت اور جلوت میں لوگوں میں سب سے زیادہ خشوع کا  ؛والصوم لحامل القرآن

اور جلوت میں لوگوں میں سب سے زیادہ نماز اور حقدار حامل قرآن ہے، اور بے شک خلوت 

)س( کے دوستداروں پر الزم ہے کہ وہ اس  پس سیدہ زہراء ، روزے کا حقدار حامل قرآن ہے( 

 طرح کی صفات حسنہ سے مزین ہو جائیں۔ 

إِّنَّا ﴿ ہے ۔ قرآن کا شب قدر کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور اسی رات قرآن نازل ہوا 19

 ﴾بے شک ہم نے اس )قرآن( کو شب قدر میں نازل کیا ۔؛َليَْلةِّ اْلَقْدرِّ  َأنَزْلَناُه فِّي

ہم  ؛إِّنَّا َأنَزْلَناُه فِّي َليَْلة  مُّبَاَرَكة  إِّنَّا ُكنَّا ُمنذِّرِّينَ ﴿  (1القدر/)

(۔ 3)الدخان/  ﴾نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقینا ہم ہی تنبیہ کرنے والے ہیں۔

ایک حدیث میں  كى )ع( امام صادق  اور سیدہ زہراء )س( کا بھی شب قدر سے گہرا تعلق ہے؛ 

فمن عرف فاطمة )س( حق  معرفتها فقد أدرك ليلة ) ہآیا ہے ک

ر کو درک جس نے فاطمہ )س( کی معرفت کا حق ادا کیا بے شک اس نے شب قد ؛القدر

 اقوال میں اس کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔   ۔ ہم نے اپنے بعض1کیا(

)ص(   ۔ تالوت قرآن کے آداب میں سے ہے کہ اسے حزن کے ساتھ پڑھا جائے، رسول خدا20

اقرأوا القرآن بالحزن فإن ه ) :نے فرمایا)ص(  پآسے مروی ہے کہ 

ونکہ وہ حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے(، اور كیقرآن کو حزن کے ساتھ پڑھو  ؛نزل بالحزن

اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا ) کہ ہے منقول سے( ص) آپ

ے تو رونے کی شکل بناو(، اور ت، اگر نہیں رو سکاؤہآنسو بقرآن پڑھو اور  فتباكوا؛

أم ا الليل فصافون ):  امیر المومنین )ع( نے متقین کے اوصاف میں بیان کیا ہے کہ

يحز نون  أقدامهم، تالين ألجزاء القرآن يرت لونها ترتيال

 پاوںاور راتوں میں ان کے  به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم؛

تالوت قرآن کی کثرت سے سوج جاتے ہیں، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس 

کرتے ہیں اور اپنے مرض کی دواء پاتے ہیں( پس اسی طرح  غمگیناپنے نفسوں کو ذریعےکے

چہ جائے کہ اس کی مظلومیت ذکر  غموم ہوتا ہے، سیدہ زہراء )س( ہیں، ان کے ذکر سے دل م

                                           
الموسوعة الكبرى عن فاطمة )  مآخذ کو فاطمہ زہراء )ع( کے بارے میں لکھے گئے انسائیکلوپیڈیا ےاس ك - 1

 ( میں مالحظہ کریں۔18/329 الزهراء
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کی جائے، روایت ہے کہ ایک شخص امام صادق )ع( کے پاس آیا جسکی ایک بچی پیدا ہوئی 

 ،تھی، امام نے پوچھا: اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا: فاطمہ، آپ )ع( نے فرمایا: آہ آہ آہ

جب اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اسے گالی   :ااور فرمایپھر اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھا 

 1مت دو، اس پر لعن طعن مت کرو اور اسے مت مارو(۔

ئمہ اطہار کے ا  وہں بیان کیئے ہیں میےباریہ خصائص جنہیں ہم نے جناب زہراء )س( کے

میں  ےبارکے اہل بیت )ع( میں سے ہیں۔ اور سیدہ زہراء )س(  ونکہ وہ كیلیئے بھی ثابت ہیں 

  ہیں۔ صاحب مناسبت  وہ ونکہكیخصوصی طور پر اس لیئے ذکر کیئے 

ہدایت دینے والے م ومرتبہ بیان کیا ہے اس میں ان )ع( کا یہ جو مقا  م نے اہل بیتہ بے شکہ

سادات کے پیروکاروں کے لیئے دعوت ہے، اور امام کی دعوت پر لبیک ہے )امام رضا )ع( 

له : وكيف ُيحيي  فقيلنا ، رحم هللا عبدا أحيا أمر)نے فرمایا:

أمركم ؟.. قال : يتعل م علومنا ويعل مها الناس، فإن  

 خدا اس شخص پر رحم کرے ؛الت بعونا لو علموا محاسن كالمنا الناس

امر کو کیسے زندہ کیا جاتا  پوچھا گیا: آپ کےےس نے ہمارے امر کو زندہ کیا: آپ )ع(  جس

فرمایا: ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، بے شک لوگ اگر ہمارے کالم   ہے؟

  2۔)کے حسن کو جان لیں گے تو ہماری پیروی کرینگے

  

                                           
 .87، كتاب النكاح، ابواب احكام اوالد، باب ہوسائل الشیع - 1

 خبار.اال ىكتاب العلم، از كتاب: معان، 2لد جواھر البحار، ج - 2
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 1ہا(: اسوہ حسنہراء )سالم هللا علیہز
 

 میسم هللا الرحمن الرحب                                                                                                        

وجود زہراء  ںیعورت پر مقدم ہے، اس م ںیجہاں مرد بہت سارے امور م ںیمعاشرے م سےیا کی: ا1س

 کا اضافہ کرتا ہے؟ زینسبت کس چ یاسالم ک غامی)س( پ

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا على  جناب شیخ:

 ين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.سادة الخلق أجمع

نبی امین )ص( کو ایک جاہل معاشرے میں بھیجا گیا جو فاحشات اور منکرات )برائیوں( سے 

بھرا ہوا تھا اور ہم نے اپنی کتاب )االسوہ الحسنہ( میں اس کے کچھ احوال بیان کیئے ہیں، ان 

ل قتبت سمجھنا، یہاں تک کہ وہ اسے منکرات اور برائیوں میں سے: عورت کو حقیر اور مصی

، اور خداوند متعال انکے گیا تھا تاکہ اس سے چھٹکارا پائے پہنچرنے اور زندہ دفنانے تک ك

َوإَِّذا ُبش َِّر َأَحُدُهْم ﴿ : ہاں بیٹی کی والدت کے وقت انکے احساسات یوں بیان کرتا ہے

َيَتَواَرى مَِّن اْلَقْومِّ مِّْن ، بِّاألُْنثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمسَْود ًا َوُهَو َكظِّيمٌ 

سُوءِّ َما ُبش َِّر بِّهِّ َأُيْمسِّكُُه َعَلى ُهون  َأْم َيُدسُُّه فِّي التَُّرابِّ َأال 

اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو مارے ؛ سَاَء َما َيْحكُُمونَ 

ں سے چھپتا پھرتا غصے کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے ۔اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگو

ہے )اور سوچتا ہے( کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اسے زیر خاک دبا دے؟ دیکھو! 

 (۔ 59النحل/)  ﴾فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ کتنا برا

  :اور شریعت مقدسہ نے مختلف طریقوں سے اس ظلم کا معالجہ کیا ہے

د کے درمیان حقوق، واجبات، ثواب اور ۔ آیات کریمہ اور احادیث شریفہ میں عورت اور مر1

َفاسَْتَجاَب َلُهْم ﴿ ہے:متعال  ے قول خداوندس عقاب میں مساوات پر تاکید کرنا، اس حوالے

پس ان کے  ؛َربُُّهْم َأن ِّي ال ُأضِّيُع َعَمَل َعامِّل  مِّْنكُْم مِّْن َذَكر  َأْو ُأْنثَى

پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی ) اور فرمایا:( میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا 

 (۔ 195)آل عمران/ ﴾عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت

۔ صاحب فضیلت عورتوں کی مثالیں پیش کرنا تاکہ مرد اور عورت دونوں انکی پیروری کریں 2

                                           
کی رات نشر کی گئی  1430جمادی الثانی  3الفرقان ٹی وی چینل کی جناب آیت هللا شیخ محمد یعقوبی )دام ظلہ( سے  گفتگو جسے  - 1

 تھی۔
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 پہنچرد حضرات یہ بات جان لیں کہ عورت ایسے بلند مرتبوں تک اور عورتوں سے پہلے م

سکتی ہے جن پر مرد رشک کریں جیسے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی، ارشاد باری 

َوَضَرَب اّلِلَُّ َمثالً لِّلَّذِّيَن آَمُنوا اْمَرَأَت فِّْرَعْوَن إِّْذ َقاَلْت ﴿: تعالی ہے

فِّي اْلَجنَّةِّ َوَنج ِّنِّي مِّْن فِّْرَعْوَن َوَعَملِّهِّ َرب ِّ اْبنِّ لِّي عِّْنَدَك َبيْتًا 

َوَمْرَيمَ اْبَنَت عِّْمَراَن الَّتِّي ، َوَنج ِّنِّي مَِّن اْلَقْومِّ الظَّالِّمِّينَ 

َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا فِّيهِّ مِّْن ُروحَِّنا َوَصدََّقْت بِّكَلَِّماتِّ َرب َِّها 

اور هللا نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی ؛ َوُكُتبِّهِّ َوَكاَنْت مَِّن اْلَقانِّتِّينَ 

مثال پیش کی ہے، اس نے دعا کی: اے میرے پروردگار! جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک 

گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی حرکت سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات عطا 

کرتا ہے( جس نے اپنی عصمت اور مریم بنت عمران کو بھی )هللا مثال کے طور پر پیش  فرما۔

کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا اور اس نے اپنے رب کے 

-11)التحریم/   ﴾کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی

 ۔(12

چاہے مرد یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ان دونوں کی مثال تمام مومنوں کے لیئے دی گئی ہے 

  ہوں یا عورت۔

۔ جو عورت کا جسمانی قتل کرے جیسے اس کو زندہ دفنائے، یا معنوی قتل کرے جیسے 3

اسکی اہانت کرے، اس پر ظلم کرے اور اس کی شخصیت کشی کرے، اس کے لیئے عذاب کی 

؛ بَِّأي ِّ َذْنب  ُقتَِّلتْ ، َوإَِّذا اْلَمْوُؤوَدُة سُئَِّلتْ ﴿ خداوند نے فرمایا: دھمکی ہے۔

-8)التکویر/ ﴾کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی ؟ اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا 

ما أكرمهن  إال كريم وما ) : اور عورتوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ  (9

ان کا اکرام صرف کریم انسان کرتا ہے اور ان کی اہانت صرف  أهانهن إال لئيم؛

 1خت انسان کرتا ہے( ۔ببد

۔ جو بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوجائے اور عورت کا اکرام کرے اور اس کا اچھی طرح خیال 4

رکھے اس کے لیئے بلند درجات عطا کرنا، بتحقیق امام صادق )ع( سے صحیح سند کے ساتھ 

قال رسول هللا )ص(: من عال ثالث بنات )مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: 

                                           
 .185، ص2، الشیخ سید سابق: جہالسن فقه  - 1
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: يا رسول هللا أو ثالث أخوات وجبت له الجنة، فقيل

واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول هللا وواحدة؟ 

رسول خدا )ص( نے فرمایا: جو تین بیٹیوں یا تین بہنوں کو پالے اس  فقال: وواحدة؛

( )یہی درجہ   ایک بھی ہوہےاچپر جنت واجب ہے۔ پوچھا گیا: اے رسول خدا اور دو؟ فرمایا: 

البنات حسنات، والبنون  ) مروی ہے کہ بھیامام صادق )ع( سے  ، اور 1ہے(

یٹیاں ب نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها؛ 

نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمت، اور نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور نعمت کے بارے میں سوال ہوتا 

إن هللا تبارك ): ہك اور امام رضا )ع( نے رسول خدا )ص( سے نقل کیا ہے 2( ہے

اإلناث أرق منه على الذكور، وما من رجل  وتعالى على

يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إال فر حه هللا 

خداوند متعال مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ ہمدردی دکھاتا ہے اور جو بھی اپنی  ؛تعالى

 3۔(کسی محرم عورت کو خوش کرے هللا اسے خوش کرتا ہے

وں کا باپ( قرار یاور انکا موال ہے، کو ابو البنات )بیٹ۔ رسول خدا )ص( جو کہ اشرف الخلق 5

ہے کہ انہوں نے فرمایا: )رسول خدا  منقول دیا گیا ہے۔ امام صادق )ع( سے ایک صحیح روایت

بلکہ اپنی نسل کو اپنی بیٹی زہراء )س( سے قرار دی اور اسے کوثر کا   4)ص( ابو البنات تھے(

 ؛إِّنَّا َأْعطَيَْناَك اْلكَْوَثرَ ﴿: فرمایا  ےهللا ن رنام دیا جس کا معنی خیر کثیر ہے۔ او

 (1)الکوثر/ ﴾بیشک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمایا۔

اور ان اہم معالجات سے خداوند متعال نے مسلمانوں بلکہ تمام لوگوں کو ایک باکرامت سیدہ 

نوازا جو اپنے والد رسول خدا )ص( اور شوہر امیر المومنین )ع( کے بعد تمام ذریعےکے

مخلوقات سے افضل ہے اور وہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہراء )س( ہیں۔ پس وہ کونین کے مردوں 

فقط کونین کی عورتوں کی   کوئی یہ گمان نہ کرے کہ وہاور  اور عورتوں کی سردار ہیں، 

ونین کے تمام مردوں اور عورتوں کی سردار ہیں لیکن وہ عورتوں سردار ہیں، نہیں بلکہ وہ ک

( کی 2میں سے ہیں، اس بات پر میں صرف ایک دلیل پیش کرنا چاہونگا، اوپر پیراگراف نمبر )

                                           
 .3، ح4: كتاب نكاح، ابواب احكام االوالد، باب ہوسائل الشیع - 1

 .17، ح5ایضا، باب  - 2

 .1، ح7ایضا، باب  -  3

 .3، ح4ایضا، باب - 4
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بنت عمران اور فرعون کی بیوی کو تمام مومنین کے لیئے  آیتوں میں خداوند متعال نے مریم دو

ان دونوں سے افضل ہیں  کوئی شک نہیں کہ جناب زہراء )س(  مثال اور اسوہ قرار دیا ہے، اور

 اور ان سے زیادہ پیروی کی الئق ہیں۔

نام فاطمہ اس  : خطیبوں کی زبانوں اور بعض کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ زہراء )س( کا2س

اور انکے محبوں کو آگ سے دور رکھا گیا ہے۔ کیا یہ معنی ان كو ونکہ كیلیئے رکھا گیا ہے 

  قابل قبول ہے اور بغیر عمل کے صرف محبت فاطمہ انسان کو نجات دیتی ہے؟

جناب شیخ: بے شک یہ معنی معتبر روایات میں ذکر ہوا ہے اگر ایسی بات ہے تو ہمیں چاہیئے 

)ص( سے صادر ہونے والی بات کو تسلیم اور قبول کریں۔  کہ نبی )ص( اور انکی آل مطہرہ

نہ ہوتی تو ہم اس کے صدور میں شک کرتے، اور معتبر طرق اور اگر حدیث کی سند معتبر 

سمعت أبا جعفر )ع( )  :میں سے محمد بن مسلم کی روایت ہے کہ اس نے کہا

يقول: لفاطمة )س( وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم 

القيامة كتب بين عيني كل رجل: مؤمن أو كافر فيؤمر 

بين عينيه بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقرأ فاطمة 

محبًا فتقول: إلهي وسيدي سم يتني فاطمة وفطمت بي من 

 تخلف ال وأنت توالني وذريتي من النار ووعدك الحق

عز وجل: صدقتِّ يا فاطمة إني سميتك هللا  فيقول، الميعاد

فاطمة وفطمت بك من أحبك وتوالك وأحب ذريتك وتوالهم من 

أمرت  النار ووعدي الحق وأنا ال أخلف الميعاد، وإنما

بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشف عك وليتبين 

لمالئكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني 

ومكانتك عندي فمن قرأتِّ بين عينيه مؤمنًا فخذي بيده 

ابو جعفر کو فرماتے ہوئے سنا: جہنم کے دروازے میں  ےن میں ؛وأدخليه الجنة

فاطمہ )ع( کے لیئے ایک وقفہ ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر آدمی کی دونوں آنکھوں کے 

درمیان میں لکھا ہوا ہوگا: مومن یا کافر، پس گناہگار محب جس کے گناہ زیادہ ہوں اسے آگ کی 

اسکی آنکھوں کے درمیان لکھا  فاطمہ جب ور جناب طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا ا

محب کو پڑھے گی تو کہے گی: اے میرے پرودگار اور موال آپ نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے 
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اور میرے محب اور اوالد کو آگ سے دور رکھا ہے اور آپ کا وعدہ برحق ہے اور آپ اپنے 

ہ تم نے سچ کہا بے وعدے کی خالف ورزی نہیں کرتے، خداوند متعال فرمائے گا: اے فاطم

نام فاطمہ رکھا ہے اور جو تجھ سے اور تیری اوالد سے محبت کرے گا وہ  تمھاراشک میں نے 

آگ سے دور رہے گا اور میرا وعدہ برحق ہے، میں اپنے وعدے کی خالف ورزی نہیں کرتا، 

میں  اور اپنے عبد کو آگ میں ڈالنے کا حکم اس لیئے دیا ہے تاکہ تم اس کی شفاعت کرو اور

تمہاری شفاعت قبول کروں اور تاکہ میرے مالئکہ، انبیاء، رسولوں، اور اہل موقف کے سامنے 

آپ کی نسبت میرا موقف، اور میرے نزدیک آپکی منزلت واضح ہو جائے، پس جس کی آنکھوں 

 ۔ 1کے درمیان محب لکھا پڑھو تو اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرو(

ء نے نقل نہیں کی بلکہ سنی علماء نے بھی مختلف طرق سے نقل ۔ یہ حدیث صرف شیعہ علما2

( نے کئی منابع 3/151فضائل الخمسہ من الصحاح الستہ: ب )کی ہے۔ ان میں سے صاحب کتا

کے  6772 ذکر کیئے ہیں جیسے تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے غانم بن حمید شعیری: 

اسی طرح ذخائر العقبی اور کنز العمال میں حاالت زندگی میں ابن عباس سے نقل کیا ہے، اور 

 بھی مذکور ہے۔ 

اکمل بندوں کے اکرام اور  كامل و اس کے ے بغیر استحقاق کے ۔ ہم کیوں هللا تبارک وتعالی س3

بیان کرنے کی خاطر مانگتے ہیں جبکہ خداوند  زہراء)س( منزلت نزدیك ےخداوند ك خالئق کو

اق کے نعمتیں عطا کرتا ہے، ہاں البتہ بغیر گناہ کے صاحب فضل اور منان ہے جو بغیر استحق

عذاب دینا اس کے عدل کے منافی ہے، اما بغیر استحقاق کے فضل وکرم سے عطا کرنا اس کے 

 کرم کے مطابق ہے۔ 

اور  ز میں کام کرتے ہیں، اس میں بعض مقابلےمیں آپ کے لیئے ایک مثال دیتا ہوں، آپ چینل

تقسیم کرنے کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ چینلز  جتنے والوں کے لیئے انعامات

رتے کے ادارے سے ایک ہدف کی خاطر انعامات کو کسی خاص شکل میں دینے کی فرمائش ک

اور لوگوں کی مدد، پس آپ کسی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں  ہیں، جیسے اس چینل کی ترویج

سوال آسان کر دیتے ہیں، پھر جواب نہیں دے پاتا، آپ  ےلیئ وہ جواب نہیں دے پاتا، پھر اس کے

: تمہارا نام کیا ہے؟ اور وہ یقینا اس ںیاس سے ہوچھتے ہ ہك پھر آسان کرتے ہیں یہاں تک 

سوال کا جواب جانتا ہے اور جب وہ درست جواب دیتا ہے تو خوشی سے اس کے لیئے تالیاں 

                                           
 .6ح، : فاطمہ کا نام فاطمہ رکھنے کی وجہ1/142)رضوان هللا علیہ(: شیخ صدوق ،علل الشرائع - 1
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  کے انعام دیتے ہیں۔ بجاتے ہیں اور اسے جیتنے والوں میں سے شمار کر

۔ جس محب کا ذکر روایت میں ہے اس سے مراد عاطفی جھکاو نہیں ہے کہ ہوسکتا ہے وہ 4

کسی اجتماعی وراثتی تعصب یا آباء واجداد کی تقلید سے وجود میں آئی ہو، ان منابع اور اسباب 

ور جس کا کی کوئی قیمت نہیں۔ بلکہ اس سے مراد وہ محبت ہے جو معرفت کی بنیاد پر ہو ا

 : ہنا ہے، جیسے شاعر نے کہامالزمہ محبوب کی سیرت سے متمسک رہنا اور اس پر راضی ر

خدا کی قسم یہ   ہ تم اس سے محبت کا گمان کرتے ہومعصیت کرتے ہو جبک كى خدا 

 فعل بدعت ہے

بے شک محبت     اسکی اطاعت کرتےتو  اگر آپکی محبت سچی ہوتی 

 ہے۔ کرنے واال محبوب کا مطیع ہوتا

: آیا جو امتیازات جناب زہرا )س( کو عطا کیئے گئے ہیں وہ ان کے ساتھ خاص ہیں چونکہ 3س

رسول خدا )ص( کی بیٹی ہیں یا ان صفات اور امتیازات سے کسی اور عورت کو بھی نوازا جا 

  سکتا ہے؟

نرمی نہیں اور  ہمجامل کسی سے ںمی )ص( حق کے معاملے جناب شیخ: بے شک رسول خدا

َوَما َيْنطُِّق َعنِّ اْلَهَوى، إِّْن ُهَو إِّال ﴿ : ونکہ خداوند کا فرمان ہےكی کرتے

نازل کی  وہ خواہش سے نہیں بولتا۔یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو )اس پر( َوْحٌي ُيوَحى؛ 

َوَلْو َتَقوََّل َعَليَْنا َبْعضَ ﴿ :فرمایا اور  (4-3)النجم/ ﴾جاتی ہے

اور  ؛ُثمَّ َلَقطَْعَنا مِّْنُه اْلَوتِّينَ ، بِّاْليَمِّينِّ ألََخْذَنا مِّْنُه ،األََقاوِّيلِّ 

اگر اس )نبی( نے کوئی تھوڑی بات بھی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی، تو ہم اسے 

  ۔ (46-44)الحاقہ/ ﴾دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے

عِّْنَد إِّنَّ َأْكَرَمكُْم ﴿: بے شک کتاب خداوند میں تکریم اور تفضیل کے ترازو معین ہیں

ہے جو تم میں سب وہ  تم میں سب سے زیادہ معزز هللا کے نزدیک یقینا؛ اّلِلَِّّ َأْتَقاُكمْ 

لیکن بذات خود حسب و نسب کا کوئی اثر نہیں،  ( 13)الحجرات/  ﴾سے زیادہ پرہیزگار ہے

َفإَِّذا ُنفَِّخ فِّي الصُّورِّ َفال َأْنسَاَب َبيَْنُهْم ﴿ :ہے ارشادی باری تعالی

َفَمْن َثُقَلْت َمَوازِّيُنُه َفُأوَلئِّكَ ُهُم ،  َوال َيَتسَاَءُلونَ َيْوَمئِّذ  

َوَمْن َخفَّْت َمَوازِّيُنُه َفُأوَلئِّكَ الَّذِّيَن َخسُِّروا َأْنُفسَُهْم ، اْلُمْفلُِّحونَ 

پھر جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو ان میں اس دن نہ ؛فِّي َجَهنَّمَ َخالُِّدونَ 
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اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پس جن کے پلڑے بھاری  کوئی رشتہ داری رہے گی

ہوں گے وہی نجات پانے والے ہیں۔اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے 

 ﴾جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہو اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

  ( 103-101)المؤمنون/

  وری سورت نازل ہوئی ہے۔ایک پہب کی مذمت میں بتحقیق رسول خدا )ص( کے چچا ابو ل

ونے کی وجہ سے نہیں زلت انہیں رسول خدا )ص( کی بیٹی ہپس جناب زہراء )س( کو یہ بلند من

 ۔ ملی بلکہ خود کمال کی منازل طے کرنے کی وجہ سے ملی ہے

ا ہوگیا؛ ہاں، البتہ رسول خدا )ص( کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کے لیئے تکامل کا ماحول مہی

جیسے پاکیزہ والدت سے لیکر گھر کے اندر پاک وپاکیزہ ماحول اور خود رسول خدا )ص( کے 

 ہاتھوں حسن تربیت تک۔ 

اور اس بنا پر خدا کے لطف سے انکے لیئے المتناہی تکامل کی فرصت مہیا تھی اور خدا کا 

م زہرا )سالم هللا لطف تمام لوگوں کے لیئے ہے، لیکن علم خدا میں پہلے سے طے ہے کہ مقا

 ۔سکتا پہنچتک ان کے سوا کوئی اور نہیں  علیہا( 

یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایك  جناب زہراء )س( جن امور سے متصف ہیں ان میں سے : 4س

اپنے والد گرامی سے کثرت سے احادیث نقل کی ہیں، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ جناب صدیقہ 

  یا رائے ہے؟کی زندگی سے یہ پہلو غائب ہے۔ آپ کی ک

جناب شیخ: یہ بات درست ہے کہ جناب زہراء )س( نے اپنے والد گرامی سے براہ راست بہت 

جب وہ  ہكذریعےبیٹوں حسن اور حسین کے نوںزیادہ علم حاصل کیا ہے اور اسی طرح اپنے دو

رسول خدا )ص( کی مسجد سے واپس گھر آتے تھے تو روزانہ ان سے پوچھتی تھیں   اپنے نانا

کہ آج قرآن میں سے کیا نازل ہوا اور انہوں )رسول خدا( نے مسجد میں کون کونسی باتیں کیں۔ 

تھیں لیکن ہم تک  لکھتیان کے پاس کچھ صحیفے تھے جن میں رسول خدا کے مفید ارشادات 

وڑی سی مقدار کے، اور صحیفوں کا یہ مجموعہ جو کہ )مصحف سوائے تھ پہنچاکچھ نہیں 

 وہ  فاطمہ( کے نام سے معروف ہے انکی اوالد حجت خدا علیہم السالم کی وراثت میں رہے، اور

نحن : )ان سے استفادہ کرتے ہیں اور استدالل کرتے ہیں۔ امام عسکری )ع( سے روایت ہے

ہم لوگوں پر حجت  علينا؛حجج هللا على الناس، وجدتي فاطمة حجة هللا 

خدا ہیں اور ہماری دادی فاطمہ ہم پر خدا کی حجت ہیں( لیکن اسکو امت سے چھپایا گیا جس 
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 طرح قبر زہراء )س( کو چھپایا گیا ہے اور امت کو ان عظیم برکات سے محروم رکھا گیا۔ 

ہوں نے اس اس سے آگاہ تھا وہ جلیل القدر صحابی عبد هللا انصاری تھے اور ان شخصاور جو

میں دیکھا کہ بارہ اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ امام باقر )ع( سے جابر کے توسط ایک 

دخلت على فاطمة )س( وبين يديها ) :اہك ےجابر ن معتبر روایت منقول ہے،

لوح فيه أسماء األوصياء من ولدها فعددُت اثني عشر آخرهم 

 ناب فاطمہ )س(میں ج ؛القائم ثالثة منهم محمد وأربعة منهم علي

پاس حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک تختی ہے جس میں انکی اوالد سے اوصیاء  ےك

بارہ نام گن لیئے اور آخری نام القائم تھا، اور ان میں سے تین کا نام   ےن کے اسماء ہیں، میں

 1محمد اور چار کا نام علی تھا(۔

اور شبہات زیادہ ہوئے  رد  و فاطمہ ہے، قبول: ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کا نام 5س

ہیں؟ کیا اس طرح کی کوئی کتاب ہے؟ کیا یہ کتاب ہمارے دور میں موجود ہے؟ موجود ہونے 

  کی صورت میں یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ اس کے مضامین کیا ہیں؟

ی ج: جناب شیخ: گذشتہ سوال کے جواب میں مصحف فاطمہ کا مطلب واضح کیا کہ وہ ایک ایس

کتاب ہے جس میں جناب زہراء )س( نے جو کچھ بھی اپنے والد گرامی سے لیا ہے جیسے 

  تفسیر آیات، بیاں احکام، نصیحتیں، اور مستقبل کی خبریں، سب کچھ اسی میں لکھا ہے۔

یہ کوئی ایسا قرآن نہیں جو ہمارے پاس موجود قرآن کے سوا ہو اور جو معصومین )ع( کے 

نہوں نے ہمیں اس کی قرائت کا حکم دیا ہے جیسا کہ اہے۔  پہنچام تک سے نسل در نسل ہزمانے 

اس کی تالوت کرتے ہیں اور اس کی تالوت   ںمی لوگ پڑھتے ہیں، اور اپنی نمازوں اور مساجد

سے اپنے قلوب اور نفوس کو پاک کرتے ہیں، میں نے ابھی اپنے کالم میں بہت ساری آیات سے 

  ں کوئی ایسی چیز پائی جو اس مصحف کریم سے ہٹ کر ہو؟استدالل کیا، کیا آپ نے ان می

َحسَدًا مِّْن ﴿ اور اور جو لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی صفوں کو توڑ دیں

پنے بغض اور حسد کی بنا ا ؛عِّْندِّ َأْنُفسِّهِّْم مِّْن َبْعدِّ َما َتبَيََّن َلُهُم اْلَحق  

اسے   ( تو109)البقرہ/ ﴾بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔پر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایمان کے 

گھر چلے جائے یا انکے   ےك چاہیئے کہ کسی مسجد یا الئیبریری یا کسی پیروکار اہل بیت )ع(

                                           
وسائل الشيعة: كتاب األمر بالمعروف والنهي، أبواب األمر والنهي وما  - 1

. 20، ح33يناسبهما، باب 
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 قاری کو سنیں، اور دیکھے کہ کیا ان کے پاس اس معروف قرآن کے سوا کوئی اور قرآن ہے؟ 

، اس كا بیان یں بڑا اہتمام کیا ہے، اس کی عظمتبے شک ہمارے ائمہ )ع( نے قرآن کے بارے م

کی تالوت پر تشویق، اس کی آیات پر غور وفکر، اس میں پوشیدہ علوم، قرآن کو ترک کرنے 

کی خاطر اس کا شکوہ، اور امام عسکری )ع( کا واقعہ جس میں عرب فیلسوف اسحاق کندی 

لکھی تھی اور امام نے کے خالف کھڑے ہوئے جس نے مناقضات قرآن کے بارے میں کتاب 

اسے پھاڑ دی، کے بارے میں سینکڑوں احادیث صادر ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ اس معروف قرآن 

کی نسبت ہر قسم کے شک کی نفی کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جسے 

 خداوند متعال نے اپنے نبی )ص( پر نازل کیا ہے۔ 

را مختلف تھے جیسے ام ذھے جو موجودہ قرآن سے چھ مصاحف تہاں، البتہ صحابہ کے پاس ک

المومنین حفصہ کا مصحف، مصحف عبد هللا بن مسعود جس نے دو سورے معوذتین )ناس اور 

فلق( کو اپنا اجتہاد کرتے ہوئے حذف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سورے قرآن میں سے نہیں ہیں 

حسنین )ع( کو شر سے پناہ میں  بلکہ دو تعویذ ہیں جو رسول خدا )ص( پر اترے ہیں تاکہ

  رکھے۔

نقل کیا ہے کہ خلیفہ عثمان نے ان تمام مصاحف کو جال دیا اور صرف ایک  ےن اور مورخین 

 نسخے کو باقی رکھا اور آج وہی معروف ہے۔

)دور األئمة في اور )االسوة الحسنة( کتابوں  كى  : ہم آپ اور آپ6س

ہیں کہ آپ ان )صلوات هللا علیہم اجمعین( عادی ہوگئے ذریعےکے الحياة اإلسالمية(

ونکہ وہ اعلی مثال ہیں جسکی پیروی کی كیے ماخوذ دروس پر ترکیز کرتے ہیں کی سیرت س

جاتی ہے اور معصومین کی زندگی کے تاریخی بیان پر اکتفا نہیں کرتے، تو کیا جناب زہراء 

  کرنا ممکن ہے؟ اشارہ ف الے سے بھی اس طرح کے دروس کی طر)س( کی زندگی کے حو

ے بارے میں بات کی جناب شیخ: ہم نے اس کتاب میں ایک اصالحی پیغام میں اس اسوہ حسنہ ک

اس پر قانع کریں وگرنہ انسان کا ایک كو  اسالم کا پیغام ہے تاکہ لوگوں  ہے، اسی میں 

خوبصورت کالم پیش کرنے کا کیا فائدہ جب وہ عمل کے مخالف ہو، لہذا عقائد اسالم کے 

ونکہ انہوں نے كیکا بڑا عظیم کردار ہے،   )ع( رسوخ، اس کے احکام اور حفاظت میں اہل بیت 

 ۔عت کو مجسم انداز میں پیش کیا ہےروئے زمین پر شری

طمہ زہراء )س( تمام عالمین کے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیئے اسوہ حسنہ اسی طرح فا
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زلیں نتھیں، انکی سیرت مبارکہ دروس اور عبرتوں سے بھری پڑی ہے، اور اس میں کمال کی م

 : ے؛ جیسطے کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیئے بہت کچھ ہے

معرفت کے اعلی ل کی پرخلوص اطاعت اور اول: ان کا ذات پروردگار میں فنا ہونا، خداوند متعا

ونکہ جنت میں لوگوں کے درجات خدا کی نسبت انکی معرفت کے حساب كی، پہنچامراتب تک 

بے شک وہ اپنے والد گرامی اور شوہر  -جیسا کہ حدیث شریف میں ہے -سے مختلف ہونگے 

دت خدا میں بہت زیادہ گئی ہیں اور عبا پہنچ)صلوات هللا علیہما( کے بعد اعلی ترین مراتب تک 

حسین )ع( کے لیئے روایت کی ہے، انہوں  بھائی وقت گزارتی تھیں، امام حسن )ع( نے اپنے 

رأيت أمي فاطمة )س( قامت في محرابها ليلة : )نے فرمایا

میں  ؛جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح

میں کھڑی تھیں پس رکوع وسجود کہ وہ شب جمعہ محراب عبادت اپنی ماں فاطمہ کو دیکھا 

 1۔کرتی رہیں یہاں تک کہ صبح ہوگئی( 

ار نہیں تھا، وہ اتنا حسن بصری کہتا ہے: )اس امت میں فاطمہ سے سے زیادہ کوئی عبادت گز

 2۔ کرتی تھیں کہ انکی ٹانگیں سوج جاتی تھیں( زیادہ قیام

عبادته أهبط  من أصعد إلى هللا خالص: )ان )سالم هللا علیہا( کے کلمات ہیں

ئے خدا پہنچاجو هللا تک اپنی خالص عبادت  ؛هللا عز وجل عليه أفضل مصلحته

 3 ۔دیتا ہے(  پہنچاعز وجل اس تک اپنی افضل ترین مصلحت 

منہ موڑنا ہے   ےس هللا کی اس کامل ترین معرفت کے نتائج میں سے اس کے عالوہ ہر چیز

عظُم الخالق في أنفسهم فصغر ) جیسا کہ امیر مومنین ومتقین )ع( نے فرمایا:

ان کے نزدیک خالق عظیم ہے اور ان کے سامنے اس کے  ما دونه في أعينهم؛

ی گزاری اور فاطمہ )س( نے اس دنیا میں زاہدانہ زندگ  ۔ لہذا4سوا سب کچھ حقیر اور پست ہے(

حد ثتني أسماء : )؛ امام سجاد )ع( نے فرمایاتشویق کی ىرسول خدا )ص( نے انک

يس قالت: كنت عند فاطمة جدتك إذ دخل رسول هللا )ص( بنت عم

وفي عنقها قالدة من ذهب كان علي بن أبي طالب )ع( 
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اشتراها لها من فيء له فقال النبي )ص(: ال يغر نك الناس 

أن يقولوا بنت محمد وعليك لباس الجبابرة، فقط عتها 

 وباعتها واشترت بها رقبة فأعتقتها فسر  رسول هللا )ص(

 اسماء بنت عمیس نے میرے لیئے بیان کیا کہ: میں آپکی دادی فاطمہ کے پاس تھی،  بذلك؛

کی گردن میں سونے کا ایک ہار تھا  )س( ان، ےآئ ےشریف لان کے پاس   رسول خدا )ص(اور 

جسے علی ابن ابی طالب نے ان کے لیئے مال فیء سے خریدا تھا، نبی )ص( نے فرمایا: تمہیں 

جسم پر ظالموں کا لباس  تمہارے نہ دیں کہ تم محمد کی بیٹی ہو اور لوگ اس بات سے دھوکہ

خدا کر اسے آزاد کیا اور رسول  اور بیچ دیا اور ایک غالم خرید ہے؛ پس انہوں نے اسے توڑا

  1۔ ()ص( اس عمل سے بہت خوش ہوئے

پر عمل کرنا، ام  سنت كى  )ص(  رسول خدا صحیح معنوں میں ان کے والد گرامی )دوم(: 

ما رأيت أحدًا أشبه سمتًا ودال  ً وهديًا ): المومنین عائشہ نے کہا

( في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول هللا صبرسول هللا )

 )ص( کے ہدایت اور گفتگو میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو رسول خدا  سیرت، میں نے  )ص

)وكانت إذا دخلت على   :کہا اور  ہ نہیں دیکھا(شبیے ان ك ںقیام وقعود می

(قام غليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان صالنبي )

( إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته صالنبي )

جب بھی نبی کے پاس آتی تھیں وہ انکے لیئے اٹھتے تھے،  وأجلسته في مجلسها؛

 س جاتے تھے تو انہیں چومتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور جب نبی )ص( ان کے پا

   2۔ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی تھیں( ، انہیں بوسہتھیں اپنی جگہ سے اٹھتیوہ 

انجام دینے اور ناپسندیدہ چیزوں )ص( کی پسندیدہ چیزیں اور وہ )صلوات هللا علیہا( صرف آپ 

کو ترک کرنے پر اکتفا نہیں کرتی تھیں بلکہ انہیں جب آپ )ص( کی رغبت اور ارادے کا علم 

ہوتا تو عمل کرنا شروع کرتی تھیں اگرچہ آپ )ص( اس کا اظہار نہ کرتے۔ مروی ہے کہ 

رسول خدا )ص( ایک سفر سے تشریف الئے تو سب سے پہلے فاطمہ )س( کے گھر چلے 
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گئے، ان پر درود سالم بھیجا اور انہوں )س( نے اپنے والد گرامی اور شوہر )صلوات هللا 

اور زینت کا اہتمام کیا تھا، اور جب آپ )ص( کے ھار گبناوسن استقبال کی خاطر علیہما( کے 

چہرے سے عدم رضایت کا اندازہ ہوا تو ستر اور زینت کو صدقے کے طور پر کسی کو دے 

دنیا محمد  -تین مرتبہ -دیا، آپ )ص( نے فرمایا: اس نے یہ کام کیا، اس کا والد اس پر فدا ہو 

اور اگر خدا کے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر نہیں ہے اور نہ ہی آل محمد سے ہے  سے

 1۔نہیں پالتا( بھی کے پر کے برابر ہوتی تو اس میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی

)سوم(: اپنے امام کی اطاعت کرنا جو کہ ان کے شوہر امیر المومنین )ع( ہیں، ان کے حق کا 

کے والد رسول خدا )ص( کی  دفاع کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرنا۔ اور ان

 وفات کے بعد ان کے مواقف اس پر بہترین دلیل ہیں۔

اپنے شوہر کے ساتھ تعلق میں اس حدیث شریف  شك  ے)چہارم(: اپنے گھر والوں سے تعلق، ب

عورت کا جہاد بہترین شوہر داری  ؛جهاد المرأة حسن التبع ل) کا مجسمہ ہیں:

امیر المومنین )ع( ان کا یہ عمل میں بڑی محنت کی اور ہے( اور گھر اور اہل وعیال کی خدمت 

 كى  ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں )س( نے اس باتجب کر کیا کرتے تھے اور ذ

)يا ابن العم هل عهدتني  گواہی دی اور )علی علیہ السالم سے( فرمایا:

كاذبة أو خائنة مذ عاشرتني؟ قال )ع(: أنت أبر  وأوفى 

ك بكلمة يا بنت رسول هللا )س( ولقد عز  علي من أن أوب خ

اے میرے چچا کے بیٹے! جب سے آپ میرے ساتھ ہیں کیا آپ نے کبھی مجھ سے  فراقك؛

کوئی جھوٹا وعدہ کیا ہے یا میرے ساتھ کوئی خیانت کی ہے؟ امام )ع( نے کہا: اے رسول خدا 

  كى آپ  ےریعذ ےكسى لفظ ك کیسے  ںمی نیک اور وفادار ہیں،  )ص( کی بیٹی! آپ نہایت

 2کروں، بے شک آپکی جدائی میرے لیئے نہایت سنگین ہے(۔  توبیخ 

انکے  ،المومنین )ع( کے ساتھ امیر  حسنین )ع( کو انکے والد ،پنی اوالد کی بہترین تربیت کی ا

اور جب وہ لوٹ آتے تو رسول خدا )ص(  ںمسجد بھیجتی تھی کے ساتھ)ص(  نانا رسول خدا 

پوچھتی تھیں اور اطاعت پروردگار میں ان کی مدد کرتی  میں  قول اور فعل کے بارے کے ہر

وقت کچھ دیر  ےك تھیں، کتاب مفاتیح الجنان میں شب قدر کے اعمال میں ہے کہ وہ ان کو دن

ہوتی تھیں: اے  کے لیئے سالتی تھیں تاکہ رات کو عبادت کے ساتھ گزاریں، وہ ان سے مخاطب
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یری آنکھوں کی ٹھنڈک، انہوں نے گھر کے اندر سعادت اور قربت کا میرے بیٹے، اور م

 سختخوبصورت ماحول پیدا کیا تھا جبکہ اس وقت صدر اسالم میں مسلمانوں کی زندگی 

  اورضروریات ومشکالت زیادہ تھیں۔

انہوں  ،سے روایت ہے  )ع(  )پنجم(: عفت اور حیا میں وہ بہترین مثال ہیں، امام موسی بن جعفر

استأذن أعمى على ) : )ع( نے فرمایا علی  ) ہك اپنے آباء سے نقل کیا ہے نے

لها: لم حجبتيه  )ص(فقال رسول هللا ، فحجبته)س( فاطمة 

ني أراه إ: إن لم يكن يراني ف)س(يراك؟ فقالت  وهو ال

 ؛: أشهد أنك بضعة مني)ص(فقال رسول هللا  ،وهو يشم الريح

اس سے پردہ  ےن ایک اندھے آدمی نے جناب فاطمہ کے پاس آنے کی اجازت مانگی تو انہوں 

رسول خدا )ص( نے ان سے فرمایا: اس سے پردہ کیوں کیا جبکہ وہ تجھے نہیں دیکھ   کیا، 

خوشبو  وہ  دیکھ سکتی ہوں اوركو  فرمایا: اگر وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تو میں تو اس   سکتا؟

 ۔ٹکڑا ہو( كا  ہے، رسول خدا )ص( نے فرمایا: گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے جسم  سونگھ لیتا

 :أصحابه عن المرأة )ص(سأل رسول هللا ): اور اسی اسناد کے ساتھ فرمایا

قالوا: عورة، قال: فمتى تكون أدنى من ربها؟  ؟هي ما

ذلك قالت: أدنى ما  )س(فلم يدروا، فلما سمعت فاطمة 

: إن )ص(بيتها، فقال رسول هللا  تكون من ربها أن تلزم قعر

)ص( نے اپنے اصحاب سے عورت کے بارے میں  رسول خدا  ؛فاطمة بضعة مني

 اپنے  وہ  : عورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا: چھپائے جانے والی چیز، فرمایا: پس کبہك پوچھا

اب نہیں دے سکے، جب فاطمہ )س( نے یہ سنا تو سے نزدیک تر ہوتی ہے؟ وہ جوار گروردپ

رسول  فرمایا: اپنے پروردگار سے تب نزدیک ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر رہتی ہے، 

 1 ۔خدا )ص( نے فرمایا: بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے(

)أي شيء  شیعہ اور سنی علماء سے مروی ہے کہ نبی )ص( نے ان )س( سے فرمایا:

ة؟ قالت: أن ال ترى رجالً وال يراها رجل، فضمها خير للمرأ

 عورت کے لیئے بہترین چیز کیا ہے؟  إليه وقال: ذرية بعضها من بعض؛

فرمایا: وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اسے نہ دیکھے، پس انہیں اپنے 
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 1 ۔سینے سے لگایا اور فرمایا: ایسی ذریت جو ایک دوسرے سے ہے(

مثالوں میں سے یہ ہے کہ اس کی  ىورت کی کرامت کو ظاہر کرنا، اس ک(: اسالم میں ع)ششم

واكفني ) ذمہ داری مرد پر ہے، امام سجاد )ع( نے دعاء مکارم االخالق میں فرمایا:

مؤونة االكتساب، وارزقني من غير احتساب، فال أشتغل عن 

کسب اور مجھے  ؛عبادتك بالطلب، وال أحتمل إصر تبعات المكسب

اور بے حساب روزی عطا فرما تاکہ تالش معاش  معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے۔

کار وکسب کا   میں الجھ کر تیری عبادت سے روگرداں نہ ہوجاؤں اور ) غلط و نامشروع(

 ۔نہ بھگتوں( خمیازہ 

  ےن ںوہان ہك باقر )ع( سے روایت کی ہے امام  اسی حوالے سے امام صادق )ع( نے اپنے والد

( في الخدمة قاضى علي وفاطمة إلى رسول هللا )صت): فرمایا

فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب وقضى على علي  بما 

ور خلفه، قال: فقالت فاطمة فال يعلم ما داخلني من السر

علی اور فاطمہ نے ؛ ( تحم ل رقاب الرجاإال هللا بإكفائي رسول هللا )ص

تو آپ )ص( نے دروازے سے اندر  امور کی انجام دہی میں رسول خدا )ص( سے فیصلہ کروایا 

مہ داری علی کو دی، اور امور کی ذ رامور کی ذمہ داری فاطمہ کو دی اور دروازے سے باہ

 علیہ و صل هللا(میں آج کتنی خوش ہوں خدا ہی جانتا ہے کہ رسول هللا  : فرمایا: فاطمہ نے کہا

نے گھر سے باہر کے کاموں کی ذمہ داری مجھے نہیں دی اور مجھے مردوں کے )آلہ وسلم 

 2(۔ساتھ ملنے جلنے سے بچایا

دلیل سے بات کرنا اور ان اور  )ہفتم(: حقوق کا مطالبہ کرتے وقت اسلوب حوار )گفت وشنید(، 

نا۔ اور اس بات کو اپنے والد اسالیب کا احترام کرنے والے کے سامنے پرامن وسائل استعمال کر

کے اصحاب کے سامنے دینے والے خطبے کشف کرتے ہیں جو کہ قرآن وسنت سے ماخوذ 

  محکم دالئل سے بھرے پڑے ہیں۔

)ہشتم(: اعلی مصلحتوں، مسلمانوں کے وجود کی حفاظت اور ریاست اسالمی کو شخصی 

م( کے حقوق غصب ہوئے اور مفادات پر مقدم کرنا۔ جب ان کے اور ان کے شوہر )علیہ السال
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مدد کی پیشکش ذریعےمفید ثابت نہیں ہوئے تو ان کے سامنے گھوڑوں اور مردوں کے اتبیان

کی گئی لیکن امیر المومنین )ع( کو معلوم تھا کہ ان کا مقصد فتنہ اور صفوف توڑنا ہے، وہ بھی 

سازش کر رہے تھے خالف  کے ایک ایسے وقت میں جب دشمن اور مرتدین مدینہ اور اہل مدینہ

 اسالم پر کاری ضرب لگائیں۔ ذریعےتاکہ داخلی منافقین کے

میں نازل  )ھل أتى(  )نہم(: ایثار اور قربانی، اس کی مثال وہ ہے جسے خداوند متعال نے سورہ

کو صدقہ میں دے دیا اور تین دن تک   کھانے هللا علیہم( نے اپنے کیا ہے کہ انہوں )سالم 

بھوکے رہے، اور اسی طرح امام حسن )ع( کی روایت ہے جس میں وہ اپنے بھائی حسین )ع( 

وسمعتها تدعو : )ہك سے اپنی ماں فاطمہ )س( کے بارے میں بات کرتے ہیں

للمؤمنين والمؤمنات وتسم يهم وتكثر الدعاء لهم، وال 

ا أماه لِّمَ ال تدعين تدعو لنفسها بشيء، فقلت لها: ي

لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني الجار ثم 

میں نے ان کو مومنین اور مومنات کے حق میں ان کے نام پکار کر دعا کرتے سنا،  ؛الدار

ان   ےن ان کے لیئے کثرت سے دعا کرتی تھیں لیکن اپنے لیئے کچھ نہیں مانگتی تھیں، میں وہ 

خود اپنے لیئے  طرح  پ دوسروں کے لیئے دعا کرتی ہیں اسیسے کہا: اے ماں! جس طرح آ

 1فرمایا: اے بیٹے! پہلے ہمسایہ پھر گھر(۔ کیوں نہیں کرتیں؟ 

 ى)ع( ک ء عتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نے زہرااس کے عالوہ بہت سی مثالیں ہیں، اور ہمیں ا

ے ہیں۔ اگر آپ جناب ان کے فضائل کم بیان کرت م ہ پہچان کرانے میں بڑی تقصیر کی ہے اور

)ع( کی پہچان، انکی سیرت مبارکہ اور پیروی کے بارے میں لکھی جانے والی کتابوں   زہراء

پر ریسرچ کریں گے تو آپکو پتہ چلے گا کہ انکی مقدار نہایت کم ہے۔ اس کے عالوہ عملی 

 تقصیر بھی ہے یعنی روئے زمین پر حیات زہراء )ع( کو مجسم نہیں کیا گیا۔ 

)س( کی نسبت بین االقوامی مبارک تحریک سے پرامید ہوں اور بے   یں قضیہ زہراءلیکن م

نے اور ایک بہترین ریاست پہنچاشک یہ ایک عظیم فتح ہے اور حق کو اس کے صاحب تک 

 کے قیام کی مقدمہ سازی میں بڑی مشارکت ہے۔ 

 خدا ہی توفیق عطا کرنے واال ہے۔

  

                                           
 3، ح4، باب 43بحار االنوار، ج  - 1
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ہمیں راہ اتحاد مسلمین کہ جو  ںیہ کی عارفہ  وشیدہ راز(پ) زہراء )س( سر مکنون

 1طرف راہنمائی کرتی ہیں۔

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم                                                                  

اقوام کے نزدیک  میالد منانا  کانساء العالمین   سیدة فاطمہ زہراء،  ہ ہماری امت کا صدیقہ طاہر

عمل نہیں، بلکہ یہ ایک عقالئی جاری سنت ہے کہ اقوام اپنی عظیم شخصیات اور  کوئی نیا

تہذیب کی بیٹیوں کی یاد مناتی ہیں اور ان کے آثار کو زندہ رکھتی ہیں تاکہ ان کے حق سے وفا 

ان کے راستے پر  تاکہ وہ  پہنچائیںکریں اور آنے والی نسلوں تک ان کی ہمت اور ارادوں کو 

ونکہ ان کی كیگلی قومیں ہی پیچھے ہٹ جاتی ہیں سنت سے صرف پسماندہ جنچلیں، اور اس 

کہ اس کا اہتمام اور تجدید تا اپنی کوئی تہذیب نہیں ہوتی اور نہ ان کی کوئی تاریخ ہوتی ہے 

 کریں۔ 

اور فاطمہ زہراء )س( وہ بلند ترین عظمت ہے جن کے سامنے عظیم لوگ چھوٹے نظر آتے ہیں 

اہل بیت میں  وہ  ہك پر فخر کرتی ہے، ان کے لیئے یہی بات کافی ہے  اور پوری بشریت ان

سے ہیں جن سے هللا نے رجس کو دور رکھا ہے اور انہیں کمال طہارت عطا کی ہے جس پر 

إِّنََّما ُيرِّيُد اّلِلَُّ لُِّيْذهَِّب َعنكُُم الر ِّْجسَ َأْهَل ﴿:  آیت شریفہ داللت کرتی ہے

هللا کا ارادہ بس یہی ہے ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت !  ؛ َتطْهِّيراً اْلبَيْتِّ َوُيطَه َِّرُكْم 

 ﴾آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔

 (33)االحزاب/

نبی )ص( نے اپنے آپکو اور علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو اہل بیت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ 

ے سوال کیا کہ وہ بھی ان میں سے ہوجائے تو فرمایا: تم اہل بیت میں جب ام المومنین ام سلمہ ن

 سے نہیں ہو لیکن خیر پر ہو، چونکہ وہ جلیل القدر اور عظیم الشان تھیں۔ 

)ع( کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ حقائق الہیہ کی مکمل معرفت رکھتے ہیں  اور اہل بیت 

امثال کی  ضرب  ا ہے اور اس کے الفاظ کوجنہیں خداوند متعال نے کتاب عزیز میں بیان کی

 َوتِّْلكَ ﴿ :طرح قرار دیا ہے جو تاویل اور حقائق پر مشتمل ہوتی ہیں، خداوند نے فرمایا

                                           
ہ ی یہ ایک گفتگو ہے جسے العراقیہ ٹی وی چینل نے جناب آیت هللا العظمی شیخ محمد یعقوبی )دام ظلہ( کے ساتھ کی تھی، اور  - 1

 ئی تھی۔وکو نشر ہ 19/6/2007بمطابق  1428جمادی الثانی  3السالم( کی شہادت کی مناسبت سے  )علیہا  صدیقہ زہراء



39 

 

اور ہم یہ  ؛اْلَعالُِّمونَ  إِّال َيْعقُِّلَها َوَما لِّلنَّاسِّ  َنْضرُِّبَها األْمثَالُ 

 ﴾والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر ان کو علم رکھنے 

 (43)العنکبوت/

 كَِّتاب   فِّي﴿ :کہا کہ  ںمی بے شک بارئ تعالی نے ان حقائق اور معارف کے بارے

جسے صرف  و ایک محفوظ کتاب میں ہے، ج ؛اْلُمطَهَُّرونَ  إِّال َيَمسُّهُ  مَّكُْنون  ال

 (79-78)الواقعہ/ ﴾پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔

سکتا ہے سوائے رجس  پہنچپس ان الہی معارف کو نہ کوئی چھو سکتا ہے نہ ہی ان تک 

وپلیدگی اور نجاست سے پاک لوگوں کے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنکی پہچان گذشتہ آیت اہل بیت 

 ۔﴾تطہیرا رکمھویط﴿ نے یوں کرائی ہے 

میت دى ہو اان کپس فاظمہ کے شرف اور عظمت کے لیئے اتنا کافی ہے کہ مذکورہ آیت نے 

ہے اور انہیں یہ بلند منزلت عطا کی ہے، لہذا ہم خداوند متعال کی طرف سے موجود حدیث 

)میں نے کائنات کو صرف ان پانچ انوار  : قدسی پر تعجب نہیں کرتے جس کا مضمون یہ ہے

وں ونکہ خداوند متعال نے اس کائنات اور اس میں پائی جانے والی چیزكیکے لیئے خلق کیا ہے( 

 :کو اس لیئے خلق کیا ہے تاکہ خود کی پہچان کرائے اور اس کی عبادت کی جائے، فرمایا

اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں  ؛لِّيَْعُبُدونِّ  إِّال َواإلِّنسَ  اْلجِّنَّ  َخَلْقتُ  َوَما﴿

 :(، امام نے اس کی تفسیر یوں کی ہے56)الذاریات/ ﴾کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں

اور یہ ہدف صرف اور صرف ان پانچ انوار   تاکہ اس کی معرفت حاصل کی جائے( )لیعرفوہ؛ 

۔ اور دوسری صاحب کرامت خلق کے نزدیک متفاوت ہے کے نزدیک مکمل طور پر متحقق ہوا

درجات کے ساتھ متحقق ہوا ہے جن میں سر فہرست انبیاء اور رسل ہیں پھر علماء اور صالحین 

شریف میں آیا ہے کہ بے شک جنت میں لوگوں کے درجات ان کی معرفت  وغیرہ۔ لہذا حدیث

کے حساب سے مختلف ہیں، پس کامل ترین مخلوق وہ ہے جسکی معرفت کامل ہو اور وہ رسول 

 اہل بیت ہیں۔  ان کےخدا )ص( اور ان کے ساتھ 

ے، مثال اور قریب کرتا ہوں تاکہ آپکا تعجب دور ہو جائذریعےاس مطلب کو میں ایک مثال کے

کے طور پر ریاست کو اپنے ایک پروجیکٹ میں ایک ہزار ڈاکٹرز اور انجیئرز کی ضرورت 

ہے حاالنکہ اسے معلوم ہے کہ جو بھی پڑھائی سے منسلک رہتا ہے وہ اس نتیجے تک نہیں 

تا، پس ان میں سے ابتدائی تعلیم کے لیئے ایک ہزار طالب علموں کا انتخاب کرتی ہے اور پہنچ
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ے دوران یہ عدد کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں مطلوبہ عددباقی رہ جاتا ہے اور پڑھائی ک

کی تاسیس اور بڑے  ںوسکولاس وقت ریاست کے لیئے یہ کہنا درست ہوگا کہ میں نے ان 

ہدف کو پورا کیا  اصل ونکہ انہوں نےكیخرچ صرف ان ہزار کی خاطر کیا ہے پیمانے پر پیسہ 

 ہے۔ 

کی عظمت خود انکی ذات اور صفات کی وجہ سے ہے، اور اس لیئے نہیں کہ پس فاطمہ )س( 

کا قول ہے جو ( سالم هللا علیہا ))ص( کی اکلوتی بیٹی ہیں، اس کی دلیل خود ان  وہ رسول خدا 

کے اصحاب کے سامنے دیے جانے والے خطبے میں ذکر (صلوات هللا علیہ )اپنے والد گرامی 

فإن  اعلموا: أني فاطمة وأبي محمدأيها الناس ):  ہوا ہے

 میں کہ لو جان! لوگو اے ؛تعزوه وتعرفوه: تجدوه أبي دون نسائكم

پس اگر ان کو جانتے ہو تو جان لو کہ وہ تمہاری  ۔ہیں محمد حضرت باپ میرے اور ہوں فاطمہ

 اور اس لیئے بھی نہیں کہ وہ امیر المومنین کی مثالی (عورتوں میں سے فقط میرے باپ ہیں

ن اور حسین اور ائمہ معصومین علیہم السالم ور نہ ہی اس لیئے کہ وہ سبطین حسزوجہ ہیں، ا

 کی ماں ہیں اگرچہ یہ سب کچھ شرف در شرف ہے۔ 

کا فاطمہ پر توجہ دینے اور منبر پر اور لوگوں کے   )ص( اور یہ چیز ہمارے لیئے رسول خدا 

سامنے ان کے فضائل بیان کرنے کے راز کی تفسیر کرتی ہے کہ یہ سب کچھ ان کے اندر پائے 

 وجہ سے۔كى  کی وجہ سے تھا نہ کہ آپ )ص( کی بیٹی ہونے  مجسم جانے والے کمال 

ہی کے حصول کا سبب ہے۔ اور ف الطاور زہراء )س( کا جشن میالد منانا نزول برکات اور ل

اس کی   ؛إَِّليهِّ الوسيلة َواْبَتُغواْ ﴿ خداوند متعال کے اس قول پر عمل بھی

سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں،  (، اور زہراء 35)المائدہ/  ﴾طرف)قربت کا(ذریعہ تالش کرو

يرضى هللا لرضاها ويغضب )  نص حدیث شریف کے مطابق یہ وہی ہستی ہیں

هللا  جن کی رضا سے هللا راضی ہوتا ہے اور ان کے غضبناک ہونے سے  لغضبها؛

غضبناک ہوتا ہے( حتی خود رسول خدا )ص( فاطمہ کو وسیلہ بناتے ہیں جیسا کہ حدیث کساء 

جو زہراء )س( سے مروی ہے، میں ہے کہ جب رسول خدا )ص( نے اپنے بدن میں ضعف کا 

یمانی چادر سے كو  سے کہا کہ آپ )ص( احساس کیا تو جناب فاطمہ کو بالیا اور ان 

 ڈھانپے۔وغیرہ۔

 سخت  توسل کرنے کیذریعےاور آج ہمیں خداوند متعال سے اس کی محبوب ترین خلق کے
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کو دور کرے اور خدا کے سوا کوئی  مشکالت اور ونقصان ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے ضرر

 اور انہیں دور نہیں کر سکتا۔ 

اشارہ کرونگا جنہیں ہم چشمہ زہراء سے لیتے ہیں جو یہاں میں صرف دو دروس کی طرف 

  ہماری مشکالت کا عالج کرتے ختم نہیں ہوتا:

اول:اسالم کا چہرہ بگاڑنے کے لیئے دشمن کی طرف سے وسیع پیمانے پر حملے جاری ہیں، 

اس ہدف کی خاطر دشمن برائے نام مسلمانوں کے بعض پست اعمال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، 

ئے امور مبہم بناکر پیش کرتے ہیں تاکہ انہیں گمراہ کر سکیں اور اسالم سے دور لوگوں کے لی

  کریں۔

اور ان کا جواب کئی طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، جیسے اسالم کی اصل تصویر بیان کریں 

اور احکام اسالم کا فلسفہ اور اس کے قوانین کے  1جسے چنے ہوئے لوگوں نے پیش کی ہے

ہو جائے۔ بے شک جناب  حئیں تاکہ اچھے اور برے کے درمیان فرق واضاسرار بیان کیئے جا

)ص( میں دوران خطبہ ان اسرار کی چابیوں کی طرف اشارہ  )س( نے مسجد رسول خدا  زہراء 

فجعل هللا اإليمان: تطهيرًا لكم من الشرك ، ) کیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

فس والصالة: تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة: تزكية للن

 پس خدائے عزوجل؛ونماء في الرزق ، والصيام: تثبيتًا لإلخالص

 ایمان کو تمہیں شرک سے پاک رکھنے کے لیئے، نماز کو تکبر سے دور رکھنے کے نے 

کے تثبیت اخالص کے لیئے اور روزے کو  رکتب ںمی رزقلیئے، زکات کو پاکیزگی نفس اور 

   ۔لیئے قرار دیا ہے(

سارے احکام اور تشریعات بیان کیئے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم  اس کے بعد اسالم کے بہت

زہراء )س( کے بارے میں ایک ٹی وی ڈرامہ سیریل پیش کر سکیں یا ایک ایسی فلم بنا سکیں 

جو سیرت زہراء )س( پر مشتمل ہو تو نہ تنہا دوجہاں کی خواتین ان سے متاثر ہونگی بلکہ مرد 

راف کرینگے کہ بے شک وہ دوجہاں کی عورتوں کی بھی متاثر ہونگے اور یقینا سب اعت

  سردار ہیں۔

جن کے اخالص  -دوم: عالم اسالم میں گذشتہ صدی کی تیسوی دھائی میں کچھ نعرے بلند ہوئے 

جو وحدت مسلمین اور اختالف دور کرنے کی طرف دعوت  -اور صدق نیت میں شک نہیں کرتا

                                           
سباب کیئے ہیں جنکی وجہ سے اہل مغرب رسول خدا )ص( کی شخصیت پر انگلی اٹھانے ہم نے اپنے ایک مستقل بیان میں وہ ا - 1

 کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو جواب کے دینے کے لیئے ایک کامل عملی طریقہ کار کی طرف اشارہ کیا ہے۔
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 میہ کے درمیان قربت کی خاطر ایک ادارے کیدیتے تھے، اور چالیسویں دھائی میں مذاہب اسال

تاسیس ہوئی جس نے اپنی گنجائش کے مطابق اس بلند ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور 

مطلوبہ  كا  فسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسابھی تک کوششیں جاری ہیں، لیکن مجھے ا

اختالفی نکات کو بیان کیا  نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ اور بعض اوقات نتیجہ برعکس ہوتا ہے۔ جب

جاتا ہے تاکہ ان کو حل کیا جائے تو اس اختالف پر توجہ مرکوز ہوتی ہے اور در نتیجہ ایک 

دوسرے کو قریب النے کے حل ناکام ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات ہم یہ خواہش کرتے 

  ف مزید نہ بڑھے۔منعقد نہ ہوں تاکہ اختال زح کی مالقاتیں، جلسے اور کانفرنسہیں کہ اس طر

اور زہراء سالم هللا علیہا ہمیں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کا صحیح عالج سکھاتی ہیں اور اتحاد 

 بَِّحبْلِّ  َواْعَتصُِّمواْ ﴿:واتفاق کا راستہ بتاتی ہیں جیسا کہ خداوند متعال نے چاہا ہے، فرمایا

کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم سب مل کر هللا  ؛َتَفرَُّقواْ  َوالَ  َجمِّيعاً  اّلِل ِّ 

فجعل هللا ): پس زہراء سالم هللا علیہا نے فرمایا ، (103)آل عمران/   ﴾اور تفرقہ نہ ڈالو

م  ہ ےاور هللا ن؛ طاعتنا نظامًا للملة، وإمامتنا أمانًا للفرقة

امامت كے  مارى ہ ہلبیت كى اطاعت كو ملت اسالمى كے نظم كے لئے واجب قرار دیا اورا

 ذریعے اختالف و افتراق كا سد باب كیا(۔ 

لہذا وحدت اور اتفاق اسالم کے اصل منابع کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوتا ہے جو کہ 

کتاب خدا اور رسول خدا کی سنت ہیں، اور ایسی سنت ثابتہ اور مصدقہ جو اہل بیت اور اصحاب 

 کے ثقات سے ماخوذ ہے۔

عالم وہ  1میری تفصیلی گفتگو ہوئی، رپیلفون ٹ ک عالم سےکچھ دن پہلے فلسطین کے ای

مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کا اہتمام کرنے والوں میں سے تھا تاکہ اپنے دین کو 

درمیان اتحاد وقربت کی بے ثمرہ کانفرنسز پر بات  ے۔ ہمارےردشمنوں کو نابود کمضبوط اور 

اختیار  سنت بھائیوں کو چاہیئے کہ درست راستہ اہل  ےہوئی، میں نے ان سے کہا کہ ہمار

 کے لیئے دو طریقے اپنائیں:   ےكرن

: اجتھاد کا دروازہ کھول دیں تاکہ شرعی احکام کو ان کے اصلی منابع سے استخراج کیا الپہ

جائے اور وہ کتاب خدا اور سنت شریفہ ہیں چونکہ یہ دونوں شریعت کا منبع ہیں اور فقہاء کے 

چیز ہے  شدہ حاصل ذریعےاحترام کے ساتھ ان کا اپنا فہم ہے اور دلیل شرعی کے اقوال ان کے

                                           
 وہ شیخ محمود العزیز جودہ ہے جو کہ غزہ میں مقیم ہے۔ - 1
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اور آنے والی نسلوں کے لیئے مہیا وسائل سابقین کی نسبت بہت بہتر ہیں جو کہ سائنسی ترقی 

اور ان میں سے بہت  اور عمق کا اثر ہے۔ پھر نئے نئے مختلف واقعات پیش آتے رہتے ہیں

  نہیں سلف صالح نے بیان نہیں کیا۔سارے مسائل ایسے ہیں ج

پس ہزار سال سے زائد عمر والے مذاہب پر دروازہ اجتہاد بند کرنا جمود فکری کا سبب بنتا ہے 

اور کسی معین واقعہ پر اپنی مرضی کے فتاوی اور نصوص کی تطبیق کرنے کے خواہان کے 

ہم دیکھتے ہیں کہ ناحق خون سامنے وسیع دروازے کھول دیتا ہے تاکہ اپنا ہدف پالے۔ اسی لیئے 

 ذا ہ؛ لنظر آتی ہے  بد نظمى بہانے کے بارے میں فتوی صادر کرنے میں تضاد، اختالف اور 

علمی اور مناسب موازین کی بنیاد پر اس حالت کو منظم کیا جائے۔ اور دقیق ضروری ہے کہ 

یں کہ مطلوبہ یہی چیز اہل بیت )ع( کے شیعہ مراجع کے پاس موجود ہے جہاں کسی کو حق نہ

ے بغیر پہنچبلند مرتبہ اور علمی وعملی پختگی جو صرف بزرگوں کو حاصل ہوتی ہے، تک 

  کوئی فتوی صادر کرے۔

دین کو سیاسی نہ بنانا، فقہاء کی طرف سے حکومت کے ساتھ چلنے پر منع کرنا، اور : دوسرا

دوسرے شخص  متسلط اور  اس کے دنیاوی اور محدود مفادات کو قانونی شکل دینا، اور یہ ایک

ہے جس کے سبب دین سے نفرت وجود میں آتی ہے اور  یزچوالى  یینکے درمیان تعلق توڑ د

کی نوبت آتی ہے۔ فقہاء  جھگڑےہوتا ہے اور لڑائی  یدا پ علماء کے مواقف کے درمیان تعارض

وص کے کو چاہیئے کہ وہ دنیا کی محبت سے مستغنی ہوجائیں اور خداوند متعال کی خاطر خل

نصیحت، درست سمت دکھانے، اصالح  ،ساتھ کام کریں اور حکام کے ساتھ ان کا تعلق راہنمائی

کرنے، فساد دور کرنے اور مشورہ دینے کی خاطر ہو۔ اور شیعہ مراجع کے نزدیک یہ ایک 

  بنیادی شرط ہے جسے وہ )عدالت( کا نام دیتے ہیں۔

گی  ںیپڑ  ے منھج میں کچھ تبدیلیاں کرنام کان دونوں امور کو حاصل کرنے کے لیئے دینی علو

سے مداخلت تاکہ مجتھدین پیدا ہو جائیں۔ اور دینی علوم کے اداروں کو حکومتی مشینری کے 

قل علمی حوازات ہیں جو تقریبا ہزار سال ہوگئے تدور وجود میں الیا جائے۔ جیسا کہ شیعہ مس

ہ خداوند متعال بغداد کو امن، حکومتوں کی مداخلت سے دور ہیں، اور میری خواہش ہے ک

استقرار، استقالل اور آزادی سے نوازے تاکہ وہی اس عظیم علمی میدان کو اپنی گود میں لے 

تھا، بے شک شیخ مفید، سید مرتضی اور شیخ مفید،   ںمی لے جیسا کہ اپنے عروج کے زمانے

 ابو حنیفہ، شیبانی، غزالی اور گیالنی اس کی گود میں پلے۔
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اور ممکن ہے  ںیکا علم حاصل کر  ںومدرس  ےك دوسرےایك  سوں کے طالب علم ں مدردونو

جائے کہ کس مدرسے کا ہے۔ اور شیخ طوسی نے  نہ  اس میں اس طرح سے ماہر ہو کہ پہچانا 

کتاب الخالف لکھی ہے جس میں تمام مذاہب کے علماء کی آراء ذکر کرتے ہیں اور ان کے 

 دالئل ذکر کرتے ہیں پھر صحیح قول اختیار کرتے ہیں۔ 

دیتے خارج  بحث  درس  )جیسا کہ مجھے حوزہ علمیہ میں  اور اس وقت باحث کو معلوم ہوگا

کہ منبع ایک ہی ہے اور  کو چنا ہے(  ے اختالفی مسائلن میںكى خاطر  وا جس م ہوقت معلو

بہت ساری احادیث جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں وہ ایک جیسی ہیں اور کوئی فرق محسوس نہیں 

ہوتا۔ یہ ایک علمی بحث ہے جو مستند دالئل پر مبنی ہے۔ اور آپکو مسلمان فرقوں کے درمیان 

 ی اور اختالف پر تعجب ہوگا۔پائی جانے والی دور
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 امت کے اہم مسائل میں عورت مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہے

 1فاطمہ زہراء )س( نمونے کے طور پر

 

 مبسم هللا الرحمن الرحی

 مرحوم سید صالح حلی نے کہا ہے:

 زینب نے اپنی ماں سے وراثت میں

 جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہی پایا

 گئیبیٹی ماں سے بھی آگے بڑھ 

 ے گھر سے بدترین وطن لے جایا گیااپن

 اور مرحوم سید رضا ہندی نے کہا: 

 میرا باپ فدا ہو جس نے اپنی ماں سے مصائب میراث میں پائے

 ہوا  ںمیصبر   ےس اس کا مقایسہ اس کے والد

 اپنے اہل وعیال کو سنبھالنے اور انکی حفاظت میں سستی نہیں کی

 .کے بعداپنے بھائی اور بیٹوں کی جدائی 

مادر فاطمہ )س( شہزادی کونین سے   زیینب )سالم هللا علیہا( نے اپنیسیدہ  بیت نبوی کی عقیلہ 

صرف متعارف مصائب ہی نہیں پائے بلکہ ایسے ہمیشہ رہنے والے مواقف بھی وارثت میں 

  ہیں۔  پائے جن کو تحمل کرنے سے شجاع ترین اور سخت تعین مرد بھی عاجز

 پآ رسالت میں ہہمت تھیں کہ زماناور  تسلى لد گرامی کی مشکل میں ان کیفاطمہ )س( اپنے وا

ان کے پاس پناہ لیتے تھے: انہیں مانوسیت عطا کرتی تھیں، ان کے غم دور اور ان کا  )ص( 

درد کم کرتی تھیں۔ اور اسی طرح عقلیہ زینب اپنی ماں کے بعد اپنے والد امیر المومنین، اپنے 

  سجاد )ع( کے لیئے تھیں۔بھائی حسین اور بیٹے 

فاطمہ )س( کو اپنے والد گرامی کے ساتھ مکہ سے زبردستی ہجرت کرائی گئی اور انہیں اپنے 

وطن اور اہل وطن کو چھوڑے پر مجبور کیا گیا، اور عقیلہ زینب نے اپنے بھائی حسین )ع( 

و قتل کرنے کی کے ساتھ اپنے نانا رسول خدا )ص( کے شہر مدینہ سے یزید کے ظلم اور امام ک

                                           
سے کی گئی گفتگو سے اقتباس، یہ مواکب نجف اشرف میں جمع ہوئے تھے تاکہ ایک جناب شیخ یعقوبی کی مواکب عزاء  - 1

علیہا( کی شہادت هللا  )سالم   کو، عقلیہ بنی ہاشم زینب 14/6/2011بمطابق  1432رجب  11عزائی ریلی کی شکل میں، بروز منگل 

 ں۔اور نیمہ رجب کی مناسبت منانے کی خاطر، کوفہ سے کربالئے مقدسہ تک مشی کری
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  کوشش کی وجہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی اور اس کے بعد عراق چلی گئیں۔

زہراء )س( اپنے والد کے ساتھ احد اور احزاب کے میدان جہاد میں شریک ہوئیں اور اپنے والد 

کے زخموں کا مرحم کرتی تھیں اور اپنے شوہر امیر المومنین )ع( کی تلوار ذوالفقار سے خون 

  تھیں۔صاف کرتی 

)س( اپنے بھائی حسین )ع( کے ساتھ کربالء میں حاضر ہوئیں، اور آپ  اسی طرح عقیلہ زینب 

  کیا جانیں کہ کربالء کیا ہے اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا!

اپنے والد گرامی کی مسجد میں اپنے امام امیر المومنین )ع( کے دفاع میں کھڑی   )س(  زہراء

الزامات اور بے بنیاد باتوں کا محکم یئے ثابت کیا، اور جھوٹےحق کے ل ہوئیں اور حق کو اہل

دالئل کے ساتھ جواب دیا، تاکہ راستہ سیدھا ہو اور دین اور اس کے پیروکاروں کو گمراہی اور 

تمام مراحل میں کھڑی  شام اور قید کے و)س( کوفہ  انحراف سے بچا سکے۔ اور عقیلہ زینب 

مسلمین کا دعوی کرنے والوں  طریقے سے خالفت غلط  خطبے دیے تاکہزبردست  ہوئیں اور 

کو آشکار کرے، جو بدترین ظلم کا ارتکاب کرنے اور عظیم ترین مقدسات کی توہین کرنے سے 

 )ص( کو قتل کرنا ہے۔  نفس رسول خدا ےس ، اور اسی میںتھے نہیں کتراتے

کچھ جناب عقیلہ پر گزرا وہ اور تقابل کی صورتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان تمام مواقف میں جو 

زہراء )س( کی نسبت نہایت کڑوا اور دردناک ہے؛ بے شک زہرا )ع( کو ایک ملک سے 

دوسرے ملک قیدی بناکر نہیں لے جایا گیا کہ خدا کی بدترین مخلوق کے سامنے کھڑی ہو۔ جب 

میں مسجد سے نکلیں تو ان کی حرمت محفوظ تھی، ان کا خیمہ نہیں جالیا گیا، اور صحرا 

اہل بیت )ع( کے قلوب کو عظیم   ےن دربدر نہیں ہوئیں اور اس طرح دوسرے مصائب جنہوں

 ترین تکلیف اور درد سے بھر دیا۔ 

ونکہ ان کے كیتھا حتی امیر المومنین )ع( بھی؛ زہراء )س( کا کردار کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا 

ومت اور اپنی قوم کے دشمن ان کے بارے میں کہتے کہ وہ ایک ایسا جوان ہے جو حک

ے اور حقیقت ضایع تنتیجے میں وہ ابہامات پیدا کر سرداروں پر نفوذ پیدا کرنا پسند کرتا ہے اور

اعتراض سے پاک تھیں، اور اگر رسول خدا   ۔ لیکن زہراء )س( ہر قسم کی تہمت یاجاتى ہو

امت کا اثبات نہ )ص( کے بعد بابرکت فاطمی تحریک نہ ہوتی تو امیر المومنین کا حق اور ام

 ہوتا۔ 

اسی طرح عقیلہ زینب ہیں، بے شک امام حسین )ع( کی بابرکت تحریک کے مبادئ اور اہداف 
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پہچانے اور پھیالئے نہیں جاتے اگر عقیلہ زینب کے خطبے نہ ہوتے جو نہایت محکم، واضح 

پر تبدیل اتنا مضبوط اور موثر تھا کہ حقائق کو مکمل طور   اور حجت تھے، اور اموی میڈیا

کرتا تھا، انہوں نے حسین )ع( اور ان کے اصحاب کو حکومت کے خالف ایک خارجی 

جنہوں نے فتنہ وفساد برپا کیا اور موت کے مستحق ہوئے۔ پھر یوں  تھا باغی ٹولہ قرار دیا روا

ہی صحرا میں ان کا خون فضول ضایع ہوتا کہ جہاں حقیقت کو نقل کرنے واال کوئی نہیں تھا 

  نی امیہ کی ظالم ومجرم فوج کے۔سوائے ب

رسول خدا )ص( کے بعد امامت اور خالفت کا مسئلہ توحید کے بعد اسالم کے عظیم  شك  بے

ترین مسائل میں سے ہے، اور امت کے درمیان خطرناک ترین اور بااثر ترین مسئلہ ہے جس کو 

دور کرنے کی ذمہ شبہات کو  متعلق سےس اس کی بنیادیں مضبوط کرنے اور ابیان کرنے اور 

داری دو عورتوں نے اٹھا لی اور وہ ہیں شہزادی کونین فاطمہ زہراء )س( اور انکی بیٹی زینب 

 عقلیہ بنی ہاشم۔

نا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ امت کے خطرناک مسائل کو سنھبالنے پہنچک ہم ت اور جس نتیجے 

میں مرد کے شانہ بشانہ ہے، نجز بڑے بڑے چیلوہ  میں عورت کا کردار مرد سے کم نہیں اور 

اور صرف اس لیئے کہ وہ ایک عورت ہے اس کی ہمت کم نہیں ہوتی۔ البتہ اپنے وجود سے 

کردار اور میدان عمل کی رعایت کرتے ہوئے جو کہ ایک طبیعی امر  مناسبت رکھنے والے

  ہے۔

میں عورت نجز اور مشکالت کا سامنا ہے جن کا مقابلہ کرنے چیل ےآج کل معاشرے کو بہت س

ا، امر کا اہم کردار ہے جیسے احکام شرعیہ کی تبلیغ، مکتب اہل ابیت )ع( کی تعلیمات نشر کرن

ر، اور لوگوں کو دینی احکام سکھانا، بے شک ہر طرف جہالت کنبالمعروف اور نہی عن الم

پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں سے خصوصا عورتوں سے حرام اور حالل کے اکثر مسائل پوشیدہ 

اور اس میں هللا، اسکے رسول اور ائمہ معصومین )سالم هللا اجمعین( کی مشیت و ارادے  ہیں،

  کی واضح مخالفت ہے۔

اور معاشرے کو مشکالت اور اجتماعی پیچیدگیوں سے نکالنے میں عورت کا کردار ہے اور ان 

میں سے طالق کا مسئلہ ہے جس کی شرح ان آخری سالوں میں بڑھ گئی ہے، بعض محکموں 

ہوگئی ہے یعنی شادیوں کا ایک سوم حصہ طالق  %40یا  %30کے اعداد وشمار کے مطابق 

پر منتہی ہوتا ہے، اور یہ ایک نگران کنندہ نتیجہ ہے چونکہ خداوند متعال کو شادی جس قدر 
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پسند ہے اس قدر طالق سے نفرت ہے، بتحقیق امام باقر )ع( کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ انہوں 

قال رسول هللا )ص(: ما بني بناء في اإلسالم أحب ) :نے فرمایا

رسول خدا )ص( نے فرمایا: هللا کے نزدیک اسالم إلى هللا عز وجل من التزويج؛

اور طالق هللا کی محبوب ترین چیز کو  1کی کوئی بھی چیز شادی سے بڑھ کر محبوب نہیں(

برے اجتماعی آثار کسی  نابود کرتی ہے، اور معاشرے پر، خصوصا بچوں پر اس کے منفی اور

 سے پوشیدہ نہیں۔ 

پس ایک ایسی وسیع تحریک چالنے کی ضرورت ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شریک 

ہوں جو خداوند متعال کے غضب کی خاطر غصبناک ہو جائیں اور خدا کی پسند ان کی پسند ہو، 

نے کے اسباب ایک وسیع جائزہ لیا جائے اور اس مسئلہ کے بڑھذریعےاور اس تحریک کے

تالش کیئے جائیں، جن میں سے بعض کا تعلق شادی سے پہلے امور کے ساتھ ہے جیسے نیک 

ازدواجی زندگی کے حقیقی عناصر کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے کی وجہ سے بہترین ساتھی کا 

إذا جاءكم من ) :جیسا کہ حدیث میں ہے، انتخاب نہ کرنا، چاہے مرد کی نسبت ہو 

تكن فتنة في األرض وفساد ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إال  تفعلوه 

جس کا اخالق اور دین آپ کو پسند ہو  ےآئ اگر آپ کے پاس کوئی خواستگاری کے لیئےكبیر؛ 

 2۔ نہیں کیا تو زمین پر بڑا فتنہ وفساد ہوگا( تو اس سے شادی کراو، اگر ایسا

ما استفاد ) :كہ سے نبی )ص( سے مروی ہےاور بیوی کے انتخاب کے حوالے 

امرئ مسلم فائدة بعد اإلسالم أفضل من زوجة مسلمة تسر ه 

إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها 

ایک مسلمان مرد کے لیئے اسالم کے بعد سب سے افضل ترین فائدہ  ؛في نفسها وماله

ہے تو اسے سرور ملتا ہے اور جب اسے حکم اس کی طرف دیکھتا  ببیوی ہے ج ان ایک مسلم

پنے نفس اور اس کے مال ا دیتا ہے تو اطاعت کرتی ہے، اور جب وہ گھر پر نہیں ہوتا ہے تو 

 3۔کی حفاظت کرتی ہے(

لیکن دین، حسن خلق، پاکدامنی اور پاکیزہ گھرانے کو مالحظہ کیئے بغیر مال کثیر یا اچھی 

 کی جڑ ہے۔  التكمش تمام کرنا پر شادی ورتی کی بنیادنوکری یا ظاہری خوبص

                                           
 .4، ح1بواب المقدمات، باباوسائل الشیعہ، كتاب النكاح،  - 1

 .1، ح28باب ایضا، - 2

 .10، ح9باب ایضا، - 3
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اور اسباب کی دوسری قسم شادی کے بعد مرد کی طرف سے عورت پر قوی ہونے اور 

اجتماعی رسومات کی بنا پر عوررت پر ظلم کی حد تک اثر کرنے کے عنصر سے سوء استفادہ 

یال نہ کرنا ہے۔ لیکن عورت کی جانب سے سخت حاالت پر بے صبری اور اس کی حالت کا خ

نا پہنچارکھنا یا بعض سلبی چیزوں میں مبالغہ آرائی کرنا یا گھر کی خبریں اپنے )والد( کے گھر 

اپنے شوہر سے عالی سمجھنا وغیرہ اسباب خود كو  اور ان کا معامالت میں مداخلت کرنا یا 

 شامل ہیں۔

ر حل پیش ر غور وفکر، جانچ پڑتال، تشخیص، اوحال یہ مسئلہ خطرناک ہے اور اس پ بہر

بہت زیادہ وقت درکار ہے، اور سعی وکوشش اور تحرک کی ضرورت ہے   ےلیئ ےك کرنے

جس میں مختلف جوانب جیسے حوزات علمیہ، قاضی، اجتماعی اور نفسیاتی محققین اور ڈاکٹر 

  وغیرہ کی مشارکت ہو۔

ی ناپسند قرار اس سے بڑھ کر باعظمت چیز کیا ہوگی کہ انسان خدان وند متعال کی ناپسند کو اپن

سَتَجاَب َلُهْم َربُُّهم أن ي ال ُأضِّيُع ﴿ کرے دے اور اس کی رضا کو اپنی رضا شمار

پس ان کے پروردگار نے ان کی دعا َعَمَل َعامِّل  مِّنكُم مِّْن َذَكر  أْو ُأنثَى؛ 

 ) اور فرمایا( میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا   قبول کر لی

 ۔(195)آل عمران/  ﴾واہ وہ مرد ہو یا عورتخ
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صدیقہ زہراء )س( کی وفات کی مناسبت سے حرم امیر المومنین )ع( کی خصوصی 

 زیارت کی سنت رکھنا
 

 ونکہی(  کا بڑا فضل وکرم ہے؛ کہایطاہرہ فاطمہ زہراء )سالم هللا عل قہیامت پر صد                                          

 ںیاور انحراف کے مقابلے م ایاسالم کے درست راستے کا دفاع ک کیانہوں نے قوت اور شجاعت کے ساتھ تحر

 ،یکار بینہ ہوتا اور تخر ںینشان نہ ینہج  کا کوئ یاصل محمد توموقف نہ ہوتا   میعظ ہیاور انکا   ںیہوئ یکھڑ

 ۔ تےیاور حسد کے ہاتھ اس کو تباہ کر د یدشمن

موقف  ہیرکھنے کے سبب  دہیجائے قبر کو پوش یاور ان ک نیاور تدف عییتش انہیاور مخف تیمظلوم یانک اور

 دردناک سوال اٹھےكہ:  ہی ںینسلوں کے ذہنوں م یرہا تاکہ آنے وال یباق ئےیکے ل شہیہم یبھ

  ؟یگئ یکے جگر کے ٹکڑے کو اور قبر چھپائ یمطصف ایگ ایوجہ سے رات کو دفن ک کس

 لتیثنا، احترام، تقدس، طہارت اور فض یانک ںیکتاب خدا اور سنت رسول هللا )ص( م ںیشان م یک یانہ اور

۔ اور بے شک كسى ںیتھ ہیاور نور حق کا سا ںیکا سبب تھ رتیاور بص تیہدا یہے۔ لہذا  زہراء نسلوں ک یہوئ انیب

 ہے۔  ی( لکھتیشخص نے کتاب  )بنور فاطمہ اھتد کیا

کرنے اور ان کے باشرف مواقف کو  ادیکو  تیمظلوم یمنانے، ان ک ادی یک (ہایطاہرہ  )سالم هللا عل قہیصد

 ۔ ںیاپنا کردار ادا کرتے ہ ںیکرنے کے ساتھ ہم امت کے راستے کو انحراف سے بچانے م انیب

کے مطابق  تیکہ مفہوم روا -شفاعت کے طلبگاروں  یفاطمہ، ان کے غمگسار اور انک نیمحب ئےیل یاس

سے اچھے  انیپرندہ خراب دانوں کے درم سےیج ینگیانتخاب کر سےیاور محبوں کو ا عوںیروز محشر اپنے ش

 ثیحد ہیجس پر  ںیکر ل رداہرکھنے کا ا ادیبن یبابرکت سنت ک کیاور ا ںیکہ آمادہ رہ ئےیکو چاہ -دانے چنتا ہے

 یسنت ک کین یہے: )من سن سنة حسنة كان له أجرھا واجر من عمل بھا إلى یوم القیامة؛ جس نے کس یمنطبق ہوت

 یشہادت ک یتک اس پر عمل کرنے والے کا اجر ملتا ہے(۔ اور وہ )سنت(  انک امتیاسے اس کا  اور ق یرکھ ادیبن

 نیہے، اور وہ ت تیمل کردہ رواع یسریکے مطابق ت قنیکرنا جو محق ارتیز ی)ع( ک نیالمومن ریمناسبت سے ام

 ینکات ک لیہم مندرجہ ذ ںیہے، اس م 29/6/2006ہے جو اس سال خدا کے اذن سے بروز جمعرات  یالثان یجماد

 : نگےیطرف متوجہ رہ

 یسے ہے، پس اس ک ںیمستحبات موکدہ م ںیہر زمان اور ہر حالت م نیالمومن ریام ارتی۔ بے شک ز1

۔ ہمارے سلف صالح 2سے ہے ۔  ںیامور م دہیپسند کیاور اس پر قائم رہنا خداوند متعال کے نزد نایطرف دعوت د
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 ریكیونکہ ام  ؛یرکھ ادیبن یک ارتیز یاس طرح ک ںی)ص( م ی( سال پہلے روز وفات نب80) یاس باینے تقر

 ںیرچہ گذشتہ زمانے م۔ اگںیوفات پر صاحب عزا  ہ یرسول خدا )ص( ک یاور چچازاد بھائ بیاپنے حب نیالمومن

لوگ  ںیتعداد م یک لنزیاور  اب م ایاس نے بڑا اہتمام پا ںیم ںسالو یآخر کنیہوا  ل ںیخاص استقبال نہ یاس كا  کوئ

صدقہ  ایعطاء  کیا ہی ئےیاور اسے زندہ رکھا ان کے ل یرکھ ادیبن یپس جن لوگوں نے اس ک ں،یجمع ہوتے ہ

قدم بڑھانا ہوگا تاکہ نسلوں تک ان  ئےیکو اس باشرف سنت کو قائم رکھنے کے ل ٹوںیہے، لہذا اس نسل کے ب ہیجار

)ع(  پر فاطمہ  نیالمومن ری۔ بے شک امںیمشترک ہ ںیم یمعن ںیبن جائے۔ اور دونوں مناسبت ہیصدقہ جار ئےیل کے

 ۔ ںیتھ یتسل یبڑا تھا چونکہ وہ  رسول خدا )ص( کے غم کے بعد انک تی)س(  کا غم نہا

 ی)ص( ک ینب ںیہے، پہلے ربع م میتقس ںیسال کے چار ارباع )حصوں( م ارتیز ی)ع( ک نیالمومن ریم۔  ا3

 یک ریغد دیع ںیمناسبت، چوتھے ربع م ی)ع( شہادت ک یاور ان ک یمبعث نبو ںیربع م سرےیمناسبت، ت یوفات ک

 ئےی)ع( سے تعلق برقرار رکھنے کے ل نیالمومن ریمناسبت ام ہیہے پس  یمناسبت ہے اور دوسرا  ربع ان سے خال

 فرصت ہے۔ یاچھ کیا

جن  ںینکل ںیشکل م یبڑے موکب ک کیا نیجائے اور زائر ایمنظم ک ںی۔ اگر اس مناسبت کو اچھے انداز م4 

تن  بیلباس ز ینیسادات خصوصا جنہوں نے د یجسے علو ایجنازہ  )تابوت( اٹھا یکے آگے زہراء )س( کا رمز

 ادی یہوگا اور ان تمام سواالت ک انقالب کیا ںیظلم وانحراف کے مقابلے م ںیم قتیہوا ہو تو حق ایہو، نے اٹھا ایک

 حجت کے طور چھوڑا ہے۔  کیا انیطاہرہ  فاطمہ زہراء )س( نے امت کے درم قہیصد ںیجنہ یہوگ یدہان

هللا االعظم  ةیآل اور بالخصوص بق زہیپاک ی)ص( اور اس ک یعےنبیکےذر تی۔ بے شک ہم اس باشرف فعال5

در اصل ان کے امر کو زندہ اور ان کے ذکر کو  ہیگے۔  ںیسرور ڈال ںیان پر فدا ہوں( کے دل م ںیجان ی)ہمار

رکھنے کے مترادف ہے )احیوا أمرنا رحم هللا من أحیا أمرنا؛ ہمارے امر کو زندہ رکھو، جوہمارے امر کو  یجار

 زندہ رکھتا ہے خدا اس پر رحمت نازل کرتا ہے(۔ 

تو  ایکو حج پر گ 1424 ںیہے۔ جب م ایباشرف سنت کو موسم حج کےدروان تجربہ ک ی۔ ہم نے اس طرح ک6

بلند  ںیآواز یدعا کرتے ہوئے اپن ئےیمنتظر کے ل یکہ صاحب امر مام مہد یک حتیکو نص وںینے اپنے بھائ ںیم

الحجہ بن  کی: )اللھم کن لولےکو سنے تو بلند آواز سے پڑھ یسے کس ںیان م یکہ طواف کے دوران جونہ ںیکر

بابرکت عمل  ہیطرف مبذول  ہو جائے، بے شک انہوں نے  یتوجہ امام برحق ک یالحسن....(  تاکہ تمام مسلمانوں ک

کہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے عترت طاہرہ کے  کھایدے. لہذا اسوقت ہم نے د ریجزائے خ ںیخدا انہ  ایانجام د

 ںیتھ یسے ہمارے ساتھ بلند ہوت انیکے درم البیکے گرد طواف کرتے س فیکعبہ شر ںیآواز یک وںیمحب حاج
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اور  ایک شانیکو پر نیاور حاسد یاور دور دور تک پہنچ گئ یہوگئ عیوس دیبابرکت سنت مز ہی( 1426اور اس سال )

طرح  یکے سامنے کچھ کرنے سے بے بس تھے، اس البیمارتے س ںیوہ اس ٹھاٹھ کنیل ا،یڈال د ںیدہشت م ںیانہ

 قیسوال اور تحق ںیبسے مسلمانوں کو مقصود از دعا کے بارے م ںیکے کونے کونے م ایان بابرکت آوازوں نے دن

 ایڈیم ںیکے بارے م ہیان پر فدا ہوں( کے قض ںیجان یمنتظر )ہمار یجس نے امام مہد یرف دعوت دط یکرنے ک

 ۔ ایک عیکا دائرہ وس

 نینساء العالم دہیمناسبت منانے کا اہتمام س یہے اور ان ک یک یکوتاہ ںیطاہرہ کے حق م قہی۔  امت نے صد7

 ئےیطرف سے اہتمام ک یاور اکثر لوگوں ک تیکمزور فعال کیمناسبت ا یپہنچتا۔ اور ان ک ںیکے مقام اقدس تک نہ

 ضرورت ہے۔  یک عےجھنجوڑنےیحرکت کےذر یقو کیکو ا ریہے لہذا  امت کے ضم یگزر جات ریبغ

اور خداوند  ںیرکھتے ہ دیام یاور زہراء سے  شفاعت ک ںیگزار رہے ہ یبرکت سے زندگ ی۔ ہم زہراء ک8

تجربہ شدہ بات  کیا ہی ںیم خیبالوں کو دور کرتا ہے۔ اور تار یت سارشعائر زہراء منانے کے سبب ہم سے بہ

کہ  ںیمتعال سے دعا کر اوند۔ اور خدںیکام کر ئےیکے نزول کے ل عیاور رحمت وس ریبرکت کث ےیہے، پس آئ

 دور کرے۔  ںیخاطر ہم سے بالئ یپر منانے ک مانےیپ عیوس ادی ی( کہای)سالم هللا عل یکبر قہیصد

آنے  ی( کہایطاہرہ فاطمہ زہراء )سالم هللا عل دہیمناسب ہے کہ وہ س ئےیاور سکالرز کے ل نیخطباء، مبلغ اور

اور دسترخوان  ںیتاکہ تاکہ امت کو باخبر کر ںی( سے فائدہ اٹھائیاالول یجماد /15-13مناسبت ) یدوسر یوال

شرکت  ںیادارے اس م یاور ثقافت یاسیس ،یعاجتما ،ینیاور د ں،یلگانے اور بڑے موکب لگانے کا پروگرام رکھ

کا اعالن  یآمادگ یاپن ئےیمناسب مدد اور مشارکت کے ل یرکھنے اور ہر قسم ک یکرنے، اس بابرکت سنت کو جار

 ۔ ںیکر

: لوگو! جئےید ہہ؛ اور کَواْلُمْؤمُِّنونَ  َوَرسُوُلهُ  َعَمَلكُمْ  اّلِل ُ  َفسَيََرى اْعَمُلواْ  َوُقلِّ ﴿

 ۔ ﴾گے ںیکھید نیهللا اور اس کا رسول اور مومن بیعمل کو عنقر عمل کرو کہ تمہارے

 _ نجف اشرفیعقوبی محمد

 22/21427بمطابق  20/5/2006
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مرجعیت اور عوام کی طرف سے شہادت صدیقہ طاہرہ )س( کے مراسم 

 1منانے کی تایید

 نجف اشرف میں مرکزی تحضیری کمیٹی نے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہراء )س( کی شہادت کی

مناسبت سے مراسم ادا کرنے کے حوالے سے نجف اشرف اور کربالء مقدسہ کے کچھ بزرگ 

مراجع دین سے مالقات کی، اور ان کی خدمت میں اس پروجیکٹ کی توضیح دی جس کا مقصد 

 دلیرانہ  ےك )س(  یدا کرنا اور صدیقہ طاہرہ اس عظیم دردناک حادثے کے لیئے مناسب ماحول پ

انہوں نے اسالم عظیم کے درست راستے کی ذریعےجن کے  تھا کرنا یان كو ب مواقف عقائدى 

جو اس راستے کی طرف راہمنائی کرتی  ںمحافظت کی اور امت کے لیئے ایسی نشانیاں دکھائی

ک کا خیر مقدم کیا اور اس کی کامیابی کی خواہش یہیں، بے شک علماء نے اس بابرکت تحر

 ظاہر کی۔ 

اور نجف اشرف کی بااثر شخصیات نے عراق کے مختلف شہروں اسی طرح قبائلی سرداروں 

سے امیر المومنین )ع( کی زیارت کے لیئے آنے والے زائرین کی خدمت کے لیئے اپنی آمادگی 

اور خدمت کا اعالن کیا تاکہ اس مناسبت کو احسن طریقے سے منائی جائے۔ اور اس کمیٹی نے 

  کیئے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: اس مناسبت کو منظم کرنے لیئے کچھ نکات پیش

کمیٹیاں بنائی جائیں تاکہ مقامى ۔ ہر صوبے میں دینی، سیاسی، اجتماعی اور قبائلی مکاتب سے1

مہیا کیئے جائیں اور کھانے پینے کا بندوبست، مواکب کی  ل نقل وحرکت )سرویس( سائو

)حق  حقوقاور شرعی  سکیورٹی، نظم وضبط اور نجف اشرف میں رہنے کی خاطر تبرعات

  جمع کیئے جائیں۔ زحمت( 

بمطابق  2/3/1427۔ خدا کے اذن سے اس مناسبت کی سرگرمیاں بروز جمعرات صبح 2

کو نجف اشرف میں میدان ثورہ العشرین سے شروع ہونگی اور صحن شریف  29/6/2006

 حیدری میں اختتام پذیر ہونگی۔

حرکت کر سکتے ہیں اور کوفہ کی جنوب کے دور دراز شہری باذن خداوند بدھ کی شام کو  ۔3

میدان صدرین میں نصب شدہ خیموں میں مہمانوازی اور  ، سمت نجف اشرف کی اینٹرینس میں

 سہولیات پیش کی جائینگی۔ کھانے پینے کی 

نجف اشرف کے مرکزی شہر کے کئے عالقوں میں بروز جمعرات زائرین کرام کی خدمت ۔ 4

                                           
 نشر ہوا۔كو 2006 جون 15( میں 43صادقین کے عدد ) زین( گ)می یہ تاییدیہ مجلہ - 1
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  میں دن کا کھانا پیش کیا جائے گا۔

)س( کی الہی تحریک، ان   ہ طاہرہ۔ ان مواکب اور جلوسوں کے شعارات اور مرثیے صدیق5

شان میں انکے والد گرامی رسول اعظم اور امیر المومنین )ع( کے اقوال پر منحصر  ىک

ہونگے۔ اور کسی بھی شخصیت یا جہت کی تصویر یا نام اٹھانے پر پابندی ہوگی چاہے وہ جو 

  بھی ہو۔

ق اور پاکیزہ رویے کا خیال رکھنا الزم ہے جو پیروان اہل بیت )ع( کو متمیز کرتا ۔ بلند اخال6

 ہے اور اس مقدس مناسبت کے الئق شان ہے۔
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 نجف اشرف میں مراسم عزائے فاطمی کا احیاء 

صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہراء )س( کے دسیوں ہزار محبوں نے شہادت فاطمہ زہراء کی مناسبت کو 

الثانی کو قرار دے کر ایک سنت شریفہ قائم کرنے میں مرجعیت حکیمانہ کی دعوت تین جمادی 

پر لبیک کہا ہے تاکہ امیر المومنین کی زیارت کریں اور اس دردناک واقعہ کی مناسبت سے 

انہیں تعزیت پیش کریں، اور ہزاروں عزاداروں نے شفاعت زہراء )س( پانے کی خاطر بروز 

داد کے ضلعوں، بصرہ، کوفہ، ناصریہ اور عماریہ سے نجف اشرف جمادی الثانی کو بغ 2 بدھ

کی طرف حرکت شروع کی ہے، اور ان کے لیئے تیار کردہ خیموں میں رات گزاری، اور تین 

کو جمعرات کی صبح عزاداری کے جلسے ان سے جا  29/6/2006الثانی بمطابق  جمادی 

تھ مراسم کا آغاز ہوگیا۔ اس کے ملے، اور صبح ٹھیک دس بجے قرآن کریم کی تالوت کے سا

بعد جناب آیت هللا شیخ یعقوبی نے میدان ثورہ العشرین میں جمع ہونے والے ہزاروں افراد سے 

)س( کا عالمتی جنازہ   دینی طالب اور علوی سادات نے صدیقہ طاہرہبعد  ےاس ك ،خطاب کیا 

تف ضلعوں میں موجود اٹھایا اور ان کے پیچھے فاضل افراد اور حوزہ نجف اشرف اور مخل

الدینیہ کے دینی طالب چل پڑے اور ان کے بعد دوسرے صوبوں اور ضلعوں  جامعہ الصدر 

 پہنچکے مواکب ایک غمگین منظر پیش کرتے ہوئے نکلے، اور یہ جلوس صحن شریف حیدری 

  کے اختتام پذیر ہوا۔

ت کی اعلی بے شک اس جلوس کے شرکاء نے نظم وضبط، حسن سلوک اور قوانین کی رعای

مثال پیش کی جس کی وجہ سے نجف اشرف کے شہریوں، بزرگوں اور سرداران قبائل نے ان 

کی تعریف کی جنہوں زائرین امیر المومنین )ع( کی خدمت اور ضیافت کے لیئے بڑی جدوجہد 

اسی طرح مطلوبہ رسمی اداروں نے خدمت کرنے اور امن برقرار رکھنے اور جلوس   ۔تھى کی

ے میں اپنا وظیفہ بہترین انداز میں نبھایا۔ اور یہ مناسبت نظم وضبط اور تعاون کی کو منظم کرن

ایک بہترین شکل وصورت میں ظاہر ہوئی جو کہ دوسری ملیونی زیارات اور مناسبات کے 

 ۔لیئے ایک مثال ہو سکتی ہے

 خداوند متعال سے زہراء )س( کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ سب کی زحمت قبول کرے

جزائے خیر دے اور اس مظلوم عوام سے مصیبت اور بالء دور کرے اور ان کی  ںیہان اور

 دنیاوی اور اخروی خواہشات پوری کرے۔
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 1فاطمہ زہراء )س(: حق کا میزان

 بسم هللا الرحمن الرحیم                 

ُهـو إن ا َأعطَيَناَك الكَوَثَر، َفَصل ِّ لَِّرب ِّكَ َوانَحر، إنَّ شانَِّئكَ ﴿

 ﴾ األبَتر

السالم عليك يا رسول هللا، السالم على أمين هللا على وحيه 

وعزائم أمره. الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل 

 .واامهيمن على ذلك كله ورحمة هللا بركاته

السالم عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولى المتقين 

 .على بن أبي طالب ورحمة هللا وبركاته

کو اجر  )نبى اكرم اور امام على( فاطمہ زہراء )س( کی شہادت پر خدا آپ دونوں صدیقہ طاہرہ

  عظیم عطا کرے اور ایک قدرتمند مالک کے پاس مقام محمود میں آپ دونوں کا ملنا مبارک ہو۔

اے میرے بزرگو! بے شک مومنین کے دل جلے ہوئے ہیں، انکے غم کے انگارے اور مصیبت 

ہ کبھی بھی بجھ نہیں سکتے یہاں تک کہ ظالم سے مظلوم کا حق اس قدر روشن ہوگئے ہیں ک

ملے اور حق اپنے اہل کی طرف پلٹے اور خدا کے نیک بندے زمین اور اس میں رہنے والوں 

 کے وارث بنیں یا خدا ہمارے لیئے آپکی مالقات اور صحبت چن لے۔ 

ے خالق کے جس نے فاطمہ کی قدر وقیمت کوئی نہیں جانتا سوائے اس ک اے میرے عزیزو! 

جن سے ہر قسم کے رجس اور پلیدگی کو دور رکھا اور کمال ، انہیں اہل بیت میں سے قرار دیا 

کے سوا جن کے )ص( طہارت عطا کی۔ اسی طرح ان کے صادق وامین والد گرامی رسول خدا 

 إِّْن ُهَو إِّالَّ *  َوَما َينطُِّق َعنِّ اْلَهَوى﴿ : بارے میں خداوند متعال نے فرمایا

نازل کی  وہ خواہش سے نہیں بولتا۔یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو )اس پر( ؛َوْحٌي ُيوَحى

ألََخْذَنا مِّْنُه ،َوَلْو َتَقوََّل َعَليَْنا َبْعضَ األََقاوِّيلِّ ﴿ (4-3لنجم/)  ﴾جاتی ہے

اور اگر اس )نبی( نے کوئی تھوڑی بات ؛ ُثمَّ َلَقطَْعَنا مِّْنُه اْلَوتِّينَ ، بِّاْليَمِّينِّ 

                                           
جو عراق کے مختلف شہروں ،یہ اس خطاب کی عبارت ہے جسے جناب شیخ یعقوبی نے ہزاروں عشاق زہراء کے سامنے کیا تھا  - 1

 سے نجف اشرف میں، میدان ثورہ العشرین میں جمع ہوئے تھے تاکہ بروز 

مناسبت سے عزائے فاطمی برپا کو صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہراء )س( کی شہادت کی  29/6/2006بمطابق  1427جمادی الثانی  3جمعرات 

 پر لبیک کہیں جس میں انہوں نے آواز  کریں، اور جناب شیخ کی 

)سالم هللا علیہا( کی شہادت کے دن امیر المومنین علیہ السالم کی مخصوص زیارت کی سنت کی بنیاد رکھنے کی دعوت دی  زہراء  سیدہ 

 تھی۔
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 ﴾ بھی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی، تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے

فاطمة بضعة مني : )اور انہوں نے ان )س( کی شان میں فرمایا( ۔ 46-44)الحاقہ/

فاطمہ میرا گوشہ جگر ہے جس نے اسے اذیت دی اس نے  يؤذيني ما آذاها؛

إن هللا يغضب ): ہوئے فرمایااور آپ )ص( نے انہیں مخاطب کرتے  ۔(اذیت دی مجھے 

بے شک هللا تمہارے غضب کی خاطر غضبناک ہوتا ہے اور لغضبكِّ ويرضى لرضاك؛

ہیں اور انہی  پس وہ میزان حق )حق کا ترازو( ، آپ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے( 

ہدایت کا راستہ معلوم ہوتا ہے اور خداوند متعال کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جو ذریعےکے

طمہ کو دوست نہیں رکھتا، ان کے راستے پر نہیں چلتا اور فاطمہ کو حق اور باطل کے فا

سکتا۔ اور یہی  پہنچدرمیان فرق کرنے کا معیار قرار نہیں دیتا وہ اپنے مطلوبہ ہدف تک نہیں 

امت کے درمیان رہے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو  خداوند اور اس کے رسول کریم کا ارادہ ہے کہ وہ 

 ات نفسانی انہیں متفرق نہ کریں۔ اور خواہش

لیکن غافل امت جو اپنی خواہشات، نفسی امراض اور اجتماعی پیچیدگیوں کی تابعدار ہے، نے 

پر کان نہیں  خبردار ان سے مکمل منہ موڑا، اور زہراء کی نصیحت، تذکر اور عذاب شدید سے

فنعم الحكَم هللا والزعيم محمد والموعد القيامة، ) دھرے

ساعة يخسر المبطلون وال ينفعكم إذ تندمون، ولكل وعند ال

نبأ مستقٌر وسوف تعلمون من يأتيه عذاٌب يخزيه ويحل عليه 

ور محمؐد بہترین پیشوا ہیں۔ اے قحافہ كے بیٹے، میرا ابہترین قاضی هللا ہے  عذاب مقيم؛

تیرے ساتھ وعدہ قیامت كا دن ہے كہ جس دن بیہودہ لوگوں كا نقصان واضح ہوجائے گا اور پھر 

دے گا اور ہر خبر )کے وقوع( کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں  ںینہ پشیمان ہونا فائدہ 

اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا  آتا ہے   عذاب واال ےنرسوا کرمعلوم ہو جائے گا کہ کس پر 

ويحكم أفمن يهدي إلى الحق أحقُّ أن ُيت بع أمن ): اور فرمایا (ہے۔

ال يهد ِّي إال أن يهدى فمالكم كيف تحكمون؟! أَما لعمري لقد 

ُلقِّحْت، َفَنظَِّرٌة ريثما ُتنتج، ثم احتلبوا ملء الُقعب دمًا 

الك يخسر المبطلون ويعرف عبيطًا وذعافًا مبيدًا، هن

التالون غبَّ ما أسس األولون، ثم طيبوا عن دنياكم نفسًا، 

وطامنوا للفتنة جأشًا، وأبشروا بسيف  صارم، وسطوة معتد  
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غاشم، وبَِّهَرج  شامل، واستبداد من الظالمين يدع فيئكم 

زهيدًا، وجمعكم حصيدًا فيا حسرتا لكم! وأن ى بكم وقد 

 .ها وأنتم لها كارهونعميت عليكم أنلزمكمو

جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی   تو پھر )بتاؤ کہ ( 

کی جائے یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے ؟ تمہیں کیا ہو 

 گیا ہے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ 

کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور اس انتظار میں رہو کہ اس مجھے میری جان کی قسم، اس فتنہ 

مرض کا فساد معاشرے میں پھیل جائے، تو اس وقت دودھ والی جگہوں سے تازہ خون اور 

ہالک کرنے والی زہر دوھیا کرو گے، یہی وہ جگہ ہے جب باطل کی راہ چلنے والے نقصان 

ات دیکھیں گے، اس وقت آپ کی دنیا اٹھاتے ہیں، اور آنے والی نسلیں ان کے اعمال کے نقصان

ہی آپ کی جان ہو گی اور فتنوں سے آپ کے دلوں کو آرام آئے گا، اور میں خبر دیتی ہوں کہ 

ہمیشہ تلواروں اور ظلم کرنے والے حملہ آوروں کی زد میں رہو گے اور عمومی طور پر بد 

حقوق تمہیں دیں گے  نظمی اور طاقتوروں کے استبداد کا شکار رہو گے اور وہ لوگ بہت کم

کریں گے، اس وقت تم کف افسوس ملو  ہپار ہ زور پر تمہارے اتحاد کو پاراور تلواروں کے 

گے کہ معامالت کہاں تک پہنچ چکے ہیں، آیا جس کام سے صرف نظر کر چکے ہو کیا میں 

 ( اس کام پر تم کو آمادہ کر سکتی ہوں؟

َوَما ُمَحمٌَّد إِّالَّ َرسُوٌل َقْد َخَلْت ﴿ :تا ہےدق كرقول ص ہی س ان پر رب ذوالجالل کا پ

مِّن َقبْلِّهِّ الرُّسُُل َأَفإِّن مَّاَت َأْو ُقتَِّل انَقَلبُْتْم َعَلى َأْعَقابِّكُْم 

َوَمن َينَقلِّْب َعَلىَ َعقِّبَيْهِّ َفَلن َيُضرَّ اّلِل َ شَيْئًا َوسَيَْجزِّي اّلِل ُ 

تو بس رسول ہی ہیں، ان سے پہلے اور  سلم( اور محمد )صلی هللا علیہ و آلہ و؛الشَّاكِّرِّينَ 

بھی رسول گزر چکے ہیں، بھال اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں 

پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ هللا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور 

 .(144عمران/ آل)   ﴾هللا عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا

گھر پر حملہ کیا جسے خداوند متعال نے باشرف قرار دیا تھا اور مسجد   ےك بلکہ امت نے ان

نبوی کی طرف جانے والے تمام دروازے بند کیئے سوائے ان کے در کے، اور رسول خدا 

)ص( اس دروازے کے علو شان کی خاطر بغیر اجازت کے اس میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور 

دروازے کو جال دیا، شہزادی کونین کو مارا، ان کے جنین کو سقط کرایا، ان کے   ےن انہوں
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والد کی میراث کو غصب کیا اور امیر المومنین )ع( کی بیعت توڑ دی جس کی وجہ سے وہ اپنا 

حق مانگنے اور اپنے برحق امام وقائد کی دفاع کرنے نکلی اور تقدس کا لباس اوڑھنے والے 

ہوں نے امت کو جھوٹے معیاروں کے ساتھ دھوکہ دیا، اور میزان حق ننقاب کیا جبے قائدوں کو 

کو پس پشت رکھا: فاطمہ زہراء هللا کی رضا اور غضب کا مظہر ہیں جس کی دلیل گذشتہ 

 مبارک احادیث نبوی ہیں۔ 

جناب زہراء ظالمین، منحرفین، فاسدین، تاجران دین اور ناحق امت کی گردن پر سوار ہونے 

ے دی وں کے سامنے خاموش نہیں رہیں، اور اس انقالب نے اپنے پیچھے کئی سواالت چھوڑوال

جو حق کو تالش کرنے والوں کو تحقیق اور جانچ پڑتال کی طرف دھکیلتے ہیں تاکہ نور فاطمہ 

 سے ہدایت پائیں۔ فاطمہ دنیا سے رخصت کیوں ہوئیں جبکہ ان کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی؟

رات کو مخفیانہ دفن کیا گیا اور ان کو دفناتے وقت ان کے والد کے تمام   ںبہان اور کیوں

جنہیں خود انہوں نے اور امیر   ےك اصحاب حاضر نہیں ہوئے سوائے گنے چنے اصحاب

  منتخب کیا تھا! اور ان کی قبر کیوں مخفی ہے؟ ےن المومنین

 اب کیا ہے یہاں تکامت نے ان کے اور ان کے والد کے حق میں کس طرح کے جرم کا ارتک

نص  ہے جبکہیہ  نبی )ص( کی امانت کی جزا  گیا؟ کیا نہیں اس نعمت سے محروم رکھا ا ہك

ُقل ال َأسَْأُلكُْم َعَليْهِّ ﴿ امت سے فرمایا:  انہوں نے اپنی قرآن کریم کے مطابق

سے  دیجئے: میں اس )تبلیغ رسالت( پر تم ہہک ؛َأْجرًا إِّال اْلَمَودََّة فِّي اْلُقْرَبى

 ۔(23لشوری/)ا ﴾ کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔

 اے میرے عزیزو: 

صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہراء کی شہادت کی مناسبت منانا صرف گذشتہ فراموش شدہ  شك  بے

نے طرف راہنمائی ہے جسے )زہراء( صلوات هللا علیہا  تاریخ کو دہرانا نہیں، بلکہ راہ حق کی

دکھائی اور اس پر راضی تھیں اور ابھی تک ان کی رضا خداوند متعال کی رضا کی عالمت ہے 

یعنی توحید خالص کی طرف پلٹنا بحانہ وتعالی کے غضب کی دلیل ہے۔اور اس کا انکار کرنا س

پرستی، مفادات، طاغوت کی اطاعت اور سلف کی تقدیس  خواہشات، انا  اور ذات، طمع واللچ،

حقیقی آزادی  جو عقل اور دل کو ہیں اصنام ایسے عبودیت سے آزاد ہونا ہے جو کہوغیرہ کی 

گردن پر سوار ہونے سے یعنی ظلم، فساد، انحراف اور ناحق امت کی سے دور رکھتے ہیں۔ 

وجعل ) یعنی برحق قیادت کے پرچم تلے امت کی حقیقی وحدت ہے جیسا کہ فرمایا انکار ہے۔ 
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اور  للمل ة وإمامتنا أمانًا من الفرقة؛هللا طاعتنا نظامًا 

ہلبیت كى اطاعت كو ملت اسالمى كے نظم كے لئے واجب قرار دیا اور امامت كے ذریعے ا

 (۔ اختالف و افتراق كا سد باب كیا

یا، اور اس کے ر دکیا آپ اس گمراہ بشریت کو دیکھتے نہیں جسے جنگوں نے ٹکرے ٹکڑے ک

دیتے ہیں اور ہزاروں وطنی  راق میں روزانہ دسیوں بے گناہ کھوگیا، اور ہم عہودرمیان قتل عام 

یا اور دوسری طرف گفت وشنید اور پہنچاں اور وفاقی کانفرنسز نے کوئی فائدہ نہیں تومصالح

وہ ایک کھوکھلے نام اور نعروں کے سوا کچھ نہیں؛ کونکہ رہ وحدت کی خاطر کانفرنسسز وغی

ے کہ ان کی نیت سچی نہیں اور بلند انسانی اقدار کی اور اس لیئدرست اساس پر قائم نہیں۔ 

شخصی وگروہی ذریعےکرتے، بلکہ انہیں قانونی شکل دی جاتی ہے تاکہ اس کے ںیہن رعایت

مفادات کی حفاظت کی جائے اور انا پرستی پنجے گاڑھے اور جنگل کا قانون نافذ ہو جہاں 

 صرف ظلم وتشدد اور عدوان کے لیئے جگہ ہے۔ 

  ران زہراء:اے دوستدا

آنے والی نسلوں کے لیئے ایک مقدس سنت کی بنیاد ذریعےعالیت کےفبے شک آپ اس بابرکت 

رکھ رہے ہیں جس میں ہم فاطمہ زہراء )س( کی الہی تحریک کے تمام اہداف زندہ کرتے ہیں، 

 ہے اور قضیہ زہراء کو دہراتے ہیں تاکہ اسے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بے شک اب وقت آگیا

( سال سے زیادہ کی 1400سو ) ہ راء کے حق میں انصاف کرے اور چودامت فاطمہ زہ کہ

لیں اور آپس میں رابطے میں رہیں اور  ب کافی ہے، پس صبر کا دامن تھامسستی اور حق تلفی ا

بنانے کی کوشش کریں بے شک امام صادق )ع( نے اسے اقسام  ستحكمف سنت کو ماس باشر

وأما الجهاد الذي هو سن ة فكل ) :جہاد میں سے قرار دیا ہے، فرمایا

سن ة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها 

فالعمل والسعي فيها من أفضل األعمال ألنها إحياء سنة 

فله أجرها وأجر من  وقد قال رسول هللا )ص( من سن  سنة حسنة

عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم 

اور ہر وہ سنت جسکی آدمی بنیاد رکھتا ہے پھر اس کو باقی  اور جہاد جو کہ سنت ہے  شيء؛

تو یہ عمل اور کوشش  ہے نے اور زندہ رکھنے کی کوشش کرتا پہنچارکھنے، اسے کمال تک 

)ص( نے  یہ احیاء سنت ہے جس کے بارے میں رسول خدا افضل اعمال میں سے ہے کیونکہ 

اچھی سنت کی بنیاد رکھی تو اسے اس کا اور قیامت تک اس پر عمل كسى  ےن جس: فرمایا
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س آئیے ہم آج کرنے والے کا اجر ملتا ہے اور اس سے ان کے اجور میں کوئی کمی نہیں آتی(پ

ستفادہ کرتے ہوئے ایک مستقل عمل کا ل روابط، میڈیا اور تبلیغ سے اائسے ہی ہر قسم کے وس

آغاز کریں تاکہ پوری بشریت کو حق کا راستہ دکھا دیں جسے فاطمہ زہراء )س( نے بنایا، اور 

آپ خداوند متعال کی طرف سے سے اسکی تایید، نصرت اور قبول پائینگے، اور آج آپ دیکھ 

ہے اور ایک اسالم جدید پر رہے ہیں کہ دنیا اہل بیت کی عالی تعلیمات کی طرف رجوع کر رہی 

آنکھیں کھولی ہے جو زہراء )س( پر ظلم کرنے والوں، ان کا حق غصب کرنے والوں اور جو 

  چلتے ہیں ان کی پیش کردہ بدصورت تصویر کے عالوہ ہے۔  رپ لوگ آج تک ان کے راستے

 پس آج راہ حق کی طرف ہدایت کرنے کا عظیم موقع ہے اور قضیہ زہراء کی برکت اس سے

 فائدہ اٹھاو۔

يا )  :وہ قول یاد رکھو جس میں علی )ع( کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایاكا  اور نبی )ص( 

علي لئن يهدي هللا بك رجالً خير لك مما طلعت عليه الشمس 

 ہدایت دے تو یہ تمہارے كو  ایک آدمی ذریعےاے علی ! اگر خدا آپ کےوما غربت؛ 

 ۔ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے(ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر  ےلیئ

  اے امیر المومنین کے شیعہ! تمہارے فخر اور عزت کے لیئے یہ عنوان ہی کافی ہے۔

ہم اس سرزمین نجف اشرف میں جمع ہوئے ہیں تاکہ امیر المومنین )ع( کو تعزیت پیش کریں  آج 

ی پر لکیریں کھینچتے جو اس طرح کے دن قبر زہراء )ع( پر گئے اور اپنی انگلیوں سے مٹ

السالم عليك يا ) :فرماتے تھے اور  تھے ےوتہ کھوں سے آنسو جاری نتھے، اور آ

رسول هللا عني وعن ابنتك النازلة بجوارك والسريعة اللحاق 

جلدي، إال ت عن َصف يتك صبري، ورقَّ لها بك. قلَّ يا رسول هللا

حودة أن لي في التأسي بمصيبتك موضع تعز  إذ وس دتك في مل

وفي كتاب هللا بلى،  قبرك بيدي وفاضت نفسك بين نحري وصدري.

لي أنُعم القبول. إنا هلل وإنا إليه راجعون. لقد استرجعت 

الوديعة، وأخذت الرهينة واخُتلست الزهراء، فما أقبح 

 الخضراء والغبراء. 

يا رسول هللا، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فُمسه د، وهمٌّ ال 

يبرح من قلبي، أو يختار هللا لي دارك التي أنت فيها 

مقيم. وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فأحف ها 
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السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل  معتلج  بصدرها، 

ير لم تجد إلى بثه سبيال، وستقول ويحكم هللا وهو خ

الحاكمين. فبعين هللا تدفن ابنتك سر ًا، وتهضم حق ها، ويمنع 

إرثها، ولم يتباعد العهد، ولم يخُل منك الذكر، وإلى هللا 

يا رسول هللا المشتكى، وفيك يا رسول هللا أحسن العزاء، وصلى 

والرضوان. فإن أنصرف فال عن ماللة وإن ُأقِّم فال ÷ هللاُ عليك و

  الصابرين.عن سوء ظن بما وعد هللا

 ابھى سالم ہو آپ پر اے رسول خدا )ص(، میری اور آپکی بیٹی کی طرف سے سالم ہو جو ابھی

  گئی ہے۔ پہنچتمہارے پاس  جلدت ہب آپکے جوار میں آگئی ہے اور 

ی ہے ہوئی جارہ یا رسول هللا! میری قوت صبر آپ کی منتخب روزگار دختر کے بارے میں ختم

رہی ہے۔ صرف سہارا یہ ہے کہ میں نے آپ کے فراق کے عظیم اور میری ہمت ساتھ چھوڑ

صدمہ اور جانگاہ حادثہ پر صبر کیا ہے تو اب بھی صبر کرونگا کہ میں نے ہی آپ کو قبر میں 

اتارا تھا اور میرے ہی سینے پر سر رکھ کر آپ نے انتقال فرمایا تھا۔ بہر حال ہم هللا ہی کے 

  اپس جانا ہے۔لیئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں و

را ہاور ز آج امانت واپس چلی گئی اور جو چیز میری تحویل میں تھی وہ مجھ سے چھڑا لی گئی

۔ اب میرا رنج اور غم ہےى ہسبزہ اور خاك كس قدر بدصورت نظر آر ہس یپیا، گلیا  اٹھاكو 

 پہنچادائمی ہے اور میری راتیں نذر بیداری ہیں جب تک مجھے بھی پروردگار اس گھر تک نہ 

  دے جہاں آپ کا قیام ہے۔

عنقریب آپ کی دختر نیک اختر ان حاالت کی اطالع دے گی کہ کس طرح آپ کی امت نے اس 

پر ظلم ڈھانے کے لیئے اتفاق کر لیا تھا۔ اور آپ اس سے مفصل سوال فرمائیں اور جملہ حاالت 

اس کا حق غصب ہوگا، دفنایا جائیگا،  کرپ کی بیٹی کو چھپ آخدا کے سامنے دریافت کر لیں۔ 

افسوس کہ یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے جب آپ کا زمانہ اور اس کو میراث نہیں ملے گی۔

 گزرے دیر نہیں ہوئی ہے اور ابھی آپ کا تذکرہ باقی ہے۔ 

میرا سالم ہو آپ دونوں پر۔ اس شخص کا سالم جو رخصت کرنے واال ہے اور دل تنگ وملول 

پس چال جاوں تو یہ دل تنگی کا نتیجہ نہیں ہے اور اگر یہی نہیں ہے۔ میں اگر اس قبر سے وا

ٹھہر جاوں تو یہ اس وعدے کی بے اعتباری نہیں ہے جو پروردگار نے صبر کرنے والوں سے 

 ۔(کیا ہے
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زہرا کی مصیبت پر غمگین ہونے والو! اٹھ  زہراء، اے شفاعت کے طلبگار اور اے دوستداران 

اور  صرت کریں، ان کی عزت،مت کو دور کریں، ان کی نجاو تاکہ فاطمہ زہراء کی نسبت ظل

کرامت کو ظاہر کریں اور دن کے وقت علی االعالن ان کی تشییع کریں، اور ظالموں کی ناک 

وشوکت کو خاک میں مال دیں، اور اپنی حاجات کی قبولیت اور اس وطن عزیز اور  اور شان

۔ ںیسطہ دارگاہ میں فاطمہ زہراء کا واعوام سے مصیبت دور کرنے کے لیئے خداوند متعال کی ب

اور امام مہدی موعود )عجل هللا فرجہ الشریف( اور ان کی دادی فاطمہ زہراء کی قسم کھاو، بے 

کی کوشش اور  شک آپکی کوئی حاجت رد نہیں ہوگی، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ

وہ روز محشر اپنے  کو شافعت زہراء میں شامل کرے جب محنت کو ضایع نہ کرے اور آپ

وں کے درمیان سے اچھے دانے شیعوں اور محبوں کو ایسے چنے گی جیسے پرندہ خراب دان

  ے، اور وہ خدا کی رضا کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کرتے۔چنتا ہ

 همحمد وآل خلقه سيد علی العالمين وصلی هللا رب والحمد هلل

 ۔اهرينالطيبين الط
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 1شہادت منانے کی تیاریصدیقہ زہراء )س( کی یاد 

 
صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہراء کی شہادت کے لیئے دو یا تین ہفتے رہ گئے ہیں جو کہ ایک روایت 

( جمادی الثانی کو ہے۔ اور تمام لوگوں کے نزدیک یہی 15-13دن والی( کے مطابق ) 75)

کے مطابق  دن والی( روایت 95جمادی الثانی کو ) 3روایت مشہور ہے اور اس کے بیس دن بعد 

ے امیر المومنین کی پر اعتماد کرتے ہیں اور گذشتہ سال مومنین ن  شہادت ہے اور محققین اس

  منائی۔كى مناسبت شہادت  قبر کے پاس 
بے شک خداوند متعال نے بدر کے دن فرمایا کہ یہ یوم الفرقان ہے کیونکہ قرآن کے مطابق یہ 

اویل کے مطابق یوم فاطمہ زہراء ہے جس حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن ہے اور ت

روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا  م ہ میں دونوں جماعتوں کے خصائص واضح کیئے۔ اور

أنا قاتلت على التنزيل وستقاتل ):  )ص( نے علی )ع( سے فرمایا

میں قرآن کی خاطر لڑا اور عنقریب تم تاویل کی خاطر لڑو گے( ؛أنت على التأويل

کے بارے میں حق رسول خدا )ص( کے ہاتھوں واضح ہوگیا جبکہ شبہات، گمراہی  کیونکہ قرآن

 :اور انحراف تاویل میں داخل ہوگئے یعنی اس حق میں داخل ہوگئے۔ ارشاد بارئ تعالی ہے

  َفَما اْخَتَلُفوا إِّال مِّن َبْعدِّ َما َجاءُهْم اْلعِّْلُم َبْغيًا َبيَْنُهم؛ْ ﴿

 (۔ 17الجاثیہ/)  ﴾کے بعد آپس کی ضد میں آ کر اختالف کیا انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے

اور اس حق کو امت کی زندگی میں راسخ کرنے کے لیئے قضیہ فاطمہ زہراء کو اہمیت دینا اور 

خداوند متعال کی عطا کردہ گنجائش کے مطابق ان کے شعائر کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ اور 

کے یارات کا احیاء کیا تھا وہ تمام معاسبت گذشتہ سال مومنین نے نجف اشرف میں جس من

مطابق کامیاب رہی لیکن امت کے اذہان میں مقدس مناسبت کو راسخ کرنے کے لیئے صرف یہ 

 نہیںادراك اور اس کی اہمیت کا ہے کافی نہیں کیونکہ وہ طویل عرصے تک اس سے غافل رہی 

کرنے کی خاطر بڑی محنت کی تبدیل  اہل بیت کے عظیم شعائر میں یان س کو شیع۔ اور اہے

جائے  ضرورت ہے تاکہ خدا کے اذن سے یہ نتائج حاصل ہوجائیں، اور باشرف سنت راسخ ہو

من سن سنة ) :اور اس کی بنیاد رکھنے والے اس حدیث شریف کی فضیلت حاصل کریں

 حسنة كان له أجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛

ور قیامت تک اس پر عمل کرنے والے کا ا اسے اس کا  ركھىجس نے کسی نیک سنت کی بنیاد 

  ہے(۔تا اجر مل

کو اپنے شہروں میں یہ مناسبت  فراد ہمیت دینے اور مختلف صوبوں کے ااور اس مناسبت کو ا

منانے کی فرصت مہیا کرنے اور آخری مناسبت کے لیئے تیاری کرنے کی خاطر ہم انہیں 

شعائر منانے کے لیئے ذریعےمختلف سرگرمیوں کےدعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے شہروں میں 

جمادی الثانی( سے فائدہ اٹھائیں اور میرے عزیز مومنین  15-13نزدیک والی مناسبت شہادت )

یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مناسبت شہادت، مصیبت اور عزاداری کی مناسبت ہے لہذا اس کی رونق 

اور مواکب اپنی معروف عزاداری کے   ھسات ےك ںنغمو ادہ کریں اور شعراء اپنے قصیدوںزی

 ساتھ شرکت کریں۔

گویا وہ کسی سیاسی ہدف کی خاطر کسی ریلی  ہك میں نے گذشتہ سال اکثر مشارکین کو دیکھا 

                                           
کی جانے والی كو   2007 /10/5بمطابق  1428ربیع الثانی  22فرقان کے ساتھ  ٹی( بغداد کے ایک شہر میں جناب شیخ کی ہیئت )کمی - 1

 نمبر  ادقین میگزین کے عدد ص یہ  اور  ماخوذ ہے   گفتگو سے 

 ( میں نشر ہوئی ہے۔56)
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یا احتجاج میں شریک ہیں۔ جبکہ یہ امر مختلف ہے بالخصوص حق کی بلند آواز مظلومہ صدیقہ 

 کی مناسبت منانے میں۔ طاہرہ فاطمہ زہرا )سالم هللا علیہا( کی شہادت
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 1یوم زہراء )س(: یوم فرقان
  

 بسم هللا الرحمن الرحیم                                                                         

الحمد هلل رب العالمين حمدًا ال ينقطع أبدًا، وال يحصي له 

كثيرًا. الخالئق عددًا، حمدًا هو أهله وكما يستحقه حمدًا 

والصالة والسالم على أشرف خلقه وأحب هم إليه محمد وعلى 

 آله الطيبين الطاهرين.

)السالم على الصد يقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى أبيها 

 وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها(.

َوَما َأنَزْلَنا ﴿:رمایا ف کہ جیسا ہے سے تعبیر كیا فرقان کو بدر یوم ےخداوند متعال ن

اور اس چیز پر  ؛َعَلى َعبْدَِّنا َيْومَ اْلُفْرَقانِّ َيْومَ اْلَتَقى اْلَجْمَعانِّ 

 ےنپا ایمان الئے ہو جو ہم نے فیصلے کے روز جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے

مومن کیونکہ معرکہ بدر میں خداوند متعال نے اپنے ؛ (41)االنفال/ ﴾ ىھر نازل كى تپ ےبند

ایسا حق جو عقیدہ   :اکے درمیان فیصلہ تھ بندوں کو جو نصرت عطا کی تھی وہ حق اور باطل

اسالم اور خداوند متعال کے امر ونہی میں اس کی اطاعت اور اس کی بابرکت شریعت کی اساس 

پر زندگی کا نظام قائم رکھنے پر مشتمل تھا، اور ایسا باطل جو خواہشات کی غالمی، طاغوت 

کو ارباب کی اطاعت، خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگنے اور هللا تعالی کے سوا ایک دوسرے 

بنانے پر مشتمل تھا۔ اور خدائے ذو الجالل نے حق اور اس کے لشکر کو عزت اور نصرت عطا 

  کی اور باطل اور اس کے لشکر کو ذلیل ورسوا کیا۔

ایک فرقان تھا، پس وہ خوف،  ںمی صرف یہ نہیں بلکہ بدر کا دن اسالم اور مسلمانوں کی تاریخ 

قوت، عزت، دفاع اور ریاست کے مرحلے میں  كر نكل کمزوری اور انتشار کے مرحلے سے

 داخل ہوگئے اور اس کے بعد مسلمان پوری بشریت کی تہذیب وتمدن بنانے نکلے۔

کہ کس وہ دن ایک ایسا فرقان تھا جس نے رسول خدا )ص( کے اصحاب کے درمیان فرق کیا 

ثابت قدم ہیں   حاور اس پر اسکے اعضاء وجوار  مطمئین ہےا نفس کے دل میں ایمان ہے، اس ک

                                           
کو،  19/6/2007بمطاق  1428جمادی الثانی  3دام ظلہ( کے خطاب کا پہال حصہ ہے جسے  )یہ جناب آیت هللا العظمی محمد یعقوبی  - 1

 نجف اشرف میں زہراء )علیہا السالم( کی شہادت منانے کے لیئے 

 جمع ہونے والے دسیوں ہزار مومنین کے سامنے کیا تھا۔
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 ہے۔  نبھایااور خدا سے کیا ہوا وعدہ 

سطحی رسم سمجھتا ہے اور جب امتحان کا  ایك  اور کس کا ایمان صرف زبان پر ہے اور اسے

 وقت آتا ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ 

، نصرت وکامیابی کے حقیقی اسباب کے دو فہموں کے درمیان فرق کرنے واال تھا دن  اور وہ

کہ کامیابی کثرت عددی اور مختلف مادی قوتوں سے حاصل ہوتی ہے بعد  اس اعتقاد کے س پ

إِّْذ َيُقوُل اْلُمَنافُِّقوَن َوالَّذِّيَن فِّي ُقُلوبِّهِّم ﴿:اکہ بعض نے کہ تك یہاں

مََّرضٌ َغرَّ َهـُؤالء دِّيُنُهْم َوَمن َيَتَوكَّْل َعَلى اّلِل ِّ فإن اّلِل َ َعزِّيٌز 

 کے ان تو انہیں:  تھے رہے کہ تھی، بیماری میں دلوں کے جن اور منافقین(ھرجب)اد؛ َحكِّيمٌ 

 غالب بڑا یقینا هللا تو ہے رکھتا بھروسہ پر هللا کوئی اگر کہ جب ہے، رکھا دے دھوکہ ےین ند

کامیابی کا معیار ایمان، صبر اور حق )اس كے بعد(  (، 49)االنفال/  ﴾ہے۔ واال حکمت واال آنے

 ڑعدد اور وسائل کمزور پ ،  طاقت کی قریش سامنے کے ںبن گیا، پس مسلمانوپر ثابت قدمی 

َوَلَقْد َنَصَرُكُم ﴿ :ہے، ارشاد تعالی اچھ نہیں بچك ےک ذلت ےسوائاس پاور ان كے   گئے

بتحقیق بدر میں هللا نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور  ؛ اّلِل ُ بِّبَْدر  َوَأنُتْم َأذِّلَّةٌ 

  ۔  (123)آل عمران/   ﴾تھے

 ؛فرقان تھا؛ یعنی معرکہ عقیدہ اور معرکہ نزول قرآن میں یوم  ںدانومیاسی طرح یوم بدر تمام 

نازل کردہ چیزوں کی تصدیق   )ص(رپ یعنی اس پر ایمان رکھنا اور خداوند متعال کا اپنے نبی 

 کرنا۔ اور رسول گرامی )ص( ہی اس معرکے کے قائد وسپہ ساالر تھے۔ 

کے بعد ایک اور معرکے کی ضرورت تھی جس کا تعلق ان تعلیمات کی نسبت سلوک و  اس

پر نازل ہوا  یعنی جو کچھ رسول خدا )ص(  ہے برتاو اور تطبیق سے ہے، اور وہ معرکہ تاویل

ہے اس کی حقیقت کا پابند رہنا، اس کو اپنی حدود سے باہر نہیں نکالنا اور خواہشات، مفادات 

وں کی خاطر شریعت میں تصرف نہیں کرنا۔ اور اس معرکے کا سپہ ساالر امیر اور پسندیدہ چیز

وإنه ):  المومنین )ع( تھے کیونکہ رسول خدا )ص( نے ان کے بارے میں فرمایا

المقاتل على التأويل إذا تركت سنتي وُنبِّذت، وُحر ِّف كتاب 

هللا، وتكلم في الدين من ليس له ذلك، فيقاتلهم علي )ع( 

اور بے شک وہ تاویل کی خاطر لڑینگے جب میری   ؛دين هللا عز وجل على إحياء

سنت متروک ہوگی، کتاب خدا میں تحریف ہوگی، اور دین کے بارے میں ایسے لوگ باتیں کریں 
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نہیں، اس وقت علی دین خدا عز وجل کو زندہ کرنے کے لیئے  گے جن کا اس سے کوئی تعلق

  ہےكیا  روایت ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کا ذکر اور امام باقر )ع( سے، 1ان سے لڑینگے(

أما إنهم أعظم جرمًا ممن حارب : )فرمایا جن سے علی )ع( لڑے اور 

( ، قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول هللا؟ قال: صرسول هللا )

أولئك كانوا جاهلية وهؤالء قرأوا القرآن، وعرفوا أهل 

اور ان کا جرم رسول خدا )ص(  ؛الفضل فأتوا ما أتوا بعد البصيرة

سے لڑنے والوں سے بڑا ہے، پوچھا گیا: وہ کیسے یا بن رسول هللا؟ فرمایا: وہ لوگ جاہل تھے 

جبکہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اور اہل فضیلت کو جانا ہے اور اس کے بعد جو کرنا تھا کر 

 ت پر قوم سے لڑونگا؟ )ص( میں کس با  اے رسول خدا: )اور جب علی )ع( نے پوچھا 2ڈاال( 

 .تو فرمایا: دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے پر(

پس یہ معرکہ اس معرکے سے جدا نہیں بلکہ اگر علی )ع( تاویل پر نہیں لڑتے تو قرآن باقی 

تی جیسا کہ سابقہ ادیان کے ساتھ ہوا؛ جا نہیں رہتا اور دین میں تحریف ہوتی اور ہر چیز ختم ہو

تماشا اور تحریف قرار پاتے اگر حروف  و ت مبہم رہتے اور مورد کھیلکیونکہ قرآن کے کلما

کے لیئے نقاط وضع نہیں ہوتے، پس علی )ع( وہ نقطہ ہیں جس نے کلمات قرآن کے حروف کو 

اور اہل نفس اور مفاد پرستوں  ںحرکت دی، ان کے معانی روشن کیئے، ان کی حدود باقی رکھی

: جنگ صفین میں فرمایا ےن لیئے امیر المومنین )ع( کے کھیل اور تحریف سے بچایا، اسی 

وهللا ما وجدت من القتال ُبدًا أو الكفر بما أنزل على )

محمد )ص( پر  ںمی ہك ہی خدا کی قسم میرے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا یا  محمد

  ۔3نازل شدہ چیزوں کا انکار کرتا( 

اور تاویل کی جنگ میں یوم فرقان یوم بدر جیسا تھا، اور وہی یوم زہراء )سالم هللا علیہا( ہے 

اصحاب خاموش تھے  ہجبكجب وہ )س( اپنے والد گرامی )ص( کی مسجد میں کھڑی ہوئیں، 

اور وہ حق کو ثابت کر رہی تھیں اور مضبوط دالئل کے ساتھ اسے اس کے اہل کی طرف پلٹا 

 ہی تھیں۔ راس سے تاویل اور بابرکت نصوص سے التباس کو دور کررہی تھیں اور 

ا اور یوم زہراء ایک ایسا فرقان تھا جس نے امام برحق کے خصائص اور صفات کو واضح کی

                                           
 .1/124رشاد، شیخ مفید:اال - 1

 .3/19مناقب آل ابى طالب:  - 2

 .3/18ایضا:   - 3
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 :میں سے ہے کلمات ز کیا، اور ان سالم هللا علیہا کےیماسے ان کے دعویداروں سے مت

 نكير سيفه، ؟! نقموا وهللاوما الذي نقموا من أبي الحسن )

وقله مباالته لحتفه، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنم ره 

)أي غضبه( في ذات هللا، وهللا لو ما لوا عن المحجة الالئحة، 

وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لرد هم إليها، وحملهم 

عليها، ولسار بهم سيرًا سُُجحا )أي سهالً( ال يكلم حشاشه، 

راكبه، وألوردهم منهالً نميرا،  وال يكِّلُّ سائره، وال يمل  

صافيًا، رويًا، تطفح ضفتاه وال يترن ق جانباه وألصدرهم 

بطانًا، ونصح لهم سرًا وإعالنًا، ولم يكن يتحلى من الدنيا 

بطائل، وال يحظى منها بنائل، غير ري  الناهل، وشبعة 

الكافل، ولبان لهم: الزاهد من الراغب والصادق من 

َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَليْهِّم َوَلْو ﴿ الكاذب

َبَرَكات  م َِّن السََّماءِّ َواألَْرضِّ َوَلـكِّن َكذَُّبوْا َفَأَخْذَناُهم بَِّما 

َفَأَصاَبُهْم سَي َِّئاُت َما َكسَُبوا ﴿(. 96)األعراف: ﴾َكاُنوْا َيكْسُِّبونَ 

صِّيُبُهْم سَي َِّئاُت َما َكسَُبوا َوَما ُهم َوالَّذِّيَن ظََلُموا مِّْن َهُؤالء سَيُ 

علی علیہ السالم میں کون سا عیب دیکھا ہے؟ خدا کی ؛ (51)الزمر/ ﴾ بُِّمْعجِّزِّيَن؛

قسم فقط ان میں یہ عیب ہے کہ ان کی تلوار کاٹنے والی ہے، وہ موت سے ڈرنے والے نہیں۔ معا 

ور ان کا غضبناک ہونا رضائے الہی معامالت میں سخت گیر ہیں اور ان کا محاسبہ سخت ہے ا

 کے لئے ہے۔ 

خدا کی قسم جن امور کی باگ ڈور رسول خدانے علی کے حوالے کی تھی اگر لوگ ان امور 

کے سنبھالنے سے باز رہتے تو علی ان کو اچھی طرح سنبھال سکتے تھے۔ علی انہیں بڑی 

و سالم منزل پر پہنچا  مالئمت سے لیکر چلتے۔ علی خالفت کے شتر کو زخمی کئے بغیر صیح

دیتے۔ اس کا سوار رنج وعلم نہ اٹھاتا۔ علی لوگوں کو ایسے صاف ستھرے ٹھنڈے میٹھے پانی 

کے تاالب پر الکھڑا کرتے جس کا پانی دونوں کناروں سے چھلک رہا ہوتا اور اس کے دونوں 

شمہ اطراف رنگِ کدورت سے گدلے نہ ہوتے۔ اور حضرت امام علی لوگوں کو اس شیریں چ

سے سیراب کرکے لوٹاتے۔ علی ظاہر و باطن میں لوگوں کی خیر خواہی کرتے۔ اگر زمام اقدار 

حضرت امام علی کے پاس ہوتی توبیت المال سے زیادہ دولت نہ لیتے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ 
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ہرگز نہ لیتے اگر علی احتیاج بھی محسوس کرتے تو بیت المال سے بس اتنا ہی حصہ لیتے جتنا 

اسے کو اپنی پیاس بجھانے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اتنے ہی لقموں پر کہ پی

قناعت کرتے جو کسی بھوکے کی زندگی کا سہارا بن سکیں تب لوگوں کو معلوم ہوتا کہ زاہد 

کون ہے؟ اور مال دنیا کا حریص کون ہے دنیا جان لیتی کہ سچا کون ہے اور جھوٹاکون ہے۔ 

والے ایمان التے اور تقوٰی اختیار کرتے تو ہم ان کے لئے آسمان و زمین  اگر آبادیوں کے رہنے

کی برکتوں کو کھول دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی اور ہم نے ان کے کردار کی وجہ سے 

کے وبال پڑ گئے اور ان میں سے جنہوں نے ظلم  پس ان پر ان کے برے اعمال انہیں پکڑلیا۔ 

ے برے اعمال کے وبال پڑنے والے ہیں اور وہ )هللا کو( عاجز کیا ہے عنقریب ان پر بھی ان ک

 ۔(نہیں کر سکتے

اور یوم زہراء )س( اصحاب رسول خدا )ص( میں سے رسالت کے خالف کھڑے ہونے والوں 

 :درمیان تفریق کرنے کا دن تھا اور اس پر ثابت قدم رہنے اور شکریہ ادا کرنے والوں کے

َرسُوٌل َقْد َخَلْت مِّن َقبْلِّهِّ الرُّسُُل َأَفإِّن مَّاَت َأْو َوَما ُمَحمٌَّد إِّالَّ ﴿

ُقتَِّل انَقَلبُْتْم َعَلى َأْعَقابِّكُْم َوَمن َينَقلِّْب َعَلىَ َعقِّبَيْهِّ َفَلن َيُضرَّ 

اور محمد )صلی هللا علیہ و آلہ وسلم( تو بس ؛اّلِل َ شَيْئًا َوسَيَْجزِّي اّلِل ُ الشَّاكِّرِّينَ 

سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بھال اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر  رسول ہی ہیں، ان

دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ هللا کو کوئی 

  ۔(144)آل عمران/  ﴾نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور هللا عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔

َفاسَْتقِّْم َكَما ﴿ یخ اسالم میں دو راستے متمیز ہوگئے پہال سیدھا راستہ اسی دن سے تار

یسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ج؛ُأمِّْرَت َوَمن َتاَب َمَعكَ 

 ﴾ ساتھ )هللا کی طرف( پلٹ آئے ہیں ثابت قدم رہیں اور )حد سے( تجاوز بھی نہ کریں

اکیزگی اور اصلیت کی نمائندگی کرتا ہے، اور دوسرا وہ راستہ جو (، جو اسالم کی پ112)ھود/

راہ حق سے منحرف ہوگیا، اور زمانے کے ساتھ ساتھ اصلی راستے سے انحراف اور دوری 

ی خلفائے مسلمین ممبروں میں شراب پینے لگے جبکہ ابھنام  بڑھتی گئی یہاں تک کہ برائے 

  اصحاب رسول خدا )ص( زندہ تھے۔

)س( ایک فرقان تھی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی تھی کیونکہ رسول خدا  اور فاطمہ

فاطمة يرضى هللا لرضاها ويغضب )  :)ص( نے ان کے بارے میں فرمایا تھا
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فاطمہ کی رضا سے خدا راضی ہوتا ہے اور ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ؛ لغضبها

غصبناک ہوجائے  رپ ہے اور جس چیزہوتا ہے(۔ پس جس چیز سے وہ راضی ہو جائے وہ حق 

وہ باطل ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں اور انہیں میں سے ہیں جنہوں نے هللا کی معرفت حاصل کی 

ہے پس وہ خدا کو پسندیدہ اور ناپسندہ چیزوں کی معرفت رکھتی ہیں اور ان سے وہ فعل صادر 

 ہوتا ہے جو خداوند متعال کی رضائیت کے موافق ہوتا ہے۔ 

ہمیں اس فرقان کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارے لیئے ہر عقیدہ یا دعوت یا فکر  اور آج

  میں حق و باطل اور ہدایت وگمراہی کے درمیان فرق روشن کرے۔

آج ہمیں اس فرقان کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہماری آراء اور تصورات میں صحیح اور غلط 

 کے درمیان تمیز کرے۔

ہے تاکہ ہمارے لیئے خداوند متعال کو راضی کرنے والے ہمیں اس فرقان کی سخت ضرورت 

سلوک اور تصرف اور انہیں ناراض کرنے والے کے درمیان تفریق کرے کیونکہ اس وقت 

  اوراق مخلوط، مدعی کثیر اور امور مشتبہ ہیں۔

اعتقاد رکھتی ہیں یا پس زہراء )س( کو اپنے فعل یا قول یا رائے یا فکر جس پر آپکی عقول 

 قرار دیں۔ ، میں اپنا نصب العینہےوا ہیا دل چھپا اپنے میںےن پآ جسے چیز ایسی 

اور ان تمام چیزوں میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب عورت پردے کا خیال نہ رکھے یا جوان 

اپنے پردوگار کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرے یا تاجر اپنے مال سے خمس نہ نکالے، یا یا 

مرجعیت کی طرف رجوع کیئے حكیم یں کوتاہی کریں یا کوئی مسوولین اپنی عوام کی خدمت م

اس وقت زہراء کو اپنی تنہائی میں قاضی قرار دیں کہ آیا وہ اس و کام انجام دے ت ئى بغیر کو

اگر وہ راضی ہیں تو خداوند متعال بھی راضی ہیں اور اگر   ؟ںیہ فعل سے راضی ہیں یا ناراض

 ناپسند ہیں۔وہ ناپسند ہیں تو خداوند متعال بھی 

 ںاور اگر پوچھیں کہ کیسے اس چیز کا ادراک کریں؟ اور کیسے نور فرقان ہمارے دلوں می

ہم یہ فرق جان سکیں، تو خداوند متعال آپ کے سوال سے پہلے اپنے ذریعےاجاگر ہو جس کے

يِّا َأيَُّها الَّذِّيَن ﴿: لطف وکرم کے ساتھ جواب دینگے، خدائے متعال کا ارشاد ہے

َإن َتتَُّقوْا اّلِل َ َيْجَعل لَّكُْم ُفْرَقانًا َوُيكَف ِّْر َعنكُْم  آَمُنواْ 

اے ایمان والو! اگر تم  ؛سَي َِّئاتِّكُْم َوَيْغفِّْر َلكُْم َواّلِل ُ ُذو اْلَفْضلِّ اْلَعظِّيمِّ 

هللا سے ڈرو تو وہ تمہیں )حق و باطل میں( تمیز کرنے کی طاقت عطا کرے گا اور تمہارے 
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یہ  (، 29)االنفال/  ﴾گا اور تمہیں بخش دے گا اور هللا بڑے فضل واال ہے۔ گناہوں کو مٹا دے

تقوی الہی ہے جس کی وجہ سے دل میں معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں؛ کیونکہ تقوی ان 

ئل ہوتی ہیں اور دل کو پردوں سے خواہشات کا اثر ختم کرتا ہے جو حق کے راستے میں حا

پائے جانے والے قلوب اندھے ہوجاتے ہیں،  میں دیتی ہیں جس کی وجہ سے سینوں ھانپڈ

إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى ) :رسول خدا )ص( نے فرمایا

وطول األمل، أما الهوى فانه يصدُّ عن الحق، وأما طول 

األمل فينسي اآلخرة، وهذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وهذه 

اآلخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فإن 

ستطعتم أن تكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء ا

الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار عمل وال حساب 

 .وانتم غدًا في دار حساب وال عمل

وہ خواہشات اور لمبی امیدیں  ے جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوںلیئ اپنی امت کے ںمی

ہیں، اور خواہشات حق کے راستے میں حائل ہوتی ہیں اور لمبی امیدیں آخرت کو بالنے کا سبب 

بنتی ہیں، اور بے شک اس دنیا نے منہ موڑا ہے، اور آخرت آنے والی ہے، اور ان میں سے ہر 

نو تو ایسا ہی کرو، بے شک اپنے اہل ہیں، اگر تم اہل آخرت بن سکو اور اہل دنیا نہ ب ےك ایک

میدان حساب ہے اور کوئی  کوئی حساب وکتاب نہیں اور کل آج آپ میدان عمل میں ہیں اور 

 عمل نہیں(۔

جب تک دل کی تعمیر تقوی کے ساتھ نہ ہو اور اس سے خواہشات اور شہوات کی زنجیریں 

ہزار دلیلیں پیش  آپ چہہٹائی نہ جائیں اس وقت تک راہ حق کی طرف ہدایت ممکن نہیں اگر 

َوَلئِّْن َأَتيَْت الَّذِّيَن ُأْوُتوْا اْلكَِّتاَب بِّكُل ِّ آَية  مَّا َتبُِّعوْا ﴿ :کریں

اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں پھر بھی یہ لوگ آپ  قِّبَْلَتكَ؛

ط اور (؛ کیونکہ دلیل جتنی بھی مضبو145)البقرہ/ ﴾ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے

 خاموش کرنے والی ہو وہ تب تک موثر نہیں ہوتی جب تک نفس اور دل اس سے مطمئن نہ ہوں۔ 

جس کے پاس یہ فرقان نہیں وہ ادھر ادھر بٹھکتا ہے اور گمراہی کے راستے پر چلتا ہے اور 

اپنے آپکو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور اپنے لیئے نقصان دہ اور مفید چیزوں کے 
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ان تمیز نہیں کر سکتا، اور نہ دوست اور دشمن کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ اس کی مثال درمی

اس بیل کی ہے جو بیلوں کے درمیان مقابلے میں استعمال ہوتا ہے جس کا ہم وغم سرخ کپڑے 

ہے  کو سینگ مارنا ہوتا ہے جبکہ اپنے دشمن سے غافل ہوتا ہے جو اسے چھریوں سے مارتا

 اتارتا ہے۔ اور موت کے گھاٹ 

 ہیں: جبر وتسلط، دہشتگردی اور حکومتی فساد:  چیزیں دشمن تین کیعوام 

 کچھ دن پہلے بعض حکومتی مجرم کارندوں نے سامراء میں روضہ شریف امام عسکری 

کے باقی ماندہ حصے کو دھماکے سے اڑا دیا اور سب نے اس برے فعل کی مذمت کی، اور )ع(

صور اور مظلوم عوام سے دور عاجز ومشلول لوگوں نے اس اپنے خود ساختہ جیلوں میں مح

  مذمت پر اکتفاء کیا۔

ماہ گزر گئے اور حکومت  پس اس مذمت کا کیا فائدہ جبکہ قبہ شریف کو شہید کیئے چودہ 

سامراء کے راستے کو پرامن بنانے اور زائرین اور روضہ عسکریہ کی حفاظت کرنے کی 

کہ داخلی  ۔ جبکہ معلوم ہے 1اب نہیں ہو سکیدینے میں کامیخاطر ایک عسکری بریگیڈ تشکیل 

اس دوران ہمارے لیئے ایک بریگیڈ یا فوج اور اسکی اینمیشن اور فوجی ذرایع  ےك میڈیا 

آفیسرز کے گروپ تشکیل پانے اور ہزاروں سابقہ آفیسرز کے واپس لوٹنے کی خبر مسلسل نقل 

یل کیوں نہیں پائی؟ جبکہ ہزاروں دیندار اور کی بریگیڈ تشک عسکرینکرتے رہے۔ پس ابھی تک 

جذبہ سے لبریز جوانوں نے اپنے مقدسات کی دفاع اور اس طرح کی بریگیڈ میں رضاکارانہ 

طور پر شامل ہونے کا اعالن کیا ہے۔ اور اہل سامراء کے تعاون سے اس عظیم مصیبت کی 

  نکلے۔ ر ہبا کے لیئےقربانی اس وقت سامنے آئی جب وہ لوگ بڑے بڑے مذمتی احتجاجات 

اور ہم ان کی نسبت مقامات مقدسہ کی حفاظت میں کیسے اس خفت کا احساس نہ کریں جبکہ ہم 

دیکھ رہے ہیں کہ وہ مقدس ترین مقدسات کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور وہ انسان ہے جسے 

آَدمَ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبنِّي ﴿ خدا نے کرامت بخشی اور زمین پر اپنا خلیفہ بنایا

َوَحَمْلَناُهْم فِّي اْلبَر ِّ َواْلبَْحرِّ َوَرَزْقَناُهم م َِّن الطَّي ِّبَاتِّ 

اور بتحقیق ہم نے اوالد آدم کو َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكثِّير  م ِّمَّْن َخَلْقَنا َتْفضِّيالً؛ 

عزت و تکریم سے نوازا اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی اور انہیں پاکیزہ 

  ﴾چیزوں سے روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں بڑی فضیلت دی

                                           
بعد میں ایک بریگیڈ تشکیل پائی اور بغداد سے سامراء تک امن برقرار کیا جس کی وجہ سے مومنین کے لیئے آہستہ آہستہ دونوں امام  - 1

 کاظمین کی زیارت ممکن ہوئی۔
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 (۔70)االسراء/

انہوں نے عراقی مظلوم ومحروم عوام کے خون، رزق، تاریخ، تہذیب وتمدن، عزت اور کرامت 

کو اپنے معاہدوں، غنائم وخزائن، مفادات کی جنگ اور نفوذ وتسلط کی قمیت قرار دی ہے۔ 

س جچاہے وہ ، سے ہر ایک آدمی جو عراقی عوام کے ظلم میں شریک ہوا اگرچہ ان میں 

ہو، وہ اپنے عمل کا صلہ ضرور پائے گا۔ بے شک بندوں کا ایک دوسروں پر  بھى درجے کا

ا، اور اگر تکبھی بھی نظرانداز نہیں کر متعال خداوند ںیہجن اہوں میں سے ہےان گن ظلم کرنا 

  م کرے تو اسے بھی گرا دیا جائے گا۔کوئی پہاڑ کسی دوسرے پہاڑ پر ظل

إن دم ) پس یہاں ہر روز بے گناہ خون گرایا جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے 

بے شک خدا کے نزدیک مومن کا المؤمن أشد حرمة عند هللا من الكعبة؛

میلین خون کعبہ سے زیادہ حرمت رکھتا ہے(، اور ہر دن عراق کے اندر اور باہر موجود چار 

ہے جنہیں اپنے وطن، گھر بار اور سالوں کی کمائی  اہجا ر مہاجرین کے عدد میں اضافہ ہوتا

  چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔

اور ہر دن بڑے پیمانے پر کام سے کنارہ کشی کرنے والے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا 

 مال متوقف ہیں۔ہے اور اسی طرح فیکٹریاں معطل ہیں، اور زراعت، تجارت اور اع

مسمار کر دیا  كو پل کو تباہ کر دیا گیا یا بلڈنگ آج اس  کئی بار دیکھا اور سنا ہے کہ  اور ہم نے

گیا یا کسی خدماتی پروجیکٹ کو معطل کردیا گیا لیکن حکومت کسی چیز کی اصالح نہیں 

نوں سے ودہ مہیروضہ عسکریہ کو دیکھیں اس کے دھماکے سے بچا ہوا ملبہ چ اس    کرتی،

 اس کو تعمیر کرنا تو دور کی بات ہے۔ ، گیا نہیں اٹھایا 

اپنی حالت پر باقی ہے جو اس گروہ کی کہانی کی حکایت کرتا ہے جسے عوام پر  1پل صرافیہ  

ہے۔ ہم ہر بار  جو ثقافت، ادب، علم اور فکر پر رو رہا 2تھونپا چاہتے ہیں، اور شارع متنبی

تے ہیں لیکن کوئی نتیجہ معلوم نہیں جبکہ بعض جرائم کے تحقیقی کمیٹی کے بارے میں سن

اسباب واضح ہیں جیسے دو سال پہلے امام کاظم )ع( کی شہادت منانے کے دوران ایک ہزار 

                                           
پل صرافیہ ہی کرخ اور رصافہ کے درمیان آنے جانے کا وسیلہ تھا خصوصا محبان اہل بیت )ع( کے لیئے جو مشرقی بغداد سے  - 1

 زیارت کے لیئے جاتے ہیں اور طائفی فتنوں کی  دونوں امام کاظمین کی 

ایک بڑا حصہ نہر دجلہ میں گرنا  شدت کی وجہ سے دوسرے پلوں سے گزرنے سے قاصر ہیں۔ لہذا اسے دھمکاکے سے اڑانا اور اس کا

 ایک معنوی پہلو پر مشتمل ہے، بے شک بغداد کے اطراف اور قطیعہ کے 

 درمیان اس رابطے کو منقطع کرنا جس سے اہل بغداد کی ساٹھ سالہ یادیں جڑی ہوئی ہیں خوشایند بات نہیں۔

فت اور تاریخ کی نمائیندگی کرتی ہے۔ اور وہاں کئی الئیبریاں اور بغداد میں شارع متنبی پر دھماکہ ہوا، یہ شارع )روڈ( بغداد کی ثقا - 2

 تاریخی آثار جالئے گئے اور کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔



75 

 

 معزز مومنین شہید ہوگئے اور ابھی تک نتائج سامنے نہیں آئے۔ 

یہاں تک کہ  ہاں جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ صرف عوام کے اموال کے لوٹ مار سے متعلق ہے

عراق جو کہ تہذیب وتمدن، ائمہ اور علماء کا ملک ہے، کو بین االقوامی تنظیم شفافیت کی 

جن میں فساد عروج پر ہے، اور ہےرپورٹ میں ان ممالک کی لسٹ میں سرفہرست قرار دیا گیا

( ارب ڈالر 41آدھا گزر چکا ہے لیکن دھماکے کی خسارت کی الگت جو کہ ) 2007اب سال 

وسمنٹ رب ڈالر کا کچھ پتہ چال جس کو انر واقع کچھ دکھائی نہیں دیا۔ نہ ہی اس گیارہ اہے، د

پروجیکٹس کے لیئے خاص کیا گیا تھا تاکہ بے کار افراد کو مشغول کیا جائے۔ البتہ اس کے 

جو گندگی  یا کھارین پر ان عورتوں اور بچوں کو دبرعکس پایا کہ پوری دنیا نے ٹی وی سک

تک نہیں جھپائی یا  پلککے ڈھیر میں اپنا لقمہ عیش ڈھونڈتے ہیں، اور کسی نے ان کے لیئے 

ان محروموں کو بچانے کے لیئے حرکت تک نہیں کی۔ اور ان کے سامنے نہج البالغہ ہے جس 

میں امیر المومنین )ع( جب لشکر معاویہ نے انبار پر حملہ کیا اور مسلمان وغیر مسلمان 

فلو أن امرأ ): توں کو بے دردی سے لوٹ مار کیا تو اس کے بعد فرمایاعور

مسلمًا مات من بعد هذا أسفًا ما كان به ملومًا بل كان به 

اگر کوئی آدمی اس کے بعد افسوس سے مر جائے تو اس پر کوئی مالمت ؛ عندي جديراً 

 1اس کے الئق تھا(۔ وہ  نہیں بلکہ میرے نزدیک

تسلط وقبضہ اور دہشتگردی دو بڑے خطرے ہیں جن کا  شك : بےاے عراق کی شریف عوام

عراق اور اس کی عوام سامنا کر رہے ہیں۔ اور ان پر نازل ہونے والی مشکالت اور مصائب کا 

سبب ہیں لیکن یہ عراق میں جو بھی حادثات ہوئے ان کی تفسیر نہیں کرتے؛ کیونکہ حال حاضر 

ے اسباب فراہم کرنے والی ان سے بھی خطرناک چیز اور مستقبل میں اور ان کے باقی رہنے ک

سیاسی تشدد ہے جو حکومت کی خاطر لڑائی، عوام کی ثرورت لوٹنے، ظالم فیصلوں، سیاسی 

دھڑوں کا ایک دوسرے کو ایک ملک کے شرکاء اور ایک ہی کشتی کے سوار سمجھنے کی 

ے ڈاکہ ڈالنے، سمجھنے، عوام کے معمولی حقوق سے محروم رکھنے کے لیئ بجائے دشمن

حکومت کو شہریوں کی خدمت اور تعمیر وطن کی بجائے غیر قانونی دولت جمع کرنے کا 

دوستی  وسیلہ سمجھنے، اور صالحیت وقابلیت اور وطن اور عوام کے لیئے اخالص کی بجائے

کی بنیاد پر مناصب کی تقسیم بندی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی چیز نے عوام کو ٹکڑوں میں 
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ملک کو خراب کیا اور سیاسی پارٹیوں کو عوام اور ان کی مشکالت سے غافل رکھا اور  بانٹا،

اس کا سبب معاہدے، کیک کا بڑا حصہ اپنے نام کرنے کی خاطر مقابلہ اور دشمن کو ہٹانا ہے 

  پڑے۔ا بیرونی جہات کے ساتھ ہمکاری کرناگرچہ اس کی خاطر 

ی، اقتصادی اور اجتماعی ہے وہ سیاسحاصل ہوتی ذریعےاور جو قانونی حیثیت ووٹ کے

کے بارے میں کیئے جانے والے وعدوں کو نبھانے کے ساتھ مشروط ہے، پس اگر  ںوپروگرام

وہ اپنا وعدہ نہ نبھائیں، عوام کی خدمت نہ کریں، اور اسے اچھی اور آزاد زندگی کے حقوق 

َوإِّن َتَتَولَّْوا ﴿  اہیئےاستہ اپنے مناصب سے ہٹنا چفراہم نہ کریں تو انہیں خواستہ یا ناخو

اور اگر تم نے منہ  َيسَْتبْدِّْل َقْومًا َغيَْرُكْم ُثمَّ ال َيكُوُنوا َأْمثَاَلكُْم؛ 

  ﴾اور لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے پھیر لیا تو هللا تمہارے بدلے

 (۔38)محمد/

لوگوں میں سے تھے جو رات کے میرے عزیزو: بے شک ابوذر )رضوان هللا علیہ( ان نادر 

وقت امیر المومنین )ع( کے ساتھ زہراء طاہرہ کی تشییع سے شرف یاب ہوئے، اور وہ کہتے 

عجبت لمن ال يجد القوت في )انکی مشکل آپکی مشکل سے کمتر تھی   ہك ے تھ

 ےك جس  ہك مجھے اس شخص پر تعجب ہے؛ بيته كيف ال يخرج شاهرًا سيفه

وہ اپنی تلوار نہیں اٹھاتا( یہ وہ آواز ہے جو آپکو اور آنے  ےكیس یں اورگھر میں لقمہ عیش نہ

  والی محروم نسلوں کو پکارتی ہے۔

اور اے دوستداران زہراء )س(، ان کی قدر کی معرفت رکھنے والو اور ان کی مودت و عظمت 

سے  پر اکھٹے ہونے والو تم اپنے دلوں میں نور فرقان رکھنے اور معرفت حق کے لیئے سب

 زیادہ حقدار ہو۔ تمہیں یہ بہترین اجر مبارک ہو۔

 السالم علیکم ورحمت هللا وبرکاتہو
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 1کا احیاء یادفاطمی )س( 

کو نجف اشراف میں صدیقہ طاہرہ فاطمہ  7/6/2008بمطابق  1429جمادی الثانی  3بروز ہفتہ 

صوبوں سے  الزہراء )س( کی شہادت کے مراسم منائے گئے۔ روز جمعہ وقت ظہر سے مختلف

رف نکلے، اور مواکب نجف اشرف اور وہاں انکی ضیافت کے لیئے نصب شدہ مخیمات کی ط

سرگرمیاں شروع ہوگئیں جو صدیقہ زہراء )س( کی فضیلت، عقائد اور  نىاسی دن بوقت عصر ف

اسالمی آداب میں ان کا کردار اور انکی مظلومیت کی یاد جس نے انکے محبوں کے دلوں میں 

ٹھنڈی نہیں  ھسات کی ایک ایسی آگ چھوڑی ہے جسکی حرارت وقت کے ساتھ  غم اور دکھ

 ٹیج شوز اور شعرو شاعری پر مشتمل تھیں۔سہوتی، کی خاطر کئی 

 ین میدان ثورہ عشرین کی طرف نکل پڑے اور ان کے ساتھ اور صبح صبح دسیوں ہزار زائر

موجود جمع غفیر نے اس  ے تھے اور وہاںپہنچہزاروں زائرین ملحق ہوگئے جو صبح  ر گدی

منابست کے حوالے سے جناب شیخ محمد یعقوبی کا خطاب سنا، اور جناب شیخ محمد ہنداوی 

اور اہل بیت )ع( سے دوستی کے نعروں کے ساتھ ان کی  ایمان اجتماع نے بھی خطاب کیا، اور 

اء )س( کا باتوں کی تایید کرتا تھا۔ اور خطاب کے بعد جامعہ الصدر الدینیہ سے صدیقہ زہر

عالمتی جنازہ )تابوت( نکاال گیا اور اس کے پیچھے عزادری کے دستے چلنے لگے جن آگے 

ایک ہیبتناک موکب تھا جس میں سینکڑوں فضالء، اساتذہ اور نجف اشرف اور دیگر صوبوں 

کے حوزہ علمیہ کے طالب تھے۔ اور ان کے پیچھے صوبوں کی ترتیب سے غم سے لبریز 

اور جنوبی صوبوں کے ساتھ دیالی، صالح الدین اور کرکوک کے صوبوں عزادار تھے۔ وسطی 

کی شرکت قابل توجہ تھی۔ اس کے بعد مشارکین مرقد امیر المومنین )ع( کی جوار میں جمع 

ہوگئے اور وہاں مجلس عزا برپا کی گئی اور اس میں بی بی پاک زہراء کے غمگین مرثیے 

 پڑھے گئے۔ 

ور باشندوں جنہوں نے بہترین نظم وضبط، شعور وآگاہی، بے شک نجف اشرف کے بزرگان ا

ن کا استقبال کیا تھا، نے زائریذریعےاخالص ہلل اور حب معصومین کے ساتھ اپنے مواکب کے

کو سراہا، کیونکہ پورے جلوس میں جو کئی کیلومیٹر تک پھیال ہوا تھا، کسی دینی یا  اس عمل

وا تھا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ سب کا عمل سیاسی جہت کی تصویر یا عنوان نہیں اٹھایا ہ

                                           
 .( میں نشر ہوا71میگزین صادقین کے عدد ) - 1
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قبول فرمائے اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہراء )س( کی شفاعت انہیں نصیب کرے اور انہیں عمل 

 اسے بجا النے کی توفیق عطا کرے ۔صالح اور جو چیز اسے پسند ہے 

 1فاطمہ )س( کوثر ہیں

 بسم هللا الرحمن الرحیم                                                                                

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق 

 أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين

السالم عليك يا سيدي وموالي يا أمير المؤمنين ورحمة هللا 

 وبركاته..

السالم عليكم أيها المؤمنون المفجوعون باستشهاد 

 طمة الزهراء ورحمة هللا وبركاته.الصديقة الطاهرة فا

( س)زہراء فاطمہ بیٹی کی( علیہ ول خدا )صلوات هللارس ہیں۔ عطا متنوع ایک( س)زہراء ہفاطم

 اور بلندی وبخشش، عطا لیکن ہے عمر قلیل ایک یہ اور گزارے سال اٹھارہ میں دنیا اس نے

  ۔ںھیت لبریز سے کمال

دیتی  انجام  وہ اپنی ابتدائی عمر سے ہی اپنی ماں خدیجہ الکبری کی صحبت میں اپنا الہی وظیفہ

تھیں اور ان سے تنہائی دور کرتی تھیں کیونکہ وہ اپنے عزیز شوہر محمد )ص( پر ایمان النے 

خدیجہ اس بات پر  کے سبب قریش کی عورتوں کی طرف سے قطع تعلق کا شکار تھیں۔ اور

خوش تھیں اور رسول خدا )ص( کو بھی بتاتی تھیں اور وہ بھی خوش ہوتے تھے اور اپنے 

 بتاتی تھیں۔  ولود کی عظمت اور شان کے بارے میںشوہر گرامی کو اس نوم

گرامی )صلوات هللا علیہما( کے ساتھ قریش  دکے ابتدائی سالوں سے ہی اپنے والاور اپنی عمر 

                                           
یہ جناب شیخ محمد یعقوبی کے خطاب کی عبارت ہے، اس خطاب کو انہوں نے مختلف صوبوں بشمول صالح الدین اور کرکوک سے  - 1

 جمادی الثانی  3نجف اشرف کے میدان ثورہ عشرین میں 

ں ہزار مومنین کو صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہراء )س( کی شہادت کی یاد منانے کے لیئے جمع ہونے والے دسیو 7/6/2008بمطابق  1429

 کے سامنے کیا تھا، یہ خطاب مومنین کا عزاداری کے دستوں کی 

شکل میں حرم مطہر علوی کی طرف حرکت کرنے سے پہلے کیا تھا۔ اس کے بعد جناب شیخ ہنداوی نے خطاب کیا، اور جمع غفیر نے 

 کئی بار نعروں کے زریعے ان کا خطاب کاٹا، وہ اس طرح کے نعرے لگا رہے 

عم الخصم م نعم لالسالم، نعم نعم یا ربی، ھیھات منا الذلہ، لبیک لبیک یا علی، لبیک یا زہراء، هللا اکبر ال الہ اال هللا، نعم الحکم هللا ونتھے )نع

 محمد(۔
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رداشت کیں اور انہیں حوصلہ دیتی تھیں اور انکی پریشانی دور کرتی تھیں اور جب کی اذیتیں ب

قریش نے بنی ہاشم اور رسول خدا )ص(پر ایمان النے والوں سے اقتصادی اور اجتماعی 

بھی اپنے والد کے ساتھ تین   ےن بائیکاٹ کیا اور انہیں شعب ابی طالب میں محصور کیا تو انہوں

وتکلیف اور بھوک کی سختیاں جھیلیں۔ اور یہ خشک سال رسول خدا سال تک مصیبت، درد 

)ص( کے چچا ابو طالب اور آپ )ص( کی بیوی خدیجہ جو کہ آپ کے مددگار اور تکیہ تھے 

اس سال کو عام الحزن )غم کا سال( قرار دیا۔ اور جناب  ےس کی وفات پر ختم ہوئے۔ اسی وجہ 

کے بعد یتیمی کی زندگی گزاری اور اس وقت  ےکھون كو  زہراء )س( نے اپنی باعظمت ماں

 انکی عمر کے آٹھ سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ 

)ص( کی نصرت اور مدد کے عزم وارادے سے  لیکن اس چیز نے انہیں اپنے والد رسول خدا 

جس نے آپ )ص( کی  ںاور رحمت سے پیش آئی نہیں روکا بلکہ ان سے مہربانی، لطف ومحبت

ماں اور زوجہ کی جگہ پر کی۔ اسی لیئے رسول خدا )ص( نے انہیں ام ابیہا )اپنے والد کی ماں( 

کا لقب دیا۔ پس آپ )ص( ان سے رحم دل ماں کا دل، عزیز بیوی کی مہربانی وجذبہ اور مددگار 

 دوست کی مانوسیت پاتے تھے۔ 

د کو مٹانے کا ارادہ کیا اور پروردگار اور جب قریش نے مکہ میں رسول خدا )ص( کے وجو

کا حکم دیا تو آپ )ص( وہاں سے نکل گئے اور علی  ےكرن نے انہیں مدینے کی طرف ہجرت 

فریب دے سکے۔ اس کے بعد وہ دن کے وقت قریش  كو )ع( کو اپنے بستر پر سالیا تاکہ دشمن

اور پستی کا نج کی وجہ سے ذلت س چیلکے طاغوتوں کی نظروں کے سامنے جنہوں نے ا

 كو علی )ع( اور عورتوں احساس کیا تھا، فواطم میں آپ )ص( سے ملحق ہوگئے، پس انہوں نے

وٹانے کی خاطر ایک جنگجو گروپ بھیجا اور امیر المومنین )ع( نے ان کا سامنا لدوبارہ مکہ 

لے کیا اور انکے بڑوں کو قتل کیا اور وہ شکشت کھا کر بھاگ نکلے۔ اور زہراء )ص( اس قاف

   اور پر خطر سفر میں موجود تھیں۔

اور مدینہ منورہ میں انکی مسؤولیت مختلف جہات سے مزید بڑھ گئی، بتحقیق اسالمی ریاست، 

نویلی ریاست کے اور  قیام کی خاطر رسالت  امت اسالمیہ، نیک خاندان اور مسلح جدوجہد کے

ولیات میں مرکزی حیثیت رکھتی ؤغاز ہوگیا، اور زہراء ان تمام مسدشمنوں کے خالف جہاد کا آ

  :تھیں

وہ ایک ایسی مجاہدہ تھیں جو اپنے والد رسول خدا )ص( اور شوہر امیر المومنین )ع( کے ساتھ 

میدان معرکہ جاتی تھیں تاکہ زخمیوں کا عالج کرے، ان کا دکھ کم کرے، ان کی مدد کرے اور 
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 جنگ کا ساز وسامان تیار کرے۔ 

پنے دونوں بیٹے، نواسہ رسول خدا )ص( اور جنت کے جوانوں کے وہ ایک ایسی ماں ہیں جو ا

سرداروں کی مدد کرتی ہیں اور انہیں کمال کا راستہ مہیا کرتی ہیں۔ کتاب مفاتیح الجنان میں آیا 

ہے کہ وہ ان کے لیئے دن کے وقت استراحت کا موقع دیتی تھیں تاکہ عبادت کے ساتھ شب 

 ری دس راتوں میں۔ بیداری کر سکیں خصوصا رمضان کی آخ

وہ ایک نیک وکامل زوجہ ہیں اور بے شک امیر المومنین )ع( نے بھی اس بات کی گواہی دی 

جب ان کی زندگی کی آخری سانسوں کے وقت ان سے پوچھا: )اے چچا کے بیٹے! کیا آپ نے 

 کبھی کیا کبھی میرے ساتھ وعدہ خالفی یا خیانت کی ہے یا جب سے میں آپ کے ساتھ رہی ہوں

معاذ هللا أنت أبّر وأوفى وأتقى من أن أوبّخك )  تو جواب میں فرمایا: آپ کی مخالفت کی ہے؟( 

معاذ هللا آپ سب سے زیادہ نیک وفادار ہیں اور آپ اسی بات سے دور ہیں کہ اپنی بمخالفتي؛ 

خاطر آپکی توبیخ کروں( بے شک زہراء )سالم هللا علیہا( نے اپنے سوال  مخالفت کی

م سب کی توجہ مبذول کرائی کہ میاں بیوی کے درمیان اختالفات گھر کو برباد ہذریعےکے

 کرتے ہیں۔ 

وہ )س( سب سے پہلے اپنے والد رسول خدا )ص( کی تعلیمات، ارشادات اور مشکالت سے 

باخبر رہتی تھیں۔ اور جب بھی ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین )ع( اپنے نانا رسول خدا 

لوٹتے تھے تو مسجد میں جو کچھ ہوا جیسے نزول وحی یا صدور )ص( کی مسجد سے گھر 

  حکم یا جواب مسئلہ وغیرہ، کے بارے میں پوچھتی تھیں۔

وہ ایسی عابدہ ہیں جو اپنے محراب میں اپنے پروردگار سے مالقات کے وقت منور ہوتی ہیں؛ 

رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة : )امام حسن علیہ نے فرمایا

فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح  جمعتها

وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسم يهم وتكثر 

الدعاء لهم وال تدعو لنفسها بشيء، فقلت لها: يا أماه 

لمَ ال تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني 

م وقعود میں نے اپنی ماں فاطمہ کو شب جمعہ اپنے محراب میں قیا؛ الجار ثم الدار

کی حالت دیکھا، اور صبح تک رکوع وسجود کرتی رہیں اور انہیں مومنین ومومنات کے لیئے 

ان   ےن کرتے سنا لیکن اپنے لیئے کچھ نہیں مانگتی تھیں۔ میں دعا  ان کے نام لیکر کثرت سے

طرح اپنے لیئے دعا ى ا کرتی ہیں اسسے کہا: اے مادر! جس طرح آپ دوسروں کے لیئے دع



81 

 

 1۔)فرمایا: اے میرے بیٹے! پہلے ہمسایہ پھر گھر ہیں کرتیں؟ کیوں ن

اور ہر اس کام میں سبقت کرنے والی ہیں جس سے هللا اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں اور 

صادر نہ ہو بلکہ وہ  حكم  هللا اور اسکے رسول اس کو چاہتے ہیں اگرچہ اس سے متعلق کوئی

تو اس پر عمل کرنا شروع  ںیہ )ص( اس کام کا ارادہ رکھتے  خدا  جونہی جانتی تھیں کہ رسول

تو دیکھا کرتی تھیں(؛ ایک دفعہ رسول خدا )ص( سفر سے واپسی پر انہیں سالم کرنے گئے 

انکی گردن میں ایک سونے کا ہار ہے جسے علی بن ابی طالب نے مال فیء اور غنیمت سے 

فاطمة ال يقول الناس إن يا ) خریدا تھا، رسول خدا )ص( نے ان سے فرمایا:

فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة فقطعتها وباعتها 

اے فاطمہ! کہیں ؛ واشترت بها رقبة فأعتقتها فسُرَّ بذلك رسول هللا

پہنتی ہے، پس انہوں نے اسے اتارا اور  لباسكا  ںوہبادشانہ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد لوگ یہ 

آزاد کیا۔ اس عمل سے رسول خدا )ص(  ےاس ریدا اورپیسوں سے ایک غالم خ بیچا اور اس کے

 2۔)بہت خوش ہوئے

 :اور پاکدامن ہیں، امام باقر )ع( سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا صاحب عفتوہ 

( في الخدمة فقضى على صتقاضى علي وفاطمة إلى رسول هللا ))

فاطمة بخدمة ما دون الباب وقضى على علي  بما خلفه، 

فال يعلم ما داخلني من السرور إال هللا  قال: فقالت فاطمة

علی اور فاطمہ نے امور کی  ( تحم ل رقاب الرجا؛صبإكفائي رسول هللا )

انجام دہی میں رسول خدا )ص( سے فیصلہ کروایا تو آپ )ص( نے دروازے سے اندر امور کی 

فرمایا: امور کی ذامہ داری علی کو دی، اور  ری فاطمہ کو دی اور دروازے سے باہذمہ دار

صل هللا علیہ و آلہ وسلم (میں آج کتنی خوش ہوں خدا ہی جانتا ہے کہ رسول هللا فاطمہ نے کہا 

نے گھر سے باہر کے کاموں کی ذمہ داری مجھے نہیں دی اور مجھے مردوں کے ساتھ ملنے )

  3۔ (جلنے سے بچایا

اور آپ )ص( نے  اور ان کے لیئے سب بڑا چلینج ان کے والد کی رحلت کے بعد منتظر تھا۔

ع ہونے والے امور کے بارے قاہ کیا تھا اور انہیں اپنے بعد وانہیں اس کے مقابلے کے لیئے آماد

                                           
 .1،  ح145، باب 182علل الشرائع، ص-- 1

 .161، ح 31،  باب44، ص2السالم(،  ج ہ)علی  عیون اخبار الرضا - 2

 .170،  ح 52، نقل از  عن قرب اإلسناد، ص81، ص43،  ج بحار االنوار - 3
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: ہك بتایا تھا امختصر ںى خمت میت اور اپنے مخصوص افراد کمیں بتایا تھا اور اہل بی

  میرے بعد تم ہی مستضعین ہونگے(۔ ي؛بعدأنتم المستضعفون )

ایک طرف انہیں امیر المومنین )ع( کی امامت برحق کا دفاع اور خالفت رسول خدا )ص( کا 

 خاموش کرنا تھا۔ ذریعےدالئل کےكو  حقدار ثابت کرنا تھا اور ان لوگوں روشن 

اور دوسری طرف امت کو بصیرت وشعور دینا، آنکھوں سے پردے ہٹانا اور جن معیارات کی 

کیونکہ ازاواج رسول خدا میراث پاتی ہیں  وغالپن کو بیان کرنا تھا۔قوم اتباع کرتی تھی ان کے د

لیکن بیٹی کو محروم کیا جاتا ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ انہوں آپ )ص( کو فرماتے ہوئے 

ہم انبیاء وراثت میں کوئی چیز نہیں  ؛ معاشر األنبياء ال نوّرثإنا ) سنا:

وہ خالفت کے زیادہ حقدار ہیں  ہك تے ہیںاور انصار وغیرہ کے سامنے دلیل دی  چھوڑتے(

کیونکہ وہ رسول خدا )ص( کا شجرہ ہیں اور وہ ثمر کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور وہ انکی 

اہل بیت ہیں جن سے هللا نے ہر قسم کی پلیدگی اور رجس کو دور رکھا ہے اور انہیں کمال 

 طہارت عطا کی ہے۔ 

ا اور میسر وسائل کے مطابق ہر قسم کے ظلم اور انقالب کو جاری رکھنا تھجانب اور تیسری 

انحراف سے انکار کرنا تھا۔ لہذا انہوں نے ایسے خطبے دیے جو مسجد شریف میں ان کے والد 

پر ، یاپہنچا تك  کے اصحاب، اور انصار کی عورتوں جنہوں نے ان کے کالم کو اپنے مردوں

ورے مدینے میں جو پ ى خاطرکمسلسل حزن اور گریہ بجلی کی طرح گرتے تھے۔ اور اپنے 

علی )ع( سے کہا کہ  ے ن ںوہان منتشر ہوا اور ظالمین کے لیئے ناراحتی وپریشانی کا سبب بنا،

 مدینے سے باہر ان کے لیئے ایک گھر بنائے جس میں وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے غم

 شکوے کا اظہار کرے۔  و

کی عطا جاری رہی۔ جب انہوں نے وصیت کی  اور ان )س( کی شہادت کے بعد قیامت تک ان

اور ان کی تشییع ، ےركھى جائ کہ انہیں اندھیری رات میں دفنایا جائے اور ان کی قبر مخفی 

کہ حق کی طرف بشریت کی تھا  ہتو ان كا مقصد ی میں ان پر ظلم کرنے والے شریک نہ ہوں؛

 راہنمائی کرے اور اسے مٹنے اور ختم سے بچائے اور باطل سے دور رکھے۔ 

میرے عزیزو! اسی طرح مختصر انداز میں زہراء )س( کی عطا متنوع تھی اور اسی طرح 

  اپنے عظیم فرائض انجام دیے جو ان کی باعظمت شخصیت کے متناسب تھے:

وتأتي   ائم على قدر أهل العزم تأتي العز  
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 على قدر الكرام المكارم

وتصغر في    وتعظم في عين الصغير صغارها

  عين العظيم العظائم

اور چھوٹے آدمی کی نظر میں   مشکالت نازل ہوتی ہیں رپان  اہل عزم کی حیثیت کے مطابق

 چھوٹی مشکالت بڑی لگتی ہیں

اور بڑے آدمی کی نظر میں   مکارم نازل ہوتے ہیں رپان  اور اہل کرم کی حیثیت کے مطابق

  بڑی مشکالت چھوٹی نظر آتی ہیں۔

اور زہراء )س( عورتوں سے پہلے مردوں کے لیئے اسوہ حسنہ ہیں، لہذا ہمیں چاہیئے کہ ہم نے 

جو خداوند متعال، اس کے رسولوں اور انکی کتابوں پر ایمان النے اور اس کی پسند اور ناپسند 

میں صدیقہ طاہرہ سے  اس  ہےكا وعدہ كیا صالح ہے، کے مطاق عمل کرنے جس میں امت کی 

ہمت اور حوصلے کا درس لیں؛ کیونکہ کل ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، 

انہیں روکو، ان سے پوچھا  َوقُِّفوُهْم إِّنَُّهم مَّسُْئوُلوَن؛﴿ :ارشاد باری تعالی ہے

َتَناَصُروَن، َبْل ُهُم اْليَْومَ َما َلكُْم ال ﴿ :اور انکی توبیخ ہوگی   ﴾جائے گا

تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟بلکہ آج تو وہ گردنیں  ؛ُمسَْتسْلُِّمونَ 

(۔ اور یہ وہی چیز ہے جسے زہراء )س( نے ہمیں  26-24)الصافات/  ﴾جھکائے )کھڑے( ہیں

اور بہترین  هللا ہےترین قاضی بہ فنعم الحكم هللا ونعم الخصيم محمد؛)بتایا 

ال َيْعُزُب َعْنُه ﴿ فیصلہ کرانے واال ہے خداوند متعال ہے جس سے  -(ہیں م محمدخص

مِّثَْقاُل َذرَّة  فِّي السََّماَواتِّ وال فِّي األَْرضِّ َوال َأْصَغُر مِّن َذلِّكَ َوال 

چیز( اس  آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی )کوئی َأْكبَُر إِّال فِّي كَِّتاب  مُّبِّين ؛

سے پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ اس سے بڑی مگر یہ کہ سب کچھ 

اور خصیم جو ظلمت کا دعوی پیش کرے گا وہی ہے جس  (3)سبأ/  ﴾کتاب مبین میں ثبت ہے۔

کی شفاعت کے بغیر نجات کی امید نہیں۔ پس وہ شخص کیسے نجات پائے گا جس کے شفیع اس 

 کے مخالف ہونگے۔
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 رہی ہے: یخ چعوام اپنے سیاسی اور دینی قائدوں کے سامنے 

ہم میں سے ہر ایک کو چاہیئے کہ ان دھمکیوں کو اپنا نصب العین بنا لیں خصوصا وہ لوگ جو 

امت اور وطن کے رکھوالے ہیں اور جن کے ہاتھ میں عوام کے فیصلے ہیں چاہے ان کا تعلق 

 ے شک اس مظلوم اور محروم عوام میںب دینی قیادت سے ہو یا سیاسی یا اجتماعی قیادت سے۔ 

رہا ہے اور زندگی کی ہر محرومی جیسے  بخر تکلیف سے چوادرد ےسامنکے  نسے ہر ایک ا

کھانا، پہننا، سکونت اور شادی کی وجہ سے زہرا )س( کا قول دہرا رہا ہے )بہترین قاضی هللا 

  ہے اور بہترین خصم محمد ہے(۔

ى ، كہےگئی  پہنچاور اسی طرح بری سہولیات جیسے پانی اور بجلی جو نابودی کی حد تک 

 ہے۔ا ہخاطر فریاد كر ر

تحت خط فقر ہے یعنی  %40اور ہر بھوکے فقیر کی خاطر یہاں تک عراق میں غربت کی شرح 

   میلین انسان۔ 12

اور ہر مریض کی خاطر جو درد سہتے سہتے موت کے گلے لگ جاتا ہے اور ہشپتالوں میں 

 اس کے لیئے ضروری وسائل اور دوائی مہیا نہیں۔ 

گئی ہے  پہنچمالیین تک عداد جن کی ت كى خاطر اجر سے باہر ہر مجبور مہ اور عراق اور اس

 اور اب یہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ 

 اور ہر یتیم کی خاطر جو حکومتی سیاسی پارٹیوں کے درمیان خون آمیز جنگ میں اپنے والدین

 کھونے کے بعد اپنے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے واال نہیں پاتا۔  كو

بے گناہ خون کی خاطر جو ناحق گرا ہو اور جس کا حاالت سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ اور ہر 

 ۔ کہ دشمنوں نے بے گناہوں کے گھروں کو اپنے ظالم معرکے کا میدان بنا دیا ہے

یہی وہ دوغلے معیارات اور موازین ہیں جنہیں صدیقہ طاہرہ زہراء )س( نے برمال کیا ہے، اور 

جود ہیں اور ان کی وجہ سے اقوام تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ اور نسلوں آج بھی ہمارے سامنے مو

کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی موجود ہونگی۔ پس جو شخص اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے وہ 

ال يقيم ): اسی فعل پر سزا دے سکتا ہے، حدیث شریف میں ہےكو  کیسے ایک مجرم 

کرسکتا جس پر خدا کی طرف سے ہ شخص اقامہ حد نہیں و؛ الحد من هلل عليه حد

ثابت ہو(، اور اسی معیار اور ایک آنکھ کے دوغلے پن سے رسول خدا )ص( نے خبردار   حد

إنما هلك الذين ) کیا ہے اور اسے امت کی بربادی کا سبب قرار دیا ہے، پس فرمایا:
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من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا 

آپ سے پہلے والے لوگ صرف  ؛ عليه الحد سرق فيهم الضعيف أقاموا

اس لیئے برباد ہوگئے کیونکہ ان میں سے اگر کوئی باشرف اور طاقتور چوری کرتا تھا تو اسے 

 1کرتے تھے(۔ چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تھا اس پر حد جاری

 نجز کا سامنا ہے: ہمیں مختلف چیل

زندہ  رہے ہیں اور جب تک ہم اس دنیا میںجس کا ہم سامنا کر نج ہے میرے عزیزو! یہ پہال چیل

ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا، بے شک یہ نفسانی خواہشات، انانیت، خواہشات پر قابو پانے کے 

 ےلیئ لیئے جہد مسلسل اور دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کی جنگ ہے۔ اور ہم لوگوں کے

وہ چیز پسند کریں جو اپنے لیئے پسند کرتے ہیں، اور ان کے لیئے اس چیز سے نفرت کریں 

)س( کی   جس سے ہم اپنے لیئے نفرت کرتے ہیں اگرچہ ہم زیادہ ترقی نہ کریں، اور زہراء

یں، وہ زہراء جس نے مسکین، یتیم اور د وئے دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح پیروی کرتے ہ

ھالیا اور خود اپنے شوہر امیر المومنین اور بیٹے حسن اور حسین )ع( کے ساتھ اسیر کو کھانا ک

تاکہ اس کرامت کو ان  نازل ہوئی  تین دن تک بھوکی رہیں، جسکی وجہ سے سورت )ھل اتی(

 ے اور ان کے فضائل اور کرامت کو بیان کرے۔ کے نام کر 

پھیلنے ی تو گناہ اور برائیاں جب بھی حاالت پرامن ہوئے اور عیش وعشرت وجود میں آنے لگ

اسالمی اصولوں کے خالف ہر فیصلے سے منع  2 ادار ے مقامى لگیں۔ اور جب بھی بعض 

 ںیجارت اور سرعام پینے سے منع کرتےہکرنے والے دستور پر عمل کرتے ہوئے شراب کی ت

انداز ایسے بہترین  رپ -ان کے گمان کے مطابق -تو میڈیا شور مچاتا ہے اور شخصی آزادی 

میں پروگرامز کرتا ہے کہ ایک داخلی ومحلی مسئلہ سب کی توجہ مبذول کراتا ہے اور اس کے 

پیچھے چھپے اہداف کو کشف کرتا ہے۔ کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنی عوام کو ہر 

خطرات اور نقصانات سے بچائے؟ اور عمومی جگہوں میں سگریٹ نوشی سے منع  ےك قسم

سکی رکھوالی قانون کرے۔ اور ا جرم قرار دے  ت پر پابندی لگائے اور اسےکرے اور منشیا

سال سے کم عمر افراد یا گاڑی چالتے وقت شراب نوشی کی اجازت  18اور مغربی ممالک 

اور ان فیصلوں کے   نہیں دیتے، تو داخلی حکومت کے اس فیصلے پر یہ شور وغل کیوں؟

ئیوں کی جڑ نہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے؟ آیا شراب تمام برا درمیان کیا فرق ہے؟ 

                                           
 .ىالبار فتح در حجر ابنر وا داوود ىباو ىنسائو ہماج ابن سنن - 1

 یہ اس فیصلہ ممانعت کی طرف اشارہ ہے جسے بصرہ کی مقامی حکومت نے صادر کیا ہے۔ - 2
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 تمہیں کیا ہوگیا ہے، کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ 

ہمارے باعظمت اسالم کو شکست دینا چاہتے ہیں اور یہ ارادہ ذریعےبے شک وہ لوگ اس کے

رکھتے ہیں کہ تم اسالم سے دور رہو اور خود کو اسالم کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم 

  س کرو۔وحیا محسو

نجز ہیں اور عنقریب عراقی مارکیٹس کو اجنبی بھائیو! ہمارے سامنے اقتصادی چیلاے عزیز 

انویسمنٹ کمپنیوں کے لیئے کھوال جا رہا ہے جس کے نتیجے میں بڑی بڑی کمپنیاں قارات پر 

بلکہ  ، ں پائینگےمسلط ہونگی اور اس وطن کے بیٹے ان کے ساتھ سانس لینے کا موقع بھی نہی

پروجیکٹس کو عملی کرتے وقت انہیں کام کا موقع  میں ان کمپنیوں کے نکن ہے اس سرزمیمم

کو لقمہ بنانے والے ممالک سے سستے  1موارد انسانى ملے کیونکہ یہ کمپنیاں دنیا کے  ہی نہ

  ہن کہ نماز ںیکرنے والوں کو حکم دیتی ہ كام مزدور اپنے ساتھ التی ہیں۔ یا یہ کمپنیاں اس میں

مزدور  انجام دینے کا پابند بناتی ہیں لہذا  وں حرام چیزوں کیہنا پردہ نہ کرے یا  پڑھیں یا عورت

و خیر باد كادہ میٹھا ہوتا ہے( یا اپنے دین ہوتے ہیں )ان میں سے کڑوا زیاختیار کے سامنے دو 

ی تنظیم کی ۔ اور حکومت بین االقوامی بینک اور عالمی تجارتكوا اپنے کام اور زرق ی ںدی ہکہ

شروط کو پورا کرنے کی خاطر تموینی کارڈ اور تیل کے زرایع کو کم سپورٹ کرتی ہے اور 

 عمومی کمپنیوں اور فیکٹریوں کو مخصوص کرتی ہے۔

جنہوں نے طوفان کی طرح ہمیں بہایا اور فصلوں اور نسلوں کو تباہ کیا، 2اور سیاسی فسادات 

لوگوں کی جانیں اور ان کی ممتلکات   اور بے گناہربوں پیسے ضایع کیا وطن کو خراب کیا، ا

مرہون منت بن گئیں جو لڑائی کو ہوا دیتا ہے یا اسے روک دیتا ہے، اور پسی ہوئی كى  ایک قلم 

کے عالوہ ہے جو اندھیروں  3معاہدوں اور  ان اتفاقات  چیز ہی عوام کی کوئی رائے نہیں، اور 

ان کے خطرات کو اور  ع کے بغیر انجام پاتے ہیں۔میں عوام اور اس کی مخلص قیادت کی اطال

  سوائے خداوند متعال کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔

 

                                           
بے شک یہ تمام امور واقع ہوگئے جن کے بارے میں جناب شیخ نے خبردار کیا تھا، جیسے بازار اجنبی کارمندوں سے بھر گیا  - 1

   ھاتپ ٹافراد ف خصوصا مشرقی ایشیا کے جنوب سے جبکہ عراقی بے روزگار 

 صدائیں بلند ہوئیں۔ كى تے ہیں جس کی وجہ سے احتجاج اور انکارھاچب

 صولہ الفرسان( جیسے معرکہ وجود میں آئے۔)یہ اس بیکار مہم جوئی کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے ملک متاثر ہوا اور  - 2

یہاں جناب شیخ آلٹ اسٹریٹیجک اتفاق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کی شقوں کی بحث امریکیوں اور ان کی حامی حاکم سیاسی   - 3

 رہی تھی۔ قوتوں کے درمیان چل 
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عراق تاریخ کی فیصلہ کن لڑائی کا میدان ہے جو مستقبل کا نقشہ کھینچتا 

  ہے:

کے سبب مختلف  نجزا انکی مختلف ذمہ داریوں اور چیلمیرے عزیزو! بے شک زہراء کی عط

إِّنَّا َأْعطَيَْناَك ﴿  قول خداوند ہك ہوگئی ہے۔ لہذا ان سے یہ خیر کثیر صادر ہوا یہاں تک 

ونکہ کوثر سے مراد كبکی گئی ہے؛  ےس تفسیر فاطمہ زہراء )س(  كى( 1)الکوثر/﴾ اْلكَْوَثرَ 

بتحقیق ایسی ہی تھیں لہذا نسلوں کے لیئے ایسی چیز چھوڑ کے گئیں جو وہ  خیر کثیر ہے اور 

کرتی ہے اور رفعت اور کمال کی راہ میں انہیں بے نیاز کرتی ہے اور ان کے عقائد مضبوط 

نجز کا سامنے کرنے میں انہیں ثابت قدم رکھتی ہے، اور کوئی ایسی فتنوں اور مختلف چیل

ان کے والد، انکے شوہر اور بیٹوں )صلوات هللا علیہم  مشکل نہیں جس کا حل صدیقہ طاہرہ،

 اجمعین( کے پاس نہ ہو۔ 

ہراء، اے بے شک هللا نے آپ کو چنا ہے: اے دوستداران زہراء، اے پیروان ز !اے شریف عوام

المومنین )ع( کی زیارت اور ان کی  ے والو، اے لوگو جو آج امیرنلزہراء کے نقشہ قدم پر چ

ی )ع( کے گوشہ جگر کی رخصتی کی خاطر انہیں تعزیت پیش کرنے کے امید اور نبی مصطف

تمہارے لیئے اس کی زیارت کا ثواب لکھا جائیگا جیسا کہ نبی )ص( کا  ، لیئے جمع ہوئے ہو

جس ؛ ومن زار علي بن أبي طالب فكأنما زار فاطمة)  :فرمان ہے

انکی ےاس ن اور   1ی(زیارت ک ىکی زیارت کی گویا اس نے فاطمہ ک نے علی بن ابی طالب

قدس سرزمین آپ کو اور اس مرومی کو پورا کرنے کے لیئے قبر کی زیارت کی نعمت سے مح

فیصلہ کن لڑائی کا میدان بن جائے جو مستقبل میں تاریخ کا نقشہ ى کو چنا ہے تاکہ تاریخ

 کھینچے: 

ہ، عقیدہ، اسلوب اول: مادہ پرست مغرب جو قوموں کو )گلوبل ولیج( بنا کر ان کی ثقافت، روی

زندگی اور ان کی اقتصادی، اجتماعی اور اخالقی توجہات پر اپنا رنگ چڑھانا چاہتا ہے، اور 

مشرقی مسلمان جو اپنے دین، اخالق، پہچان اور معارف کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، کے درمیان 

  ثقافتی ٹکراو ہے۔

اور  ہوئی ہیں، قابض  پر زبردستی یں جو اپنی عوام دوم: خطے میں ڈکٹیٹر اور مسلط ظالم تنظیم

                                           
 .137ص المصطفى، بشارة كتاب نقل از  ،58ص ،43ج ،نواراال اربح -1
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تابعدارى ان کے ارادوں کو پامال کیا، غالم بنایا، ان کے قدرتی وسائل چھین لیئے اور جہالت، 

 اور انسان کی  اور ذلت پھیالئی، اور ایک باعزت زندگی جس میں امت کے ارادوں کا احترام ہو

اس کے لیئے ہو اور وہ خود هللا کے لیئے دنیا وما فیہا کی ہر چیز قیمت ہر چیز سے بلند ہو اور 

حاکم وقت اپنی خواہشات اور مفادات کو پورا ذریعےاور قومیں ایسے آلے نہ بنیں جن کے ،ہو

میں تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں  ؛َما ُأرِّيكُْم إال َما َأَرى﴿ :کرے

  ﴾تمہارا رب اعلٰی ہوں میں ہی؛ َنا َربُّكُُم األَْعَلىاَ ﴿ (29)غافر/  ﴾ صائب سمجھتا ہوں

  ۔ (24)النازعات/

جنہوں نے جہاد، تکفیر اور مقاومت کے نام  -ںوالو ےى دعوت دیناسالم ک ںانداز می ےبر سوم:

کا حقیقی سبب  جس مسلمانوں کا چہرہ بگاڑا۔  اسالم اورذریعےپر اپنے ظالمانہ جرائم کے

ے۔ اور امت کی ئکی سیاہ ے صفحات ك اختالف رائے کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا انہوں نے تاریخ

 ےك امامت برحق   اس اور  -اپنے ہاتھ لینے والوںذریعےامامت اور قیادت کو ظلم وعدوان کے

ور اسکے رسول نے اس کی ہےجسے خداوند متعال نے معین کی ا كراوٹدرمیان  یروکاروں

ہے ہیں، خدا انہیں چودہ صدیوں سے ابھی تک اس راستے میں پاک خون بہا ر وہ  اور  ۔تبلیغ کی

 درجات بلند کرے۔  ےان ك پاکیزہ رکھے اور

ستے کی سالمتی کی بے شک یہ حق کو نافذ کرنے اور امت کی عزت وکرامت اور اس کے را

نَّ َهَذا َلُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِّيُم، لِّمِّثْلِّ َهَذا َفْليَْعَمْل إِّ ﴿ :خاطر لڑائی ہے

ہے۔ عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے یقینا یہ عظیم کامیابی  ؛ اْلَعامُِّلونَ 

خَِّتاُمُه مِّسٌْك َوفِّي َذلِّكَ َفْليََتَناَفسِّ ﴿ (61-60)الصافات/  ﴾عمل کرنا چاہیے

جس پر مشک کی مہر لگی ہو گی اور سبقت کرنے والوں کو اس امر میں ؛ اْلُمَتَنافِّسُونَ 

  ۔(26)المطففین/  ﴾سبقت کرنی چاہیے

 مت هللا وبرکاتہعلیکم ورح والسالم
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 1نارض ہوتا ہےهللا  فاطمہ کے ناراض ہونے سے 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم                                                                 

الحمد هلل وحده، والحمد حقه كما يستحقه حمدًا كثيرًا، 

وأفضل الصالة والسالم وأتمهما وأحسنهما وأزكاهما 

وأنماهما وأطيبهما وأطهرهما على سادة الخلق أجمعين: 

أبي القاسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة 

 المعصومين أجمعين.

 السالم علیکم ورحمت هللا وبرکاتہ عزیز! اے  حشد شعبی

بے شک ائمہ معصومین )سالم هللا علیہم( نے فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو 

ہے اور اس پر عظیم ترین كى  رین صفت قرار دی ہے اور اسے اعلی ترین منزل عطا عظیم ت

إن األمر : )برکات اور نتائج مرتب کیئے ہیں، امام باقر )ع( سے مروی ہے

بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل األنبياء، ومنهاج 

الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب 

د المظالم وُتعمر األرض وُينتصف من وتحل المكاسب وتر

بے شک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ  ؛األعداء ويستقيم األمر

ج صالحین ہے، یہ ایک ایسا عظیم فریضہ ہے جس کی بنیاد پر فرائض کو قائم کیا جاتا ور منہا

ے جاتے ہیں، زمین کی ہے، مذاہب کو محفوظ رکھا جاتا ہے، کمائی حالل ہوتی ہے، مظالم روک

 2آبیاری ہوتی ہے، دشمن سے انصاف لیا جاتا ہے اور امور سیدھے راستے پر قائم رہتے ہیں(۔

األمر بالمعروف ) روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ایك اور  اور امام باقر )ع( سے

نصرهما أعز ه هللا،  والنهي عن المنكر َخْلقان من َخْلقِّ هللا، فمن

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مخلوق خدا ہیں، جس نے ان  ؛خذله هللاومن خذلهما 

ا خدا نے اسے رکھ ںیہان کی نصرت کی خدا نے اسے عزت عطا کی، اور جس نے پس پشت

                                           
کو نجف  28/5/2009بمطابق  1430جمادی الثانی  3یہ زیارت فاطمیہ کے دوران کا خطاب ہے جسے جناب شیخ محمد یعقوبی نے  - 1

 اشرف کے میدان ثورہ العشرین سے تابوت فاطمہ زہراء )علیہا 

 نکلنے سے پہلے ہزاروں مشارکین سے کیا تھا۔  السالم(

 .6، ح1وما یناسبھما، باب ىمر والنھبواب االاعن المنكر،  ىمر بالمعروف والنھوسائل الشیعہ، كتاب اال - 2
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 1ذلت سے دوچار کیا(۔

اور اپنے فرائص انجام دینے والی امت پر ان بابرکت نتائج کے مقابلے میں اگر وہ سستی کرے 

)ص( سے مروی ہے  اكرم  ار ہوجائے تو اسے سنگین نتائج کا سامنا ہوگا، نبیاور ذلت کا شک

ال تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ) نے فرمایا: )ص( پآکہ 

ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا لم 

يفعلوا ذلك ُنزعت منهم البركات وسُل ط بعضهم على بعض ولم 

میری امت جب تک امر  ؛ال في السماءيكن لهم ناصر في األرض و

اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے  ىگ بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وظیفہ انجام دے

ایسا نہ کرے تو اس سے  وہ  تب تک اس کے لیئے خیر وسالمتی ہے، اگر ى گ ساتھ تعاون کرے

اور آسمان میں ان کا  برکات چھن جائینگی اور بعض کو بعض پر مسلط کیا جائیگا اور زمین

 2کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا(۔

لتأمُرنَّ بالمعروف ولتنُهنَّ ) امام رضا )ع( سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

عن المنكر أو لُيسَتعمَلنَّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فال 

یا اگر  تم پر الزم ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں ؛يستجاب لهم

لوگ سوار ہوجائیں اور تم میں سے اچھے لوگ دعا کریں تو ان کی دعا قبول نہیں  برےتم پر

 3۔ (ہوگی

ما ُقد ِّست أمة لم يؤخذ لضعيفها من )امام صادق )ع( نے فرمایا: 

 کوئی امت اس وقت تک مقدس نہیں ہو سکتی جب تک بال؛ قوي ها غير ُمَتعَتع

4حق نہ دلوائے(۔ضعیف کا  ججھک اس کے طاقتور سے

أما بعد فإنه ) :امیر المومنین )ع( نے خطبہ دیا اور خدا کی حمد وثنا کے بعد فرمایا

إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم 

ينههم الربانيون واألحبار عن ذلك، وأنهم لما تمادوا في 

المعاصي ولم ينههم الربانيون واألحبار عن ذلك نزلت بهم 

                                           
 .20، ح1وما یناسبھما، باب ىمر والنھبواب االاعن المنكر،  ىمر بالمعروف والنھوسائل الشیعہ، كتاب اال - 1

 .18، ح1بابایضا،  - 2

 .18، ح1ایضا، باب - 3

 .4، ح1ایضا، باب - 4
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ات، فْأُمـُروا بالمعروف وانَهوا عن المنكر واعلموا العقوب

أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقر با أجالً ولن 

بے شک آپ سے پہلے والے لوگ اس لیئے ہالک ہوگئے کیونکہ جب انہوں ؛يقطعا رزقاً 

غرق ہوگئے نے گناہ کیا تو علماء ربانی اور احبار نے انہیں نہیں روکا، اور جب وہ گناہوں میں 

اور علماء اور احبار نے انہیں نہیں روکا تو ان پر عذاب نازل ہوگیا، لہذا تم نیکی کا حکم دو اور 

المنکر کبھی بھی موت کو قریب  برائی سے روکو اور جان لو کہ امر بالمعروف اور نہی عن

 1کرتے اور نہ ہی رزق روکتے ہیں(۔  ںیہن

 اری آیات میں ذکر ہے، ارشاد بارئ تعالی ہے:اور یہ سب کتاب خداوند متعال کی بہت س

َوْلَتكُْن مِّْنكُْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن إَِّلى اْلَخيْرِّ َوَيْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ ﴿

اور تم میں ایک جماعت  ؛َوَيْنَهْوَن َعنِّ اْلُمْنكَرِّ َوُأوَلئِّكَ ُهُم اْلُمْفلُِّحونَ 

بھالئی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت اور 

ُكْنُتمْ َخيَْر ُأمَّة  ﴿ ( اور فرمایا:104)آل عمران:  ﴾اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں

ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ َتْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َوَتْنَهْوَن َعنِّ اْلُمْنكَرِّ 

كَاَن َخيْرًا َلُهْم مِّْنُهُم َوُتْؤمُِّنوَن بِّاّلِلَِّّ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلكَِّتابِّ لَ 

تم بہترین امت ہو جو لوگوں )کی اصالح(  ؛اْلُمْؤمُِّنوَن َوَأْكثَُرُهُم اْلَفاسُِّقونَ 

کے لیے پیدا کیے گئے ہو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور هللا پر ایمان 

اگرچہ ان میں سے  ہتر تھا۔ رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو خود ان کے لیے ب

 ( اور فرمایا:110)آل عمران:  ﴾کچھ لوگ ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے

َوَتَرى َكثِّيرًا مِّْنُهْم ُيسَارُِّعوَن فِّي اإلِّْثمِّ َواْلُعْدَوانِّ َوَأْكلِّهُِّم ﴿

انِّيُّوَن السُّْحَت َلبِّْئسَ َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن، َلْوال َيْنَهاُهُم الرَّبَّ 

َواألَْحبَاُر َعْن َقْولِّهُِّم اإلِّْثمَ َوَأْكلِّهُِّم السُّْحَت َلبِّْئسَ َما َكاُنوا 

ور ان میں سے اکثر کو آپ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے کے لیے دوڑتے ہوئے ا ؛َيْصَنُعونَ 

گناہ کی ان کے علماء اور فقہاء انہیں  دیکھتے ہیں، کتنا برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ 

-62)المائدة:  ﴾ باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ ان کا یہ عمل کتنا برا ہے؟

 ۔(63
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صفات اس عظیم وبابرکت وظیفہ کو دو متالزم قلبی  رپمیرے عزیزو! بے شک روئے زمین 

وہ دونوں  اور دل مل جائے تو اعضاء متحرک ہوتے ہیں ھتحرکت دیتی ہیں اگر ان کے سا

جائے تو هللا کی خاطر غضبناک ہوجائے، اور جب اس  كى : جب اس کی نافرمانیںیہ ہی صفات

صادق )ع( سے ایک حدیث منقول  کی اطاعت کی جائے تو هللا کی خاطر راضی ہو جائے، امام

إذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقوى عليه فقد أحبَّ : )ہے

أن ُيعصى هللا، ومن أحبَّ أن ُيعصى هللا فقد بارز هللا بالعداوة، 

ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى هللا، إن هللا تبارك 

َفُقطَِّع َدابُِّر ﴿وتعالى حمد نفسه على إهالك الظالمين، فقال: 

 جب (؛ 45)االنعام/ ﴾ الَحمُد هللِّ َرب ِّ الَعاَلمِّينَ الَقومِّ الذِّيَن ظََلُموا وَ 

برائی دیکھے اور قدرت رکھتے ہوئے اس سے نہ روکے تو بے شک اس نے خدا کی آدمى 

معصیت کو پسند کیا، اور جس نے معصیت خدا کو پسند کیا بتحقیق وہ خدا کے مقابلے میں کھڑا 

کی معصیت پسند آئی، اور هللا تعالی نے ظالمین هللا  ےہوا، اور جسے ظالمین کی بقاء پسند آئی اس

اس طرح ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور  :کی ہالکت پر اپنی حمد وتعریف کی ہے، پس فرمایا

 1۔ ﴾ثنائے کامل هللا رب العالمین کے لیے ہے

ال يحل  لعين مؤمنة ترى هللا يعصى ) :ابی عبد هللا حسین )ع( سے روایت ہے

کسی مومن آنکھ کے لیئے جائز نہیں کہ جب وہ هللا کی معصیت  ؛فتطرف حتى تغي ره

 2اسے تبدیل کرنے سے پہلے جھپکے(۔ تو  ہوتے دیکھے

( أني ُمعذ ِّب عأوحى هللا إلى شعيب النبي )) امام باقر )ع( نے فرمایا:

من قومك مائة ألف أربعين ألفًا من شرارهم، وستين ألفًا 

ألشرار، فما بال (: يا رب هؤالء اعمن خيارهم، فقال )

األخيار؟ فأوحى هللا عز وجل إليه: داَهنوا أهل المعاصي ولم 

تمہاری قوم میں سے  ںمی خدا نے نبی شعیب )ع( کو وحی بھیجی کہ  ي؛يغضبوا لغضب

ایک الکھ بندوں پر عذاب نازل کرنے واال ہوں جن میں سے چالیس ہزار برے ہیں اور ساٹھ ہزار 

یکن اچھے ال کیا: اے میرے پروردگار! یہ تو برے لوگ ہیں، لاچھے ہیں، انہوں )ع( نے سو
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هللا عزوجل نے وحی کی: کیونکہ انہوں نے اہل معصیت کے ساتھ  لوگوں کا کیا قصور ہے؟ 

 1۔نرمی کی ہے اور میرے غضب کی خاطر غبضناک نہیں ہوئے(

إن هللا عز وجل بعث ملكين إلى أهل مدينة ) امام صادق )ع( نے فرمایا:

ليْقلباها )على أهلها(، فلما انتهيا إلى المدينة فوجدا 

فيها رجالً يدعو ويتضرع )إلى أن قال: ( فعاد أحدهما إلى 

هللا، فقال: يا رب إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك 

فالنًا يدعوك ويتضرع إليك، فقال: امضِّ لما أمرتك به، فإن 

متعال نے دو فرشتوں کو خداوند ؛ ذا رجل لم يتمع ر وجهه غيظًا لي قط

گئے تو  پہنچدے، اور جب وہ شہر را گایک شہر کی طرف بھیجا تاکہ اسے اس کے اہل پر الٹا 

ایک آدمی کو گڑگراتے ہوئے دعا کرتے دیکھا )یہاں تک کہ کہا(: پس ان دونوں میں سے ایک 

فالں بندے کو لوٹ آیا اور هللا کی باگاہ میں عرض کی: میرے پروردگار! میں نے اس شہر میں 

دیا ہے حكم  فرمایا: آپ کو جو  ےهللا ن آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور گڑگراتے ہوئے پایا، 

 2۔اسے نافذ کرو، بے شک اس آدمی کا چہرہ کبھی بھی میری خاطر غبضناک نہیں ہوا(

 اور جس آدمی نے دین اور اسالم کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے جب اسے قانونی راستہ دیا جائے تو

برائی بد تر ہوگی اور اسے تبدیل کرنے واال غضب شدید تر ہوگا، اور اس وقت حق اور باطل 

آپس میں گل مل جائینگے اور امت پر فتنے اور شبہات کا حملہ ہوگا اور نیکی بدی میں تبدیل 

ینگے اور انہیں اپنے سیاق اور دڑ اگب ہوگی اور بدی نیکی میں، اور اس وقت علماء سوء احکام

م سے نکال دینگے تاکہ اپنے مفادات اور دنیاوی مقاصد حاصل کریں، اور پاک اسالم اصیل مفہو

  اجنبی اور کمزور بن جائے جس کے گرد شبہات کا دائرہ ہو۔

إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت َمن ): امام رضا )ع( سے روایت ہے

هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، فقلت: بماذا؟ قال: 

عدائنا، ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك بمواالة أ

اختلط الحق بالباطل، واشتبه األمر فلم ُيعرف مؤمن من 

بے شک جو شخص ہم اہل بیت کی مودت کا دعوی کرتا ہے وہ ہمارے شیعوں کے  ؛منافق

فرمایا: ہمارے دشمنوں  لیئے دجال سے بھی زیادہ سخت آزمائش ہے۔ میں نے کہا: کس لیئے؟ 
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دشمنی کی وجہ سے، بے شک اگر ایسا ہوجائے تو حق اور  كى  اور ہمارے اولیاءکی دوستی 

باطل آپس میں مخلوط ہونگے، اور امر مشتبہ ہوگا اور مومن اور منافق کے درمیان پہچان نہیں 

 1.ہوگی(

يكون في آخر الزمان قوم ُيت بَُع : )اور امام باقر )ع( سے روایت ہے

ويتنس كون حدثاء سفهاء ال فيهم قوٌم مراؤون يتقر ؤون 

يوجبون أمرًا بمعروف وال نهيًا عن منكر إال إذا أمنوا 

 الضرر يطلبون ألنفسهم الرخص والمعاذير يت بعون زالت

العلماء وفساد عملهم، ُيقبلون على الصالة والصيام وما ال 

يكْلُِّمُهم في نفس  وال مال، ولو أضر ت الصالة بسائر ما 

انهم لرفضوها كما رفضوا أسمى يعملون بأموالهم وأبد

آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جس میں ریاکاروں کی پیروی  ؛الفرائض وأشرفها

کی جائیگی جو علم اور عبادت کا ڈھونگ رچائینگے، وہ بدعتی اور بیوقوف ہونگے جو نہ نیکی 

ے کا حکم دینگے نہ برائی سے روکیں گے مگر یہ کہ جب نقصان سے محفوظ ہوں، اپنے لیئ

بہانے اور عذر تالش کرینگے، علماء کی کوتاہیاں اور فاسد اعمال کی پیروی کرینگے، وہ نماز 

اور روزہ اور جو عمل انکے جان یا مال میں ضرر کا باعث نہ ہو، بجا الئینگے، اور اگر نماز 

ان کے دیگر مالی یا جسمانی اعمال میں نقصان کا باعث بنے تو اسے چھوڑ دینگے جس طرح 

 2اور اشرف ترین فریضے کو چھوڑ دیا ہے(۔بلند 

كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق ) :اور رسول خدا )ص( سے منقول ہے

ولم تنهوا عن المنكر؟  تأمروا بالمعروفشبابكم ولم 

فقيل له: ويكون ذلك يا رسول هللا، فقال: نعم، وشر  من 

ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ 

فقيل له: يا رسول هللا ويكون ذلك، قال: نعم، وشر من ذلك، 

؛ كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرًا والمنكر معروفًا؟

ہاری عورتیں فاسد ہوجائیں اور تمہارے جوان فاسق بن جائیں، کیا تمہارے ساتھ کیا ہوگا جب تم
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  کہا گیا: اے رسول خدا کیا ایسا ممکن ہے؟  امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے؟

 ےنیكى ساور   ںبرائى كا حكم دیفرمایا: جی ہاں، اور اس سے بھی بدتر ہوگا، کیا ہوگا اگر 

فرمایا: جی ہاں، اس سے بھی بدتر ہوگا، کیا  خدا کیا ایسا ہوگا؟ پوچھا گیا: اے رسول   ؟ںروكی

 1( ہوگا جب آپ کو نیکی برائی نظر آئے اور برائی نیکی؟

ليجيئن  أقوام يوم القيامة لهم ) )ص( سے روایت ہے: اكرم  نبی

حسنات كأمثال الجبال فيأمر بهم إلى النار، فقيل: يا 

نوا يصلون ويصومون نبي هللا أمصلون كانوا؟ قال: نعم، كا

ويأخذون وهنًا من الليل، لكنهم إذا الح لهم شيء من أمر 

روز قیامت ایسی قومیں آئینگی جن کی نیکیاں پہاڑ کی طرح ؛ الدنيا وثبوا عليه

 ہونگی اور انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا جائیگا، پوچھا گیا: اے نبی خدا کیا وہ نمازی تھے؟ 

و عبادت میں گزارتے تھے، كپڑھتے تھے، روزہ رکھتے اور رات  فرمایا: جی ہاں، وہ نماز

 ۔ )2تھے جاتی تو اس پر ٹوٹ پڑتےآ لیکن جب انہیں دنیا کی کوئی چیز پسند 

اور اس وظیفے کی تاکید مزید بڑھ جاتی ہے جب مسئلہ لوگوں کو اسالم کے عظیم ترین قضیے 

خدا )ص( کی خالفت  اور رسولکی طرف ہدایت کرنے سے متعلق ہو، اور وہ امت کی امامت 

ہے جس کے بارے میں خداوند متعال نے اپنے نبی کو شدید لہجے کے ساتھ اعالن کرنے کا 

َيا َأيَُّها الرَّسُوُل َبل ِّْغ َما ُأْنزَِّل إَِّليْكَ مِّْن َرب ِّكَ َوإِّْن ﴿: حکم دیا 

النَّاسِّ إِّنَّ اّلِلََّ ال  َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت رِّسَاَلَتُه َواّلِلَُّ َيْعصُِّمكَ مِّنَ 

اے رسول ! جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ ؛ َيْهدِّي اْلَقْومَ اْلكَافِّرِّينَ 

پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے هللا کا پیغام نہیں 

شک هللا کافروں کی رہنمائی  پہنچایا اور هللا آپ کو لوگوں )کے شر( سے محفوظ رکھے گا، بے

کیونکہ اسی میں لوگوں کی انحراف سے حفاظت، سعادت اور کمال   (؛67المائدہ/)  ﴾نہیں کرتا

کی طرف سفر میں مدد اور درست راستے کی طرف راہنمائی ہے، اور بے شک خداوند نے اس 

قضیہ کے دفاع کا بڑا اہتمام کیا ہے، وہ اس طرح سے کہ صرف کسی ایسی محفل میں بیٹھنا 

 الہی کا سبب بنتا ہے۔ امام باقر )ع( نے فرمایا: جس میں ائمہ اسالم کی برائی کی جاتی ہے عذاب

                                           
 .74/186نوار: بحار اال - 1
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من قعد في مجلس يسَب  فيه إمام من األئمة َيقدِّر على )

االنتصاف فلم يفعل ألبسه هللا الذل في الدنيا وعذ به في 

کوئی شخص   ؛اآلخرة، وسلبه صالح ما منَّ به عليه من معرفتنا

کہا جاتا ہو اور وہ اسے روکنے پر قادر ہو  ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں کسی امام کو برا بال

لیکن ایسا نہ کرے تو خدا اسے دنیا میں لباس ذلت پہناتا ہے اور آخرت میں عذاب دیتا ہے، اور 

 1اسے ہماری جو نیک معرفت عطا کی تھی اسے چھین لیتا ہے(۔ 

فمن ابتلي من ) میں امام صادق )ع( نے فرمایا: ےبار ےك اور اسی طرح کی مجالس

لمؤمنين بهم، فإذا خاضوا في ذلك فليقم وال يكن شرك ا

شيطان وال جليسه، فإن غضب هللا ال يقوم له شيء ولعنته ال 

(: فإن لم يستطع فلينكر بقلبه عيرد ها شيء، ثم قال )

( ہ)ائم اور مومنین میں سے ان ؛وليقم ولو حلب شاة أو فواق ناقة

وں میں مصروف ہوجائیں تو وہاں سے اٹھ جس کی آزمائش ہو، پس اگر وہ ایسی باتذریعےکے

جائے اور شیطان کا شریک اور ساتھی نہ بنے، اور خدا کے غضب کو کوئی چیز نہیں روک 

پلٹا نہیں سکتی، اس کے بعد فرمایا: اگر وہ ایسا نہیں کر  یزچسکتی اور اس کی لعنت کو کوئی 

 (ئی مختصر وقت ہی کیوں نہ ہوہاتان سکتا ہے تو اپنے دل میں نفرت کرے اور اٹھ جائے اگرچہ 

فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من ) :فرماتے ہیںاور  2

جب تم انہیں کسی امام کی  ؛األئمة فقم، فإن سخط هللا ينزل هناك عليهم

 3۔(برائی کرتے دیکھو تو وہاں سے اٹھ جاو، کیونکہ ان پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے

  

                                           
 .12، ح38، باب  وما یناسبھما ىوالنھمر بواب االاعن المنكر،  ىمر بالمعروف والنھوسائل الشیعہ، كتاب اال - 1
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 نصرت کرنے والو: اے محبان زہراء )س( اور انکی 

ضہ یکو ادا کرنے، اس بابرکت فر ہوظیفان تمام فتنوں اور انحرافات کا مقابلے کرنے، اس عظیم 

امیر المومنین )ع( کی نصرت کرنے کے لیئے جب صدیقہ   برحق کو زندہ رکھنے اور اپنے امام

طاہرہ فاطمہ زہراء )س( نکلی ہیں تو اپنے پوتوں، نواسوں اور اپنی قوم کی عورتوں کے ایک 

ہے، اس کی مشیئت رسول خدا )ص( دى  کی دم دبا  ںفتنو جھرمٹ میں نکلی ہیں جس نے ان 

ص( کی مسجد میں مہاجرین اور انصار کے اپنے والد رسول هللا ) ہك کی مشیئت ہے، یہاں تک 

، ان کا خروج صرف فدک کے چند کھجور کے درختوں کے لیئے 1مجمعے میں داخل ہوگئیں

نہیں تھا، فدک تو ان کے والد )ص( کی زندگی میں تین سال سے زیادہ عرصے تک ان کے ہاتھ 

کی ہو بلکہ انہیں ایسا میں تھا اور کبھی ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے دنیا کے ٹکڑوں پر عیش 

أنها استقت بالقربة ) پایا جس طرح ان کے شوہر امیر المومنین نے بیان کیا ہے:

حتى أث ر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، 

وكسحت البيت حتى اغبر ت ثيابها، وأوقدت النار تحت 

انہوں  ؛القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد

 ہك یں پانی پیا یہاں تک کہ ان کے سینے میں اثرانداز ہوا، چکی پیسی یہاں تک نے مشکیزے م

و جھاڑو لگایا یہاں تک کہ ان کا لباس میال ہوگیا، اور كکے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، گھر  ان

ان کا لباس سیاہ ہوگیا اور اسکی وجہ سے انہیں سخت  ہك چولہے میں آگ جالئی یہاں تک

 2 (۔پہنچانقصان 

ہیں جنہوں نے مسکین،  ںستیاہ وہ، ان کے شوہر اور بیٹے حسنین )صلوات هللا علیہم اجمعین( وہ 

 ںمیکے رہے، اسی وجہ سے ان کی شان یتیم اور فقیر کو کھانا کھالیا اور خود تین دن تک بھو

 نازل ہوئی۔ )ھل اتی( ت سور

اور زہد کا احساس ہوا تو  یہ وہی زہراء ہیں جب انہوں نے جانا کہ ان کے والد )ص( کو رفعت

کے داخل میں  )س( ان)ص(  پجب آ آپ )ص( کے اصحاب اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ 

ہوگئے تو دیکھا کہ انہوں نے چاندی کی دو تھیلیاں، ایک گردن بند، دو بالیاں اور گھر کے 

ے والد )صلوات هللا علیہما( کے استقبال کے لیئ دروازے کا ایک پردے جسے اپنے شوہر اور

فعلت، فداها ) بنایا تھا، تیار کیا ہے، پھر سب کو صدقہ کیا، پس آپ )ص( نے فرمایا:
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ليست الدنيا من محمد وال من آل محمد  -ثالث مرات -أبوها 

ولو كانت الدنيا تعدل عند هللا من الخير جناح بعوضة ما 

ین ت -نے ایسا کیا، اس پر اس کا والد فدا ہو  سا ؛سقى فيها كافرًا شربة ماء

سے نہیں، اگر هللا کے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر کے  محمد  آل دنیا محمد اور -مرتبہ کہا

 1۔ پر جتنی ہوتی تو اس میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پالتا(

تو کیا آپ کے خیال میں زہراء )س( ان سے اور ان کے شوہر امیر المومنین )ع( سے فدک کو 

بلى كانت )  ضناک ہوئیں تھیں جن کے بارے فرمایا تھا:غصب کرنے کی وجہ سے غب

في أيدينا فدك من كل ما أظل ته السماء، فشح ت عليها 

نفوس قوم، وسََخْت عنها نفوس قوم  آخرين، ونعم الحكم هللا، 

وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانُّها في غد  َجَدٌث، 

لو زِّيد تنقطع في ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، وحفرٌة 

في ُفسحتها وأوسعت يدا حافرها، ألضغطها الحجر والمدر، 

ہاں ہمارے ہاتھوں میں اس آسمان کے نیچے ؛ وسد  ُفَرَجها التراب المتراكم

ایک فدک تھا مگر اس پر بھی ایک قوم نے اپنی اللچ کا مظاہرہ کیا اوردوسری قوم نے  صرف

یصلہ کرنے واال پروردگار ہے اور ویسے نہ کی اور بہر حال بہترین ف اس کے جانے کی پرواہ

بھی مجھے فدک یا غیر فدک سے کیا لینا دینا ہے جب کہ نفس کی منزل اصلی کل کے دن قبر 

ہے جہاں کی تاریکی میں تمام آثار منقطع ہو جائیں گے اور کوئی خبر نہ آئے گی۔یہ ایک ایسا 

اسے وسیع بھی بنادے تو گڑھا ہے جس کی وسعت زیادہ بھی کردی جائے اور کھودنے واال 

باآلخر پتھر اور ڈھیلے اسے تنگ بنادیں گے اور تہ بہ تہ مٹی اس کے شگاف کو بند کردے 

 2(۔گی

پلٹائے  تاکہ حق کو اس کی اصل جگہ  )سالم هللا علیہا( نے یہ پائیدار موقف اپنایاںوہان شك بے

متعال کے لیئے تھا اور  استوار کرے، اور ان کا پورا غضب خداوند راستہ ےلیئ ےك اور امت 

اسی طرح ان کی پوری رضا خداوند متعال کی رضا کی خاطر تھی، لہذا طبیعی بات تھی کہ ان 

)تمغہ( دیا جو قیامت تک آنے والی نسلوں کو سکھائے اور وہ  انعام ایسا کے والد )ص( نے انہیں
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ب إن هللا ليغض) اس سے درس وعبرت حاصل کریں، اور وہ آپ )ص( کا قول ہے:

بےشک هللا فاطمہ کے غبضناک ہونے سے  ؛لغضب فاطمة ويرضى لرضاها

کیونکہ وہ )سالم هللا علیہا(  ؛ 1 غضبناک ہوتا ہے اور انکے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہے(

صرف هللا کی خاطر غضبناک ہوئیں اور صرف انہی کی خاطر راضی ہوئیں۔ اور ان کا پورا ہم 

نا، اس امانت کو ادا کرنا اور امت کو اس کی طرف پہنچاوغم اور خطبے کا مرکز اس پیغام کو 

َما  اإلصالحإِّْن ُأرِّيُد إِّال ﴿  ہدایت دینا ہے، اور یہ تمام انبیاء کا پیغام ہے

 ۔(88ود/)ہ  ﴾ میں تو حسب استطاعت فقط اصالح کرنا چاہتا ہوں  اسَْتطَْعتُ 

جب وہ گھر واپس لوٹتی تھیں تو انکا مہربان دل حزن ومالل سے نڈھال ہوتا تھا اور امت اپنے 

والی چیز کو ٹھکرا کر خدا  ےمستحكم ركھن کی وصیت کے خالف اصرار اور انکو نبی )ص( 

َيا َأيَُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ﴿ :ھیہوتی ت وئىہ کے قول کو پس پشت ڈالی

اے ایمان والو! هللا  ؛سُولِّ إَِّذا َدَعاُكْم لَِّما ُيْحيِّيكُمْ اسَْتجِّيُبوا هللِّ َولِّلرَّ 

 (۔24)االنفال/ ﴾اور رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بالئیں

ان تو یں رداری کے لیئے ان کے پاس آتں ان کی تیمایور جب مہاجرین اور انصار کی عورتا

اور جب انہوں نے ان سے  تھاے درد اور افسوس صاف ظاہر ہوتا )سالم هللا علیہا( کی باتوں س

پوچھا: )اے رسول خدا کی بیٹی، آپ کے مرض کی کیا خبر ہے؟ تو انہوں نے معمول کے 

جواب دیا جاتا ہے وہ جواب نہیں دیا بلکہ اپنے بلند ہدف کو بیان کیا جو مطابق حال پوچھنے پر 

ويحهم أن ى ) :( پر درود بھیجنے کے بعد فرمایااور هللا کی حمد وثنا اور اپنے والد )ص

زعزعوها! عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوة والداللة، 

ومهبط الروح األمين، والطبين بأمور الدنيا والدين؟! أال 

ذلك هو الخسران المبين! وما الذي نقموا من أبي 

الحسن؟! نقموا وهللا منه نكير سيفه وقلة مباالته لحتفه 

ان پر افسوس، ان لوگوں نے خالفت کو اس کے  2؛ه ونكال وقعتهوشدة وطأت

مضبوط مرکز سے جدا کیوں کیا، ان لوگوں نے نبوت اور راہنمائی کی اساس سے خالفت کو 

                                           
 43/19یہ حدیث شیعہ کے نزدیک متفق علیہ ہے اور اس کی عباات اور اسانید ان کے مآخذ میں موجود ہیں جیسے بحار االنوار:  - 1

 وغیرہ۔ اور علمائے اہل سنت نے اپنی صحاح میں ذکر کی ہے )مالحظہ کریں: 
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کیوں دور کیا؟ ان لوگوں نے خالفت کو اس گھر سے کیوں نکاال جہاں روح االمین اترا کرتے 

خرت کے امور جاننے والوں کو خالفت سے تھے۔ ان لوگوں پر افسوس!جنہوں نے دنیا و آ

علیحدہ کیا آگاہ رہنا یہ سراسرگھاٹے کا سودا ہے۔ علی علیہ السالم میں کون سا عیب دیکھا ہے؟ 

خدا کی قسم فقط ان میں یہ عیب ہے کہ ان کی تلوار کاٹنے والی ہے، وہ موت سے ڈرنے والے 

 (۔وغیرہسخت ہے ۔۔ نہیں۔ معا معامالت میں سخت گیر ہیں اور ان کا محاسبہ

صدیقہ طاہرہ )س( نے ایک بڑے مرض کو مشخص کیا جس ذریعےاور اسی کے

اور وہ ان کی تمام مشکالت  ںامتوں کو آزمایا گیا اور آئیندہ بھی اس کا شکار ہونگیذریعےکے

اور حادثات کا سبب ہے، اور وہ ہے برے حاکم کو چننا جو ان کے امور کی سرپرستی کرے، 

سے منہ موڑنا اور اس کے پیچھے جانا جو انہیں اپنی دنیا کے لیئے چاہتا ہے۔  اور نیک قیادت

استبدلوا وهللا الذنابى بالقوادم، ) انہوں )سالم هللا علیہا( نے فرمایا:

ويحهم أفمن يهدي إلى الحق أحق  أن يت بع أم من ال يهد ِّي 

إال أن يهدى فما لكم كيف تحكمون( فهم بدل أن يحل قوا 

ى ونحو الكمال بالقوادم، هبطوا نحو األسفل نحو األعل

خدا کی قسم، بڑے پروں کی بجائے دم کے بالوں کا انتخاب کیا ہے، اور پشت  ؛بالذنابى

  تو پھر )بتاؤ کہ ( (؛اچھوں کی جگہ پست لوگوں کو چنا ہے)یعني  کے بجائے دم کو چن لیا ہے

ہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے ک

خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے ؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے 

کمال اور بلندی کی طرف پرواز ذریعےلہذا انہوں نے بلند پروں کے( فیصلے کر رہے ہو؟

  کرنے کی بجائے دم کے بالوں پر اعتماد کر کے پستی کا شکار ہوگئے۔

تاریخ میں امتوں کو ذریعےدنیا کی محبت، خواہشات کی پیروی، جہالت اور وہ تعصب جس کے

مبتال کیا گیا، سے وجود میں آنے واال خطرناک فکری انحراف کے سبب امت نے امیر المومنین 

کو، اور حسین )ع( کی جگہ یزید کو چنا، اور ائمہ معصومین )ع( اور  ہمعاوی علی )ع( کی جگہ

کو چھوڑ کر ظالموں وجابروں کی پیروی کی، خداوند نے اس کی بارے میں یوں  صالح علماء

َيا َحسَْرًة َعَلى اْلعِّبَادِّ َما َيْأتِّيهِّْم مِّْن َرسُول  إِّال ﴿: ہےفرمایا 

ہائے افسوس! ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آیا اس  ؛َكاُنوا بِّهِّ َيسَْتْهزُِّئونَ 

اور زہراء )س( کی آواز اس حسرت اور غضب  (30)یس/   ﴾کے ساتھ انہوں نے تمسخر کیا
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 الہی کو اظہار کرنے والی تھی۔ 

اور طول تاریخ میں کوئی بھی اس آواز کو بلند کرنے پر قادر نہیں تھا سوائے زہراء )س( کے 

جو اپنی طہارت، شجاعت، بلند مقام اور رسول خدا )ص( کی قربت میں مثال تھیں۔ اور اگر امیر 

)ع( یہی باتیں کرتے تو کہا جاتا کہ انہیں خالفت اور حکومت کی اللچ ہے یا جیسا کہ المومنین 

  )وہ آگ کو اپنی دیگچی کی طرف کھینچ رہے ہیں(۔ کہا 

امام حسین )ع( نے یہی کردار ادا کیا تو کہا وہ اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوگئے۔  ر جب او

ایسی بات کہنے کی بھى  لیکن زہراء )س( کے بارے میں اولین اور آخرین میں سے کسی نے 

پر ڈھائے جانے والے مظالم  تھا کہ زہراء طاہرہ )س(  ہی جرات نہیں کی۔ اور جو کچھ کیا وہ 

افکار کو زندہ کرنا اور انکی  ہات پیدا کیئے۔ لہذا زہراء )س( کےکوک وشبکے بارے میں ش

مظلومیت کو بیان کرنا مکتب اہل بیت )ع( کی تبلیغ کرنے اور لوگوں کو اس بات پر قانع کرنا 

 کہ امت کی امامت اور قیادت کے مستحق صرف وہی ہیں، کے لیئے عظیم وسائل میں سے ہے۔

 اقین: اے شفاعت زہراء )س( کے مشت

جن سے بشریت درس لے سکتی ہے اور ان  ںیہائى جاتى پ ان کی زندگی میں بہت سی چیزیں

 متعال خداوند : کی پیروی کر سکتی ہے، اور ہمارے سامنے ان میں سے ایک درس یہ ہے کہ

کی  مام شعبوں میں فساد کو مٹانے کی نافرمانی پر غصبناک ہونا، برائی سے نفرت کرنا، ت

تاکہ خدا ہمیں شفاعت زہراء )س( کا  ور ظلم اور انحراف کے خالف قیام کرنا ا کوشش کرنا 

مستحق قرار دے،اور یہ چیز مسوولیت کی انجام دہی میں سستی اور تاخیر سے حاصل نہیں 

نے رسول خدا )ص(  ہوتی، ایک معتبر حدیث میں امام صادق )ع( سے مروی ہے کہ ان کے آباء

إن هللا عز وجل  لُيبغِّضُ المؤمن ) فرمایا:آپ )ص( نے  ہك سے نقل کیا ہے،

الضعيف الذي ال دين له، فقيل: وما المؤمن الذي ال دين 

بے شک خداوند متعال اس ضعیف  ؛له؟ قال: الذي ال ينهى عن المنكر

مومن سے ناراض ہوتا ہے جس کا کوئی دین نہیں، پوچھا گیا: وہ کونسا مومن ہے جس کا کوئی 

 1۔برائی سے نہیں روکتا(كو  ںدوسرو  فرمایا: جو  دین نہیں؟

من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه : )امیر المومنین )ع( نے فرمایا

                                           
عن المنكر،  ىمر بالمعروف والنھوسائل الشیعہ: كتاب االر وا، 15عن المنكر، ح ىمر بالمعروف والنھ: كتاب الجھاد، باب االىفروع الكاف - 1

 ، معمولى تبدیلى  23، ح1وما یناسبھما، باب ھىمر والنبواب االا

 .ھسات ےك
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جس نے اپنے دل،زبان اور ہاتھ سے برائی کا  ؛ويده فهو ميت بين األحياء

 1انکار کرنا چھوڑ دیا وہ زندوں کے درمیان مردہ ہے( ۔

لعين مؤمنة ترى هللا يعصى ال يحل ) اور امام حسین )ع( سے روایت ہے:

جب وہ هللا کی معصیت  کہ کسی مومن آنکھ کے لیئے جائز نہیں ؛فتطرف حتى تغي ره

 2۔(اسے تبدیل کرنے سے پہلے جھپکے تو  ہوتے دیکھے

لہذا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ادا کرکے، کلمہ خدا کو بلند کرنے کے لیئے 

زہراء )س( کی پیروی کریں اور اس ذریعےح اور ہدایت کےجہد مسلسل اور لوگوں کی اصال

اور حکیمانہ  ا یہ عمل خالصتا فی سبیل هللا کے قلب مبارک میں سرور داخل کریں، اور آپ ک

مرجعیت کے ارشادات کے مطابق ہو جیسا کہ آپ ائمہ )سالم هللا علیہم( نے آپکو نصیحت کی 

ماالً وال مريدين بظلم  غير طالبين سلطانًا وال باغين ) :ہك ہے

  3کامیابی طلبگار کے ہوں(ذریعےکےنہ حکومت اور مال طلب کریں اور نہ ہی ظلم  ؛ظفراً 

اور جب تک آپ هللا کی اطاعت اور اس کے دین اور اولیاء کی نصرت میں ہو اس نے آپ سے 

ُكْم َوُيثَب ِّْت إِّْن َتْنُصُروا اّلِلََّ َيْنُصرْ ﴿ نصرت اور ثابت قدمی کا وعدہ کیا ہے، فرمایا:

اے ایمان والو! اگر تم هللا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور  ؛َأْقَداَمكُمْ 

 (۔ 7)محمد/ ﴾ تمہیں ثابت قدم رکھے گا

تو   ےجائ عیش وعشرت، انانیت اور حب دنیا کی طرف مائل ہواور اگر کوئی سستی کرے یا 

َوإِّْن َتَتَولَّْوا َيسَْتبْدِّْل َقْومًا ﴿  خداوند متعال اس سے یہ کرامت چھین لے گا:

اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو هللا تمہارے ؛ َغيَْرُكْم ُثمَّ ال َيكُوُنوا َأْمثَاَلكُمْ 

َوَلْو ﴿ (38)محمد/ ﴾ جیسے نہ ہوں گے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تم

اْلُخُروَج ألََعدُّوا َلُه ُعدًَّة َوَلكِّْن َكرَِّه هللاُ اْنبَِّعاَثُهْم  َأَراُدوا

اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے  اور؛ َفثَبَّطَُهْم َوقِّيَل اْقُعُدوا َمَع اْلَقاعِّدِّينَ 

تو اس کے لیے سامان کی کچھ تیاری کرتے لیکن هللا کو ان کا اٹھنا ناپسند تھا اس لیے اس نے 

دیا گیا: تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے  سلب کر کے( انہیں ہلنے نہ دیا اور کہ)ان سے توفیق 

 (۔46)التوبہ/  ﴾رہو

                                           
 .4، حدیث 3باب  وما یناسبھما، ھىمر والنبواب االاعن المنكر،  ىمر بالمعروف والنھوسائل الشیعہ: كتاب اال - 1

 .25، ح1ایضا، باب - 2

 .1عن المنكر، ح ىمر بالمعروف والنھ: كتاب الجھاد، باب االىفروع الكاف - 3
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والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيدنا أبي القاسم 

 .محمد وعترته الطيبين الطاهرين

 .1ہونا چاہتے ہیں؟ ریكکیا آپ صدیقہ زہراء )س( کے درجات میں ش
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم                                                                                  

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على خير خلقه أبي       

 القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 

ہو، کیونکہ کوئی ایسا عاقل ممکن ہے یہ سوال عجیب سا لگے اور اس کا جواب پہلے گزر چکا 

نہیں جو صدیقہ طاہرہ زہراء )س( کے درجات میں شامل نہیں ہونا چاہتا ہو، لیکن سوال کا مقصد 

 جاتا ہے۔  پہنچانسان اس درجے تک ذریعےاس چیز کو جاننا ہے جس کے

 ؟ ہے زہراء )س( کا درجہ کہاں

فِّي ﴿ علیہم اجمعین( کے ساتھبے شک وہ اپنے والد گرامی، شوہر اور بیٹوں )صلوات هللا 

 ںصدق می ایک قدرتمند مالک کے پاس مقام  ؛َمْقَعدِّ صِّْدق  عِّنَد َملِّيك  مُّْقَتدِّر  

ُأْوَلـئِّكَ َمَع الَّذِّيَن َأْنَعمَ اّلِل ُ َعَليْهِّم م َِّن النَّبِّي ِّيَن ﴿( 55)القمر/  ﴾ںیہ

وہ  ؛ وَلـئِّكَ َرفِّيقاً َوالص ِّد ِّيقِّيَن َوالشَُّهَداء َوالصَّالِّحِّيَن َوَحسَُن أُ 

انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہو گا جن پر هللا نے انعام کیا ہے اور یہ لوگ کیا 

)صلوات هللا علیہم وسالمہ( حقیقی جنت ہیں، ارشاد   (، بلکہ وہ69)النساء/  ﴾ہی اچھے رفیق ہیں

اور هللا کی طرف سے خوشنودی تو ان سب  ؛َورِّْضَواٌن م َِّن اّلِل ِّ َأْكبَرُ ﴿  باری تعالی ہے:

( اور هللا کی رضا انکی رضا ہے جیسا کہ متواتر حدیث نبوی میں 72)التوبہ/  ﴾سے بڑھ کر ہے

بے شک هللا فاطمہ  إن هللا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها؛): آیا ہے

حسین اور امام   کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور انکے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے(

اور هللا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا  رضا هللا رضانا أهل البيت) )ع( نے فرمایا:

  ہے(۔

                                           
 1430جمادی الثانی 3 ل كى صبح،گمن نے ( ہ)دام ظل یہ زیارت فاطمیہ کے دوران کا خطاب ہے جسے جناب شیخ محمد یعقوبی  - 1

 کو نجف اشرف کے میدان ثورہ العشرین سے  18/5/2001بمطابق 

 سے کیا تھا۔ مومنیننکلنے سے پہلے ہزاروں  تابوت فاطمہ زہراء )علیہا السالم( 
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)ص( نے اپنے اور ان )صلوات هللا علیہم اجمعین( کے درمیان معیت اور  بے شک رسول خدا 

إني تارٌك فيكم ) :ہك مالزمت کے بارے مشہور حدیث ثقلین میں بتایا ہے

وعترتي، كتاب هللا حبٌل ممدوٌد من الثقلين كتاب هللا عز وجل 

السماء إلى األرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف أخبرني 

أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض فانظروا بمَ 

میں آپ کے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب  تخل فوني فيهما؛

رسی ہے، اور میری عترت وسیع   خدا اور میری عترت، کتاب خدا آسمان سے زمین تک کی

اہل بیت ہے، اور بے شک خدائے مہربان نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں کبھی بھی  ےمیر

ے مالقات کرینگے، جدا نہیں ہونگے یہاں تک کہ حوض کوثر میں مجھ س ےس ایک دوسرے 

 1۔ا سلوک کرتے ہو( تم ان کے ساتھ کی بعد پس دیکھ لو میرے

)اور آپ جنت میں میرے قصر میں،   )ع( کے بارے میں حدیث نبوی ہے:اور امیر المومنین 

اور جب نبی )ص( اپنی بیٹی کے بارے میں  2( میرے اور میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہونگے

فرماتے ہیں کہ: )فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے جس نے اسے ناراض کرایا اس نے مجھے 

کی بیٹی ہیں اور ان سے پیدا ہوئی ہیں لہذا ان  زہراء ان کہ تو یہ نہیں چاہتے 3ناراض کرایا(

کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ معنی عام ہے جس میں سب لوگ شریک ہیں اور اس جہت  مکے جس

قابل بیان ہو، پس ہر بیٹا اور بیٹی اپنے  جوکے لیئے کوئی خصوصیت حاصل نہیں  سے فاطمہ

کہ فاطمہ )س( آپ )ص( کے یہ کہنا چاہتے ہیں  )ص(  پآ والدین کے جسم کا جز ہے، بلکہ

، اور وہ آپکے چمکتے سورج کی ایک ںیہ ہیں اور اسی کا بابرکت تسلسل ہمعنوی وجود کا حص

شعاع ہیں۔ لہذا اس پر یہ معنی متفرع ہے کہ جس نے اسے غضبناک کیا اس نے آپ )ص( کو 

  غضبناک کیا(۔

ی طرف کوچ کرنے امام حسین )ع( نے اپنے خطاب کے دوران جسے مکہ مکرمہ میں عراق ک

رضا هللا ) میں فرمایا:خطاب  سے پہلے کیا تھا، میں اس معنی پر تاکید کی ہے، اس 

رضانا أهل البيت نصبر على بالئه ويوفينا أجور 

الصابرين، لن تشذ عن رسول هللا لحمته، بل هي مجموعة له 

                                           
الستہ؛ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل سے نقل کی ہے، اور کتب اہل سنت میں سے اس کے منابع کتاب فضائل الخمسہ من الصحاح  - 1

 میں موجود ہیں۔ 3/129-131

 میں موجود ہیں۔ 131-3/129اور کتب اہل سنت میں سے اس کے منابع کتاب فضائل الخمسہ من الصحاح الستہ؛  ؛5/400كنز العمال:  - 2

 میں موجود ہیں۔ ) فضائل الخمسہ من الصحاح الستہ) یہ بخاری کی عبارت ہے اور اس کے منابع گذشتہ منبع - 3
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جس بات میں  ؛في حظيرة القدس تقر  بهم عينه، وينجز بهم وعده

ودی ہے ہم اسی پر راضی ہیں۔ مصائب اور امتحان کے مقابلے میں ہم صبر و خدا کی خوشن

پیغمبر  استقامت سے کام لیں گے۔ خداوند عالم صبر کرنے والوں کا اجر ہمیں عنایت فرمائے گا۔

گوشوں کے درمیان ہرگز جدائی نہیں ڈالے گا۔ پیغمبر بہشت برین میں اپنے  جگر اور اس کے

فرزندوں کے ساتھ ہوں گے اس لئے کہ یہ فرزند پیغمبر کے نور چشم اور ان کے دل کی ٹھنڈک 

 1انہی کے توسط سے وقوع پذیر ہوگا(۔ ہیں اور خدا کا وعدہ 

 میرے عزیزو!

ے بارے میں جسے ہم نے خطاب کا )ص( نے اس سوال کے جواب ک بے شک رسول خدا 

ے، اور بہت ساری احادیث میں آپ )ص( سے اور ہیش كیا پعنوان قرار دیا ہے، تحقیق کا مواد 

آپ کے گوشہ جگر سے ملحق ہونے کا سبب فراہم کیا ہے، جیسا کہ ترمذی نے اپنی صحیح میں 

 ےس ر المومنین )ع(امی ےناور احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور دوسرے اہل سنت علماء 

اور انہوں نے رسول خدا )ص( سے روایت کی ہے کہ آپ )ص( نے حسن اور حسین )ع( کا 

)من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان   ہاتھ پکڑا اور فرمایا:

جس نے مجھ سے، ان دونوں سے، ان کے والد  ؛معي في درجتي يوم القيامة

لیکن ضروری ہے کہ ان احادیث  ۔2ساتھ ہوگا( اور ماں سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے

کو ان کے اپنے طبیعی سیاق میں سمجھا جائے یعنی محبت کا حقیقی معنی اور اس کے لوازم 

 اور آثار کو سمجھا جائے۔

اور زہراء )س(   )ص( وہ رسول خدا  كى جس نے کسی یتیم کی کفالت

 کے ساتھ ہوگا: 

آج ہم جس چیز کو اپنی گفتگو کا محور قرار دینا چاہتے ہیں وہ امام صادق )ع( کی اپنے آباء 

)ص( سے نقل  )صلوات هللا علیہم اجمعین( سے منقول روایت ہے جسے انہوں نے رسول خدا 

من كفل يتيمًا وكفل نفقته كنت أنا ) کی ہے، آپ )ص( نے فرمایا:

ه المسب حة وهو في الجنة كهاتين وقرن بين إصبعي

                                           
 .19السالم(، السید المقرم، ص ہمقتل الحسین )علی - 1

 میں موجود ہیں۔  300 -3/299 ،کے منابع کتاب فضائل الخمسہ من الصحاح الستہ حدیث اس - 2
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جس نے کسی یتیم کی کفالت کی اور اس کا خرچہ اٹھایا جنت میں میں اور وہ  ؛والوسطى

ے اشارہ زریع ےكمیانی انگلی اور در ادتہشت شگاناسی طرح ہونگے اور اپنی دونوں انگلیوں 

 1کیا( ۔

میں جنت ایک اور روایت میں ہے کہ آپ )ص( نےفرمایا: )میں اور یتیم کی کفالت کرنے واال 

اور اپنی دونوں انگلیوں  (اگجب وہ تقوی الہی اختیارکرے گےونان دو)انگلیوں( کی طرح ہ

، اور یہ حدیث مشہور ہے، اگرچہ 2(ے اشارہ کیازریع ےكاور درمیانی انگلی  ادتہشت شگان

اس کے آخری جزء کے بغیر نقل ہوئی ہے جو قبولیت اعمال کی شرط ہے، خداوند متعال نے 

هللا تو صرف تقوٰی رکھنے والوں سے ؛ َما َيَتَقبَُّل اّلِل ُ مَِّن اْلُمتَّقِّينَ إِّنَّ ﴿ فرمایا: 

کافل یتیم کا رسول خدا )ص( کے درجے میں ہونے  ہی لیکن یہاں ( 27)المائدہ/ ﴾قبول کرتا ہے

جزاء عطا کرنے کی ؛ کیونکہ انسان کو اس کے نیک عمل اور  ہك کے لیئے شرط ہے نہ 

 رضایت خدا کا قصد نہ کرے۔  چہا ہے اگر احسان کا صلہ دیا جات

کی بدولت تمہیں رسول خدا )ص( کے ے لطف وکرم خدا ك ایک ایسا راستہ ہے جو پس یہ

کراتا ہے، بے شک یتیم کی کفالت اور اس کا خیال رکھنے کے بارے میں  ریك ش ںمی درجے 

إن في ) احادیث موجود ہیں، ان میں سے رسول خدا )ص( سے مروی حدیث ہے:  متواتر

الجنة دارًا يقال لها دار الفرح ال يدخلها إال من فر ح 

ایک گھر ہے جسے دار الفرح )خوشی کا گھر(  بے شک جنت میں يتامى المؤمنين؛

منین کے یتیموں کو کہا جاتا ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس نے مو

بين المسلمين إلى من قبض يتيمًا من ) اور فرمایا: 3خوش کیا ہو(

طعامه وشرابه أدخله هللا الجنة ألبتة إال أن يعمل ذبنًا ال 

جس نے مسلمانوں کے درمیان میں سے کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک  يغفر؛

ا گناہ کرے جو ناقابل بخشش کیا خدا نے اسے یقنیا جنت میں داخل کیا مگر یہ کہ وہ کوئی ایس

  4۔ہو(

( رجل يشكو قسوة صأتى النبيَّ )) :ی درداء سے روایت ہے کہ اور اب

(: أُتحبُّ أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم صقلبه، قال )

                                           
 منقول از قرب اإلسناد بسند مقبول. 75/3بحار االنوار،  - 1

 .5/597تفسیر نور الثقلین،  - 2

 .6008كنز العمال، ح - 3

 .3/347والترھیب، الترغیب  - 4
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اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك 

نبی )ص( کے پاس ایک آدمی آیا جو اپنی قساوت قلبی کا شکوہ کر رہا تھا، آپ )ص(  ؛حاجتك

پ کو پسند ہے کہ آپ کا دل نرم ہو اور آپکی حاجت پوری ہو؟ یتیم پر رحم کرو، نے فرمایا: کیا آ

وگا اور آپ کی آپ کا دل نرم ہ ،شریك كرو اسے  ںمی ھیرو اور اپنے کھانے اس کے سر ہاتھ پ

 1حاجت پوری ہوگی(۔

امیر المومنین )ع( سے منقول ہے کہ )کوئی بھی مومن یا مومنہ جب کسی یتیم کے سر پر ہاتھ 

)ما من مؤمن وال مؤمنة  رکھتا ہے تو ہر بال جس سے اس کا ہاتھ مس ہوا ہے

يضع يده على رأس يتيم إال كتب هللا له بكل شعرة مر ت يده 

گر کوئی مومن یا مومنہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو هللا عزوجل ا عليها حسنة؛

  کے بدلے هللا عطا کرتا ہے۔ اسے ہر بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ مس ہوا ہے، ایک نیکی

 2۔ے ایک نیکی عطا کرتا ہے(اس

من ) رسول خدا )ص( نے فرمایا: ہك ے آباء )ع( سے روایت کی ہےنپا امام صادق )ع( نے

عال يتيمًا حتى يستغني عنه أوجب هللا عز وجل له 

بذلك الجنة كما أوجب هللا آلكل مال اليتيم النار؛ 

 تغنی ہو جائے تو خدا وند متعال وہ اس سے مس ہك یہاں تکجس نے کسی یتیم کی سرپرستی کی 

والے پر جہنم  جسطرح هللا نے مال یتیم کھانے ہےرتا اس فعل کے بدلے اس پر جنت واجب ک

 3۔واجب قرار دی ہے(

 : معنوی ایتام

یتیموں کی ایک اور قسم بھی ہے اور لوگوں کے درمیان ان کی تعداد اکثریت میں ہے، اور ان 

کی کفالت محتاج مال نہیں بلکہ محنت، ہمت اور خلوص کی ضرورت ہے، اور ان کا کفیل پہلی 

ہمارے لیئے 4قسم کے کفیل سے زیادہ رسول خدا )ص( کے نزدیک ہے۔ کچھ احادیث شریفہ 

                                           
 .3/349ایضا،  - 1

 .75/4بحار االنوار،  - 2

 .75/4ایضا،  - 3

احادیث کے اس مجموعے کو عالمہ مجلسی )قدس سرہ( نے امام عسکری )علیہ السالم( سے منسوب تفسیر اور طبرسی کی کتاب  - 4

 احتجاج سے بحار االنوار:

 العقل والجہل میں بیان کیا ہے۔ میں، باب کتاب العقل والعلم والجہل، ابواب 2-6/ 2 
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بیت معصومین )ع( کے نزدیک ان )کفیلوں( کی پہچان اور منزلت بیان کرتی نبی )ص( اور اہل 

حدثني أبي ) فرمایا: ےن ہیں، امام ابی محمد حسن عسکری )ع( سے مروی ہے کہ انہوں 

عن آبائه عن رسول هللا )ص( أنه قال: أشد من ُيتم اليتيم 

الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه وال يقدر 

ول إليه وال يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من على الوص

شرائع دينه أال فمن كان من شيعتنا عالمًا بعلومنا وهذا 

الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره أال 

فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق 

 نقل سول خدا )ص( سےمیرے لیئے اپنے آباء سے اور انہوں سے ر ےن میرے والد األعلى؛

 کیا ہے کہ آپ )ص( نے فرمایا: )اس یتیم کی یتیمی جو اپنے والد سے جدا ہوا ہو زیادہ شدید 

یہ نہیں جانتا کہ  سکتا اور پہنچاس یتیم سے جو اپنے امام سے جدا ہوا ہے اور اس تک نہیں ہے

شیعوں میں کوئی مبتلی بہ مسائل میں شریعت کا حکم کیا ہے، پس آگاہ رہو کہ اگر ہمارے 

ہمارے علوم کا عالم ہو تو ہماری شریعت اور مشاہدے سے محروم جاہل اس کی گود میں یتیم 

مارے ساتھ رفیق اعلی میں ہے، پس جس نے اسے ہدایت دی اور ہماری شریعت سکھائی وہ ہ

 1ہوگا(۔

قال الحسن بن ): امام ابی محمد عسکری )ع( سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا

(: فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه ععلي )

الناشب في رتبة الجهل يخرجه من جهله، و يوضح له ما 

اشتبه عليه، على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل 

حسن بن علی )ع( نے فرمایا: )آل محمد کا یتیم جو اپنے  ؛الشمس على السها

ب اس کا کفیل اسے جہالت کے سرپرستوں سے منقطع ہے اور جہالت میں گھرا ہوا ہے ج

اندھیروں سے نکالتا ہے اور اس پر مشتبہ امور کو واضح کرتا ہے تو اس کی فضیلت اس یتیم 

کے کفیل کی نسبت جو اسے کھالتا پالتا ہے ایسی ہے جیسے سورج کی فضیلت سہی )ایک 

 2۔پر ہے( چھوٹا ستارہ( 

                                           
 ۔11، 10، 9، 5، 4 ،1یہ احادیث بحار االنوار کے مذکورہ ابواب میں اس تسلسل کے ساتھ موجود ہیں:  - 1

السھا عربی زبان میں اس چھوٹے ستارے کو کہتے جس کی روشنی بہت کم ہوتی ہے، اور لوگ اس کے چھوٹے اور مخفی ہونے کی  - 2

 امتحان  وجہ سے اپنی نظر کا
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( من كفل لنا عقال الحسين بن علي )) اور انہی سے روایت ہے کہ:

يتيمًا قطعته عنا محبتناباستتارنا فواساه من علومنا 

التي سقطت إليه حتى أرشده وهداه، قال هللا عز وجل: يا 

أيها العبد الكريم المواسي أنا أولى بالكرم منك، 

اجعلوا له يا مالئكتي في الجنان بعدد كل حرف عل مه ألف 

حسین ؛ النعمألف قصر، وضموا إليها ما يليق بها من سائر 

جس نے ہمارے کسی یتیم کی کفالت کی جو ہمارے مخفی ہونے کی  :بن علی )ع( نے فرمایا

اور ہمارے عطاکردہ علوم سے اسے تسلی دے )تعلیم ، 1خاطر ہماری محبت سے منقطع ہے

سے فرماتا ہے:   اور ہدایت دے، تو هللا عز وجل اسدے( یہاں تک کہ وہ اس کی راہنمائی کرے 

اس کے لیئے  !میں آپ سے زیادہ کریم ہوں، اے میرے فرشتو !دینے والے کریم عبداے تسلی 

قصر قرار دو، اور اس کے  ھالك جنت میں اس کے سکھائے ہوئے ہر حرف کے بدلے میں ایک

  دوسری نعمات شامل کرو(۔ ساتھ اس کے مقام کے مطابق

ى بن جعفر قال موس) اور انہوں نے فرمایا: )موسی بن جعفر )ع( نے فرمایا:

)ع(: فقيه واحد ينقذ يتيمًا من أيتامنا المنقطعين عنا 

وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس 

من ألف عابد؛ ألن العابد هم ه ذات نفسه فقط، وهذا هم ه 

مع ذات نفسه ذات عباد هللا وإمائه لينقذهم من يد إبليس 

ألف عابد، وألف ومردته، فذلك هو أفضل عند هللا من ألف 

ایک فقیہ جو ہم سے بچھڑے ہوئے اور مشاہدے سے محروم ہمارے کسی  ألف عابدة؛

یتیم کو اسکی ضرورت کے مطابق تعلیم دے کر اسے نجات دے تو وہ شیطان کے لیئے ہزار 

کا ہم وغم صرف اس کی ذات ہے، اور اس )فقیہ( کا ہم وغم  ابد عابد سے سخت ہے؛ کیونکہ ع

اپنی ذات کے ساتھ بندگان خدا بھی ہیں تاکہ انہیں ابلیس اور اس کی فوج سے نجات دے، پس وہ 

 هللا کے نزدیک ایک الکھ عبادت گزار مردوں اور ایک الکھ عبادتگزار عورتوں سے بہتر ہے(۔

)ع(: يقال للعابد يوم قال علي بن موسى الرضا ) ور فرمایا:ا

                                                                                                                                                      
 لیتے ہیں۔

یعنی عظیم حکمت الہی کی خاطر ہماری پردہ پوشی کی رغبت کے سبب ہم سے منقطع ہے۔ اور کسی اور نسخے میں )محنتنا( ہے جو  -1

 کہ زیادہ واضح تر ہے۔
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القيامة: نِّعم الرجل كنت همتك ذات نفسك وكفيت الناس 

مؤونتك فادخل الجنة، أال إن الفقيه من أفاض على الناس 

خيره، وأنقذهم من أعدائهم، ووف ر عليهم نعم جنان هللا 

وحصل لهم رضوان هللا تعالى. ويقال للفقيه: يا أيها 

فاء محبيهم ومواليهم الكافل أليتام آل محمد الهادي لضع

قف حتى تشفع لمن أخذ عنك، أو تعلَّم منك فيقف فيدخل 

علی بن حتى قال عشرًا؛ 1الجنة معه فئامًا وفئامًا وفئاماً 

: آپ بہترین مرد تھے جسکا ہك موسی رضا )ع( نے فرمایا: قیامت کے دن عابد سے کہا جائیگا

گاہ رہو! بے آشی پس جنت میں داخل ہوجاو، یں بخہم وغم اپنی ذات تھی اور لوگوں کو زاد راہ نہ

شک فقیہ وہ ہے جس نے لوگوں کو خیر ونیکی عطا کی، اور انہیں ان کے دشمنوں سے نجات 

دی، اور انکے لیئے جنت کی نعمتوں کا راستہ ہموار کیا اور انہوں نے رضایت خدا پائی۔ اور 

وستداروں اور ے ضعیف محبوں کے کفیل جس نے ان کفقیہ سے کہا جائیگا: اے ایتام آل محمد 

ر جاو تاکہ جس نے آپ سے کچھ لیا ہے یا سیکھا ہے اس کی شفاعت کرو، پس ہکو ہدایت دی ٹھ

رے گا اور اس کے ساتھ گروہ در گروہ جنت میں داخل ہونگے یہاں تک کہ کہے گا: ہوہ ٹھ

والے  نےعلم سیکھذریعےےعشرا )وہ لوگ جنہوں نے اس سے علم اخذ کیا اور قیامت تک اس ک

 ۔لوگ( 

قال محمد بن علي ) :اور انہی سے روایت ہے کہ : )محمد بن علی جواد نے فرمایا 

(: من تكفل بأيتام آل محمد المنقطعين عن عالجواد )

إمامهم المتحيرين في جهلهم، األُسراء في أيدي شياطينهم، 

وفي أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم، وأخرجهم 

وقهر الشياطين برد وساوسهم، وقهر الناصبين من حيرتهم، 

بحجج ربهم ودليل أئمتهم َلُيفض لون عند هللا تعالى على 

العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على األرض و 

العرش والكرسي والحجب على السماء، وفضلهم على هذا 

العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في 

                                           
الکھ افراد پر کیا گیا اطالق ایک اسك كا  میں  -جیسے یوم غدیر -فئام: لوگوں کے بڑے بڑے گروہوں کو کہا جاتا ہے، اور بعض موارد  -1

 ہے۔
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سے محروم ہیں اور اپنی جہالت  یتام آل محمد کی کفالت کی جو اپنے امامجس نے ا؛ السماء

کے ہاتھوں قیدی بنے ہوئے  ںودشمنناصبى  میں گھرے ہوئے ہیں اور اپنے شیاطین اور ہمارے 

ان کے وسوسے دور  کال دے، انکی حیرت سے ن ںیہان انہیں نجات دے اور ر گا ہیں، اور

کو ان کے رب کی حجتوں اور ان کے   ںناصبیو اور ان کے شیاطین پر غالب آئے، ، کرے

ں سے افضل ترین اماموں کے دالئل سے مغلوب کرے، تو وہ خداوند متعال کے نزدیک بندو

زمین، عرش، فضیلت  جیساکہ آسمان کی  ہےاور اس كى فضیلت ایسى  مقام کے مستحق ہے

سے چودہویں کے چاند کرسی اور پردوں پر ہے۔ اور اس عابد پر ان کی فضیلت ایسی ہے جی

 پر(۔  کی آسمان میں سب سے مخفی ستارے

  م کے یتیموں کی کفالت کرتی ہیں:صدیقہ زہراء )س( دونوں قس

صفات اور  کیکے اقوال، افعال، ن یطاہرہ فاطمہ زہراء )س( اپنے والد گرام قہیبے شک صد

ہے کہ وہ )صلوات هللا  ںیجبکہ پہلے سے علم خداوند م ں،یتھ یکرت یرویپ یانک ںیسیرت م

اس کے باوجود وہ ہر اس عمل کو  کنیل یہونگ ںیاپنے والد )ص( کے درجے م ںی( جنت مہایعل

کرتا ہے اور  آپ )ص(  بیاسے )س( هللا اور اس کے رسول )ص( کے قر وج ںیتھ یبجا الت

عتماد انہوں نے سابقہ استحقاق اور عطا پر ا ںیکرتا ہے اور اس بات م کیشر ںیکے درجات م

کے وقت ہر  قسم  یانجام دہ یک تیمسوول یبلکہ انہوں نے صبر، جہد مسلسل اور اپن ایک ںینہ

ان  ئےیلہذا اس بلند مرتبے کے ل ا،یمستحکم ک عےاسےیرپر صبر اور برادشت کےذ یسخت یک

علیہا( کی اتوار کے دن والی زیارت میں آیا بے شک ان )سالم هللا  ،یہوگئ دیتاک یکے استحقاق ک

السالم عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن ) :ہے

اے ممتحنہ )جس سے امتحان لیا گیا  يخلقك، وكنت لما امتحنك به صابرة

ارا امتحان لیا اور آپ نے اس امتحان ہماس نے تمہاری خلقت سے پہلے ہی تہو( سالم ہو آپ پر، 

نبھائے اور کیئے ہوئے وعدے اور خدا سے پر صبر کیا(۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی 

 امتحان میں کامیابی کا اعلی ترین درجہ پایا۔ 

ے ایتام کامیاب ہوئیں ان میں سے مذکورہ دو قسم ک وہ  اور جن موارد میں انکا امتحان لیا گیا اور

  کی کفالت ہے۔

حسن خداوند متعال نے ان کے، ان کے شوہر امیر المومنین اور ان کے دونوں بیٹے : پہلی قسم

اور حسین )صلوات هللا علیہم( قرآن کریم میں ان کے حق میں گواہی دی ہے کہ انہوں نے خدا 
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َوُيطْعُِّموَن ﴿: کی محبت اور رضا کی خاطر یتیم کو کھانا کھالیا جبکہ وہ خود بھوکے تھے

إِّنََّما ُنطْعُِّمكُْم ، الطََّعامَ َعَلى ُحب ِّهِّ مِّسْكِّينًا َوَيتِّيمًا َوَأسِّيراً 

اور اپنی خواہش کے باوجود  ؛هِّ اّلِلَِّّ ال ُنرِّيُد مِّنكُْم َجَزاء َوال شُكُوراً لَِّوجْ 

مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھالتے ہیں۔)وہ ان سے کہتے ہیں( ہم تمہیں صرف هللا )کی 

رضا( کے لیے کھال رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی 

  (۔9-8)االنسان/  ﴾شکرگزاری

اس قدر چکی پیسی کہ ان کے  ےن ہم ان )سالم هللا علیہا( کی سیرت میں پڑھتے ہیں کہ انہوں 

ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور تنور میں اس قدر آگ جالئی کہ ان کے کپڑے میلے ہوگئے اور 

پر  مبارك یہ سب کچھ اپنے شوہر اور بیٹوں کو کھالنے کی خاطر نہیں تھا کیونکہ انکے شکم

ر بندھے ہوئے تھے اور اتنا کھانا کھاتے تھے جس سے ان کی بھوک کم ہوجائے اور زندہ پتھ

دیتی تھیں اور انکی کفالت کرتی تھیں وہ کھانا  رہیں، بلکہ یہ اس وجہ تھا کہ جن لوگوں کو وہ 

یں۔ اور دنیا سے رخصت بہت زیادہ تھے جیسا کہ دوسری روایات اس بات کی گواہی دیتی ہ

یتیموں کے بارے میں وصیت کرنا نہیں بھولیں، روایت میں ہے کہ انہوں نے   یھہوتے وقت ب

يا أبا ): وئے کہاحسین )ع( کے بارے میں وصیت کرتے ہامیر المومنین کو حسن اور 

الحسن وال َتصِّْح في وجهيهما فإنهما سيصبحان يتيمين من 

اے ابو الحسن،  ؛بعدي، باألمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما

کھویا كو ان پر غصہ مت کرنا بے شک یہ دونوں میرے بعد یتیم ہونگے، کل انہوں نے اپنا نانا 

 1۔کھوئیں گے(كو ماں   اور آج اپنی

ایک مستقل تحریک اور ہمت تھی جو سستی  كى بے شک ان )س( : کفالت ایتام کی دوسری قسم

سکری )ع( سے روایت ہے کہ انہوں نے اور کوتاہی کو نہیں جانتی تھی، امام ابی محمد ع

( سحضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء )): فرمایا

فقالت: إن لي والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمر صالتها 

( عن سشيء، وقد بعثتني إليك أسألك، فأجابتها فاطمة )

ذلك، فثنت فأجابت ثم ثلثت إلى أن عش رت فأجابت ثم خجلت 

ال أشق عليك يا ابنة رسول هللا، قالت من الكثرة فقالت: 

                                           
 .43/178بحار االنوار:  - 1



114 

 

فاطمة: هاتي وسلي عما بدا لك، أرأيت من اكترى يومًا 

يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه مائة ألف دينار يثقل 

عليه؟ فقالت: ال. فقالت: اكتريت أنا لكل مسألة بأكثر 

من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤًا فأحرى أن ال يثقل 

( يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون صعلي ، سمعت أبي )

فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم 

وجدهم في إرشاد عباد هللا حتى يخلع على الواحد منهم ألف 

ألف حلة من نور ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: أيها 

(، الناعشون لهم عند صالكافلون أليتام آل محمد )

أئمتهم، هؤالء تالمذتكم انقطاعهم عن آبائهم الذين هم 

واأليتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع 

العلوم في الدنيا فيخلعون على كل واحد من أولئك 

األيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم حتى أن فيهم 

يعني في األيتام لمن يخلع عليه مائة ألف خلعة وكذلك 

هم، ثم إن هللا تعالى يخلع هؤالء األيتام على من تعلم من

يقول: أعيدوا على هؤالء العلماء الكافلين لأليتام حتى 

تتموا لهم خلعهم، وتضعفوها لهم فيتم لهم ما كان لهم 

قبل أن يخلعوا عليهم، ويضاعف لهم، وكذلك من يليهم ممن 

(: يا َأَمة هللا إن سلكة سخلع على من يليهم. وقالت فاطمة )

طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة من تلك الخلع ألفضل مما 

 وما فضل فإنه مشوب بالتنغيص والكدر.

حاضر ہوئی اور کہا: میری والدہ  ںمی ایک عورت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہراء )س( کی خدمت

پاس بھیجا  ہیں، اس نے مجھے آپ کے ضعیف ہیں اور نماز سے متعلق اس پر کچھ امور مبہم

سوال کا جواب دیا، اس نے دوبارہ  ےك )س( نے اسہے تاکہ آپ سے پوچھ لوں، جناب فاطمہ 

دس مرتبہ پوچھا  ہك ، پھر تیسری بار پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یہاں تکدیا پوچھا پھر جواب

جواب دیا، اس کے بعد اس عورت نے کثرت سواالت کی خاطر شرم محسوس   ےن ںوہان اور

ی، جناب فاطمہ )س( نے فرمایا: کو زحمت د )ص( کی بیٹی؛ آپ  کی اور کہا: اے رسول خدا
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 ھبوجا چاہتی ہو پوچھ لو، کیا آپ نے کبھی کسی آدمی کو دیکھا ہے جس نے ایک بڑا بنجو پوچھ

یا ہو اور اس کے بدلے ایک الکھ دینار لیا ہو اور وہ کام اس کے لیئے پہنچاچھت کے اوپر 

میں زمین سے آسمان کے کہا: نہیں؛ فرمایا: میں نے ہر سوال کے بدلے  بھاری نظر آیا ہو؟ 

بدرجہ اولی بھاری نہیں لگا،  ہی ادہ صلہ لیا ہے، پس میرے لیئے درمیان بھرے موتیوں سے زی

اپنے والد )ص( کو فرماتے ہوئے سنا ہے: بے شک ہمارے شیعہ علماء روز قیامت  ےن میں

امت زیب اور بندوں کی ہدایت کے مطابق لباس کر محشور ہونگے اور انہوں نے اپنی کثرت علم

اس کے  ؛ایک الکھ زیور ہوگا ان میں سے ہر ایک بدن پر نور سے بنے ہك تن کیا ہوگا یہاں تک

کفالت کرنے والے، جنہوں  كى پروردگار: اے آل محمد کے ایتام  ےا بعد منادی ندا دے گا کہ 

کیا، یہ آپ  سربلندى نے اپنے آباء واجداد جو کہ ان کے ائمہ ہیں، سے منقطع ہونے والوں کو 

بلند کیا پس انہیں دنیا میں  سر کے شاگرد ہیں اور وہ یتیم جن کی آپ نے کفالت کی اور انہیں

لباس علم پہناو، لہذا ان میں سے ہر ایک یتیم کو ان سے حاصل کیئے ہوئے علم کی مقدار کے 

ا جائیگا۔ مطابق لباس پہنائینگے یہاں تک کہ ان میں سے بعض ایتام کو ایک الکھ لباس عطا کی

 بعد  علم اخذ کیا ہے انہیں لباس پہنائیں گے۔ اس کے ےن ںوہان اور اسی طرح یہ ایتام جن سے

یتیموں کی کفالت کرنے والے علماء کو دوبارہ لباس پہناو تاکہ لباس مکمل  خداوند فرمائے گا:

اتمام تک  ھا وہدوگنا کرو تاکہ لباس پہننے سے پہلے جو ان کے لیئے مقرر تےاس ہوجائے، اور 

طرح اس کے بعد والے کو پہنائے۔ فاطمہ )س( نے  دوگنا کیا جائے، اور اسی وے اور ان کپہنچ

فرمایا: اے کنیز خدا اس لباس کا ایک دھاگہ جن جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان 

 1(۔کہ وہ قلت اور تنگی سے مخلوط ہےسے الکھ درجہ افضل ہے چون

لی بن ابی طالب )ع( نے فرمایا: جس نے مخالف ناصبی کے اور ان سے مروی ہے کہ: )ع

مقابلے میں کسی کو قدرتمند بنایا جو اپنے دین اور اسکی معرفت میں کمزور تھا تو اس کو قبر 

هللا میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، علی میرا ولی ہ:ك تارنے کے دن هللا اسے سکھائے گامیں ا

رونق ہے اور مومنین میرے بھائی ہیں۔ پس هللا فرمائے گا:  ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، قرآن میری

ند ترین درجات واجب قرار پائے۔ اور اس لے جنت کے بلیئ جت تمام کی لہذا تمہارےتم نے ح

 2وقت اس کی قبر اس کے لیئے جنت کے ایک پاکیزہ ترین باغ میں تبدیل ہوگی(۔
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 داریاں:  دونوں قسم کے یتیموں کی کفالت کے بارے میں ہماری ذمہ

اے بھائیو اور بہنو! ہمیں چاہیئے کہ ہم صدیقہ طاہرہ کی پیروی کریں تاکہ دونوں قسم کے 

لد گرامی )صلوات هللا علیہما یتیموں کی کفالت کے سبب جنت میں ہم ان کے اور ان کے وا

 ما( کے ساتھ ان کے درجات میں شریک ہو جائیں۔ ھوآل

جنگوں، صدام کے دور کے اجتماعی قبریں، منظم قتل ہمارے ملک میں آج کل جرائم قتل، ظلم، 

کی وجہ سے  عام دہشتگردی، عمدی فساد اور استعمار کے دور میں اندھا دھند قتل کے جرائم،

الکھوں یتیم پائے جاتے ہیں، اور اس وقت یہ یتیم پوری امت کے لیئے ایک ذمہ داری بن گئے 

ے لیں، ان کا خیال رکھیں اور انکی تربیت ہیں جس کا تقاضا ہے کہ ہم انہیں اپنی گود میں ل

کریں۔ ورگرنہ یہ مجرمین، قاتلین، نفسیاتی مریض، اخالقی منحرفین اور معاشرے کے دشمنوں 

ے، اور عین وقت وہ مذکورہ نبوی ارشادات پر عمل گ ںجائی کی ایک مکمل نسل میں تبدیل ہو

  ایک عظیم فرصت مہیا کرتے ہیں۔  ےلیئ ےك کرنے

ی دوسری قسم اکثر لوگوں کی صفت ہے، ان میں سے کچھ شریعت سے جاہل ہیں جو اور یتیم ک

شریعت کے روزہ مرہ اساسی احکام بھی نہیں جانتے، جیسے وضو، نماز، غسل اور بعض 

افکار كن  معامالت، اور ان میں سے کچھ آزمائش سے گزر رہے ہیں جن کے ذہن میں پریشان 

کچھ غفلت اور واعظ اور خدا کی یاد دالنے واال نہ ہونے  ر گمراہی کا حملہ ہے، اورہیں، ان پ

کی وجہ سے گناہوں میں غرق ہیں، اور کچھ متردد ہیں جو ہر کسی کی رائے سے موافقت 

اور کچھ کمزور اور مستضعف ہیں جو کسی  -جیسا کہ حدیث میں ان کا ذکر ہے  -کرتے ہیں 

و مضبوط کرے۔ اور ممکن ہے آپ ان ایسے شخص کا محتاج ہیں جو ان کے عقائد اور ایمان ک

کے مصادیق مجھ سے بہتر جانتے ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہتے ہیں اور 

اپنے معاشرے کے حاالت سے زیادہ واقف ہیں۔ اور شاید آپ میں سے بعض بڑے بڑے 

یادہ زذریعےں، کےاجتماعات جو اجتماعی اور دینی مناسبات کے حوالے سے منعقد ہوتے ہی

 ں۔ یاطالع رکھتے ہ

پس پہلی قسم کے یتیموں کی کفالت اور انکی مالی امداد، تربیت اور ان کے لیئے رہائشی، 

رسول خدا )ص( اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہراء ذریعےکے تعلیمی اور تفریحی ادارے بنانے

بے شک مرجعیت نے وجوہات شرعیہ  سے قریب ہونے کے لیئے ایک عظیم فرصت ہے۔ 

 وزکات وغیرہ( سے ایک بڑا حصہ ان کے لیئے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔)خمس 
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اور آپ کے سامنے اس سے بھی عظیم فرصت ہے جو کہ دوسری قسم کے یتیموں کی کفالت 

ہے۔ اور یہ سب کے لیئے ممکن ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کوئی شرعی مسئلہ یا حدیث یا 

چاہیئے کہ ہم زہراء )س( کی برکت وسیع پر پیمانے پر مفید نصیحت تو جانتا ہی ہے۔ لہذا ہمیں 

ہم لوگوں کو ہر اچھے لفظ، یا کسی نصیحت جسے تم سنتے ہو ذریعےکام شروع کریں جس کے

یا کسی شرعی مسئلہ جسے تم سیکھتے ہو یا کسی نیک عمل جس کی طرف تمہاری راہنمائی 

طائیں درست کرتی ہے اور ہوتی ہے، یا کسی نصیحت جو آپکو ہدایت دیتی ہے اور آپکی خ

 ان کو تعلیم دیں۔ذریعےدوسرے بہت سارے موارد کے

پس ان چیزوں میں لوگوں کی نسبت کنجوسی نہ کریں چاہے فیملی کے اندر ہو یا کام اور خطے 

اجر زیادہ  كا تا کہ آپ دو  پہنچااسے بڑے پیمانے پر ان تک  میں آپ کے دوست یا ہمسفر، اور

ہو جائے اور خداوند متعال کی رضا اور رسول خدا )ص(، امیر المومنین )ع( اور صدیقہ طاہرہ 

زہراء کے نزدیک بلند مقام پا سکو، اور یہ وظیفہ صرف حوزہ علمیہ میں منحصر نہیں بلکہ ہر 

لمومنین سیکھنے واال اگرچہ ایک مسئلہ ہی کیوں نہ سیکھا ہو، کا وظیفہ ہے اور آپ تو امیر ا

لہذا وفات کے وقت ان )صلوات هللا علیہ( کی طرف سے یتیموں کے بارے  ؛ )ع( کے شیعہ ہو

 ہے فی میں صحیح سند کے ساتھ روایت بے شک کا میں کی جانے والی وصیت کو یاد رکھو۔ 

هللا هللا في األيتام؛ فال تغب وا أفواههم، وال : )جس میں آیا ہے کہ ہك

عت رسول هللا )ص( يقول: من عال يضيعوا بحضرتكم، فقد سم

يتيمًا حتى يستغني أوجب اله عز وجل له بذلك الجنة كما 

 یتیموں کے بارے میں هللا سے ڈرو، پس ان أوجب هللا آلكل مال اليتيم النار؛

وہ ضایع نہ ہوجائیں، میں نے رسول خدا  نہ کرو، اور آپ کی موجودگی میںدور  ےكو خود س

: جس نے کسی یتیم کی سرپرستی کی یہاں تک کہ وہ مستغنی ہك ہے )ص( کو فرماتے ہوئے سنا

والے کے  بدلے جنت واجب کرتا ہے جیسا کہ اس نے یتیم کا مال کھانے ےك ہوجائے تو اس

 1لیئے جہنم واجب کی ہے(۔

)صلوات هللا علیہ( کی پیروی کرو بے شک وہ امت کی زندگی میں   اور اپنے امام موعود مہدی

کا درد سہتے ہوئے ایک لحظہ بھی اپنے شیعوں سے  ار ادا کرنے میں اپنی غیبتاپنا مکمل کرد

نحن وإن كنا ناوين بمكاننا ) :، انہوں )ع( نے فرمایاںیہ غافل نہیں

                                           
 .7)^( ووصایاھم، ح ہواالئم ہوسلم( وفاطم ہباب صدقات النبى )صلى هللا علیه وآل 52-7/51الكافى:  - 1
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النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أرانا هللا تعالى لنا 

من الصالح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة 

علمًا بأنبائكم، وال يعزب عنا شيء  الفاسقين، فإننا نحيط

من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، مذ جنح كثير 

منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعًا ونبذوا العهد 

المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم ال يعلمون. إنا غير مهملين 

لمراعاتكم، وال ناسين لذكركم، ولوال ذلك لنزل بكم 

اگرچہ ہم اپنی  األعداء فاتقوا هللا جل جالله؛الألواء واصطلمكم 

مکانی دوری کی خاطر ظالمین کے ٹھکانوں سے دور ہیں جس میں هللا نے ہمارے لیئے اور 

فاسقین تک مصلحت قرار دی ہے، لیکن ہم آپ   ہمارے مومن شیعوں کے لیئے بقائے حکومت

نہ ہی آپ پر طاری ہونے والی  سے باخبر ہیں، اور ہم سے آپ کی کوئی خبر مخفی نہیں، 

مصیبت اور ذلت ہم سے پوشیدہ ہے، اور آپ میں سے بہت سارے اس چیز کی طرف مائل ہوئے 

ہیں جس سے سلف صالح دور تھے، اور اپنے عہد کو پس پشت ڈال دیا ہے جیسا کہ وہ کچھ 

ایسا نہ ہوتا اگر جانتے ہی نہیں۔ ہم آپ کی رعایت سے غافل نہیں، نہ ہی آپ کو بھول گئے ہیں، 

 1۔(نہس کرتے، پس هللا عزوجل سے ڈرو نازل ہوتیں، اور دشمن تمہیں تہس ںیبتیتو آپ پر مص

 

فاطمی مناسبات کا احیاء صرف ان )س( کی مظلومیت ذکر کرنے میں 

 : منحصر نہیں

 ترکیز کرتے ہیں، خدا  زیادہ  قضیہ زہراء )س( کے احیاء میں ہم ان کی مظلومیت کے پہلو پر

قسم یہ ان کی زندگی کا اہم ترین صفحہ ہے کیونکہ یہ امت کے بہت سارے مسائل پر كى 

روشنی ڈالتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، برحق عقائد کی بنیاد رکھتا ہے اور 

نے واال صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ بے شک اس کی وجہ سے بہت ساروں پہنچاخداوند متعال تک 

لیکن صرف اس پر اکتفاء کرنے سے امت زندگی زہراء )س( کے دوسرے نے ہدایت پائی ہے، 

ایک مکتب ہے۔ اور ایک  لیئے کے اوراق سے محروم ہوتی ہے جو کہ در واقع تمام لوگوں

                                           
 .2/323االحتجاج، طبرسي، - 1
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 بابرکت کو اس نسلیں مستفید ہوتی ہیں، لہذا اپنے آپ ےس ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے جس 

بے شک هللا کا اذن، اس کا فضل  کرو۔ ومدرسے سے استفادہ کرنے سے محروم مت  مکتب

  رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ اس كى  وکرم اور

 والسالم عليکم ورحمة هللا وبركاته
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سیدہ زہرا )س( لوگوں کو بیدار کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے رہنماوں کو پہچان سکیں

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سادة الخلق أجمعين

 أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.

لوگ سورہے ؛  )الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا: ایک مشہور حدیث میں آیا ہے

اگر چہ آپ لوگوں کو   کام کرتے، کھاتے  اور بولتے ہوئے   2(ہیں جب مرجائیں گے تو بیدار ہوجائیں گے

ے وجود سےغفلت کی نیند ہے۔یہ لوگ اس مقصد دیکھتے ہو لیکن حقیقت میں سورہے ہیں  لیکن ان کی یہ نیند   اپن

اور ہدف سے غافل ہیں جس کی طرف  متوجہ ہونا الزمی ہے اور یہ غافل ہیں اس  حقیقت سے جو ان کی موت  

کے بعد ان کی منتظر ہے۔اور یہ غافل ہیں اس  نتیجے سے جو انہیں خوشبختی یا بد بختی کی صورت میں ملے گا۔ 

کو پتہ لگ جائے گا  کہ وہ غافل تھے،اور اس نئی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی سے جب یہ مرجائیں گے تو ان 

حیرت زدہ ہونگے جس کےلیے وہ تیار نہیں تھے جس  کی معرفت کا دعوی کوئی بھی نہیں کرسکتا مگر یہ کہ هللا 

أمیر المؤمنین تعالی نے جسے اس کی معرفت عطا کی ہو۔  پس اس وقت وہ  پریشان ہونگے، پچھتائیں گے جیسا کہ 

سکرات موت اور ہر چیز ؛  )اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوتنے فرمایا ہے: (ع)

 3(پر ایک ساتھ میں ہوگا انکو کھونے کی حسرت ،دونوں کا حملہ 

 هللا تعالی اس بارے میں فرماتاہے:

َوُنفَِّخ فِّي الصُّورِّ ، َوَجاءْت سَكَْرُة اْلَمْوتِّ بِّاْلَحق ِّ َذلِّكَ َما ُكنَت مِّْنُه َتحِّيدُ ﴿

َلَقْد ُكنَت فِّي َغْفَلة  ، َوَجاءْت ُكلُّ َنْفس  مََّعَها سَائٌِّق َوشَهِّيدٌ ، َذلِّكَ َيْوُم اْلَوعِّيدِّ 

اور موت کی بے ہوشی تو ضرور آ ؛  م ِّْن َهَذا َفكَشَْفَنا َعنكَ غِّطَاءَك َفبََصُرَك اْليَْومَ َحدِّيدٌ 

                                           
( کی شہادت کی مناسبت سے ہفتے کے دن   الصدیقة الزھراء )الیعقوبي کی تقریر جو انہوں نے  آیة هللا العظمى الشیخ محمد -1

 ( کی زیارت کےلیے ع،  أمیر المؤمنین )7/5/2011 = 2/1432ج/3

 لوگوں کےلیے کی تھی. ہوئے آئے

ی ہوے اور ابون میوثم بحرانوی نوے ( کوی طورف دصرسوول هللا) (50/134وفوي  4/43عالمہ مجلسی نے بحا االنووار مویں اس کوی نسوبت )

 الكلمة  ،(س)شرح مائة كلمة ألمير المؤمنين )

شواید  معصوومین علویہم السوالم کوی  علیہ السالم کی طرف دی ہوے لویکن اس کوا مصودر ذکور نہویں کیوا ہوے نمیں امیرالمومنیالثانية( 

 کیا گیا ہو اور  خطبہ میں شامل ہوگیا ہو یا شاید امیر  استفادہاحادیث سے 

 )أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام( مومنین علیہ السالم کے اس قول سے لیا گیا ہو:لا

 



121 

 

ز کرتا تھا۔اور صور میں پھونکا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔اور کر رہے گی، یہی ہے وہ جس سے تو گری

ہر ایک شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے واال اور ایک گواہی دینے واال ہوگا۔بے شک تو اس دن سے 

 (22-19:ق) ﴾غفلت میں رہا پس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا پس تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے۔

یں ان مناظر اور اس عاقبت سے غافل تھا چونکہ تو  دوسرے امور جیسے مال و متاع،لہو و لعب تو دنیا م

اور دوسرے فضول کاموں میں، لڑائی جھگڑوں میں مصروف تھا اور اس دن کےلیے تم نے تیاری ہی نہیں کی 

کی  آنکھ سے حقیت تھی، موت کی آمد کے ساتھ تمہاری آنکھوں سے  غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور تم نے   بصیرت 

، جس کے بارے میں تمھارا یہ اعتقاد تھا کہ وہ حقیقت ہے یعنی  دنیاوی امر اور اپنی عاقبت کو دیکھنا  شروع کیا 

مال و متاع تو اب تمھیں پتہ چال کہ یہ سب تمھارا خیال اور وہم تھا، یہ ایک سراب تھا جس کے پیچھے تم بھاگ 

س کے پیچھے بھاگتا ہے۔جس کےلیے آمادگی اور حساب کتاب سے  تم رہے تھے جسے  پانی سمجھ کر پیاسا ا

 تم نے اسے حقیقت پایا،پس غفلت دو طرح کی تھی:  -موت اور آخرت کے  حاالت-غافل تھے

 شیوہ پ ںیطرف سے انہ یاور هللا ک  ؛َوَبَدا َلُهم م َِّن اّلِلَِّّ َما َلْم َيكُوُنوا َيْحَتسُِّبونَ ﴿

اگر ہم آیت کا دقیق مطالب کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ   (.47)الزمر: ﴾نہ تھا یگمان بھ ںیآئے گا کہ جس کا انہ

حقایق اسی دنیا میں موجود ہیں؛ چونکہ غفلت ہوتی ہی اس چیز سے ہے جو موجود ہو، لیکن انسان ان حقایق کو  

رت کی آنکھ اور  گندگی سے پاک آنکھوں سے نہیں دیکھتا اگرچہ اس کی آنکھیں کھلی  ہی کیوں نہ ہوں بلکہ بصی

و پاکیزہ دل سے دیکھتا ہے۔اگر آنکھوں پر پردے پڑے ہوں اور دل سخت ہو تو یہ اس قابل نہیں رہتے کہ  لوح 

 محفوظ میں موجود حقائق انہیں نظر آئیں۔

)انتباه العيون ال ينفع مع سے منقول ہے: )علیہ السالم(غرر الحکم میں امیر المومنین  

قرآن کی یہ   (، جب دل غفلت کا شکار ہوں تو آنکھوں کی توجہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے؛ وبغفلة القل

ان لوگوں کو شامل نہیں ہے جن کے پاس مکمل علم ہے،جن کی آنکھوں سے َلَقد ُكنَت في َغفَلة  آیت  :

وہ دوسرے عالم کو بھی  جہالت اور غفلت کے پردے ہٹا  دیئے گئے ہیں کیونکہ وہ مبصر ہیں غافل نہیں ہیں۔ لہذا

اور آپ دیکھتے ہیں  کہ امیرا لمومنین   ) ص(  1دیکھتے ہیں اور اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں جیسے رسول هللا

؛ )لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً نے وہی آیت شریفہ کی تعبیر کا استعمال کیا ہے:

                                           
اس پر شواہد زیادہ ہیں جیسے نبی اکرم ص کا بدر کے مقتولین کے متعلق بات کرنا،سعد بن معاذ کے فشار قبر ،جابر بن عبودهللا اور اس  -1

 کے والد عبدهللا کی موت کے بعد ان کےلیے نعمتوں کی خبر دینا 

 اور عمرو بن لحی وغیرہ۔
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چونکہ وہ  ان حقائق سے غافل   1(کا اضافہ نہیں ہوگااگر پردے ہٹا دیئے جائیں تو بھی میرے یقین میں کسی قسم 

 نہیں تھے بلکہ آگاہ تھے۔

اگرچہ یہ ظاہرا انسان کے ارادے سے خارج ہے، مگر یہ کہ  یہ انسان ہی ہے جو  -اسی طرح بھول جانا -غفلت     

رف متوجہ نہیں ہوتا  اپنے نفس کو اس میں مبتال کرتا ہے چونکہ وہ اپنے نفس کی حفاظت نہیں  کرتا اور اس کی ط

اور  ان مقدمات  اور اسباب کو مہیا کرتا ہے جو اس غفلت کا سبب بنتے ہیں جنہیں ہم ان کی ضد کی  معرفت کی 

 وجہ سے پہچانتے ہیں یعنی غفلت کے عالج کے توسط سے جسے آئمہ علیہم السالم نے بیان فرمایا ہے۔

و محروم کرتا ہے اور غفلت کے قید خانے میں پس انسان ہی ہے جو  حقیقت کی معرفت سے اپنے نفس ک

اسے قیدکرلیتا ہے، جب وہ کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے جو اسے هللا تعالی سے دور کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل 

 سخت ہوجاتا ہے اور پھر معرفت کو قبول نہیں کرتا۔ امام حسن  علیہ السالم سے روایت ہے:

غفلت سے مراد، آپ کا مسجد کو ترک  ؛ المفسد)الغفلة تركك المسجد وطاعتك 

علیہ  (یہ کچھ موارد تھے جو کہ غفلت کا سبب بنتے ہیں اور امام باقر   2(کرنا اور مفسد کی اطاعت کرنا ہے

غفلت سے دور رہو ؛القلب )إياك والغفلة ففيها تكون قساوةسے منقول ہے: )السالم 

)من سے نقل ہے:)علیہ السالم  (مومنینالغرر الحکم میں  امیر  ۔(چونکہ اس میں دل کی قساوت اور سختی ہے 

( جس پر غفلت غالب آجاتی ہے اس کا دل مردہ ہوجاتا ہے؛ غلبت عليه الغفلة مات قلبه

 ۔ (مسلسل غفلت بصیرت کو اندھا کردیتی ہے؛  )دوام الغفلة تعمي البصيرة

َيا َأيَُّها الَّذِّيَن آَمُنـوا اتَُّقـوا ﴿ہوے:اور هللا تبارک و تعالی کی طرف سے بھی یہ انتباہ آیوا 

اّلِلََّ َوْلَتنظُْر َنْفٌس مَّا َقدََّمْت لَِّغد  َواتَُّقوا اّلِلََّ إِّنَّ اّلِلََّ َخبِّيٌر بَِّما َتْعَمُلوَن، َوال 

یموان اے اَتكُوُنوا َكالَّذِّيَن َنسُوا اّلِلََّ َفَأنسَاُهْم َأنُفسَُهْم ُأْوَلئَِّك ُهُم اْلَفاسِّـُقونَ 

والو! هللا سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لویے کیوا آگوے بھیجوا ہوے، اور هللا سوے ڈرو، 

اور ان کی طرح نہ ہوں جنہوں نوے هللا کوو بھوال دیوا پھور هللا نوے بھوی ان ۔کیونکہ هللا تمہارے کاموں سے خبردار ہے

اور امیر الموومنین  ( 19)الحشر: ﴾ہی لوگ نافرمان ہیں۔کو )ایسا کر دیا( کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے، ی

نقصوان دہ  ادہیوغفلوت سوب سوے ز؛ )الغفلة أضرُّ األعـداءنے اسے یووں بیوان کیوا ہوے:)علیہ السالم (
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غفلوت نفووس کوی گمراہوی اور  یونکوہ ک؛)الغفلة ضالل النفوس وعنوان النحـوس(دشمن ہوے

)ويـل لمـن غلبـت عليـه اسوی طورح اموام  علیوہ السوالم نوے فرمایوا ہوے: (کی نشوانی ہوے توںنحوس

افسوس اس شخص پر جس پر غفلت غالوب آچکوی ہوے جوس ؛ الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد

 ۔(کی وجہ سے وہ سفر آخرت بھول چکا ہے اور تیاری نہیں کی ہے

َأَلـْم َيـْأنِّ ﴿ :ہوے شارع مقدس نوے لوگووں  کوو بور وقوت  خوواب غفلوت سوے بیودار کورنے کوی خوواہش کوی

لِّلَّذِّيَن آَمُنوا َأن َتْخشََع ُقُلوُبُهْم لِّذِّْكرِّ اّلِلَِّّ َوَما َنَزَل مَِّن اْلَحق ِّ َوال َيُكوُنـوا 

َكالَّذِّيَن ُأوُتوا اْلكَِّتاَب مِّن َقبُْل َفطَاَل َعَليْهُِّم األََمُد َفَقسَْت ُقُلوُبُهْم َوَكثِّيـٌر 

کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل هللا کی نصیحت اور جو دین   ؛م ِّْنُهْم َفاسُِّقونَ 

حوق نووازل ہووا ہووے اس کوے سووامنے جھووک جوائیں، اور ان لوگوووں کوی طوورح نووہ ہوجوائیں جنہوویں ان سوے پہلووے کتوواب 

 بہت سے نافرمان ہویں)آسمانی( ملی تھی پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے 

 ۔(16)الحدید: ﴾

 ؛)ضاّدوا الغفلة باليقظة سے نقل ہے: )علیہ السالم(اور غرر الحکم میں  امیرالمومنین 

 یکوئ ایک؛ ( )أال مستيقظ من غفلته قبل نفاد مدته ںیکا مقابلہ کر یجاگ کر الپرواہ

)تداَو من داء الفترة في ( غفلت سے اٹھے؟ یکے خاتمے سے قبل اپن یزندگ یجو اپن ںینہ سایا

دل  کی سستی کا اپنے عزم و ؛ قلبك بعزيمة، ومن كرى الغفلة في ناظرك بيقظة

 ۔(ارادے کے ساتھ عالج کرو اور بیداری کے توسط سے   غفلت  کی نیند کو اپنی آنکھوں سے دور کرو

تے ہیں اور خواب غفلت اور ہمارے لئے انہوں نے ان اعمال کو بیان کیا ہے جو اس غفلت کو ہم سے دور کر

صلی هللا (سے ہمیں جگاتے ہیں جیسے  نیک کام کرنا اگرچہ ان کو انجام دینے کی نیت ہی کیوں نہ  کی ہو۔ نبی 

: هّم بالحسنة وإن لم تعملها لكي ال تكتب في نے فرمایا:)یا أبا ذر)علیہ  و آلہ وسلم 

نہ دو تاکہ تمھارا نام غافلوں میں نہ لکھا اے ابوذر نیک کام کی نیت کرو اگرچہ اسے انجام ؛ الغافلين

)من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من  اور تالوت قرآن کے متعلق فرمایا:. (1)(جائے

جو بھی ایک رات میں دس آیتوں   ؛الغافلين ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين

ھی پچاس آیتوں کی تالوت کرے گا اس کا کی تالوت کرے گا ،غافلوں میں اس کا نام نہیں لکھا جائے گا اور جو ب

 2 ۔(نام ذاکرین میں لکھا جائے گا

)أوصيكم  تقوی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:)علیہ السالم (اور  نہج البالغہ میں امیر المومنین  

تقوی الہی کی  میں تمھیں ؛بتقوى هللا.. أيقظوا بها نومكم واقطعوا بها يومكم

 ۔( اس کے ساتھ اپنے آپ کو نیند سے جگاو اور اسی کے ساتھ اپنا دن گزارو ہوصیت کرتا ہوں ك

                                           
 

 قرآن کی تالوت کے ثواب کا باب
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)بدوامك ذكر  اور کثرت کے ساتھ ذکر خدا بجا النے کے متعلق غرر الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں:

 ۔ (ہے مسلسل هللا تعالی کا ذکر بجا النے سے غفلت دور ہوجاتی؛ هللا تنجاب الغفلة

)أوصيكم بذكر الموت وإقالل الغفلة بارے میں فرمایا:  اور  موت کو یاد کرنے کے

،وعظ و نصیحت کو سننے اور (ی وصیت کرتا ہوںآپ کو موت کا ذکر کرنے اور غفلت کم کرنے ک ںیم؛ عنه

)بالمواعظ وعظ و نصیحت پرمشتمل کتابوں کے مطالعہ اور آخرت کو یاد کرنے کے متعلق فرمایا:

( )أغفل الناس ساتھ غفلت کے زنگ دور کیے جاتے ہیںوعظ و نصیحت کے ؛ تنجلي الغفلة

لوگوں میں سے غافل ترین شخص وہ  ؛ من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال

 ۔ 1(ہے جو دنیا کے بدلتے حاالت سے سبق نہیں سیکھتا

 لہو و لعب اور فضول کاموں کو ترک کرنے اور مفید کاموں میں مصروف ہونے کے بارے میں فرمایا:

ن كنتم للنجاة طالبين فارفضوا الغفلة واللهو والزموا االجتهاد )إ

اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو غفلت اور  لہو ولعب  کو ترک کرو اور محنت اور کوشش کو اپنے اوپر   ؛والجد

: )أيما نماز کی پابندی اور فضیلت کے اوقات کو حفظ کرنے کے بارے میں فرمایا  اور ( الزم قرار دو

حافظ على الصلوات المفروضة فصالها لوقتها فليس هذا من مؤمن 

 ہی، مقررہ وقت پر انہیں پڑھتا ہےکرتا ہے اور اپنے  یپابند یمومن واجب نمازوں ک یجو بھ؛ الغافلين

اور بابرکت دعائیں خواب غفلت سے بیداری کی طلب پر بھی مشتمل ہیں: جیسے معصمومین  ہے( ، ںیغافل نہ

اور غافلوں کی نیند سے ؛ )اللهم نبهني من نومة الغافلينقول ہے: کا  )علیہم السالم(

 ۔(مجھے بیدار کر

 اے میرے مومن بھائیو:

هللا تعالی تبارک و تعالی سے غفلت کے ساتھ ایک اور غفلت بھی  جڑی ہوئی ہوے جوو کوہ نقصوان مویں اس سوے 

چونکہ ان کی معرفت  حاصل نوہ ,کم نہیں ہے اور وہ ہے   هللا تعالی کی زمین پر حجت کی معرفت سے  غافل ہونا  

)اللهــم ور دعووا موویں آیووا ہووے:ہووونے کووا مطلووب دیوون سووے دوری اور گمراہووی ہووے۔ جیسووا کووہ معووروف  اور مشووہ

اے هللا مجھوے اپنوی حجوت ؛عر فني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني

کی معرفت عطا فرما اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت مجھے عطا نہیں کی تو مویں اپونے دیون سوے گموراہ ہوجواوں 

 هي معرفة كل أهـل عصـر )معرفة هللافرماتے ہویں:)علیہ السالم (اس بارے میں امام حسین  (، گا
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کوے اموام کوی معرفوت حاصول کرنوا  هللا تعالی کی معرفت یعنی ہر زمانے کے لوگوں کوا اپونے زموانےإمامهم؛ 

 ہے۔(

سب سے خطرناک نیند جس کی حقیقت کو انسان موت کے بعد غفلت کے پردوں کے ہٹونے کوے بعود ہوی جوان 

قیم کی طرف رہنمائی کرنے والے راسوتے سوے غفلوت کوی لے گا، وہ  هللا تعالی تک پہنچانے والے  اور صراط مست

وقلَت ما أسألكم عليه من أجـر إال مـن شـاء أن )نیند ہے۔ دعائے  ندبہ میں آیا ہوے:

 السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك(. يتخذ إلى ربه سبيالً، فكانوا هم

ے غفلت ہوسکتا ہے جیسے امت کی حقیقی قیادت سے ال علمی اور غفلت کا نتیجہ  باطل کی مکمل پیروی  س

معاویہ  و یزید اور ان جیسوں کی پیروی کرنا علی بن  ابیطالب،امام حسن، امام حسین اور ان کی معصوم 

سے دشمنی کرنا۔ اور کھبی یہ  ان سے انحراف کی صورت میں بھی )سالم هللا عليهم أجمعين(اوالد

 اس ذمہ داری کو سنبھالنے کا اہل نہیں ۔ہوسکتا ہے کہ قیادت کےلیے  کسی ایسے کا انتخاب کریں جو 

مترتب ہونگے اور اسی حساب   1غفلت  جیسی ہوگئی اور جس درجے کی  ہوگئ اس حساب سے اس پر آثار

جن امور کو خدا وند متعال نے  بجا النے کا حکم دیا ہے ان سے دور ہوگا۔اگرچہ حق ایک ہی ہے اور  ,سے انسان

 اس کا راستہ بھی ایک ہی ہے   جو کہ صراط مستقیم ہے لیکن گمراہی اور انحراف کے راستے زیادہ ہیں:

َيهِّـد ِّيَ إِّالَّ َأن ُيْهـَدى َفَمـا َأَفَمن َيْهدِّي إَِّلى اْلَحق ِّ َأَحقُّ َأن ُيتَّبََع َأمَّن الَّ ﴿

جوو خوود راہ نوہ  یاس کو ایو ےیچواہ یبوات موانن یراسوتہ بوتالئے اس کو حیتو اب جو صوح َلكُْم َكيَْف َتْحكُُمونَ 

َفَمـاَذا ﴿ ( 35)یوونس:﴾. انصواف کورتے ہوو سوایک ایوہوگ ایوک ںیاور اسوے راہ بوتالئے، سوو تمہو یپائے جب کوئ

 کوے گمراہوی بعد کے حق پھر ہے، رب سچا تمہارا هللا ہیی؛  الضَّالَُل َفَأنَّى ُتْصَرُفونَ َبْعَد اْلَحق ِّ إِّالَّ 

 (.32)یونس: ﴾ہو۔ جاتے پھرے کدھر تم سو کیا، ہے اور سوا

 اے بھائیو:  

 :وہ ےئکی محبت   میں اور ان کی نصرت کےلیے یہاں   پر اکھٹے ہو)سالم هللا علیہا (جو کہ زہرا 

اپنے والد  گرامی کی  مسجد کی طرف گئی تھیں تو وہ اپنے گھر سے  )سالم هللا علیہا(جب سیدہ فاطمہ زہرا 

باہر نکلنے پر راضی نہیں تھیں، چونکہ جب ان کے والد محترم نے ان سے پوچھا  تھا  عورتوں کےلیے بہترین 

                                           
 ہےمیں موجود  خطابان آثار کی تفصیل اس  -1



126 

 

اجنبى   نہ وہ کسی؛يراها رجل أن ال ترى رجالً وال و انہوں نے جواب میں فرمایا تھا:)ت ہے  کیا 

نے ان سے شادی کی اور )علیہ السالم (اور جب امیرالمومنین  مرد  اسے دیکھے۔( اجنبى کو دیکھے نہ کوئی مرد

سالم کے گھر لکے  گھر سے اپنے شوہر علی علیہ ا) وآلہ وسلم ہیهللا عل یصل (جب وہ اپنے والد محترم پیامبر اسالم

نے ان دونوں کے درمیان  کام تقسیم  کیے؛ گھر کے داخلی  )صلی هللا علیہ و آلہ وسلم(منتقل ہوگئیں تو رسول هللا 

کے  سپرد )علیہ السالم (امور کی ذمہ داری سیدہ  سالم هللا علیہا کو دی اور گھر سے باہر کے امور امیرالمومنین 

)فال يعلم ما داخلني من السرور نے فرمایا:) علیہا سالم هللا(کردیئے۔اس وقت فاطمہ زہرا 

میں آج کتنی خوش ہوں خدا ہی  سول هللا )ص( تحم ل رقاب الرجال؛ إال هللا بإكفائي ر

نے گھر سے باہر کے کاموں کی ذمہ داری مجھے نہیں دی اور )هللا علیہ و آلہ وسلم  ىصل(جانتا ہے کہ رسول هللا 

 . 1(نے سے بچایامجھے مردوں کے ساتھ ملنے جل

لیکن وہ  اپنے والد کی امت کو بیدار کرنے کےلیے مجبوری کے عالم میں گھر  سےباہر نکلیں تاکہ وہ اپنی 

صل هللا علیہ و آلہ (ذمہ داری انجام دے سکے،ان  پر طاری شدہ خواب غفلت سے انہیں  جگا سکے اور رسول هللا 

احساس لوگوں کو دال سکے۔پس اس نے لوگوں سے غفلت کا  کی وصیت میں جو تفریط کی گئی  تھی اس کا)وسلم 

پردہ ہٹانے کا ارادہ کیا  اور ان کو اس دن سے ڈرایا جب  ان  کے سامنے سے پردے ہٹائے جائیں گے اور ان کو 

کی اطاعت کریں۔ان کی باتیں بجلی کی طرح ان لوگوں پر گریں  )علیہ السالم(یاددہانی کرائی کہ وہ امیرالمومنین 

 ا کہ ان کا قول ہے:جیس

)معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل، المغضية على 

الفعل القبيح الخاسر، أفال تتدبرون القرآن أم على قلوب  

أقفالها؟ كال بل راَن على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم 

فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ولبئس ما تأو لتم، وساء ما به 

 -وهللا–)اغتصبتم(، لتجدنَّ  2أشرتم، وشرٌّ ما منه اعتضتم

محمله ثقياًل وغبَّه وبياًل إذا كشف لكم الغطاء وبان ما 

وراءه الضراء وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون، 

 .وخسر هنالك المبطلون

                                           
 

 لینا اور یہاں پر مراد تبدیل کرنا ہے۔ عوض یعنی اعتیاض جس کا مطلب ہے 
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جو حرف باطل کی طرف تیزی سے سبقت کرنے والے اور فعل قبیح سے چشم پوشی  مسلمیناے گروہ 

م قرآن پر غور نہیں کرتے ہواور کیا تمھارے دلوں پر تالے پڑے ہؤے ہیں۔یقینا تمھارے اعمال کرنے والے ہو۔ کیا ت

نے تمھارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے اور تمھاری سماعت اور بصارت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔تم نے بد 

معاوضہ پر سودا کیا ہے۔ عنقریب  ترین تاویل سے کام لیا ہے۔اور بدترین راستہ کی نشان دہی کی ہے اور بد ترین

تم اس بوجھ کی سنگینی کا احساس کرو گے اور اس کے انجام کو بہت درد ناک پاؤ گے جب پردے اٹھا ئے جائیں 

گی جن کا  آجائیںگے اور پس پردہ کے نقصانات سامنے آجا ئیں گے اور خدا کی طرف سے وہ چیزیں سامنے 

  ۔(ےاطل خسارہ کو بر داشت کریں گتمھیں وہم گمان بھی نہیں ہے اور اہل ب

کی خواتین کے توسط سے جو ان سے ملنے کےلیے آئیں تھیں امت کی  نے انصار )علیہا السالم(انہوںاور 

 قیادت اور امامت کے مستحق کی صفات لوگوں کو بتالئیں:

)ويحهم، أن ى زحزحوها! عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة  

بأمور الدنيا والدين، أال  1، والطبيناألمين والداللة، ومهبط الروح

ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه 

نكير سيفه وقلة مباالته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته  -وهللا–

عن زمام نبذه رسول هللا  3في ذات هللا عز وجل. وهللا لو تكاف وا 2وتنم ره

 6 وال يتعتع 5ال يكلم خِّشاشُه 4سار بهم سيرًا سُُجحًا إليه العتقله ول

ًا تطفح ضفتاه وال راكبه، وألوردهم منهالً نميرًا صافيًا روي ًا فضفاض

  8. وألصدرهم بِّطاناً 7يترن ق جانباه

 

                                           
یعنی حاالت سے واقفالطبين الحاذق

 هللا تعالی کی رضایت کےلیے غضبناک ہونا.التنمر: الغضب

)لـو وہ پٹہ یا دھاگہ جو اونٹ کی ناک میں ڈاال جاتوا ہوے، ایوک اور روایوت مویں آیوا ہوےجھکاو،ترک کر دینا ،کسی کی طرف 

 تكافئوا على زمام نبذه رسول هللا إليه العتقله..(.

 .نرم آسان 

 : وہ رسی جو اونٹ کی ناک میں ڈالی جاتی ہے.ہوتا،  ہیںن یزخم:   -5

 پریشانی میں بہت تیز چلنا، اپنے سوار کو پریشان کرنا۔:   -6

پوانی گنودا ہوجانوا اور اس وسیعزیادہپانی ، اور کہا گیا ہے تازہپانی کے داخل ہونے کی جگہ

 سے بدبو آجانا.

 ٹائیں۔لو انہیں بعد کے ےپالن یپان یعنیاآی ےل یںم یپان انھیں ہوجس کا پیٹ بڑا ہو



128 

 

من الغنى بطائل وال يحظى 1لهم سرًا وإعالنًا، ولم يكن يحلى ونصح

 . 2الكافلمن الدنيا بنائل، غير ري ِّ الناهل وشبعة 

َوَلْو َأنَّ َأْهَل ﴿الكاذب  الزاهد من الراغب والصادق من وَلبان لهم

كِّن ـاْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَليْهِّم َبَرَكات  م َِّن السََّماءِّ َواألَْرضِّ َولَ 

  ﴾َكذَُّبوْا َفَأَخْذَناُهم بَِّما َكاُنوْا َيكْسُِّبونَ 

، یں گےہعذاب میں رہ ہمیشہ )دنیا میں بھی( خدا ان پر غضبناک ھوا اور آخرت میں بھی  ہےکس قدر برا  

 : ہےواقعا  کس قدر تعجب کا مقام 

 مہاران لوگوں نے کس طریقہ سے میرے ابن عم علی ابن ابی طالب )ع( کو تنھا چھوڑکر خالفت کی 

 ور ان سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔دوسروں کے گلے میں ڈال دی اور آپ کی مخالفت کرکے جداھوگئے، ا

کہ میرے ابن عم کو خانہ نشین بنادیا اور ان کے قتل کے درپے ھوگئے اور واقعا   ہےواقعا  افسوس کا مقام 

کہ انھوں نے رسالت کے ستون اور بنیاد کو چھوڑ دیا، وحی کی جائے نزول کو ترک کردیا اور دنیا کے  ہےتعجب 

 ۔ہیںلوگ خسارے میں  یہیآگاہ ھوجاؤ کہ  ، لئے دین میں اختالف کرڈاال

کہ حضرت  ہیںخدا کی قسم ! ان سے دوری کی وجہ ان کی تلوار سے خوف ووحشت تھی،کیونکہ وہ جانتے 

 نہیںعلی علیہ السالم قوانین اسالمی کو جاری کرنے اور حق وحقیقت کے فیصلہ کرنے میں ذرہ برابر بھی رعایت 

کماِل شجاعت واستقامت سے خداوندعالم کے احکامات کو تمام چیزوں میں جاری ، اور تمام تر شدت اور ہیںکرتے 

 ۔ہیںکرتے 

میشگی سعادت اور دائمی خوشبختی کی ہاور اگر وہ لوگ حضرت کی پیروی کرتے تو وہ راہ مستقیم اور 

رتے اور ان طریقہ سے سیراب ک بہتریندایت کرتے، اور دیکھتے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السالم ان کو ہطرف 

کو بھوک سے نجات دیتے،اور ان کی مشکالت کو دور کرتے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے کہ 

اور اگر ان بستیوں کے ”اور اللچی میں پہچان ھوجاتی۔ زاہدصادق اور کاذب )جھوٹے( میں تمیز ھوجاتی اور 

ان پر آسمان وزمین کی برکتوں )کے دروازے( کھول دیتے مگر  ہمیزگار بنتے تو ہرہنے والے ایمان التے او رپر 

نے بھی ان کی کرتوتوں کی بدولت ان کو )عذاب میں(  ہمپیغمبروں کو( جھٹالیا تو  ہمارے)افسوس( ان لوگوں نے )

 ۔(گرفتار کیا

                                           
 جس کا فائدہ زیادہ ہو.استفادہ کرتا ہے

 ۔پوانی پیتوا ہوےاور احتمال ہےناہل کوا مطلوب وہ شوخص جوو بہوت تھووڑاپانی پینے واال جو کم کم کرکے پانی پیےیاپیاسا

 یعنی فیملی کا ذمہ دار جو خود گھونٹپہال کایعنی پانی

کم کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھالتا ہے۔ ، اور لغت میں بھی اس سے مراد وہ شخص جو نہیں کھاتایا جو مسلسل روزہ رکھتا ہے۔. تمثیول 

 یہاں پر واضح ہے کہ امام  )ع( دنیا سے زیادہ نہیں لیں گے بلکہ اتنا 

  چلتا ہو۔ہی لیں گے جس سے گزارہ 
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جب     کوئی )سالم هللا علیھا( نے انہیں ان  کےکیے ہوے کاموں  کے انجام سے  خبر دار کیا کہ   اور انہوں

ي لقد لقحت )أما لعمرمسئلہ نا اہل لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر اس کا انجام  کیا ہوتا ہے۔

، وذعافًا 2م احتلبوا ملء القعب دمًا عبيطاً ، ث1فَنظِّرٌة ريثما ُتنتج

ما أسسه  4خسر المبطلون، ويعرف التالون غب  ، هنالك ي3مبيداً 

، 6، واطمئنوا للفتنة جأشاً 5فساً وا عن دنياكم أناألولون، ثم طِّيب

شامل، واستبداد من  7 صارم وسطوة معتد  غاشم، وهْرج  وأبشروا بسيف  

لكم، وأن ى  الظالمين يدُع فيئكم زهيدًا وجمعكم حصيدًا. فيا حسرةً 

اپنی جان کی قسم   ، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟8بكم؟ وقد عميت عليكم

ر ہرے نکلے جس کی بناپر انھیں شدید فتنہ وفساد سے دوچار ھونا پڑا، اور زان لوگوں کے کارناموں کے نتائج ب

اور باطل چھرے بے نقاب ھوگئے، آخر کار اس فتنہ وفساد کی بنیاد  ہےل پینا پڑا ، پس باطل خسارے میں ہالہ

اس آگ کو  ہیی اس کا مزہ چکھیں گے،وہ یہ فتنہ برپا کرکے مطمئن ھوگئے، کیونکہ ظالمین نے ہڈالنے والے خود

تک ایک دوسرے پر غلبہ کرنے لگے، اور تمھارے گروہ کو حقیر سمجھا گیا  یہاںبھڑکایا، ننگی تلواریں چھوڑیں، 

دایت کرے، تمھارے دل ٹیڑھے ہاور تمھارا سب کچھ برباد کردیا گیا، واقعا  افسوس کا مقام ھے، خدا تمھاری 

 ۔(گلے میں منڈھ سکتا ھوںی( تمھارے تو کیا میں اس کو )زبر دست یں، ہھوگئے 

مردوں سے بیان کیا تو ان  اپنےکہ یہ خطبہ سن کر عورتیں واپس چلی گئیں اور سب کچھ  ہیں کہتےسوید بن غفلہ 

ی کے لئے بی بی دوعالم کے پاس آئے اور کھا کہ اے سیدة ہوانصار کے بعض لوگ عذر خوا مہاجرینمیں سے 

م ایسا نہ کرتے اور آپ ہم کو یہ سب کچھ بتایا ھوتا تو پھر ہبوالحسن نے ا پہلےماری بیعت سے ہنساء العالمین، اگر 

                                           
یعنی اس فتنے کے نتیجے کا انتظار کرو ۔جناب زہرا سوالم هللا مہلتنتیجہ دینافتنے کی آگ بڑھکانا، فتنے کی بنیاد رکھنا

 علیہا کی مراد اس سے یہ ہے کہ جس فتنے کی تم نے بنیاد 

 کرو۔رکھی ہے اس  سےپیدا ہونے والی مشکالت اور مظالم کا انتظار 

 : خالص خون. : بڑا برتن،  -2

 زہر جو فورا مار دیتی ہے

 جزاء

کسی چیز کو ہمیشہ کےلیے بھال دینا، یہ اس بات کا اشوارہ ہوے کوہ آپ اپونے آپ کوو گنووا دیوں گوے اور یوہ ان پور 

 اظہار ہے۔طنز اور ان کے نقصان کی دھمکی کا 

قورآن مویں بھوی ڈرانوے مطموئنہوو یہ ان کے پاس موجود ماخذ میں ایسا آیا ہے، ہوسکتا ہے اصل میں یووں

 کےلیے اس طرح کی تعبیر کا استعمال ہا ہے 

 ﴾﴿جیسے یہ آیت 

 ہنگامہ ،فتنہ.

 ﴾﴿تم کدہر جارہے ہو، تمھیں کیا ہوگیا ہے:   -8
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 سے دور نہ ھوتے، )یعنی ثقیفہ میں بیعت نہ کرتے( ۔

نہیں سے چلے جاؤ کیونکہ تمھاری خطائیں قابل بخشش  یہاںرا سالم هللا علیھانے فرمایا: تم لوگ ہتب حضرت ز

 یں۔ہ

بھی گامزن رہی۔وہ امت کو آگاہ کرتے تھے،بیدار  )علیہم السالم  (اور اسی راستے پر ان  کی معصوم اوالد

کرتے تھے  اور امام برحق کی جانب ان کی  رہنمائی کرتے تھے۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السالم نے اہل کوفہ 

ں کے نام جو خط لکھا تھا جس میں انہیں  اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو ان کی طرف بھیجنے کے بارے می

)فلعمري ما اإلمام إال العامل بالكتاب واآلخذ بالقسط  :بتایا تھا اس میں لکھا تھا

مجھے اپنی قسم، امام اور پیشوا صرف وہ الحق والحابس نفسه على ذات هللا؛ والدائن ب

شخص ہوسکتا ہے کہ جو کتاب خدا پر عمل کرتا ہے،انصاف قائم کرتا ہے،دین حق کو قبول کرتا ہے اور خود کو 

  .1(خدا کی راہ میں وقف کرتا ہے۔

روز عاشور امام علیہ السالم نے ان کو  خبردار کیا     کہ  شیطان اور گمراہ رہنماوں کی پیروی کرنے اور  

حق و ہدایت کے آئمہ جن کی اطاعت اور نصرت کرنا ان پر واجب ہے،ان کو چھوڑنے کے نتائج کیا ہونگے۔امام 

 سے ایک یہ ہے: حسین علیہ السالم کے اقوال میں

)تب ًا لكم أيتها الجماعة وترحًا، أحين استصرختمونا 

سللتم علينا سيوفًا لنا في  3موجفين 2 والهين فأصرخناكم

أيمانكم وحششتم علينا نارًا اقتدحناها على عدونا 

وعدوكم، فأصبحتم إلبًا ألعدائكم على أوليائكم بغير عدل 

 -لكم الويالت– أفشوه فيكم وال أمل أصبح لكم فيهم، فهال

تركتمومنا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما 

... ويحكم أهؤالء تعضدون وعنا تتخاذلون، أما وهللا 4يستحصف

                                           
 

: ڈرا ہوا.چیخا، 

﴿۔تیز دوڑنا، اور ہوسکتا ہے پوری شدت کے ساتھ دوڑنے پر اس کا اطالق ہوو

﴾ 

اس کا معنی پہلے بیان ہوچکا ہوے، یوہ کنایوہ ہوے اطمینوان قلوب اور نفوس سوے،تلوار نیام میں

 جب کوئی فیصلہ
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ال تلبثون بعدها إال كريثما ُيركب الفرس حتى تدور بكم 

دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهٌد عهده إلي  أبي عن 

 .1ي رسول هللاجد

 ہوئے ہاںخوا ےک نصرت ےس ھمج ھے،ت پریشان و حیران تم جب ہوجائیں۔ ہکوتا اور ںجائی ٹک ہاتھ ہارےتم

 ہفتن ےن ںدشمنو ہارےتم اور ہمارے ں۔کی ننگی خالف ہمارے ںتلواری اپنی ےن تم ۔آیا ےکیلئ مدد ہاریتم ںمی اور

 ہیں۔ ھالتےک ہیںتم خوراک حرام کی دنیا ہے۔صرف اُمید کی انصاف کوئی ہیںتم ےس اُن ہن اور ھڑکائیب آگ کی

 انجام ےس طرف کی غیر ہمارے جو عمل ہیں۔وہ ےکرت ہیام ہیںتم ہو، ھتےرک طمع تم کی جس زندگی ترین پست

 ۔گا ہنچےپ ہیںن کو قبولیت ہو ہو، گیا دیا

کی حمایت  دشمن ہو، کرتے ترک ہمیں اور ہو کرتے ناپسند ہمیں تم کہ نہیں سیاہ روزِ  یہ لئے ہارےکیا تم

 رہے رہ سے سکون و آرام نہایت اور تھیں اندر کے نیام تلواریں جبکہ ہو ہوئے کئے آمادہ کو آپ اپنے ےکیلئ

 کی پروانوں اور ہیں اُڑتی سے تیزی مکھیاں جیسے ہو رہے دکھا بازی جلد و سرعت خالف ہمارے اب تھے۔لیکن

 ہوں۔ مسخ چہرے تمہارے پس ہو، گھیرے ہمیں طرح

 کو تم اور ہو سوار پر گھوڑے سوار گھڑ کہ اتنا بس گے۔ سکو رہ نہ سے سکون دیر ہدزیا تم پھر! رہو ہآگا

 والد میرے جو ہے عہد وہ گے۔یہ جاؤ پھنس میں بھنور کے پریشانی تم کہ گے دیں چکر ایسے گرداب کے مصائب

 .)ہے پہنچایا تک مجھ سے بزرگوار جد میرے نے بزرگوار

کو بیان  یاس معن جو انہوں نے اموی فوج کو دیا تھا ںیاپنے خطبہ م عاشور کے دن  نے نیبن الق ریظہ دیشہ

 ہے: کیا 

أي يزيد بن معاوية وعبيد هللا –)فإنكم ال تدركون منهما 

إال سوء عمر سلطانهما، ليَسمالن أعينكم ويقطعان  -بن زياد

أيديكم وأرجلكم ويمثالن بكم ويرفعانكم على جذوع النخل، 

اثلكم وقر اءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه ويقتالن أم

یزید بن معاویہ اور –تم لوگوں نے  ان دونوں ؛  وهاني بن عروة وأشباهه

                                                                                                                                                      
دشمن قتل کی جرات نہ کرتا لیکن تم نے اس کام کو آسوان بنادیوایعنینہیں ہوا تھا  
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کی حکمرانی میں برائی کے عالوہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔یہی لوگ تھے  جنہوں  –عبیدهللا بن زیاد 

،تمھیں مثلہ کیا اور نے میخوں سے  تمھاری آنکھیں نکالی تھیں،تمھارے ہاتھ پاوں کاٹے تھے

تمھارے بزرگوں اور قاریوں کو  جیسے حجر بن عدی اور اس کے ساتھی،ھانی بن عروہ اور 

 ۔ 1(ساتھیوں کو تختہ دار پر لٹکا دیااس کے 

اور یہ سب  پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور ہمارے زمانے میں بھی یہی ہورہا ہے چونکہ  نسل  در نسل لوگوں 

نے  امت کی قیادت کو نااہل لوگوں  کے تسلط سے نہیں چھڑایا۔ملت پر مسلط ان نااہل لوگوں نے  ملت کو سوائے 

یاجنہوں نے فصل و نسل دونوں کو تباہ برباد فتنہ و فساد، گمراہی،انتشار، تنازعات و جنگ و جدل  کے کچھ نہیں د

مذہبی عقیدے کی کمزوری  کی وجہ سے   -کردیا اور اسالم  کی حقیقی شکل  و صورت کو مسخ کرکے رکھ دیا

متدین لوگوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ہے اور امت کی ہدایت کا سلسلہ بھی سست روی کا شکار ہوگیا ہے، لوگ 

سے محروم ہوگئے ہیں، لوگوں کو اغیار کی غالمی میں دے دیا، امت کا شیرازہ بکھیر اپنی عظیم معنوی دولت 

 ۔ایآفات پر ضائع ک یبڑ گریاور د وںیبدعنوان یحرص و اللچ اور ان ک یاور اسے حکمرانوں کدیا

 اے انصار زہرا سالم هللا علیہا۔۔

بی کو مشاہدہ کررہے ہیں۔چودہ یقینا آج ہم بابرکت فاطمی تحریک کی احیا اور اس کے موقف کی کامیا

صدیوں سے  درباری  مفتیوں  نے  لوگوں کو بادشاہ اور سلطان کی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کی وہ 

سلطان جو اپنے آپ کو امیرالمومنین کہتا ہے اور لوگوں کو مجبور کیا کہ اس سلطان فاجر و فاسق کی اطاعت 

يَُّها الَّذِّيَن آَمُنوْا َأطِّيُعوْا اّلِل َ َوَأطِّيُعوْا َيا أَ ﴿کریں اس  لیے چونکہ اس آیت شریفہ:

میں اولی االمر سے مراد یہی بادشاہ ہے اور اس (59)النساء: ﴾الرَّسُوَل َوُأْولِّي األَْمرِّ مِّنكُمْ 

کے خالف بغاوت اور خروج کو حرام قرار دیا چاہے اس کا فسق و فجوراور ظلم  جتنا بھی بڑھے یہاں تک کہ ان 

)أنه ُقتل بسيف کے بارے میں کہا : )علیہ السالم (بد بختوں نے پیامبر اسالم کے فرزند  ارجمند امام حسین 

 نانا کی تلوار سے مارے گئے ہیں چونکہ انہوں نے حاکم کے خالف خروج کیا تھا۔ کہ وہ اپنےجده(

پہلے دن سے ہی  امت میں  انقالب برپا کرنے کھڑی ہوگئیں تاکہ انحراف   )سالم هللا علیہا   (حضرت زہرا 

۔صرف کا پردہ چاک کردے، لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرے اور امام حق کی طرف ان کی رہنمائی کرے

سے  وںیصد کنیلادعا کرنے سے قیادت حاصل نہیں ہوتی بلکہ عندهللا قیادت کےلیے استحقاق اور اہلیت شرط ہے  

قائم  ہینظر ہی انہوں نے ہے اور ایل ریکے ذہنوں کو گھ روکاروںینے ان کے پ یجعلساز یحقائق ک عہیفقہاء کے ذر

ہ تلوار،زبردستی اور مارشل الء کے ذریعے ہی کیوں بھی  لوگوں پر مسلط ہوجائے چاہے و ہے کہ جو شخص  ایک

                                           
 .283مقتل الحسين للسيد المقرم:  -1
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میں سے بہت سارے ابھی  ہے اور ان  تایاطاعت کا حکم د یان ک یاور خدا تعالٰ نہ ہو وہ  زمین پر هللا کا خلیفہ ہے

 بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔

ےلیے لیکن اب اس خطے کی اقوام نے ان جابر اورفاسد حکمرانوں کے خالف اپنی آزادی کے حصول ک

بغاوت کی ہے اور  درباری مالوں کے ان مسخ شدہ فتووں کو ریجیکٹ کیا ہے۔ بعض حکمران تو  عوامی 

تحریکوں کی حمایت  پر مجبور ہوگئے اور ان کی تائید کی ہے۔آج زمینی حقائق نے   جناب زہرا کے  اموی اور 

نہ چاہتے اس حقیقت کو قبول کیا ہے عباسی وغیرہ دشمنوں کے نظریے کو ریجیکٹ کیا ہے اور سب نے چاہتے یا 

نے  جو مطالبہ کیا تھا یعنی  حکومت  اس کے اہل اور مستحق لوگوں کے سپرد  )سالم هللا علیہا(کہ حضرت زہرا  

 کردی جائے، وہ صحیح تھا۔

بلکہ کامیابی کا دائرہ اس سے کئی گنا زیادہ وسیع ہے۔ امریکہ اور یورپ کے سیاسی تحقیی اداروں میں   

موضوع پر تحقیق ہورہی ہے وہ ان کے حکومتی نظریات کی ناکامی ہے، کیونکہ حکومت کی بنیاد عدل  ہے جس 

جس کا مطلب عوام کے درمیان  حقوق اور فرائض کی برابر تقسیم ہے۔اور اس ہدف اور مقصد   کو عملی جامہ 

ں۔ڈکٹیٹرشپ ناکام ہوگئی چونکہ اس پہنانے میں انسانوں کے اب تک بنائے ہوئے تمام حکومتی نظام ناکام ہوچکے ہی

میں تما م اختیارات ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جمہوری نظام متعارف ہوا  جسے  سب سے 

بڑا انسانی کارنامہ قرار دیا گیا لیکن  بعد میں اسے بھی ناکام قرار دیا گیا چونکہ اس نظام میں ایک خاص طبقے 

ا ہے عام لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچا کر۔ پھر انہوں نے  حکومت میں شراکت کے مفادات کا خیال رکھا جات

کے نظریئے کی طرف رجوع کیا  اور بعد میں  اسے بھی مایوس کن پایا  جو کہ زندگی کو ہی مفلوج کردیتا 

دارے ا یاستیبدل جاتا ہے ،ر ںیپر کوٹے م متیق یک تیاور سالم تیورانہ مہارت ، اہل شہیپ ہیچونکہ ہے

کہ  بہترین حکومتی نظام وہ  ہے ایہوگ نیقیاب  ںیسے محروم ہوگئے۔انہ ہیجدوجہد اور ان کے نظر یک استدانوںیس

ہے جسے اہل البیت علیہم السالم نے هللا تعالی کے حکم سے  متعارف کروایا ہے اور وہ  ہے ایک ایسے شخص 

ب سے بہترین ہو اور لوگوں کےلیے نمونہ عمل ہو کی حکومت جو علم ،استقامت ، تقوی  اور صفات کریمہ میں  س

تاکہ لوگ اسے اپنے لیئے رول ماڈل قرار دے سکیں،ایسا شخص جو کہ لوگوں کے فاسد  امور کی اصالح 

کرسکے اور یہ وہی شخص ہے  جس پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں یعنی  انبیاء،رسل اور آئمہ علیہم السالم اور ان کے 

 ابت کی ساری شرائط رکھتے ہوں۔بعد فقہاء جو آئمہ کی نی

ان اکیڈمیوں نے مذہب اور اقتدار  کے متعلق مکتب اہل البیت علیہم السالم کو صحیح قرار دیا ہے اور   کہا 

ہے کہ شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقائق کو بیان کریں اور  پوری دنیا تک انہیں پہنچائیں یقینا جب لوگ  

 ریب ایمان بھی الئیں گے۔آگاہ  ہوجا ئیں گے تو   عنق
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؛ کیونکوہ پووری تواریخ مویں حوق اور چواہئے یآج نبھوان ںیہوے جوو ہمو کیوسے ا ںیم وںیذمہ دار یان سب  بڑ ہی

باطل کے درمیان جنگ ، حکومت کی جنگ  اور قانون   کی جنگ میں  جس نوے  زموین پور حواکم ہونوا ہوے  صواف 

زمین پر حق کا قانون نافذ ہو اور زمین پر عدالت قائم ہوو اور اس  طور پر قابل مشاہدہ ہے،پس هللا تعالی چاہتا ہے کہ

کووے منتخووب نمائنوودے زمووین پوور حکومووت کووریں، جبکووہ شوویطان  کووے دوسووت،پیراون   خواہشووات نفووس  و طمووع اور 

اقتدار،شہرت اور اثر و رسوخ کے پیچھے  بھواگنے والوے چواہتے ہویں کوہ زموین پور   غلبوہ حاصول کوریں اور قتودار 

۔ان دو طووواقتوں کوووے درمیوووان  کھبوووی خوووتم نوووہ ہوووونے والوووی جنوووگ  طوووول تووواریخ مووویں جووواری و سووواری سووونبھالیں

نے جنگ صفین کے دوران ایک شخص سے کہا جس نے  بوال تھوا: توم اپونے عوراق  )علیہ السالم (ہے۔امیرالمومنین

إنما عرضـَت )لقد عرفُت لوٹ جاو اور ہم اپنے شام کی طرف لوٹتے ہیں،  امام علیہ السالم نے فرمایوا:

هذا نصيحًة وشفقة.. إن هللا تبارك وتعالى لم يرضَ من أوليائه أن يعصى 

في األرض وهم سكوت مذعنون ال يأمرون بالمعروف وال ينهون عن المنكر، 

میں جانتا ہوں تم نے یوہ بوات   ؛  لي  من معالجة األغالل في جهنمفوجدت القتال أهون ع

ہے۔۔۔ لیکن هللا تعالی کو پسند نہیں  کہ زموین پور معصویت ہوو اور اس کوے  خیر خواہی اور دلسوزی کے طور پر کی

سوے  روںیوزنج یمجھے جہنم کودوست خاموشی سے تماشا دیکھیں، امر بہ معروف اور نہی از منکر نہ کریں، پس 

 ۔1(لڑنا آسان معلوم ہوا ،ادہیز

اپنے والد محترم کی  )علیہاسالم هللا (باطل کے خالف اس جنگ کو جاری رکھتے ہوئے حضرت زہراء اور 

سے انہیں رسوا کیا۔اسی ذمہ   مسجد کی طرف نکلیں اور مسلمانوں سے خطاب کیا اور اپنے ناقابل تردید دالئل 

داری کو انجام دینے امام حسین علیہ السالم کربال کی طرف چلے اور مختلف مقامات پر اپنے اس ہدف کا اظہار کیا 

روف، نہی از منکر، اور حکمرانوں کے اخالقی انحراف کو درست کرنے کےلیے کہ وہ  دین میں اصالح،امر بمع

 گھر سے نکلے ہیں۔ اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں:

قال: من رأى سلطانًا جائرًا مستحالً )’( )أيها الناس إن رسول هللا  

لحرام هللا ناكثًا عهده مخالفًا لسنة رسول هللا  يعمل في عباد هللا باإلثم 

حقًا على هللا أن يدخله  فلم يغي ر عليه بفعل وال قول كان والعدوان

اے لوگو رسول هللا صل هللا علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جو بھی ایک ظالم اور جابر حاکم کو ؛  مدخله

 دیکھے جو حرام خدا کو حالل قرار دے رہا ہے،پیمان الہی کو توڑ رہا ہے،رسول خدا کی سنت کی مخالفت کررہا
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ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم سے برتاو کررہا ہے تو وہ شخص اگر زبان سے یا عمل سے اس کی مخالفت نہیں 

 . 1س ظالم بادشاہ کی جگہ پر ڈال دے( کرتا تو هللا تعالی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس شخص کو ا

)إن مجاري األمور واألحكام على أيدي العلماء اور امام علیہ السالم نے فرمایا:

 اهلل األمناء على حالله وحرامه؛ب

پھر ۔ (امور اور احکام کی تدبیر علما کے ہاتھ میں ہے جو کہ هللا تعالی کے حالل و حرام کے امین ہیں

 : فرمایا

)اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسًا في 

سلطان وال التماسًا من فضول الحطام ولكن لنحيي المعالم 

من دينك وُنظهر اإلصالح في بالدك ويأمن المظلومون من 

عبادك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. فإنكم إن ال 

تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء 

يكم وحسبنا هللا وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه نور نب

خدایا  بے شک تو جانتا ہے جو کام ہم انجام دے رہے ہیں  یہ سیاسی قدرت،  ؛ المصير

یعنی بنی امیہ کی مشینری  -مال و ثروت اور دیگر چیزوں کو حاصل کرنے کےلیے نہیں ہے

بلکہ یہ  -ے اور نہ مال کےلیےکے خالف اور خود معاویہ کے خالف نہ مقام و مرتبہ کےلیے ہ

آپ کے اصول و اقدار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کےلیے ہے،اسالمی حکومت میں 

اصالحات انجام دینے کےلیے اور اس لیے کہ تمھارے ستمدیدہ لوگوں  کوان کے حقوق ملیں 

ہیں کی  اور آپ کے مقرر کردہ و اجبات اور احکامات پر عمل ہو۔اگر تم لوگوں نے ہماری مدد ن

اور ظالم کی حمایت کی  تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نبوت  کا چراغ بجھ جائے گا۔اور هللا ہمارے 

 ۔ 2(لیے کافی ہے،اسی پر ہم توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 

ہو۔جب سوے کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے )سالم هللا علیہا (پس آپ لوگوں کو  مبارک ہو جو فاطمہ زہرا 

کوو پہچانوا  اور اس سوے تمسوک کیوا ہوے  توب سوے توم لوگووں نےحوق  کوو  بھوی پہچانوا  )سالم هللا علیہوا (تم نے زہرا

ہے۔پس اس نعمت کی حفاظت کرو اور بیدار رہو، اپنے حقیقی رہنماوں کی معرفوت سوے غافول نوہ ہوجواو جوو آپ کوا 
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َوَجَعْلَنــاُهْم َأئِّمَّــًة ﴿ی طوورف لووے جوواتے ہوویں۔ہاتووھ پکووڑ کوور  آپ   کووو ہوودایت اور هللا تعووالی کووی رضووایت کوو

َيْهُدوَن بَِّأْمرَِّنا َوَأْوَحيَْنا إَِّليْهِّْم فِّْعَل اْلَخيْـَراتِّ َوإَِّقـاَم الصَّـالةِّ َوإِّيَتـاء 

اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سوے رہنموائی کیوا کورتے  ؛الزََّكاةِّ َوَكاُنوا َلَنا َعابِّدِّينَ 

ری ہی بنودگی انہیں اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکٰوة دینے کا حکم دیا تھا، اور وہ ہما تھے اور ہم نے

 ۔(73)األنبياء: ﴾کیا کرتے تھے
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  1اور  امت کا صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا)سالم هللا علیہا (سیدہ فاطمہ الزہرا  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

والسالم على أشرف  الحمد هلل رب العالمين والصالة

المخلوقات وسادتهم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين 

 الطاهرين.

 السالم عليكم أيها اإلخوة المؤمنون ورحمة هللا وبركاته

اسالم میں تین دن ایسے ہیں جب هللا تعالی نے ارادہ کیا کہ  وہ ان کے توسط سے امت کے عقیدے کو 

اور اسالم کو  ہر قسم کے انحراف سے بچائے جس کے توسط سے مضبوط کرے،اس کے راستے کو درست کرے 

 دنیا پرست لوگ اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔انسان کی زندگی  میں    یہ تین دن بہت موثر ہیں:

پہال: غدیر کا دن اور امیر المومنین علی بن ابیطالب کی بیعت بعنوان  امت کےلیے امام کے اور رسول هللا 

کے جانشین کے اور رسالت  مبارکہ کے  مکِمل کے۔اس دن کو هللا تعالی نے یوم اکمال )هللا علیہ و آلہ وسلم  صل(

کی وفات )صل هللا علیہ و آلہ وسلم (الدین اور اتمام النعمہ قرار دیا  چونکہ اس دن رسالت ابدی ہوگئی اور رسول هللا 

 سے  یہ ختم نہیں ہوگی۔

کے  بعد اپنے ماضی کی طرف  )صل هللا علیہ و آلہ وسلم (دوسرا: یوم قیام فاطمی جب امت  وفات رسول هللا 

ْم َعَلى أَفإِّن مَّاَت َأْو ُقتَِّل انَقَلبْتُ ﴿پلٹ گئی جیسا کہ هللا تعالی نے بھی اس کی خبر دی ہے:

 (144)آل عمران: ﴾ ؤں پھر جاؤ گےپھر کیا اگر وہ مرجائے یا مارا جائے تو تم الٹے پا؛ َأْعَقابِّكُمْ 

هللا علیہ و آلہ  ىصل(، رسول هللا )علیہ السالم (تاویل کے معرکے میں یہ یوم فرقان ہے جس میں امیر المومنین

، کےلیے بیان ہو ا )علیہ السالم (کی وفات کے بعد وارد ہوئے تھے جیسا کہ حدیث النبی میں امیر المومنین )وسلم 

 تم تاویل کی بنیاد پر جنگ لڑو التأويل كما قاتلُت على التنزيل)تقاتل على ہے:

طرز عمل کو درست  تو افکار اور ،  ںیدوسرے الفاظ م ،2(جیسا کہ میں نے تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑی گے

 ے گا۔ظاہر کرنے کے لئے جنگ لڑ التیکرنے ، خطوط پر نقاط رکھنے اور تفص صحیحکرنے ، انحراف کو 

                                           
 25/4/2012=  1433جموادى الثانیوة//3هللا العظمی الشیخ محمد یعقوبی نے ان ہزاروں مومنین سے کیا تھا جووسااللنہ خطاب جو کہ آیت 

 کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سالم هللا علیہا کی زیارت کے شعائر 

 کے احیا کےلیے نجف اشرف میں امیر المومنین علیہ السالم کے پاس آئے تھے۔
 )علي تاویل کے ساتھ ایسے لڑا جیسے میں تنزیل کے ساتھ لڑا تھا(.-2
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ظالم  کاریخدا اور اس کے رسول کے خالف برسر پ، کا دن یقربان ینذرانوں ک یمتیقاشورا،تیسرا: یوم ع

ے کا دن۔یوم عاشورا کے بعد امامت اور خالفت الہی کا راستہ ظالم اور جابر بادشاہوں حکمرانوں کو بے نقاب کرن

 تاکہ ؛َمْن َحيَّ َعن َبي َِّنة  لِّيَْهلِّكَ َمْن َهَلكَ َعن َبي َِّنة  َوَيْحيَى ﴿ :کے راستے سے الگ ہوگیا

 ( 42)األنفال: ﴾ جو ہالک ہو وہ اتمام حجت کے بعد ہالک ہو اور جو زندہ رہے وہ اتمام حجت کے بعد زندہ رہے

 پتوں اور خندقوں کو مالنے کا زمانہ گزر چکا ہے۔

پر غدیر کے )لم صل هللا علیہ و آلہ وس(اگر امت اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی اور جو کچھ رسول اکرم 

دن  نازل ہوا تھا اس پر عمل کرتی تو اسے دوسرا دن دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی  اور وہ دن ہے   فاطمی قیام 

نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرکے ادا کی  جبکہ ابھی اس )سالم  هللا علیہا (کا دن، جس دن کی قیمت  جناب زہرا 

 مل نہیں دیکھی تھیں۔نے اپنی زندگی کی اٹھاریں بہاریں  بھی مک

کی نصیحت سنی جاتی اور امت حق کو   اس کے اہل کی طرف لوٹا دیتی  )سالم هللا علیہا(زہرا  اگر حضر ت

کی بیعت کرتی تو امت میں انتشار اور انحراف کھبی پیدا نہ ہوتا اور نہ رسول اکرم  )علیہ السالم (اور امیر المومنین

کے نواسے اور جنت کے جوانوں کے سردار کا خون بہانے کی  نوبت  آتی اور نہ  ہی )هللا علیہ وآلہ وسلم  ىصل(

 کی بیٹیاں اسیر ہوتیں اور  شہر شہر پھرائی جاتیں۔صل هللا علیہ و آلہ وسلم (رسول 

اسالم ناب محمدی کی حفاظت کےلیے ان تین دنوں کو  زندہ  رکھنے کی اشد ضرورت ہے اور اسی طرح  

وجود حقائق کو بیان کرنے کی  بھی بے حد ضرورت ہے۔ صدیاں گزر گئیں لیکن پہلے والے دو ان کے دامن میں م

دنوں کو بڑے لیول پہ منانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا یا تو تقیہ کی وجہ سے یا پھر اس لیے کی ان کی وجہ سے 

۔﴾أْن َتخشَاهُ َوهللاُ أَحقُّ ﴿)والحق أحق أن ُيتَّبع( دوسروں کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے۔

تنہا رہ گیا اور امت کے عقیدے کو فراخدلی سےتحفظ فراہم کرتا رہا اور اسے  )علیہ السالم(اور یوم الحسین 

 )علیہ السالم(انحراف اور گمراہی سے بچاتا رہا، اگر دوسرے دو نوں کو بھی وہ توجہ حاصل ہوتی جو یوم الحسین 

وجاتا اور هللا تعالی کے اذن سے فتح  حاصل ہوجاتی جس کی عالمتیں کو حاصل ہوئی  تو  برکتوں کا دائرہ وسیع ہ

 اور آثار آج ہم مشاہدہ کررہے ہیں۔

 (پس امت، اپنی اسقامت  اور دین پر ثابت قدم رہنے اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے حصول میں رسول هللا

اور کچھ   )سالم هللا علیہا(، فاطمہ الزہرا  )معلیہ السال(کی فات کے بعد امیرالمومنین  )هللا علیہ و آلہ و سلم ىصل

افراد کے جو ان کے ساتھ کھڑے رہے اور جنہوں نے ان کے راستے اور آثار کو آنے والی نسلوں کےلیے سنبھال 
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کر رکھا،  کی مدیون ہے۔ان کی تعداد بہت کم  ہے لیکن ان کی عطا بڑی ہے اور ان کی برکات تمام نسلوں کو شامل 

 ہیں۔

کا   )سالم هللا علیہا(لوگ الٹے پاوں پھر گئے   اس دن امت کو ثابت قدم رکھنے میں فاطمہ الزہرا جس دن  

بہت اہم کردار تھا۔کسی میں ہمت نہیں تھی  وہ ان کے موقف کے سامنے کھڑا ہوجاتا۔ہمت کمزور ہوچکی تھی، 

ی،شکوک و شبہات عام ہوچکے دلوں پر خوف سوار تھا،طاقتیں ٹوٹ چکی تھیں، شیطان کی آواز بلند ہوچکی تھ

تھے، عقول  دھندال چکی تھیں اور انہیں اس دن کی سنگینی اور تباہ کن نتائج کا ادراک نہیں تھا تو ایسے میں  ان  

 کی ساری  توجہ اسالم کو حفظ کرنے اور امت کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنے پر  تھی۔ –سالم هللا علیہا  -

 پیارے دوستو:

ان امور میں سے ہےجن پر قرآن نے خصوصی توجہ دی ہے۔ چونکہ انسان اس دنیا میں  -استحکام -لفظ ثبات

بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہوجاتا ہے جن سے  نجات  هللا تعالی سے طلب استحکام و ثبات اور اس پر عمل 

انی دشمن سے روبرو کرکے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لہذا  جب مومنین   شیطان ،نفس امارہ اوراپنے کسی  انس

َربََّنا َأْفرِّْغ َعَلْيَنا َصبْرًا َوَثب ِّْت ﴿ہوتے تھے تو وہ یوں هللا تعالی سے مدد مانگتے تھے:

اے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ؛ َأْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعَلى اْلَقْومِّ اْلكَافِّرِّينَ 

  ۔ (250)البقرة: ﴾ کرہمارے پاؤں جمائے رکھ اور اس کافر قوم پر ہماری مدد 

بِّي   َقاَتَل َمَعُه رِّب ِّيُّوَن َكثِّيٌر َفَما َوَهُنوْا لَِّما َأَصاَبُهْم فِّي ﴿
َوَكَأي ِّن م ِّن نَّ

سَبِّيلِّ اّلِل ِّ َوَما َضُعُفوْا َوَما اسَْتكَاُنوْا َواّلِل ُ ُيحِّبُّ الصَّابِّرِّيَن، َوَما َكاَن 

فِّْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوإِّسَْراَفَنا فِّي َأْمرَِّنا َوَثب ِّْت َقْوَلُهْم إِّالَّ َأن َقاُلوْا ربََّنا اغْ 

 سے ہتو کر بہ ساتھ کے جن ہیںاور کئی نبی ؛ َأْقَداَمَنا وانُصْرَنا َعَلى اْلَقْومِّ اْلكَافِّرِّينَ 

 اور ہیں، دبے وہ نہ اور ہوئے سست نہ اور ہیں ہارے نہ پر پہنچنے تکلیف میں راہ کی هللا پھر ہیں، لڑے والے هللا

 ہمارے رب ہمارے اے کہ کہا نہیں کچھ کے اس سوائے نے ہوںاور انہے۔ کرتا پسند کو والوں رہنے قدم ثابت هللا

 اور رکھ ثابت قدم ہمارے اور ،(دے بخش اسے) ہے ہوئی زیادتی ےم سہ میں کام ہمارے جو اور دے بخش گناہ

 ۔ (147)آل عمران: ﴾دے۔ مدد ہمیں پر قوم کی کافروں

 کی نمایاں صفات میں)صل هللا علیہ و آلہ وسلم (جہاں قدم ڈگمگا جاتے تھے وہاں پر ثابت  قدم رہنا رسول هللا  

نےاس وصف کے ساتھ ان کی توصیف کی  )علیہ السالم (ایک صفت تھی اور دعائے صباح میں امیر المومنین سے

 یک یماض یقدم اور وہ ثابتدم على زحاليفها في الزمن األول؛ )والثابت القہے:
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"انہوں نے  استقامت اور ثبات کو اپنی معزز زندگی میں مجسم  کیا پر اس   کا کہیں نہ اظہار کیا ڈھلوان پر یپھسلت

   ۔ 1(ی اور اس پر شواہد بہت زیادہ ہیںاور  نہ  ہی اس میں کمی آنے د

)صلوات هللا علیھم أجمعین( اور ان کے پیروکاروں کے اہل بیت  –صل هللا علیہ و آلہ وسلم – پاور اسی پر  آ

میں سے نیک  لوگ ثابت قدم رہے۔ان کی زندگی میں   استقامت،تسلسل اور صبر آخری سانس تک  رہا اور تھک 

کر بیٹھ جا نا ان کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا،اور احادیث  نے بھی اسی کا حکم دیا ہے  جیسا کہ 

)إن قامت الساعة وفي يد  کی حدیث میں وارد ہوا ہے: هللا علیہ و آلہ و سلمصل  (رسول خدا 

اگر قیامت أن ال يقوم حتى يغرسها فليغرسها؛ أحدكم فسيلة، فإن استطاع 

برپا ہوجاتی ہے اور آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہے تو اگر ممکن ہو تو اسے لگا کر ہی کھڑا ہو جائے اور 

 ۔ 2( ہونا چاہیےاسے لگا کرہی کھڑا 

اور ہمیں اس وقت استقامت اور ثبات کی بے حد ضرورت ہے چونکہ  موجودہ زمانے میں شبہات بہت زیادہ 

کامیابی  ہوگئے ہیں۔گمراہی اور فساد ہر طرف پھیل چکے ہیں،دشمن متحد ہےاورمسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔

سے منقول )علیہ السالم (امام زین العابدین  ا ہے ،جاسکت ایحاصل ک ہی  سے یکو صرف ثابت قدم اور حسن خاتمہ

ر ألف شهيد، )من ثبت على واليتنا في غيبة قائمنا أعطاه هللا أجہے:

میں ہماری والیت پر  کے زمانہ کی غیبت )علیہ السالم( ہمارے قائم شخص جومثل شهداء بدر وأحد؛

صل (اور رسول هللا  ۔)اگ ثواب عطا کرے شہیدوں کاہزار  ےک احد و اس کو شہدائے بدر قائم رہے گا، خداوندعالم

والذي بعثني بالحق بشيرًا، إن الثابتين على سے منقول ہے: )هللا علیہ و آلہ وسلم

خدا کی قسم جس نے مجھے حق  األحمرالقول به في زمان غيبته ألعز من الكبريت 

جو ثابت قدم  رہیں گے وہ مجھے  میں  ےکے ساتھ خوشخبری سنانے واال بنا کر بھیجا ہے، اس کی غیبت کے زمان

اور یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا  بلکہ صرف ان لوگوں کو مل جاتا  ، 3(ریت احمر سے بھی زیادہ عزیز ہیںکب

                                           
ظاہرا اس سے مراد پیدائش، گواہی اور عہد لیونے ب زیادہ پھسلنے کی جگہلکی جمع ہے جس کا مط ہیہ زحلوف

﴿کا زمانہ ہے

اور جوب  ﴾

 تیرے 

ں سے ان کی اوالد کو نکاال اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہوا رب نے بنی آدم کی پُشتو

 ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں، )یوں نہ ہو کہ( کہیں قیامت کے دن 

 "کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔

 

 ںیہ ںمی 1/180:ہمیزان الحكم احادیث ںدونو
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ہے جن پر خدا وند متعال کا خاص کرم ہو اور  اور انہوں نے اس مقام کے حصول کےلیے محنت کی ہو۔امام 

)إن هللا عز وجل إن شاء ثب تك فال يجعل ہے، فرمایا: سے روایت)علیہ السالم   (صادق

بے شک هللا تعالی اگر چاہے تو آپ کو ثابت قدم رکھ سکتا ہے اور آپ کی طرف  ؛إلبليس عليك طريقاً 

)ستصيبكم شبهة فرماتے ہیں: )علیہ السالم(ایک اور روایت میں امام صادق ، 1 ابلیس کو آنے نہیں دیتا

وال إمام هدى، ال ينجو منها إال من دعا بدعاء فتبقون بال علم يرى 

الغريق قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: يا هللا يا رحمن يا 

عنقریب آپ شکوک و شبہات کا شکار ؛رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

۔ان حاالت میں  ہونگے اس وقت نہ کو ئی پرچم آپ کو نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی امام جو آپ کی ہدایت کرے

 صرف وہ لوگ ان شکوک وشبہات سے نجات حاصل کریں گے جو دعای غریق کو پڑھیں گے۔

فرمایا:آپ کہو گے:اے خدا ،اے بخشنے واال، اے وہ جو دلوں  کو دگر  میں نے کہا: دعای غریق کیا ہے؟

 ۔ 2(گون کرتا ہے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ

)آل َربََّنا الَ ُتزِّْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد إِّْذ َهَدْيَتَنا﴿یں سے ہے:اور قرآن کریم کی دعاوں م

صل (اور نبی مکرم (74)اإلسراء:  ﴾َوَلْوال َأْن َثبَّْتَناكَ ﴿: مجمع البیان میں ذکر ہوا ہے(، 8عمران:

 ۔ 3تكلني إلى نفسي طرفة عين  أبدًا(اللهم ال نے فرمایا)هللا علیہ و آلہ وسلم 

ہمارے لئے جائز نہیں  کہ ہم اپنے ایمان  اور   ظاہری واجبات کی انجام دہی پر مغرور ہوں چونکہ جب تک 

امتحان اور مصیبت کے وقت  ثابت قدم نہیں ہونگے ان کا کوئی فائدہ نہیں؛ جب انسان کے قدم  خواہشات نفسانی کی 

دوری اختیار کرتا  کرنے والوں سے  یف رہنمائطر یاور حق کپیروی اور دنیا کی محبت میں  لڑکھڑا جاتے  ہیں 

 ہے تو ایسی حالت میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہوجاتا ہے۔

نے اس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے جس سے ہمارا )سالم هللا علیہا  (اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا 

کی پیروی،  )علیہ السالم  (اور وہ ہے امیر المومنینایمان ثابت رہتا ہے اور عمل صالح کی طرف ہمیں لے جاتا ہے 

: نے ارشاد فرمایا  )صل هللا علیہ و آلہ وسلم(ان کے راستے پر چلنا اور ان کی والیت سے تمسک کرنا،نبی مکرم 
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)ما َثبََّت هللا حبَّ علي في قلب مؤمن فزلَّت به قدم إال ثبََّت هللا قدمًا يوم 

کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ   )علیہ السالم(تعالی کسی کے دل میں علی جب هللا ؛القيامة على الصراط

 .1(م رکھتا ہے۔شخص  کسی لغزش کا شکار ہوجاتا ہے تو هللا تعالی قیامت کےدن  صراط پر اسے ثابت قد

)أثبَُتكم على الصراط أشدُّكم حبًا  سے روایت ہے:)هللا علیہ و آلہ وسلم  ىصل(اور آپ 

سے پل صراط ہ پر وہ شخص سب سے زیادہ ثابت قدم رہے گا جو میرے اہل بیت سے  تم میں ؛ألهل بيتي

 ۔ (سےزیادہ محبت کرے گا  سب 

َوَلْو َأنَُّهْم َفَعُلوْا َما ُيوَعظُـوَن ﴿ سوے اس آیوت: )علیہموا اسوالم  (امام باقر اور امام جعفر صادق

ُهْم َوَأشَدَّ َتثْبِّيتاً  )ولـو کی تفسیر میں نقل ہووا ہوے:( 66)النساء: ﴾بِّهِّ َلكَاَن َخيْرًا لَّ

 ۔3 (لخالف فعلوا ما يوعظون به في عليأن أهل ا

هللا تعالی نے ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے اور ہم  سے طلب کیا ہوے کوہ ہوم  هللا تعوالی اور اس کوے 

ی  کوا سوبب وسویاور ما یناکوامٹووٹ پھووٹ ، رسول کی اطاعت کرکے،صبر سےاور تنازعات کوو تورک کورکے جوو 

َيا َأيَُّهـا الَّـذِّيَن آَمُنـوْا إَِّذا ﴿ بنتے ہیں ،ایمان پر ثابت قدم رکھنے والے اسوباب    مہیوا کوریں:

َلقِّيُتْم فَِّئًة َفاْثبُُتوْا َواْذُكُروْا اّلِل َ َكثِّيرًا لََّعلَّكُْم ُتْفَلُحـوَن، َوَأطِّيُعـوْا اّلِل َ 

وْا َفَتْفَشــُلوْا َوَتــْذَهَب رِّيُحُكــْم َواْصــبُِّروْا إِّنَّ اّلِل َ َمــَع َوَرُســوَلُه َوالَ َتَنــاَزعُ 

اے ایمان والو! جب کسوی فووج سوے ملوو توو ثابوت قودم رہوو اور هللا کوو بہوت یواد کورو تاکوہ توم نجوات ؛ الصَّابِّرِّينَ 

تمہواری ہووا اکھوڑ پاؤ۔اور هللا اور اس کے رسول کا کہا مانو اور آپوس مویں نوہ جھگوڑو ورنوہ بوزدل ہوو جواؤ گوے اور 

َوَلـْو ﴿ (46-45)األنفـال:  ﴾جائے گی، اور صبر کرو، بے شک هللا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

ُهْم َوَأشَدَّ َتثْبِّيتاً  اور اگور یوہ لووگ وہ  ؛َأنَُّهْم َفَعُلوْا َما ُيوَعظُوَن بِّهِّ َلكَاَن َخيْرًا لَّ

 ﴾زیادہ بہتر ہوتا اور )دین میں( زیادہ ثابت رکھنے واال ہوتا۔کریں جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے 

 ۔ (66)النساء:
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)إنما هي نے فرمایا:)علیہ السالم (۔ امیر المومنین ہے یٰ تقو عہیذر  ایک  استحکام کے حصول کا

األكبر، وتثبت على نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف 

میں تقوی کے ساتھ تربیت کرتا ہوں تاکہ بڑے خوف والے دن یہ میرا نفس ہے جس کی جوانب المزلق؛ 

 ۔ 1(اہ  کے اطراف میں  ثابت قدم رہےمیں   امن کے ساتھ وارد  ہوسکے اور لغزشگ

استحکام کے حصول کا ایک اور ذریعہ  محارم الہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔امام صادق علیہ السالم سے 

)الذي يثبته فيه الورع، مضبوط ہوسکتا ہے،فرمایا: جب پوچھا گیا  کہ انسان کا ایمان کیسے

جو چیز انسان میں ایمان کو مضبوط کرتی ہے وہ ورع ہے اور جو چیز  والذي يخرجه منه الطمع

انسان کا ایمان  نیک عمل کے ساتھ ہی مضبوط ہوتا ہے اور نتیجہ  .مان کو نکالتی ہے وہ طمع ہے(انسان سے ای

عمل کے بغیر  ایمان؛ )وال يثبت اإليمان إال بعملفرماتے ہیں:)السالم علیہ (دیتا ہے۔امام صادق 

 ۔3(مضبوط نہیں ہوسکتا

 سے روایت ہے، فرمایا:)علیہ السالم (اور ابو جعفر 

( برجل يغرس غرسًا في حائط له، فوقف له ص) رسول هللا)مر  

وقال: أال أُدل ك على غرس أثبت أصالً وأسرع إيناعًا وأطيب 

وأبقى؟ قال: بلى فُدلَّني يا رسول هللا، فقال: إذا ثمرًا 

أصبحت و أمسيت فقل: سبحان هللا والحمد هللا وال إله إال هللا وهللا 

أكبر، فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة 

.من أنواع الفاكهة وهن من الباقيات الصالحات  

اس سے گزرے جو  اپنے باغ میں هللا علیہ و آلہ وسلم ایک شخص کے پ ىرسول هللا صل 

کوئی درخت لگا رہا تھا ۔ پیامبر اسالم ص وہاں پر رکے اور فرمایا: کیا میں تمھیں کسی ایسی 

کھیتی کے بارے میں نہ بتاوں جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور مختصر وقت میں پھل دیتی ہے، 

                                           
اموام کوو خبور ملوی کوہ بصورہ کوے  جوببن حنیف انصاری کے نام ایک خط ہے جسے امام  علیہ السالم نوے توب لکھوا  عثمان

 گورنر یعنی عثمان بن حنیف انصاری نے ایک ایسی دعوت 

قبول کی ہے جس میں شرکت کرنے والے سب امیر لوگ تھے۔
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یارسول هللا ، میری جس کا میوہ پایدار تر اور  پاکیزہ تر ہے۔اس شخص نے کہا کیوں نہیں 

: هللا علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا :صبح و شام یہ پڑھو ىرہنمائی فرمائے۔پس آنحضرت صل

، بے شک ہر تسبیح کے سبحان هللا والحمد هللا وال إله إال هللا وهللا أكبر

وہ باقیات الصالحات میں بدلے جو تم پڑھوگے جنت میں دس درخت تمھیں دیئے جائیں گے اور 

 ۔ 1(گےسے ہون

)من زهد فـي الـدنيا، ولـم يجـزع مـن سے  منقول ہوے:)علیہ السالم  (امیر المومنین

ذلها، ولم ينافس من عزها، هداه هللا بغير هداية مـن مخلـوق، وعلمـه 

جوس نوے بھوی دنیوا ؛بغير تعليم، وأثبت الحكمة في صدره وأجراها على لسانه

اور اس دنیوا کوی عوزت حاصول کورنے کےلویے دوسوروں سوے  میں تقوی اختیار کیا ،اس کی ذلت پہ بے تابی نوہ کوی

رقابت نہ کی،هللا تعالی خود اس کی ہدایت کورے گوا اور بغیور تعلویم کوے اسےسوکھائے گوا، اس کوے دل مویں علوم کوو 

۔ (اور اس کی زبان پر جاری کرے گا مضبوط کرے گا

)من زار الحسن في بقيعه ثبته هللا على ایک اور حدیث میں آیا ہے 

جو شخص بھی بقیع میں امام حسن مجتبی علیہ ؛  ط يوم تزل فيه األقدامالصرا

پر اسے ثابت  السالم کی زیارت کرے گا، تو جس دن قدم لڑکھڑائیں گے، هللا تعالی  پل صراط 

 2(قدم رکھے گا۔

بے شک ایمان پر ثابت قدم رہنا ایک لطف ہے، هللا تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے 

َوَلْوالَ َأن َثبَّْتَناَك َلَقْد كِّدتَّ َتْرَكُن إَِّليْهِّْم شَيْئًا ﴿عطا کرتا ہے: 

 قریب کے جھکنے طرف کی ان سا ھوڑات کچھ تو رکھتے نہ قدم ثابت تجھے ہماور اگر  ؛َقلِّيالً 

ُقْل َنزََّلُه ُروُح اْلُقُدسِّ مِّن رَّب ِّكَ بِّاْلَحق ِّ لُِّيثَب َِّت ﴿ (74)اإلسراء: ﴾ تھا

 کی رب تیرے اسے کہ دے ہہتو ک ؛آَمُنوْا َوُهًدى َوُبشَْرى لِّْلُمسْلِّمِّينالَّذِّيَن 

 اور دے جما دل کے ںلووا ایمان تاکہ ہے اتارا ساتھ کے سچائی نے فرشتے پاک سے طرف

۔ (102)النحل: ﴾ہے خوشخبری اور ہدایت لیے کے فرمانبرداروں  

 کو دلوں ہارےاور تم ؛األَْقَدامَ َولِّيَْربِّطَ َعَلى ُقُلوبِّكُْم َوُيثَب َِّت بِّهِّ ﴿
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َكَذلِّكَ لُِّنثَب َِّت بِّهِّ ﴿ (11)األنفال: ﴾دے جما قدم تمہارے سے اس اور دے کر مضبوط

 ۔ (32)الفرقان:  ﴾دیں اطمینان کو دل تیرے سے اس ہم ہتاک ؛ ُفَؤاَدكَ 

ہوے  اور جوو لووگ  لیکن وہ ایموان اور هللا تعوالی کوی محبوت سوے لبریوز نفوس مطمئنوہ کوے انودر سوے صوادر ہوتوا

صاحب نفس مطمئنہ ہیں ،قرآن کریم میں هللا تعالی نے  ان کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے وہ هللا تعالی کی اطاعت 

 کو برقرار اور قائم رکھنے کےلیے اپنی  مرضی سے  نیک عمل انجام دیتے ہیں:

ّلِل ِّ َوَمثَُل الَّذِّيَن ُينفُِّقوَن َأْمَواَلُهُم اْبتَِّغاء َمْرَضاتِّ ا﴿

َوَتثْبِّيتًا م ِّْن َأنُفسِّهِّْم َكَمثَلِّ َجنَّة  بَِّرْبَوة  َأَصاَبَها َوابٌِّل َفآَتْت 

ُأُكَلَها ضِّْعَفيْنِّ فإن لَّْم ُيصِّبَْها َوابٌِّل َفطَلٌّ َواّلِل ُ بَِّما َتْعَمُلوَن 

اور جو لوگ اپنے اموال کو رضائے خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی ؛َبصِّيرٌ 

سے خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تیز  غرض

بارش آکر اس کی فصل دوگنا بنا دے اور اگر تیز بارش نہ آئے تو معمولی بارش ہی کافی 

 (265)البقرة:   ﴾ ہوجائے اور هللا تمہارے اعمال کی نیتوں سے خوب باخبر ہے

دعا اور عمل کے ذریعے ایمان پور ثابوت قودم رہونے کوی کوشوش  اور  سچا ہو اگر بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ 

ُيثَب ُِّت اّلِل ُ ﴿۔ رکھتا ہے خوش ںیوآخرت م ایاور اسے دنثابت قدم  اور سالم رکھتا ہےاس کو  یٰ تو خداتعال  کرتا ہو

ةِّ َوُيضِّـلُّ اّلِل ُ الَّذِّيَن آَمُنوْا بِّاْلَقْولِّ الثَّابِّتِّ فِّي اْلَحيَاةِّ الدُّْنيَا َوفِّي اآلخِّرَ 

هللا ایمان والوں کوو دنیوا اور آخورت کوی زنودگی مویں سوچی بوات پور  ؛ الظَّالِّمِّيَن َوَيْفَعُل اّلِل ُ َما َيشَاءُ 

اموام ( 27)إبراهيم:  ﴾ثابت قدم رکھتا ہے، اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور هللا جو چاہتا ہوے کرتوا ہوے۔

)إن الشــيطان ليــأتي الرجــل مــن سووے اس کووی تفسوویر موویں وارد ہوووا: )علیووہ السووالم(صووادق 

عليه فيـأبى  أوليائنا عند موته عن يمينه وعن شماله ليضل ه عما هو

ہمارے طرفدار اور شیعوں میں سوے کسوی کوی رحلوت کوا وقوت جوب  پہونچ جاتوا ہوےهللا عز وجل له ذلك؛ 

کوو اس چیوز سوے منحورف کورے جوس پور وہ اعتقواد  اس کے دائیں بائیں سے شیطان اس کے پاس آتواہے تاکوہ اس

  ۔1 ے(رکھتا ہے لیکن خدا وند اس کو روکتا ہ
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نے اپنے )سالم هللا علیہا (اور امت کےلیے یہی خیر اور بھالئی  ہے جس  کا اظہار صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا 

ہے اور ان کی مخالفت  دیکی پیروی کی دعوت )علیہ اسالم  (خطبوں میں کیا ہے اور لوگوں کو   امیرالمومنین

)ويحهم أّنى زعزعوها عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوة : سے روکا ہے

والداللة، ومهبط الروح األمين، والَطِبين بأمور الدنيا والدين، أال 

رسالت کے مرکز   کیوں  خالفت کو ! یل اور بدبختی ہو ان پرو؛ ذلك هو الخسران المبين

سے،جبرئیل امین کی نزول کی جگہ سے اور اس شخص سے جو دین اور دنیا کے   اساس نبوت و رہنما اور  سے

  ۔ (پس  یہ سراسر نقصان ہے ہیں ؟  امور  سے آگا ہیں باہر لے گئے

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَليْهِّم َبَرَكات  ﴿

ضِّ َوَلـكِّن َكذَُّبوْا َفَأَخْذَناُهم بَِّما َكاُنوْا م َِّن السََّماءِّ َواألَرْ 

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہوجاتے۔ تو ہم ان پر آسمان ؛ َيكْسُِّبونَ 

اور زمین کی برکات )کے دروازے( کھول دیتے مگر انہوں نے تو تکذیب کی۔ سو ان کے 

 ۔ (96عراف:)األ ﴾ اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا

بے شک اس نے ان کو اس انحراف کے نتائج سے ڈرایا  اور آگا ہ کیا کہ وہ  ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد 

)أما لعمري لقد َلقِّحت، َفَنظَِّرٌة رکھ رہے ہیں  جو آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کردے گا:

دمًا عبيطًا وزعافًا مبيدًا،  2، ثم احتلبوا ملء الُقْعب1ريثما ُتنتج

  هنالك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غبَّ ما أسس األولون(.

اے فاطمیون ،  فاطمی شعائر کو زندہ کریں، هللا تعالی اوراس کے رسول کی نصرت کریں،اہل البیت سے 

وی بالوں اور مصیبتوں اپنی محبت کا اظہار کریں۔هللا تعالی کی مضبوط رسی کو تھامے رکھیں، نتیجے میں دنیا

سے بھی نجات ملے گی اور آخرت میں پل صراط سے گزرنے میں بھی آسانی ہوجائے گی۔هللا تعالی فرماتا ہے:

اگر تم هللا تعالی کی مدد کرو (." 7)محمد: ﴾إِّن َتنُصُروا اّلِلََّ َينُصْرُكْم َوُيثَب ِّْت َأْقَداَمكُمْ ﴿

 یں ثابت قدم رکھے گا۔"گے تو وہ بھی تمھاری مدد کرے گا اور تمھ

اولیائے خدا کی نصرت کرنا ،ان کے حق کا اظہار کرنا اور ظالموں سے ان کو ان کا حوق دلوانوا،اس سوے بوڑی 

                                           
 یعنی جانوروں کا بچے کو جنم دینا

جوو نقشوہ ، اور کہا گیا ہے: بچے کےلویے پیالوہ کپ کیکا ا ڑیلک، اور کہا گیا ہے:  االپی بڑا ہتب

 ہے   کھینچاجناب زہرا سالم هللا علیہا نے ان حاالت کا 

بہت زیادہ بلیغ اور فصیح ہے جس میں اس نے فتنے کو ایک حیوان سے تشبیہ دی ہے جو عنقریب ایک بچے کو جونم دے گوا اور اس کوے 

 بعد جو کچھ اس سے حاصل ہوگا وہ خالص خون ہوگا۔
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هللا تعالی کی اور کیوا  نصورت ہوسوکتی ہے،پوس حضورت زہورا سوالم هللا علیہوا کوی نصورت کرنوا اور ان کوو انصواف 

)من مشـى مـع کی اس حدیث مبارک کا سب سوے بوڑا موورد ہوے:دلوانا پیامبر اسالم صل هللا علیہ وآلہ وسلم 

جوو بھوی  مظلوم حتى يثبت له حقه، ثب ت هللا تعالى قدميه يوم تزل األقـدام

کسی مظلوم کی حمایت کرے اور اس کو اس کا حق دلوایے تو هللا تعالی اس کو اس دن ثابت قدم رکھوے گوا جوس دن 

۔1(سب کے قدم  لڑکھڑاتے ہیں

هللا تعالی نے  ہم پر ایک اور سبب کےذریعے ثابت قدم رہنے کوا  اہتموام اور احسوان کیوا ہوے اور وہ ہوے  انتظوار 

سے علی بن یقظین نوے روایوت  کوی ہوے، فرمایوا:)علیہ السالم (فرج اور ان کی جہانی حکومت کی امید۔امام کاظم 

"  ٫ي سـنة()قال لي أبو الحسن )ع(: الشيعة ُترب ى باألماني منذ مـائت

دو سو سالوں سے امیدوں کے ساتھ شیعوں کی تربیت ہورہی ہے۔" اور علی بن یقضین نے اس قول کوی تشوریح کوی 

إن هذا األمر ال يكون إلى مائتي سنة أو ثالث مائة : )فلو قيل لنا:ہوے

سنة لقست القلوب ولرجع عامة الناس عن اإلسـالم، ولكـن قـالوا: مـا 

اگور ہوم سوے کہوا جوائے:  قلوب الناس وتقريبًا للفرج؛فًا لأسرعه وما أقربه تأل  

سخت ہوجائیں گے اور بہوت سوارے لووگ وقت  بے  شک یہ امر دو  سو سال تین سو سال بعد  واقع ہوگا تو دل  اس 

ں کو  حوصلہ اور امید مل جواتی اسالم سے دور ہوجائیں گے لیکن اگر کہا جائے یہ امر نزدیک ہے تو اس سے دلو

 ۔2( ہے

کی طرف سے سنی )صل هللا علیہ وآلہ وسلم  (زمانہ غیبت میں حق پر ثابت قدم رہنے والو، رسول هللاائے 

 اور شیعہ کتب میں آپ کےلیے خوشخبری ہے:

)سيأتي قوٌم من بعدكم، الرجل الواحد منهم له أجر 

خمسين منكم، قالوا: يا رسول هللا نحن كن ا معك ببدر وُأُحد 

فقال: إنكم لو ُتحمَّلون ما وحنين ونزل فينا القرآن! 

تمھارے بعد عنقریب ایک قوم آئے گی جس کے ایک ؛ ُحم ِّلوا لم تصبروا صبرهم

صل  (آدمی کا ثواب تمھارے پچاس آدمیوں کے ثواب کے برار ہوگا۔انہوں نے کہا :یا رسول هللا 
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رآن ہمارے ہم نے جنگ بدر،احد اور حنین میں آپ کی ہمراہی کی  اور ق )هللا علیہ وآلہ وسلم 

نے فرمایا: جو کچھ وہ  برداشت  کررہے ہیں  )صل هللا علیہ وآلہ وسلم  (درمیان نازل ہوا ۔ پیامبر

اگر آپ پر وارد ہوتا تو آپ تحمل نہیں کر پاتے اور ان کے صبر کی طرح آپ صبر نہیں 

 ۔1(کرتے
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  1حامل اور حامی دین  ہے۔  )سالم هللا علیہا(صدیقہ زہرا 

وحده كما يستحقه حمدًا كثيرًا، والصالة والسالم الحمد هلل 

على أمينه على وحيه وسيد خلقه أبي القاسم محمد وعلى 

آله الطيبين الطاهرين.السالم على أمير المؤمنين عبد هللا 

( سوأخي رسوله، وعلى الصد يقة الطاهرة فاطمة الزهراء )

الممتحنة الصابرة الشهيدة المحتسبة المهتضم حقها، 

 هللا وبركاته. ورحمة

 السالم عليكم أيها المؤمنون ورحمة هللا وبركاته.

)يحمل هذا الدين في كـل قـرن ُعـدول سے روایوت  ہوے:)علیہ السالم (امام جعفر صادق

ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كمـا 

میں کو ئی نوہ کوو ئوی گوروہ اپونے اس دین کے دفاع کی ذمہ داری ہر دور  ؛ينفي الكير خبث الحديد

ذمے لیتا  ہے اور دین کے چہرے سے باطل کی تاویلیں،غالیوں کی تحریف اور جاہلوں کی جعل سازی کو ہٹاتواہے 

 ۔2( ی لوہے سے گندگی کو صاف کرتی ہےبلکل ایسے ہی جیسے لوہار کی  بٹھ

یسی نسل ہوتی ہے جو محمدی پس حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا  کہ ہر زمانے  کی نسلوں میں سے ایک ا

اسالم کی رسالت اور پیغام  کو اپنے ذمے لیتی ہے اور اسے ہر قسم کے شکوک و شبہات،انحرافات اور بدعتوں 

سے اس کی حفاظت کرتی ہے اور اسے پاک و پاکیزہ کرتی ہے جیسے لوہار اپنی بھٹی میں لوہے کو لگے زنگ 

 ۔ہے ، انتباہ اور دعوت یدہان نیقی،  ںیم ثیاس عمدہ حد اور گندگی کو پاک کرتا ہے۔

یقین دہانی اس لیئے  کہ لوگ   اس بات  سےمطمئن ہوں کہ خدا وند زمین کو کھبی بھی مخلص،باشعور 

۔ وہ ہر نسل میں موجود ہیں اور لوگ ںیہ تےیامانت کو انجام د یجو اس الہاورباعمل علماء سے خالی نہیں  رکھتا

                                           
ثووورہ  14/4/2013الموافووق 2/1434ار کووے دن /ججنوواب سوویدہ فاطمووہ زہوورا سووالم هللا علیہووا  کووے رمووزی جنووازے موویں شوورکت کوورنے اتووو

 العشرین ہال نجف اشرف میں جمع ہونے والے ہزاروں مومنین 

 سے جناب شیخ یعقوبی کا خطاب۔

البرقی نے المحاسن میں اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اس میں آیا ہوے
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 ںیم یاور زندگ  یگمراہ یاپن کی عدم موجودگی کو علمائے کرام  سےیوہ ا ای  اس جہت سے پریشان نہیں  ہوتے،

 ۔ںیکرتے ہ شیغلط انتخاب کا جواز پ

حدیث میں خبر بھی  ہے اور انتباہ بھی کہ  گمراہ ، منحرف،دینی لبادے میں پوشیدہ دنیا پرست لوگ مختلف 

لوگ دین میں تحریف کرنے ،بدعتیں ایجاد کرنے عناوین کے ساتھ اور ان سے دھوکہ کھانے والے سادہ اور جاہل 

سے کسی بھی مقدس دینی  عنوان کے تحت ، سستی  اور الپرواہی نہیں کریں گے اور مکر و فریب سے لوگوں کو 

دھوکہ دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔اس طرح کے لوگ ہر نسل  و قوم میں موجود ہیں  اور استمرار کے 

ل ہیں جیسا کہ باعمل لوگ ہر جنریشن اور زمانے میں موجود ہیں اور ان کا سامنا ساتھ اپنے کاموں میں مشغو

 کررہے ہیں۔

اور حدیث میں لوگوں کو  دعوت بھی ہے کہ وہ  اس کشمکش اور تصادم کی طرف متوجہ ہوں اور ایسے  

دار لوگوں اور  لوگوں پر خاص توجہ  دیں جن کے اوصاف حدیث شریف میں بیان ہوئے ہیں اور ظاہری طور پر دین

اداروں سے دھوکہ نہ کھائیں  جو دین پر ثابت قدم رہنے کا دکھاوا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اپنی دنیا آباد 

کریں چونکہ تاویل، تحریف اور دھوکہ وہی دے سکتا ہے جس نے  اپنے لیئے کسی مقدس اور دینی عنوان کا 

 بت بنا کر خدا کی جگہ اس کی عبادت کرتا ہو۔انتخاب کیا ہو،اس کےلیے حدود معین کی ہوں اس کو 

نے تاکید کی ہے کہ  ہم  شعور، علم اور بصیرت کے ساتھ انتخاب کریں نہ )علیہم السالم (اسی وجہ سے آئمہ 

 اندھا دھند آباو اجداد اور عام لوگوں کی تقلید کریں۔ علی بن سوید  راوی ہے، کہتا ہے:

م موسى بن جعفر أي اإلما–)كتب إلي  أبو الحسن األول 

وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي: ممن تأخذ  -(ع)

معالم دينك، ال تأخذن دينك عن الخائنين الذين خانوا هللا 

ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب هللا جل 

وعال فحر فوه وبد لوه فعليهم لعنة هللا ولعنة رسوله ومالئكته 

ة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى ولعنة آبائي الكرام البرر

علیہ السالم (یعنی امام موسی بن جعفر  -مجھے ابو الحسن اول نے لکھا ؛يوم القيامة

جبکہ وہ اس وقت زندان میں تھے: لیکن علی تم نے جو ذکر کیا ہے: کہ معالم اور معارف  -نے)

دین کس سے لیں:معالم اور معارف دین ہمارے شیعوں کے عالوہ کسی اور سے مت لو،اگر 

کسی اور سے لیئے تو دین تم نے خیانت کاروں سے لیا جنہوں نے هللا اور اس کے رسول سے 
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امانتوں سے خیانت کی ہے، ان کو کتاب خدا کا امین بنایا گیا لیکن انہوں  خیانت کی ہے،ان کی

نے اس میں تحریف کی اور اس کو بدل دیا،ان پر هللا، اس کے رسول،مالئکہ،میرے پاکیزہ آباو 

 ۔ 1(میرے شیعوں کی قیامت تک لعنت ہواجداد، میری اور 

ــاد ے،ان کووا قووول ہووے:رقووی نووے المحاسوون موون مووواعظ السووید المسوویح موویں روایووت کووی ہووب ــوا نق  )كون

الكالم، فكم من ضاللة زخرفت بآية من كتاب هللا كما زخـرف الـدرهم مـن 

کوالم  ه خبراء؛نحاس بالفضة المموهة، النظر إلى ذلك سواء والبصراء ب

 کو نقد کرنے والے بنو چونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو گمراہ کنندہ ہیں جن کو قرآن کی کسی آیوت سوے زینوت

دی گئی ہے جیسا کہ  کاپر  سے بنے درہم کو چاندی کے پوانی سوے زینوت دی جواتی ہے۔دیکھونے مویں دونووں ایوک 

 .2(جیسے ہیں صرف تجربہ کار ہی اصلی اور نقلی میں فرق کرسکتا ہے۔

واضح بعد کی وفات کے )هللا علیہ و آلہ وسلم  ىصل(یہ محاز آرائی ہر زمانے میں موجود ہے اور رسول هللا 

ر پر سامنے آئی کہ ابھی ان کا جسد مبارک دفن بھی نہیں ہوا تھا بزرگوں نے تحریف،تاویل اور غلط دعوے طو

 کرنے شروع کردیئے۔

عدول میں سے وہ پہلی شخصیت ہے جو دین کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر )سالم هللا علیہا (فاطمہ زہرا 

ر جاہلوں کی جعل سازی دور کرتے ہیں،ان کا مقابلہ اٹھاتے ہیں،اس سے باطل کی تاویلیں،غالیوں کی تحریف او

 کرتے ہیں اور ان کے جھوٹے دعووں کو خاک میں مالتے ہیں جہاں کہیں انہوں نے تحریف  کی ہے۔

)كيف بكم فرماتی ہویں: )سالم هللا علیھا(ی کی گئی،، اس بارے میں وہریپھ رایہکس حد تک کتاب خدا  میں 

أظهركم، أموُره ظاهرٌة وأحكاُمـه زاهـرٌة،  وأن ى تؤفكون، وكتاب هللا بين

وزواجُره الئحٌة، وأوامُره واضحة، وقد خل فتُموُه وراء ظهـوركم، أرغبـًة 

(50: )الكهـف ﴾بِّْئَس لِّلظَّالِّمِّيَن َبـَدالً ﴿عنه تريدون؟ أم بغيره تحكمون؟ 

َرةِّ مِّـَن َوَمن َيبَْتغِّ َغيَْر اإلِّسْـالَمِّ دِّينـًا َفَلـن ُيْقبَـَل مِّْنـُه َوُهـَو فِّـي ﴿ اآلخِـّ

 .(85)آل عمران :  ﴾اْلَخاسِّرِّينَ 

تم نے کیسے یہ کام کیا اور تم کس طرف جارہے ہو؟ هللا تعالی کی کتاب تمھارے سامنے ہے،قورآن کوے فورامین 

اور روشن ہیں اور اس کے احکام نورانی اور روشون ہیں،قورآن کوے پورچم لہورا رہوے ہویں، قورآن کوے نوواہی  واضح

                                           
 اسى طرح از رجال الكشي.
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،اس کے دستورات واضح ہیں،تم نے قرآن کو اپنے پویچھے چھووڑ دیوا ہوے، کیوا توم نوے اپنوی بھی صاف و شفاف ہیں

اور ؛ انصافوں کو برا بدل موال بے مرضی سے یہ کام کیا ہے؟ یا قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاکم بنایا ہے؟

گوا، اور وہ آخورت مویں جو کووئی اسوالم کوے سووا اور کووئی دیون چواہے توو وہ اس سوے ہرگوز قبوول نہویں کیوا جوائے 

 (نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

)يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب هللا ترث أباك وال أرث أبـي؟ لقـد :کہوا

جئت شيئًا فري ًا، أفعلى عمد  تركتم كتاب هللا ونبــذتموه وراء ظهـوركم؟ 

(، وقال فيما اقتص  من خبر 16)النمل: ﴾َوَورَِّث سَُليَْماُن َداُوودَ ﴿إذ يقول: 

َفَهْب لِّي مِّن لَُّدنكَ َولِّي ًا، َيرُِّثنِّي َوَيـرُِّث مِّـْن آلِّ ﴿يحيى بن زكريا إذ قال: 

َوُأْوُلـوْا األَْرَحـامِّ ﴿ :اور فرمایوا(، 6-5)مـريم :  ﴾َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َرب ِّ َرضِّـي اً 

ُيوصِّيكُُم اّلِل ُ فِّـي ﴿: اور فرمایا(، 75)األنفال: ﴾َبْعُضُهْم َأْوَلى بِّبَْعض  فِّي كَِّتابِّ اّلِل ِّ 

َكرِّ مِّثُْل َحظ ِّ األُنثَيَيْنِّ 
 ۔ (11)النساء: ﴾َأْوالَدُِّكْم لِّلذَّ

ے ابوبكر آیا خدا كى كتاب میں  لكھا ہے كہ تم اپنے بواپ سوے میوراث لوو اور مویں اپونے بواپ كوى میوراث سوے 

كیا قرآن  َو َورَِّث سَُليماُن داُودَ .سلیمان داود كے وارث ہوئےمحروم رہوں؟ كیا خدا قرآن میں نہیں كہتا كہ 

میں یحیى علیہ السالم كا قول نقل نہیں ہوا كہ خدا سے انہوں نے عرض كى پروردگار مجھے فرزنود عنایوت فرموا توا 

آل یعقوب كا بھى وارث ہو كیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا كہ بعوض رشوتہ دار بعوض  ركہ وہ میرا وارث قرار پائے او

دوسروں كے وارث ہوتے ہیں؟ كیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا كہ هللا نے حكم دیا كہ لوڑكے، لڑكیووں سوے دوگنوا ارث 

 (لیں؟

)أفخص كم هللا بآية أخرج أبي منها؟ أم هـل تقولـون: إنـا یہاں توک فرمایوا:

أهل مل تين ال يتوارثان؟ أولسُت أنا وأبي مـن أهـل ملـة واحـدة؟ أم 

كیوا ارث والوى آیوات القرآن وعمومه من أبـي وابـن عمـي؟؛ أنتم أعلم بخصوص 

 ہوو كرتے محروم سے میراث مجھے سے دلیل اس یا ہیں خارج سے ان والد میرے اور ہیں مخصوص لئے ہارےتم

 میورے توم آیوا تھوے؟ نہ پر دین ایك باپ میرا اور میں كیا سكتے؟ لے نہیں میراث سے دوسرے ایك كے مذہب دو جو

(؟ہو سمجھتے ہترو بك قرآن سے( ع) على چچازاد میرے اور باپ

امامووت کووے موضوووع اور ان کووا پیووامبر اعظووم ص کووی وفووات کووے بعوود ان کووی وصوویت پوور عموول نووہ کوورنے اور 
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)ويحهــم! أنــى زعزعوهــا؟ عــن رواســي امیرالمووومنین سووے دوری کووے بووارے موویں فرمایووا:

–الرسالة، وقواعد النبوة والداللة، ومهبط الروح األمين، والطبـين 

َأال َذلِّـكَ ﴿بأمور الدنيا والـدين؟  -أي الفطن الحاذق العالم بكل شيء

( ( )وتـاهلل لـو مـالوا عـن المحجـة 15)الزمر:  ﴾ُهَو اْلُخسَْراُن اْلُمبِّينُ 

الالئحة، وزالوا عن قبول الحجــة الواضـحة لـرد هم إليهـا، وحملهـم 

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا ﴿عليها( )وألوردهم منهالً نميرًا صافيًا روي ًا، 

 َوَلـــكِّن َكــذَُّبوْا َواتََّقــوْا َلَفَتْحَنــا َعَلــيْهِّم َبَرَكــات  م ِّــَن السَّــَماءِّ َواألَْرضِّ 

َأَفَمـن َيْهـدِّي ﴿(، ويحهـم! 96)األعراف :  ﴾َفَأَخْذَناُهم بَِّما َكاُنوْا َيكْسُِّبونَ 

 ﴾إَِّلى اْلَحق ِّ َأَحقُّ َأن ُيتَّبََع َأمَّن الَّ َيهِّد ِّيَ إِّالَّ َأن ُيْهَدى َفَما َلكُْم َكيَْف َتْحكُُمونَ 

 -أي عاقبـة–تالون غـب  ( هنالك يخسر المبطلون، ويعرف ال35)يونس: 

 ما أسس األولون(.

نے رسالت کے ستون اور بنیاد کو چھوڑ دیا، وحی کی جائے نزول کو  انہوںکہ   ہےواقعا  افسوس کا مقام 

 ۔ہیںلوگ خسارے میں  یہیآگاہ ھوجاؤ کہ کے لئے دین میں اختالف کرڈاال،  ترک کردیا اور دنیا

کہ حضرت علی  ہیںتلوار سے خوف ووحشت تھی،کیونکہ وہ جانتے خدا کی قسم ! ان سے دوری کی وجہ ان کی  

 نہیںم قوانین اسالمی کو جاری کرنے اور حق وحقیقت کے فیصلہ کرنے میں ذرہ برابر بھی رعایت )علیہ السال(

، اور تمام تر شدت اور کماِل شجاعت واستقامت سے خداوندعالم کے احکامات کو تمام چیزوں میں جاری ہیںکرتے 

 ۔ہیں کرتے

میشگی سعادت اور دائمی خوشبختی کی طرف ہاور اگر وہ لوگ حضرت کی پیروی کرتے تو وہ راہ مستقیم اور  

طریقہ سے سیراب کرتے اور ان کو  بہترینان کو  )علیہ السالم(کرتے، اور دیکھتے کہ علی ابن ابی طالب  ہسایت

لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے کہ صادق  بھوک سے نجات دیتے،اور ان کی مشکالت کو دور کرتے اس طرح سے

اور اگر ان بستیوں کے رہنے ” اور اللچی میں پہچان ھوجاتی۔ زاہداور کاذب )جھوٹے( میں تمیز ھوجاتی اور 

ان پر آسمان وزمین کی برکتوں )کے دروازے( کھول دیتے مگر  ہمبنتے تو پرہیزگاروالے ایمان التے او ر

نے بھی ان کی کرتوتوں کی بدولت ان کو )عذاب میں(  ہمروں کو( جھٹالیا تو پیغمب ہمارے)افسوس( ان لوگوں نے )

کہ اس کے حکم کی پیروی کی جائے یا وہ  ہےزیادہ حقدار  ہےجو تمھیں دین حق کی راہ دکھاتا ”“ گرفتار کیا۔

جب تک دوسرا اس کو راہ نہ دکھائے راہ دیکھ نھیں پاتا ،تم  ہیتو درکنار خود  ہدایتشخص جو )دوسرے( کی 
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کو نقصان پہنچے گا" اور پر چلنے والون سے غلط راستے  ںیہیتم کیسے حکم لگاتے ھو۔ ہےلوگوں کو کیا ھوگیا 

 (؟یتھ یسیصورتحال ک یدور کے مسلمانوں ک یمعلوم ہوگا کہ اسالم کے ابتدائ ںیگے انھ ںیکر یرویجو مسلمان پ

پر جو تہمت لگائی تھی  اور حدیث جعل کی  )هللا علیہ و آلہ وسلم ىصل(نے رسول هللا  -سالم هللا علیہا -اس

 تھی اور گمان کیا تھا کہ آنحضرت ص نے فرمایا:

اس کا جواب نحن معاشر األنبياء ال نور ث ذهبًا وال فضة(( )

ًا، ( عن كتاب هللا صادفص: )سبحان هللا! ما كان أبي رسول هللا )دیا

وال ألحكامه مخالفًا، بل كان يتبع أثره، ويقفوا سوره، 

أفتجمعون إلى الغدر اعتالالً عليه بالزور والبهتان، وهذا 

بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته، هذا 

كتاب هللا حكمًا عدالً، وناطقًا فصالً( )ما أزاح به علة 

َبْل ﴿ين، كال المبطلين وأزال التظني والشبهات في الغابر

سَوََّلْت َلكُْم َأنُفسُكُْم َأْمرًا َفَصبٌْر َجمِّيٌل َواّلِل ُ اْلُمسَْتَعاُن َعَلى َما 

 (.18)يوسف: ﴾َتصُِّفونَ 

 ھاکا اتباع کرتا ت قرآن آثار تھا۔وہ مخالف کا اس نہ اور تھا واال روکنے ےدا سخ احکام باپ میرا نہ ۔سبحان هللا

 یہ دو۔ ڈال سر اسکے الزام کا غداری اپنی کہ ہے یہ مقصد کا لوگوں تم کیا تھا۔ چلتا ساتھ کے سوروں کے اس اور

 عادل حاکم خدا کتاب یہ دیکھو تھی۔ گئی کی میں زندگی کی ان جیسی ہے سازش ہی ایسی بعد کے انتقال کے ان

 بھی کا یعقوب آل اور ہو وارث بھی میرا جو دیدے ولی ہخدایا و کہ ہے رہی کر اعالن جو ہے فیصل قول اور

اور اس طرح تمام اہل باطل کے بہانوں کو باطل کر دیا ہے اور قیامت ہوئے۔ وارث کے داؤدؑ   ؑاورسلمان ہو وارث

یقینایہ تم لوگوں کے نفس نے ایک بات گڑھ لی ہے تو اب میں "تک کے تمام شبہات اور خیاالت کو ختم کر دیا ہے۔ 

 ۔(بھی صبر جمیل سے کام لے رہی ہوں اور هللا ہی تمہارے بیانات کے بارے میں میرا مدد گار ہے

حر 
 
ل کے اسب ابان اوت   اف اور ت 

کے موقف کا تجزیہ وتحلیل کرتے  وقت ان اسباب  کا بیان بھی ضروری  )سالم هللا علیہ(سیدہ فاطمہ زہرا 

ہے جن کی وجہ سے  امت میں انحراف پیدا ہوا،دین میں تبدیلی آئی،لوگ حق سے دور ہوگئے اور باطل کی حمایت 

وط کرنے کی اسے اجازت اور فرصت مل گئی۔اس حوالے سے کی،اور کیسے معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبب

 وہ فرماتی ہیں:

http://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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)معاشر المسلمين، المسرعة إلى قيل الباطل، المغضية على الفعـل 

)محمـد  ﴾َأْم َعَلى ُقُلوب  َأْقَفاُلَها﴿القبيح الخاسر، أفال تتدبرون القرآن 

كم ( كال بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم، فأخـذ بسـمع24: 

اے گروہ مسلمین جوو حورف باطول کوی طورف تیوزی سوے سوبقت  وأبصاركم، ولبئس ما تأو لتم(.

کرنے والے اور فعل قبیح سے چشم پوشی کرنے والے ہو۔ کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہواور کیا تمھارے دلووں 

اور تمھواری سوماعت اور پر تالے پڑے ہؤے ہیں۔یقینا تمھارے اعموال نوے تمھوارے دلووں کوو زنوگ آلوود کور دیوا ہوے 

 ۔(نے بد ترین تاویل سے کام لیا ہے بصارت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔تم

 -أي الراحة وسـعة العـي –)أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض  اور فرمایوا:

 -وهـي الراحـة–وأبعدتم من هو أحق  بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعة 

سوغ تمونجوتم بالضيق من السعة، فمججتم ما وعيتم، و  -دسعتم الذي ت

َتكُْفُروْا َأنُتْم َوَمن فِّـي األَْرضِّ َجمِّيعـًا ﴿فإن  -أي قاؤوا ما شربوه بسهولة

(.8)إبراهيم :  ﴾َفإِّنَّ اّلِل َ َلَغنِّيٌّ َحمِّيدٌ 

لوگو میں گویا دیكھ رہى كہ تم پستى كى طرف جارہے ہو، اس آدمى كو جو حكومت كرنے كا اہل ہے اسوے دور 

تم گوشہ میں بیٹھ كر عیش اور نوش میں مشغول ہوگئے ہو زنودگى اور جہواد كوے وسویع میودان سوے  ہٹا رہے ہو اور

كر كے راحت طلبى كے چھوٹے محیط میں چلے گئے ہو، جو كچھ تمہارے اندر تھا اسوے توم نوے ظواہر كردیوا  فرار

ئیں ہوجوا كوافر ین كے لوگہے اور جو كچھ پى چكے تھے اسے اگل دیا ہے لیكن آگاہ رہو اگر تم اور تمام روئے زم

۔(تو خدا تمہارا محتاج نہیں ہے

)وأطلع الشيطان رأسـه مـن مغـرزه هاتفـًا بكـم فألفـاكم  اور فرمایوا:

لدعوته مستجيبين وللغر ة فيه مالحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافـًا، 

فوسـمتم غيـر  -أي اسـتفز كم فغضـبتم لـه–وأحمشكم فألفاكم غضـابًا 

إبلكم، ووردتم غير مشربكم( )ابتدارًا، زعـتم خـوف الفتنـة أالَ فِّـي 

 (.49)التوبة :  ﴾إِّنَّ َجَهنَّمَ َلُمحِّيطٌَة بِّاْلكَافِّرِّينَ اْلفِّْتَنةِّ سََقطُوْا وَ 

اور شیطان نے اپنا سركمین گاہ سے باہر نكاال اور تمہیں اس نے اپنى طرف دعوت دى اور تم نے بغیر 

سوچے اس كى دعوت قبول كرلى اور اس كا احترام كیا تمہیں اس نے ابھارا اور تم حركت میں آگئے اس نے تمہیں 

ك ہونے كا حكم دیا اور تم غضبناك ہوگئے۔ لوگو وہ اونٹ جو تم میں سے نہیں تھا تم نے اسے با عالمت غضبنا

http://ur.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://ur.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%81%D8%B1
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بناكر اس جگہ بیٹھایا جو اس كى جگہ نہیں تھی، حاالنكہ ابھى پیغمبؐر كى موت كو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے ابھى 

ھى پیغمبؐر كو دفن بھى نہیں كیا تھا كہ تم تك ہمارے دل كے زخم بھرے نہیں تھے اور نہ شگاف پر ہوئے تھے، اب

نے فتنے كے خوف كے بہانے سے خالفت پر قبضہ كرلیا، لیكن خبردار رہو كہ تم فتنے میں داخل ہوچكے ہو اور 

 ۔)دوزخ نے كافروں كا احاطہ كر ركھا ہے

والزعيم  )فنِّعَم الحكُم هللاانہیں ان کے انجام کے بارے میں بتاتی ہیں: -سالم هللا علیہا -وہ

(، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، وال صمحمد )

سَْوَف َتْعَلُموَن ﴿( و 67)األنعام: ﴾ل ِّكُل ِّ َنبَإ  مُّسَْتَقرٌّ ﴿ينفعكم إذ تندمون، و 

 ( (.39)هود :  ﴾َمن َيْأتِّيهِّ َعَذاٌب ُيْخزِّيهِّ َوَيحِّلُّ َعَليْهِّ َعَذاٌب مُّقِّيمٌ 

اور محمؐد بہترین پیشوا ہیں۔ اے قحافہ كے بیٹے، میرا تیرے ساتھ وعدہ قیامت كا دن ہے  هللا بہترین حاکم ہے

كہ جس دن بیہودہ لوگوں كا نقصان واضح ہوجائے گا اور پھر پشیمان ہونا فائدہ نہ دے گا اور ہر خبر )کے وقوع( 

جو اسے رسوا کر دے گا اور  کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے

 ۔(کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے

ذمہ  یک اناور  اسباب انحراف بہت سارے ہیںکہ  سے یہ معلوم ہوا )سالم هللا علیہا (پس خطاب سیدہ زہرا 

 قسم کے لوگوں  پر عائد ہوتی ہے: دو  یدار

دنیا کا اسیر تھا،شیطان   کے جال میں پھنس پہلی قسم۔دیندار طبقہ  جو  اپنی خواہشات نفس کا  مطیع تھا، حب 

)فوسمتم غير چکا تھا،اہل حق سے حسد کرتا تھا اور بڑے عہدوں پر فائز تھا جن کا وہ اہل نہیں تھا

نہیں تھا تم نے اسے با عالمت بناكر اس جگہ  مھاراوہ اونٹ جو ت ؛إبلكم ووردتم غير مشربكم

ہ  ان دیندار لوگوں کے دل اندھے ہوگئے،روایات شریفہ اور آیات یہاں تک ک (بیٹھایا جو اس كى جگہ نہیں تھی

 کریمہ  پر تدبر اور تعقل سے محروم ہوگئے  اور نتیجے کے طور پر ان کی تاویل اور تحریف  شروع کردی۔

دوسری قسم ۔عام لوگ جنہوں نے اپنی جہالت،حماقت،سادگی ، عیش و عشرت کی اللچ میں ،جن کی اطاعت 

مدد نہ کرکے،باطل کے خالف سکوت اختیار کرکے،دنیا کی لذتوں میں غرق ہوکے،شکوک   واجب تھی ان کی

وشبہات اور قیل و قال سے جلدی متاثر ہوکے، اپنی  غلطیوں کی اصالح نہ کرکے اور ان گناہوں سے توبہ نہ 

 کرکے جن کے وہ مرتکب ہوچکے تھے ، اس انحراف کا سبب بنے۔

وری کے یہ  اسباب  ہر زمانے میں  موجود ہوتے ہیں، لہذا حدیث شوریف اس انحراف اور حق سے لوگوں کی د

میں آیا ہے کہ هللا تعالی ہر قوم میں  کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اس انحراف کا مقابلہ کرتے ہویں اور اس 
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ہرہ حضورت عظیم کردار کو نبھانے کےلیے هللا تعالی نے جن لوگوں کوا انتخواب کیوا ہوے سوب سوے اوپور صودیقہ طوا

ہیں۔ان کی مقدس ذمہ داریوں سے ایوک یوہ ذموہ داری تھوی جسوے صودیقہ زہورا س  نوے احسون )سالم هللا علیہا (زہرا 

طریقے سے نبھایا اور اس قیام کی وجہ سے انہیں بہت مصائب،مشکالت، مشقات اور مظالم کا سامنا کرنا پوڑا یہواں 

گھر کا هللا کے نزدیوک بہوت بوڑا مقوام تھوا۔اس قووم نوے   تک کہ ظالموں نے ان کے  گھر کی حرمت پائمال کی  جس

پہنچائیں، ان کو اپنے والد پر گریہ کرنے سے منع کیا  یہاں توک کوہ  بہوت  ہوی  تکلیفیںاس کو جسمانی اور روحانی 

هللا علیوہ و آلوہ  ىصول(نوے  رسوول هللا  )علیہ السالم(مختصر عرصے میں اس   دار فانی کو الوداع کیا۔امیر المومنین 

ــك سووے ان کووی توودفین کووے وقووت ان لوگوووں کووے ظلووم و سووتم کووی شووکایت کووی :)وسوولم  ــُتنب ُِّئك ابنت )وَس

بہوت ؛2أْحفها السؤال، واستخبرها الحـال(أمتك على هضمها، ف 1بتضافر

ان کوا جلد تمھاری بیٹی تمھیں خبر دے گئی کہ تمھواری اموت نوے اس پور کیوا کیوا مظوالم ڈھوائے،ان سوے پووچھیں کوہ 

 ۔(رویہ ہمارے ساتھ کیسا تھا

 !دوستو 

ہم سب کےلیے رول ماڈل ہیں بلکہ وہ ہم سب پر حجت ہیں،پس انہیں سے ہوی دیون  )سالم هللا علیہا (صدیقہ زہرا 

توک پہنچوانے  ایدن یپور پیغام کو  کے (ع)اہل البیت   واور اسالم  کا سبق لیتے ہیں،ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں

تے ہیں اور اسے انحراف،بدعت،گمراہی اور شبہات سوے  حفوظ کورتے ہویں اور اس کوا دفواع ر کام کرکے لئے مل ک

کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے: کہ یہ حوزہ  علمیہ  اور علماء کی ذمہ داری ہے،یہ  سوچ درست نہیں ہے۔ یوہ فرصوت 

بتوہ اس دائورہ کوار کوے انودر رہوتے تمام لوگوں کو میسر ہے کہ وہ   دین  کا دفاع کرنے والووں مویں  سوے ہوجوائیں ال

 ہوئے جو حاالت سے باخبر  دینی مرجعیت نے ہمارے  لیئے  طے کیا ہے۔

حدیث شریف آپ  سب کو دین  کے دفاع کی طرف بالتی ہے تاکہ تمھوارا شومار بھوی مودافعین دیون مویں  سوے ہوو 

علوم کو حاصل کرنے کے بعد جوو آپ اور اس ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر اٹھائیں البتہ تہذہب نفس ، معارف اور 

 -حمول دیون اور اس کوی حمایوت -کو اس دینی فریضے کو انجام دیونے کوا اہول بنواتے ہیں۔یوہ حودیث اس ذموہ داری کوو

کسی خاص شخص  یا گروپ جیسے حوزہ علمیہ  کے ساتھ مخصوص نہیں کرتی اور نہ ہوی خوواتین کوو چھووڑ کور 

ہے بلکہ حدیث صرف ان لوگوں کا وصف بیان کرتی ہوے کوہ جوو لووگ مردوں کے کاندھوں پے یہ ذمہ داری ڈالتی 

حامل اور محافظ دین ہیں وہ عدول ہیں  اور ہر زمانے میں موجود ہیں۔ پس اپنی اسوتطاعت بڑھواو تاکوہ آپ کوا شومار 

                                           
تر قوم کی شرکت کے اظہار پر غور کریں ، کیوں کہ وہ ان لوگووں مویں شوامل ہویں جنہووں نوے جارحیوت اس بات کو ہضم کرنے میں بیش

کی ، اس سے مطمئن ہوئے ، یا اس پر خاموش تھے۔

 



158 

 

 )ہواهللا علی(بھی انہیں میں سے ہو اور اس کاروان میں شامل ہوجاو جس کی قیوادت صودیقہ طواہرہ فاطموہ زہورا سوالم 

 کے راستے پر گامزن ہیں۔ )صلوات هللا علیھما وآلھما(کررہی ہیں اور اپنے بابا اور شوہر امیر المومنین 

پہنچانا  شخص  تک معلومات  یبھ یکس ںیبھر م ایدن ںیم جےیزبردست نشوونما کے نت ںیم یٹکنالوج یمواصالت

چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو بہت آسان ہوگیا ہے۔     موجودہ زمانے میں  لوگوں کو بیدار کورنے، 

ان کی ہدایت و رہنموائی کورنے اور انہویں شوعور و آگواہی فوراہم کورنے  کوی ہمواری زموہ داری سونگین اور بوڑی ہوے 

صورف غیور مسولمان نہویں  اور نوہ ہوی بوات مسولمانوں کوو چونکہ جن لوگوں کو اسالم کوی دعووت دی جواتی ہوے وہ  

مذہب اہل بیت علیہم السالم کی طرف  بالنے پر ختم ہوتی ہے بلکہ  مذہب اہول بیوت علویہم السوالم کوے انودر ہوی ہمویں 

بہت ساری مشکالت  جیسے بدعت،جہل،گمراہی،پسماندگی اور سوادگی کوا سوامنا  کرنوا پڑرہوا ہوے، اسوی طورح ہمویں 

اہل  قیادتوں اور گمراہ لوگوں  کے گمراہ کن نظریات کا بھی  سامنا ہے  جن کی ترویج کےلیے دشومن  جعلی اور نا

مال و دولت،میڈیا، مکر و فریب اور دوسرے دھوکہ دینے والے طریقوں کا استعمال کرتا ہے۔آئمہ علیہم السوالم نوے 

و بیان کیا ہے جن مویں سوے بعوض احادیوث اپنی احادیث شریفہ میں قیادت اور مرجعیت کے اصول اور پیرا میٹرز ک

علیوہ (کی یہ حدیث ہے جو انہوں نے اپنے جد امیر المومنین   )علیہ السالم (بہت مشہور ہیں، اور ان میں امام صادق

)اعرفوا هللا باهلل، والرسـول بالرسـالة، وأولـي األمـر سوے نقول کوی ہوے: )السالم

صول (کو هللا تعالی کے توسوط سوے ،اور رسوول  " هللا تعالی؛باألمر بالمعروف والعدل واإلحسان

کوو رسوالت کوے ذریعوے سوے  اور  صواحبان امور کوو امور بمعوروف، عودالت اور  احسوان سووے )هللا علیوہ و آلوہ وسولم 

 ۔(پہچانو

ہوو، اس  رسوالت الہوی کوا   علمبوردار کوا غوامیپ یخودائپس جن کی طرف آپ رجوع کرتے ہو ضوروری ہوے کوہ وہ 

 بودعتدفاع کرتا ہو،اس کا حامی ہوو،امر بوالمعروف عودالت اور نیکوی کوا حکوم  دیتوا ہوو اور اسوے انحراف،تاویول اور

 سے حفظ کرتا ہو۔

إن لكـم معـالم  :)ص(هللا)قـال رسـول سوے  روایوت ہوے:)علیوہ السوالم (امام جعفر صادق 

یہواں پور معوالم سوے  –ارے لیوئے معوالم ہویں بے شک تمھ ؛فاتبعوها، ونهاية فانتهوا إليها

 ان کوی پابنودی کورو -شورعی حودود،احکامات -ان کی پیروی کرو،اور ایک نہایوت ہوے -ہیں )علیہم السالم(مراد آئمہ  
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 ۔(

هللا تعووالی ہموویں اور آپ کووو اس چیووز کووی طوورف رہنمووائی کوورے جووس سووے وہ محبووت کرتووا ہووے اور جووس سووے وہ 

 راضی ہوتا ہے۔
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  1اور هللا تعالی کی حکمرانی کا قیام )سالم هللا علیہا(سیدہ زہرا 

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيد خلقه أبي 

 القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

 حقيقة؛ )إن لكل شيءسے مختلف روایات میں وارد ہوا ہے:)صل هللا علیہ و آلہ وسلم (نبی اکرم 

اور یہ حقیقت اس چیز کی روح ، موجودہ مضمون  اور اس کا محتوی  ہےجس پر    (ہر چیز کی ایک حقیقت ہے

اس  کا قیام ہے،اس چیز کےلیئے کوئی مصداق متحقق نہیں ہوسکتا  مگراسی کے ساتھ اور شئی اس حقیقت کے بنا 

 صرف ظاہری شکل و صورت  کے سوا کچھ بھی نہیں۔

ساتھ مناجات ہیں،اس کی طرف ارتقاء ہے، منکرات اور پس نماز کی ایک حقیقت ہے اور وہ هللا تعالی کے 

برائیوں سے دوری ہے۔ نماز جتنی مقدار میں اس حقیقت سے خالی ہوگی اس حساب سے اس کی قیمت میں بھی 

)من لم تنهه صالته عن سے نقل ہوا ہے:)صل هللا علیہ و آلہ وسلم (کمی ہوگی،رسول هللا 

جس شخص کی نماز اس کو  غلط کاموں ؛ ُبعداً  الفحشاء والمنكر لم يزدد من هللا إال

سورہ فاتحہ کے اس جملے:۔ ( سے نہیں روکتی، هللا تعالی سے دوری کے عالوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا

کی ایک حقیقت ہے اور وہ ہے هللا تعالی کی مکمل اطاعت زندگی کے تمام امور میں۔ہر حقیقت ﴾إِّيَّاَك َنعُبدُ ﴿

و اس کو نمایاں کرے اور اس کے وجود کو ثابت کرے، جس کے بغیر اشیاءخالی دعووں کے محتاج دلیل ہے ج

ہشام بن حکم کےلیے اپنی وصیت میں  تاکید کرتے  )علیہ السالم(سوا کچھ نہیں اور اس بات پر امام موسی کاظم 

لعاقل التفكر ودليل التفكر )يا هشام لكل شيء دليل ودليل اہیں،فرمایا:

ہمیں ،  (ہشام، ہر چیز کےلیے دلیل ہے،عاقل کی دلیل تفکر ہے اور تفکر کی دلیل خاموشی ہےاے  الصمت؛

بغیر دلیل کے کسی کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔جن چیزوں کا ہم ادعا کرتے ہیں جیسے اسالم ،تشیع اور 

ہ، معاینہ اور خود کو پرکھے بغیر  والیت اہل البیت علیہم السالم، ان سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے،  اپنا محاسب

 ہمیں اس خوش فہمی میں  نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اپنے دعووں میں سچے ہیں۔

                                           
شیخ یعقوبی کا امیرالمومنین علیہ السالم  کی زیارت پر تشوریف الئوے ہوزاروں موومنین  سوے خطاب۔یوہ موومنین توین جموادی الثوانی سوال  --1

 کو جناب سیدہ زہرا سالم هللا علیہا  2014نیسان//3=  1435

 یں شرکت کےلیے تشریف الئے تھے۔کی شہادت منانے اور ان کے رمزی جنازے م

 .1/285میزان الحكمة: رجوع کریں:

3-
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یہ مقدمہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی موجودہ صورت حال یہی ہے  یعنی  ہم صرف  

رتے کچھ اور ہیں یعنی  ہمارے اقوال کھوکھلے دعوے ہی کرتے ہیں  بغیر دلیل کے۔ہم بولتے کچھ اور ہیں اور ک

 )علیہ السالم (سے مروی   دعا میں یعنی دعا عرفہ میں امام)علیہ السالم   (اور افعال میں تضاد ہے۔لہذا امام حسین

: )ومن كانت حقائقه ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم هللا تعالی کی بارگاہ میں اپنی تقصیر کا اعتراف کریں

جس شخص کی حقیقت دعووں کے سوا کچھ نہ ہو تو  ؛ن دعاواه دعاوىدعاوى فكيف ال تكو

نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم  )علیہم السالم(اور آئمہ   ( پھر کیسے اس کے دعوے، کھوکھلے دعوے نہیں ہونگے

رنے کی اہلیت اور شائستگی حقائق ایمان کو دریافت ک؛ ) استحقاق حقائق االيمانهللا تعالی سے 

 ۔(مانگیں

ان عناوین میں سے سب سے اہم عنوان جس کی موجودگی کا ہمیں یقین ہونا چاہیے وہ ہے هللا تبارک و تعالی پر 

ایمان  چونکہ یہ دین کی بنیاد ہے،دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت کی اساس ہے۔ اسی وجہ سے  پیامبر اکرم 

ہمیشہ لوگوں کو  اس حقیقت کی طرف متوجہ کورتے   )سالمعلیہم ال(اور آئمہ معصومین  )صل هللا علیہ و آلہ وسلم (

کوہ )فما حقيقة إيمانكم؛ :تھے۔جب کوئی  کہتا تھا " ہم مومن ہیں" تو ان سوے پووچھتے تھوے

۔ یا  کالم کے ذریعے  ان کےلویے اس کوی وضواحت فرمواتے تھوے، جیسوا کوہ اموام (تمھارے ایمان کی حقیقت کیا ہے

فيـه ثـالث  )ال يبلغ أحدكم حقيقة اإليمان حتى يكونکا قول ہے:)علیہ السالم (باقر 

تم میں سے کوئی بھی ایمان کی  حقیقت کوو درک نہویں کرسوکتا جوب توک  خصال.. إلى آخر الحديث؛

 ۔(کہ اس میں تین خصلتیں نہ ہوں۔۔۔۔۔الی آخر

قوت مکمول آیات کریموہ اور احادیوث شوریفہ نوے ان چیوزوں کوو بیوان کیوا ہوے جون کوے توسوط سوے ایموان کوی حقی 

َفالَ َوَرب ِّكَ الَ ُيْؤمُِّنوَن َحتَّىَ ُيَحك ُِّموَك فِّيَما شََجَر َبيَْنُهْم ﴿: ہوجاتی ہے۔هللا تعالی فرماتوا ہوے

)النسـاء :  ﴾؛ ُثمَّ الَ َيجُِّدوْا فِّي َأنُفسِّهِّْم َحَرجًا م ِّمَّا َقَضيَْت َوُيسَل ُِّموْا َتسْلِّيماً 

مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختالفات میں تجھوے منصوف نوہ سو تیرے رب کی قسم ہے یہ کبھی  (،65

" هللا تعوالی نوے اس مان لیں پھر تیرے فیصلہ پر اپنے دلوں مویں کووئی تنگوی نوہ پوائیں اور خوشوی سوے قبوول کوریں۔

                                           
 

 :وہ دعا جس کے شروع میں ہے
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ال ُيؤمُِّنـوَن َحتـى ﴿ ہےےاور اس کے سواتھ  ایموان کوو حصور کیوا ﴾َفال َوَرب ِّكَ ﴿حقیقت کی قسم کھائی ہے

اور ہمیں اسالم کا ایک اہم قاعدہ اور قانون دیوا ہوے اور وہ ہوے هللا تعوالی پور ایموان اور توحیود کوا سوب  ﴾ك ُموكَ ُيحَ 

سے اہم مظہر هللا تعالی کی حکمرانی کو زمین پر قوائم کرنوا ہے،زنودگی کوے تموام اموور مویں شوریعت پور عمول کرنوا 

دونووں  ہتالئے ہووئے راسوتے پور چلنوا ہوے۔ یوہے، احکام میں اس کی طرف رجوع کرنا ہے اور صورف اسوی کوے بو

یووہ ہووے کووہ  حکومووت کوورنے کووا   جدوجہوود کووا نچوووڑ نیکووے موواب نیاور اس کووے مخووالف مووانیا ۔ںیامووور الزم و ملووزوم ہوو

حق،قانون بنانے کا حق،راستہ  معین کرنے کا حق کہ جس پر انسان چلیں، کس کو حاصل ہے؟ آیا هللا تعالی کو   یوہ 

کائنات اور انسان کا خوالق ہوے اور جانتوا ہوے کوہ انسوان کےلویے کیوا صوحیح ہوے اور کیوا  حق حاصل ہے جو کہ اس

صحیح نہیں ہے یا انسان ہے جو کہ اپنی ذات کی بقا میں کسی اور کا محتاج ہے، عاجز ہے جو اچھے سے یوہ بھوی 

َوَلـوِّ اتَّبَـَع ﴿ ۔نہیں جانتا کہ اس کےلیے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہوے اور ہووا و ہووس کوا اسویر ہوے

اور ؛ (؟71)المؤمنون: ﴾اْلَحقُّ َأْهَواءُهْم َلَفسََدتِّ السََّماَواُت َواألَْرضُ َوَمن فِّيهِّنَّ 

 ہوم بلکوہ ہوجوائیں۔ بورہم درہوم سوب ہویں مویں ان جو اور زمین اور آسمان تو چلے پر خواہشوں کی ان( برحق) ےخدائ

۔ہیں رہے پھیر منہ سے نصیحت( کتاب) اپنی وہ اور ہے دی پہنچا( کتاب کی) نصیحت کی ان پاس کے ان نے

 پس آیت کریمہ اس بات پر تاکید کرتی ہے کہ حقیقی ایمان تین عناصر کے ساتھ مکمل ہوتا ہے:

اور آئموہ معصوومین )صل هللا  علیہ و آلہ وسلم  (۔ هللا تعالی کی شریعت کی طرف رجوع کرنا جسے رسول هللا 1

یعنوی تموام اموور مویں آپ کوی ﴾َحتَّى ُيَحك ُِّموكَ ﴿اور  ان کے بعد باعمل مخلص علماء نے  پہنچایا  )علیہم السالم(

طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ سے حکم لیتے ہیں، آپ کے عالوہ کسی اور سوے قضواوت نہویں کرواتے۔ہور قوانون 

تعوالی  پور ایموان  رکھونے کوے منوافی  جو انسان بناتا ہے اور وہ شریعت سے نوہ لیوا گیوا ہوو توو وہ  باطول ہوے اور هللا

 ہے۔کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں نصوص شرعیہ کے دائرے سے نکل کر کوئی   قانون بنائے۔

کام  کو تسلیم کریں،ان پر یقین کریں  اور ان پر ایمان الئیں چواہیے ان احکوام مویں موجوود مصولحت  کوا ۔ ان اح2

یں عیب نکالتا ہے، تنقید کرتوا ہوے، موذاق اڑاتوا ہوے یوا کسوی قوانون کوو ادراک ہو یا نہ ہو،اور  جب کوئی  ان احکام م

توڑ دیتا ہے یا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کے خوالف ہویں،آزادی، عودالت اور مسواوات کوے خوالف ہویں یوا 

بڑھتوا  آگوے یسے بھو یزیطرح الزامات اور اشتعال انگ یاور اسپسماندہ  ہیں اور موجودہ زمانے سے ہماہنگ نہیں 

 تو اس صورت میں دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہے

۔ ان احکام پر عمل کریں ۔اپنی زندگی ان احکام کے مطابق گزاریں بغیر کسی کمی اور  اضوافے کوے۔ ایسوا نوہ 3

خواہشات اور مفوادات کوے مطوابق  ہووں اور ان احکوام کوو تورک کوریں   آپ کی ہو کہ بعض احکام پر عمل کریں جو 
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فادات اور خواہشات کے منافی ہوں۔ایمان کی سچائی اس وقوت ظواہر ہوجواتی ہوے جوب حکوم انسوان کوی جو آپ کے م

خواہشات اور مصلحتوں کے خالف ہو لیکن اانسان اس کے باوجود ان احکام کو تسلیم کرے،ان پر عمول کورے  اور 

 اسے کوئی حرج محسوس نہ ہو۔

 بون یحیوى الكواھلي سوے روایوت کوی ہوے: کہوا:ابو عبودهللا عبد هللاشیخ کلینی نے الکافی میں صحیح  سند کے ساتھ

 نے فرمایا:)علیہ السالم  (صادق

)لو أن قومًا عبدوا هللا وحده ال شريك لـه، وأقـاموا الصـالة وآتـوا 

الزكاة وحجوا، وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشيء صنعه هللا أو صـنعه 

: أال صنع خالف الـذي صـنع؟ أو وجـدوا ذلـك فـي قلـوبهم )ص(رسول هللا 

ثـم  ﴾فال وربـك ال يؤمنـون..﴿لكانوا بذلك مشركين، ثم تال هذه اآلية: 

اگر کوئی قوم هللا تعالی کی عبادت کرے،نماز برپا ؛ (: عليكم بالتسليمقال أبو عبد هللا )ع

فعل کے متعلوق جوو خودا یوا  رسوول خودا کرے، زکات  دے،حج بجا الئے ، ماہ رمضان کے روزے رکھے پھر کسی 

نے انجام دیا ہو بولیں وہ ایسا نہ کرتے ایسا کرتا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یا زبان پر نہ الئیں دل مویں ایسوا سووچیں 

ــك ال ﴿تووو اس وجووہ سووے یووہ لوووگ مشوورک ہوجووائیں گے،پھوور انہوووں نووے اس آیووت کووی تووالوت کووی: ــال ورب ف

یعنوی توم پور تسولیم  ہوناواجوب  عليكم بالتسليمنوے فرمایوا:  )یہ السوالمعل(پھر ابو عبدهللا ﴾يؤمنون..

۔(ہے

َوَمـا َكـاَن لُِّمـْؤمِّن  َوال ﴿:آیوات مویں اس حقیقوت پور زور دیوا ہوےهللا تعالی نے قرآن کریم کوی متعودد 

اور  ؛َأْمـرِّهِّمْ ُمْؤمَِّنة  إَِّذا َقَضى اّلِلَُّ َوَرسُوُلُه َأْمرًا َأن َيكُوَن َلُهُم اْلخِّيََرُة مِّـْن 

کسی مومن مرد اور مومن عورت کو الئق نہیں کہ جب هللا اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام 

)األحزاب  ﴾میں اختیار باقی رہے، اور جس نے هللا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہووا

 ۔ (36: 

ُبَل َوَأنَّ هَ ﴿هللا تعوالی نوے فرمایوا ـَذا صَِّراطِّي ُمسَْتقِّيمًا َفاتَّبُِّعوُه َوالَ َتتَّبُِّعوْا السُـّ

                                           



164 

 

اور بے شک یہی میرا سویدھا راسوتہ ہوے سوو اسوی کوا اتبواع کورو، اور دوسورے  ؛َفَتَفرََّق بِّكُْم َعن سَبِّيلِّهِّ 

تاکوہ توم پرہیزگوار ہوو راستوں پر مت چلو وہ تمہیں هللا کی راہ سے ہٹا دیں گے، )هللا نے( تمہیں اسی کا حکم دیا ہوے 

 ۔(153)األنعام: ﴾ جاؤ

 ﴾ بے شک دیون هللا کوے نزدیوک اسوالم ہوے؛ إِّنَّ الد ِّيَن عِّنَد اّلِل ِّ اإلِّسالَمُ ﴿ اور هللا تعالی نے فرمایا: 

 ۔(19)آل عمران:

فِّـي َوَمن َيبَْتغِّ َغيَْر اإلِّسالَمِّ دِّينًا َفَلن ُيْقبَـَل مِّْنـُه َوُهـَو ﴿هللا تعوالی نوے فرمایوا

اور جو کوئی اسوالم کوے سووا اور کووئی دیون چواہے توو وہ اس سوے ہرگوز قبوول ؛ اآلخَِّرةِّ مَِّن اْلَخاسِّرِّينَ 

 ۔وغیرہ  (85)آل عمران: ﴾ نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا

 یاحکوام جوو آج کول شخصو طورف سوے کچوھ یبے شک ائموہ کو ں،یپر مشتمل ہ یان معان یبھ فہیشر اتیاور روا

احکوام  یکرتوا  اور نوہ ہو ںیپور عمول نہو نیقوان یکا بڑا اہتمام ہوا ہے، اور جو شخص وضع ں،یحاالت سے معروف ہ

اموور کوو  یادیوبن ںیمو یزنودگ یکووہ فورد  ونکوہیک ا؛یوک ںیطرف رجوع کرتا ہے اس کے عذر کو قبول نہ یک ہیشرع

قسم کا خلل واقع ہونے کا مطلب لوگوں کا  یکس ںی۔ اور ان مرہیوغ راثیطالق اور م ،یشاد سےیج ںیمنظم کرتے ہ

 یشخصو ہی ونکہیک ںیکا عذر قبول نہ رہیوغ ہیتق ںیپڑنا ہے،  اور ان م ںینسبت محرمات م یاوالد اور اموال ک یاپن

 عوےیشدہ وسوائل کوے زر ایالسالم( نے مہ ہمیرکھتے، اور انہوں )عل ںیٹکراو نہ یکوئجو حکومتوں سے  ںیمسائل ہ

  ۔1ںیتاکہ امت کو قانع کر یکوشش ک

 کی نصرت کےلیے جمع ہوئے ہو:)سالم هللا علیہا (دوستو جو یہاں پر  صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا 

                                           
کافی میں امام صوادق علیوہ السوالم سوے ایوک ، ہیں کرتےقائم کرنے کی کوشش  طاقت سےتوجہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ امام اسے 

 )ال يستقيم الناس على صحیح روایت منقول ہے:

وراثوت  یعنوی - ںیرکھوتے ہو ںیکو برقرار نہو وںیلوگ ذمہ دار والطالق إال بالسيف(،" -أي المواريث -الفرائض 

 سے بھی  )ع(میں مگر تلوار کے ساتھ۔"اور امام باقر   طالق اور   - ںیم

 اس طرح کی روایت نقل ہوئی ہے۔

 امام ہے؟ یمل نیزم یںکو وراثت م نیخوات اکی کہ پوچھا سے صادق امام ےن یںماور ان میں سے ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے، فرمایا: 

 وارث میں متیق یک مکان ہو کنی، ل نہیں: کہا نے

 انہویں ہومتوو  ہویں ےموانت نہویں ہاور و ہویں ےکورت حکمرانی ہم اگر کہا نے ہوں، ان ہیں ےکرت ہیںن لیتعم کی حکم اس لوگ: کہا ےن میں ہیں۔ 

 تو  ہوئی ہن تہدای یاور اگر ان ک ےگ ماریں سے ڑوںکو

 .(44المواریث، باب ، كتاب 7ے۔()الروایات في الكافي: جگ ماریں ےتلوار س انہیں ہم
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جب هللا تعالی کا حکوم بجوا النوے انحوراف اور ظلوم کوے مقوابلے مویں )سالم هللا علیہا  (بے شک سیدہ فاطمہ الزہرا

فدک کا مطالبہ کیا جو اس کا حق تھا اور وراثت والوی آیوات سوے اپونے مودعا پور اسوتدالل کیوا  توو   کھڑی ہوگئیں اور

اس سے ان کا ہدف صرف ان کی ذات  نہیں تھی یعنی  ان کےلیے یہ ایک شخصی معاملہ نہیں تھا بلکوہ ان کوا ہودف  

ی  شوریعت قوائم کرنوا اور سور فہرسوت اس اس سے کئی گنا زیادہ وسیع اور بڑا تھا اور وہ تھا  زمین پور هللا تعوالی کو

کی پیروی اور ان کی قیادت  میں سب کو جموع کرنوا تھوا۔لوگ ان کوے اس )علیہ السالم  (میں امام حق امیر المومنین 

يقول ابـن )کی مخالفت کی ۔)سالم هللا علیہا (ارادے سے آگاہ تھے لہذا ابتداء ہی سے  انہوں نے  سیدہ زہراء 

أبي الحديد المعتزلي في أمر فدك: وسألت علـي بـن الفـارقي مـدرس 

فقلت لـه: أكانـت  -اء العامةوهو من علم–المدرسة الغربية ببغداد 

صادقة؟ قال نعم. قلت: فلَِّم لم يدفع إليها أبو بكر فـدك  فاطمة )س(

وهي عنده صادقة؟ فتبس م ثم قـال: لـو أعطاهـا اليـوم فـدك بمجـرد 

اءت إليه غدًا وادعت لزوجها الخالفة، وزحزحته عن مقامـه، دعواها لج

ولم يكن يمكنه االعتذار والموافقة بشيء؛ ألنه يكون قـد أسـجل علـى 

نة  نفسه أنها صادقة في ما تدعي كائنًا ما كان من غير حاجة إلى بي

.1ن أبي الحديد: وهذا كالم صحيحوال شهود. قال اب

سئلے کے بارے میں کہتوا ہوے: مویں نوے مدرسوہ بغوداد کوے مودرس  علوی بون ابن ابی الحدید المعتزلی فدک کے م

میں نے ان سے کہا:کیا فاطمہ سوچی تھویں؟ کہوا -اور وہ  اہل سنت کے بڑے علماء میں سے تھے-الفارقی سے پوچھا

پھر کہا:  : جی۔ میں نے کہا: اگر وہ سچی تھیں تو پھر ابو بکر نے فدک انہیں کیوں نہیں لوٹایا؟ تو وہ مسکرائے اور

اگر  اس وقت   فدک انہیں واپس  کرتا  تو پھر اگلوے دن اپونے شووہر کےلویے حوق خالفوت موانگنے پہونچ جاتی،اسوے 

اس کے مقام سے ہٹا دیتی اور اس کےلیے کوئی بہانہ تراشنا ممکون نوہ ہوتوا چونکوہ وہ اچھوے سوے جانتوا تھوا کوہ وہ 

لحدید کہتا  ہے: یہ بات صحیح ضرورت ہی نہیں۔ابن ابی ا اپنے ادعا میں سچی ہے اور اسے کسی دلیل اور گواہ کی

 ہے(۔

نے  لوگوں  )هللا علیہ و آلہ وسلم ىصل (اور طول تاریخ میں ہمیشہ  دشمن یہی کرتا  رہا ہے جب سے نبی مکرم 

کو   اسوالم کوی دعووت دی۔ دشومن لوگووں کوو بیودار کورنے والوی ہور تحریوک کوو ناکوام  بنوانے کوی کوشوش کرتوا ہوے  

وں کی زندگی میں دین کے کرادار کو  غیر فعال بنانے کی کوشش کرتا ہے ۔ان کی کوشش ہے کہ اموت  ہمیشوہ ،لوگ

پابنوود سالسوول  ہووی رہووے۔ لوگوووں  کووے درمیووان اسووالم کووے متعلووق غلووط  پروپگنووڈا  کرکے،اسووالمی  تعلیمووات کووو غلووط 
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شوبہات پیودا کورکے اسوالمی طریقے سے پویش کورکے اور لوگووں کوے اذھوان مویں اسوالم کوے بوارے مویں شوکوک و 

تحریک  کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے  تاکہ لوگوں کی آنکھوں پر پردے پڑے رہیں اور اسالم شکست سوے دچوار 

ہو۔داخلی اور خارجی طور پر  تمام قوتیں اس قانون الہی کو خراب کورنے اکھٹوی ہووئی  ہیں،اسوالمی قوانون پور کھول 

لوگوں پر اس کے مبارک اور موثر اثرات کے مترتب ہونے سوے ڈرتوے کے بات کرنے سے گریزاں ہیں  چونکہ   

 ہیں۔

نے  لوگوں کو اپنی نصویحت مویں واضوح طوور پور بتایوا تھوا کوہ وہ هللا تعوالی کوے )سالم هللا علیہا  (صدیقہ طاہرہ 

ں  احکام کی مخالفت کرکے  اپنوی پہلوی  والوی جہالوت کوی طورف دوپوارہ پلوٹ رہوے ہویں، انہووں نوے اپونے خطوبے موی

)وأنتم اآلن تزعمون أن ال إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون ومـن فرمایوا:

أحسن من هللا حكمًا لقوم  يوقنون؟ أفـال تعلمـون؟ بلـى قـد تجلـى لكـم 

كیا تم یہ عقیدہ ركھتے ہو كہ ہم پیغمبؐر سے میراث نہویں لوے سوكتے، ؛كالشمس الضاحية أني ابنته

چاہتے ہو ؟ حاالنكہ اسالم كے قانون تمام قووانین سوے بہتور ہویں، كیوا تمہویں كیا تم جاہلیت كے قوانین كى طرف لوٹنا 

 علم نہیں كہ میں رسول خدؐا كى بیٹى ہوں كیوں نہیں جانتے ہوو اور تمہوارے سوامنے آفتواب كوى طورح یوہ روشون ہوے

۔(

َيبُْغوَن  َأَفُحكْمَ اْلَجاهِّلِّيَّةِّ ﴿پس هللا تعالی کے  اس قول کے ساتھ ان کو یاد دھانی کروائی: 

اپنے  )علیہ السالم(امام باقر  (50)المائدة: ﴾َوَمْن َأْحسَُن مَِّن اّلِل ِّ ُحكْمًا ل َِّقْوم  ُيوقُِّنونَ 

)الحكم حكمان حكم هللا وحكم الجاهلية وقد :تشریح کرتے ہیں تھ اس کی اس قول کے سا 

واشهدوا على  ﴾وقُِّنونَ َوَمْن َأْحسَُن مَِّن اّلِل ِّ ُحكْمًا ل َِّقْوم  يُ ﴿قال هللا عز وجل: 

حکم ؛  بحكم الجاهلية -أي المواريث–زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض 

تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، " کی دو قسمیں ہیں حکم هللا اور حکم الجاہلیہ،اور هللا تعالی نے فرمایا ہے:

"پس زید بن ثابت اور کوئی فیصلہ کرنے واال نہیں۔حاالنکہ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں ان کے ہاں هللا سے بہتر 
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جاہلیت واال حکم۔" اور کالم،  غیر  زید کو بھی شامل ہے  -مواریث–پر گواہ رہو کہ اس نے فرائض میں حکم دیا 

 ۔1(جنہوں نے هللا تعالی کے حکم کی مخالفت کی

 دوستو

شرعی احکام   پر عمل کرنا اور  انہیں کے مطابق زندگی کے معامالت کو منظم کرنا ایک مسلم امر ہے 

جس میں کسی قسم   کےکمپرومائز،بارگیننگ،تبعیض اور تاخیر کی گنجائش نہیں یہ بہانہ کرکے کہ یہ وقت اس کام 

اور کوئی بہانہ، هللا تعالی کے امر  کےلیے مناسب نہیں کسی اور وقت اسے انجام دیا جائے گا اور اسی طرح کا

میں تاخیر اور تعطیل نہیں،یا تو هللا تعالی کا حکم الگو ہوتا ہے یا  زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا حکم الگو ہوتا 

)الحكم حكمان: حكم هللا وحكم الجاهلية سے روایت ہے: )علیہ السالم (ہے۔امام صادق 

م دو قسم کا ہے هللا تعالی کا حکم اور جاہلیت کا حک خطأ حكم هللا حكم بحكم الجاهلية؛فمن أ

 ۔ 2( حکم جو بھی حکم هللا میں غلطی کرے تو اس نے  جاہلیت کا حکم کیا

اور لوگوں کو  اس  بات  کی یقین  کو آگے بڑھانا یذمہ دار یاور اسالم کے دفاع کاس تنازعہ کو سمجھنا 

جیسا کہ   شہید صدر اول  نے بھی اس  تعبیر  ---ت رکھتا ہےدہانی کرانا کہ یہ انسانی زندگی کی قیادت کی صالحی

یہ راز ہے دینی مرجعیت اور حوزہ علمیہ  ---کا استعمال کیا ہے جب وہ اپنی ایک کتاب  کا عنوان دے رہے تھے

جو  کا   منہج کے لحاظ سے   دو مخالف قیادتوں میں تقسیم ہونے کا۔ قیادت کی پہلی قسم  عالم، فعال اور باعمل ہے 

صرف کتابیں  نہیں  لکھتی بلکہ متحرک ہے  اور رات دن مجنت کرتی ہے تاکہ  اسالم کو اس کی کھوئی ہوئی شان 

و شوکت اور عزت واپس مل جائے اور مسلمانوں  کو ان کی کرامت ، آزادی اور خود اعتمادی واپس مل 

بات ثابت  سے آگاہ کرتی ہے جس سے یہجائے۔قیادت کی یہ قسم  لوگوں کو اسالمی نظریات،  اصول اور قوانین  

ہوجاتی ہے کہ دین اسالم  انسان کےلیے سب سے بہترین اور اصلح نظام ہے آج کےلیے بھی اور  کل کےلیے بھی  

مثل ماضی کے ، پس شہید صدر نے  اقتصادنا۔ فلسفتنا، مجتمعنا، االسس المنطقیہ لالستقرا  اور البنک الربوی جیسی 

 یروس اگر  لہذا ؛ایمتاثر ک سےیج کیاور دوستوں کے ذہنوں کو ا نینے اس کے مخالف ہوں کتابیں تالیف کیں جن

اس طرح کا سیاسی  اور اقتصادی نظام اپنے ملک میں متعارف کرواتی ہے جسے شہید صدر نے اپنی  حکومت 

اور ماسکو کتابوں میں بیان کیا ہے اور عالمت کے طور پر سابقہ سوویت یونین کے دار الحکومت  کے دل میں  
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کھڑا شہید کا سٹیچو  طور پرکارناموں کے مالک کے  یانسان میعظ ںیعمارتوں م یاہم سائنس یانتہائ یاپن ںیم

کرتی ہے  اور یوں اس  کےلیے عزت و  احترام کے قائل ہوجاتی ہے، تو یہ ہمارے لیئے تعجب کی بات نہیں جبکہ 

اور ایسا  -ہم اس کا چونتیسواں یوم شہادت منارہے ہیں -حوزہ علمیہ نجف نے بھی ان کے آثار کی نمائش لگائی ہے

افتخار، اس کا سرمایہ اور اور اس کا روشن چہرہ نہیں یعنی یہ اہتمام ان   کے مقام لگتا ہے جیسے کہ وہ  ملت کا 

 و منزلت کے مطابق نہیں۔

کی نصرت کی بہترین شکل و صورت، تاکہ ہم   )علیہم السالم(اور آئمہ معصومین  )سالم هللا علیہا(سیدہ زہرا 

یعنی ()ونصرتي لكم معدة تے ہیںاپنی بات میں بھی سچے ہوں جب ہم ان کی زیارت کے دوران پڑھ

ہماری نصرت آپ کےلیے ہمیشہ تیار ہے،لوگوں کی رہنمائی اور مسلسل کوشش ہے کہ لوگ ان قوانین کا اقرار 

کریں جو ان کی زندگی کو منظم کرتے ہیں البتہ یہ قوانین، الہی قوانین کے موافق ہوں متصادم نہ ہوں ، خاص طور 

طالق،میراث ،وصیت اور وقف چونکہ ان قوانین پر عمل کرنے سے کسی کو پر شخصی مسائل جیسے شادی، 

نقصان نہیں پہنچتا نہ ہی کسی کی حق تلفی ہوتی ہے اور نہ کسی کی آزادی سلب ہوتی ہے اور نہ کسی کو اس کے 

 عقیدے کے خالف عمل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

ین پر عمل کرنے سے منع کیا ہے جو احکام دین کے متنافی هللا تعالی نے ہمیں  انسانوں کے ان بنائے ہوئے قوان

َوَمن لَّـْم َيْحكُـم بَِّمـا َأنـَزَل اّلِل ُ َفُأْوَلــئِّكَ ُهـُم ﴿ اور مخالف ہوں، هللا تعالی فرماتا ہے:

َوَمن لَّْم ﴿ ﴾َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِّما أنَزَل اّلِل ُ َفُأْوَلـئَِّك ُهُم الظَّالُِّمونَ ﴿ ﴾اْلكَافُِّرونَ 

 نوہ فیصولہ موافوق ےاور جوو کووئی اس کو؛ ﴾كُم بَِّما َأنَزَل اّلِل ُ َفُأْوَلـئَِّك ُهُم اْلَفاسِّـُقونَ َيحْ 

اور جو کوئی اس کے موافق حکم نہ کرے جو هللا نے اتارا سو وہی ہیں۔ کافر لوگ وہی تو ہے اتارا نے هللا جو کرے

اتووارا ہووے تووو پھوور وہووی لوووگ نافرمووان اور جووو شووخص اس کووے موافووق حکووم نووہ کوورے جووو هللا نووے  لوووگ ظووالم ہوویں۔

۔(47، 45، 44)المائدة:ہیں۔

                                           
 کیوکوو ا 28/2/2014جمعوہ  یں ان کوا سوٹیچو رکھوا گیوا،مو ٹیورسویونی ٹیٹماسکو اس یتعلقات ک یاالقوام نبی کی ہوزارت خارج یروس -1

 دانشوروں ،  یروس ی جس میں گئ یک ینقاب کشائ یان ک ںیم بیتقر

 ۔یمشنوں کے سربراہان نے شرکت ک یاور متعدد سفارت استدانوںیاور س میتعل نیماہر

ں  ایک نشست کا اہتمام کیا اس کڑی تنقید کے کچھ دنوں بعدشہید محمد باقر الصدر کے بیٹے سید جعفر نے ان کی یاد میں اور احترام می

  ںیکہ پچھلے سالوں م سایج نہ سیاسی وزوی تھی ح کہ خالص  جو

ی اور اس مویں  مرجوع منعقود ہووئ ںیمو اشرف میں جامع طوسویکو نجف  2014۔4۔9بدھ  نشست  ہ، یعادت رکھتے تھے یدان اس ک استیس

 عالیقدر جناب یعقوبی ، دوسرے مراجع یا ان کے نمائندے، حوزہ 

 علمیہ کے علما و فضال اور دیگر مومنین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔
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کو تاکید  کرتا ہے کہ وہ  لوگوں کی دھمکیوں اور  )هللا علیہ و آلہ وسلم  ىصل(هللا تبارک و تعالی  اپنے نبی 

بَِّما َوَأنِّ اْحكُم َبيَْنُهم ﴿: غلط پروپگنڈوں سے متاثر نہ ہوں اور الہی قوانین پر عمل کو ترک نہ کرے

َأنَزَل اّلِل ُ َوالَ َتتَّبِّْع َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْفتُِّنوَك َعن َبْعضِّ َما َأنَزَل اّلِل ُ 

ْوْا َفاْعَلْم َأنََّما ُيرِّيُد اّلِل ُ َأن ُيصِّيبَُهم بِّبَْعضِّ ُذُنوبِّهِّْم َوإِّنَّ  إَِّليْكَ َفإِّن َتَولَّ

یہ کہ تو ان لوگوں میں اس کے موافق حکم کر جو هللا نے اتارا ہے اور ؛َكثِّيرًا م َِّن النَّاسِّ َلَفاسُِّقونَ 

اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر اور ان سے بچتا رہ کہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا نہ دیں جو هللا نے 

ان کے  تجھ پر اتارا ہے، پھر اگر یہ منہ موڑیں تو جان لو کہ هللا کا ارادہ انہیں مصیبت میں مبتال کرنے کا ہے

 ۔(49)المائدة: ﴾ بعض گناہوں کی پاداش میں، اور لوگوں میں بہت سے نافرمان ہیں

اس کے بعد هللا تعالی بیان کرتا ہے کہ انسان  کےلیے بہترین اور مفید احکوام جوو ان کوی  انفورادی اور اجتمواعی 

ةِّ َيبُْغـوَن َأَفحُ ﴿طبیعت کے ساتھ موزوں ہیں  وہ الہی احکام ہیں، هللا تعالی فرماتوا ہوے: كْـمَ اْلَجاهِّلِّيَـّ

تو کیا پھر جاہلیت کا فیصولہ چواہتے ہویں، حاالنکوہ جوو   ؛َوَمْن َأْحسَُن مَِّن اّلِل ِّ ُحكْمًا ل َِّقْوم  ُيوقُِّنونَ 

 ۔( 50)المائدة:﴾ لوگ یقین رکھنے والے ہیں ان کے ہاں هللا سے بہتر اور کوئی فیصلہ کرنے واال نہیں

ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو نصاب رائج ہے کیا وہ شریعت کے  پس ہمیں دیکھنے کی ضرورت

مختلف قبیلوں  اور معاشروں    ں؟یکے مطابق ہ ماتیتعل یتعلقات اسالم ک یمعاشرت انیہمارے درم ایکمطابق ہے؟

 میں موجود رسم و رواج کیا شریعت سے لیے گئے ہیں؟

کے نقش قدم پر چلنے والی عراقی )سالم هللا علیہا (زینب  اورسیدہ )سالم هللا علیہا   (بے شک   سیدہ زہرا 

مومن خواتین  نے عراق کے بڑے شہروں  میں   مظاہرے کیے جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور 

رمیم کرے  اور انسان کی زندگی سے مربوط انفرادی مسائل کو   شرعی تحکومت سے  مطالبہ کیا کہ آئین میں  

ے۔ان احتجاجات سے ان لوگوں کو سخت  دھچکا لگا جو  عراقی   مسلمان مومن معاشرے احکام سے ہماہنگ کر

 کو  زمانہ جاہلیت کے قوانین  پر   باقی رکھنا چاہتے تھے۔

ان خواتین  نےعام خواتین کے کھوئے ہوئے اعتماد نفس کو بحال کیا  اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ 

معاشرے کی بہتری کےلیے مثبت کردار ادا کرسکتی ہیں اور اپنے حقوق بھی معاشرے میں تبدیلی السکتی ہیں ،

حاصل کرسکتی ہیں۔ خواتین سے ان کی یہ صالحیت اور قدرت مختلف عوامل کی وجہ سے  بہت پہلے ان سے 

چھین لی گئی تھی۔ان خواتین نے عام خواتین کی مدد کی کہ وہ ان رسوم و رواج سے بھی جان چھڑائیں جن کا 

م سے کوئی تعلق نہیں۔ عام خواتین یہ بھول چکی تھیں کہ قیام فاطمی اور قیام زینبی کا اہم ثمرہ   عورت کو اس اسال
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کا کھویا ہوا اعتماد نفس واپس لوٹا نا ہے اور وہ اس بات پر قدرت رکھتی ہیں کہ وہ اپنے حقوق چھین لیں، امت کو  

کی طرف پلٹادیں۔ یہ خواتین اٹھیں  اور امت کو قیام زینبی خواب غفلت سے بیدار کریں اور چیزوں کو ان کی اصل 

 اور قیام فاطمی  کے  با برکت نتیجے کی یاد دہانی کروائی۔

هللا تعالی کے اذن سے آگے پارلیمنٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور خواتین ووٹرز کی تعداد  تقریبا 

اس خارجی باطل قوتوں کے سرپرست مشکل میں ہیں۔   نصف   ہے لہذا  سیاسی لیڈرز، جنگ کے تاجر ،داخلی اور

کی برکات میں سے ہے کہ اس نے مسلمانوں  کو  اس بات کی  کیتحر یاور اس دانشورانہ اور معاشرت یداریب

طرف متوجہ کیا کہ  ان کا حق ہے کہ   خاص قوانین بنانے میں ان کو بھی شریک کیا جائے اور اس کا نتیجہ  کچھ 

میں سامنے آچکا ہے جہاں عدالتوں میں مسلمانوں کے ارث اور وصیت کے فیصلے اسالمی  دن  پہلےبرطانیہ

شریعت کے مطابق ہونگے تاکہ مسلمانوں کے امور کو  منظم کیا جاسکے۔حکومت برطانیہ کے اس احسن اقدام کا 

ں کی طرح اس ملک  فائدہ یہ ہو ا کہ مسلمانوں  کو اپنے حقوق سے آگاہی ہوئی اور دوسرا یہ کہ وہ بھی دوسرو

کے برابر شہری ہیں اور انہیں دیوار سے نہیں لگایا جارہا ہے۔ هللا تعالی کے فضل و کرم سے یہ فیصلہ ایسے وقت 

میں لیا گیا  جب قانون جعفری کے بارے میں بحث شروع ہوچکی ہے اور ان لوگوں کے منہ پر یہ ایک طمانچہ 

ہیں یا وہ   جو قانون  جعفری پر اعتراض کرتے ہیں ۔ زدہ رتیمغرب سے مغلوب اور حہے جو   

کیا یہ عجیب بات نہیں کہ غیر مسلم ممالک میں  اسالم کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے جبکہ مسلم ممالک میں  

شناخت کا  یاور اپن ںیشکست کو محسوس کرتے ہ یاندرونمسلمانوں نے اسے اس قدر کمزور کردیا  ہے کہ اپنی 

 !ںیشرمندہ ہ ںیاپنے منصوبے کو آگے بڑھانے م اعالن کرنے اور

اپنے اندر  فخر محسوس کرو ،اپنا  کے طلباء ،  یورسٹیونی، اور  افتہی می، خاص کر نوجوان ، تعل زیاے عز

کے  ان کلیمات کی قیمت کو )علیہ السالم (سر اٹھاکر چلو کہ تم اس دین کے ماننے والے ہو اور امیرالمومنین 

بي عز ًا أن أكون لك عبدًا، وكفي بي فخرًا أن تكون  : )إلهي كفىسمجھو

پروردگارا میرے لیے اتنی عزت  ؛لي رب ًا، إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب

کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے لیے اتنا افتخار کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ پروردگار ا تو ویسا ہی ہے 

 ۔( ے ایسا بنادے جیسا تو چاہتا ہےجیسا میں چاہتا ہوں اور تو مجھ

                                           
ہولوڈرز نوے اس  کیکچوھ اسوٹ ا۔تھو ایوسوائٹ پور اس کوا اعوالن ک بیوو یاپنو ںیزبان م یکو عرب 2014مارچ  22دفتر خارجہ نے  یبرطانو

 ضم  ںیمعاشرے م ی" اور مسلمانوں کو برطانوزیانگ رتیکو "ح صلےیف

 ۔ایمددگار قرار د ںیکرنے م
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جبکہ  دوسروں نے اپنی خواہشات نفسانی، اپنی شہوات اور نیاوی مال و متاع کو اپنا پروردگار بنایا ہے اور 

 هللا کو  چھوڑ کر انہیں کی اطاعت کرتے ہیں۔

 ہو:کی محبت میں یہاں جمع ہوچکے  )علیہم السالم(میرے بھائیو اور میری بہنو جو کہ اہل بیت 

اور قانون جعفری کی  حمایت کورکے اس   قووم کوو تبواہی اور  )سالم هللا علیہا (جان لو  تم نے سیدہ فاطمہ الزہرا

َوَمـا َكـاَن َربُّـكَ ﴿بربادی سے بچایا ہے جس میں یہ لوگ مبتال ہونے جارہے تھوے ۔هللا تعوالی فرماتوا ہوے:

 زبردسوتی کوو بسوتیوں جوو نہویں ایسوا ہرگزاور تیرا رب ؛ ُمْصلُِّحونَ لُِّيْهلِّكَ اْلُقَرى بِّظُْلم  َوَأْهُلَها 

 ۔ (117)هود: ﴾ہوں نیک لوگ کے وہاں اور دے کر ہالک

َوَلْوالَ َدْفُع اّلِل ِّ النَّاسَ َبْعَضُهْم بِّبَْعض  لََّفسََدتِّ األَْرضُ َوَلـكِّنَّ اّلِل َ ﴿هللا تعالی نے فرمایا

زمین  تو ہوتا نہ دینا کرا دفع سے ذریعے کے بعض کو بعض کا اگر هللا اور؛ ُذو َفْضل  َعَلى اْلَعاَلمِّينَ 

 ۔ (251)البقرة: ﴾ہے مہربان بہت پر والوں جہان هللا لیکن جاتی، ہو پُر ےفساد س

َفَلْوالَ َكاَنْت َقْرَيٌة آَمَنْت َفَنَفَعَها إِّيَماُنَها إِّالَّ َقْوَم ُيـوُنسَ ﴿هللا تعوالی نوے فرمایوا: 

آَمُنوْا َكشَْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب الخِّْزيِّ فِّي اْلَحيَاَة الدُّْنيَا َوَمتَّْعَناُهْم إَِّلى َلمَّا 

 کے، قوم کی یونس سوائے دیتا نفع اسے ایمان کا اس تو التی ایمان جو ہوئی نہ ںکوئی بستی ایسی کیو سو؛ حِّين  

 وقوت ایوک انہویں نوے ہوم اور دیوا کور دور عوذاب کوا ذلوت سے ان میں زندگی کی دنیا نے ہم تو الئے ایمان وہ جب کہ

 ۔ (98)يونس:﴾پہنچایا فائدہ تک

هللا تعالی سوے ہوم دعوا کورتے ہویں کوہ وہ موومنین و مومنوات  کوی ہمیشوہ مودد کورے، ان  کوی توفیقوات مویں اضوافہ 

عطوا  یابیہےخدا کام یہوئ بیسعادت نص یک یبحال یکاوشوں سے آپ کو اس مقدس رسم و رواج ک یان ک ,فرمائے

 ۔فرمائے
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 1اور مستضعفین کی میراث)س( سیدہ زہرا
 

َوُنرِّيـُد َأْن َنُمـنَّ َعَلـى الَّـذِّيَن اسُْتْضـعُِّفوا فِّـي األَْرضِّ ﴿:هللا تعالی نوے فرمایوا ہوے

َوَنْجَعَلُهْم َأئِّمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوارِّثِّيَن * َوُنَمك َِّن َلُهْم فِّي األَْرضِّ َوُنرَِّي فِّْرَعـْوَن 

اور ہوم چواہتے تھوے کوہ ان پور احسوان کوریں  ؛َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما مِّْنُهْم َما َكاُنوا َيْحَذُرون

جو ملک میں کمزور کیے گئے تھے اور انہیں سردار بنا دیں اور انہیں وارث کریں۔اور انہیں ملک پر قوابض کوریں 

 ﴾ کوورتے تھووے وہ محسوووس ا  خطوورہاور فرعووون اور ہامووان اور ان کووے لشووکروں کووو وہ چیووز دکھووا دیووں جووس کوو

 ۔(6-5)القصص :

کی وصیت کی مخالفت کی  اور )صل هللا علیہ وآلہ وسلم(جب ان لوگوں نے قرآن کو ترک کیا ،رسول هللا 

کے سامنے سخت )صل هللا علیہ وآلہ وسلم(سے ان کا مقام چھین  لیا اور رسول اکرم )علیہ السالم  (امیرالمومنین

کے خالف اعالن جنگ تھا جمعرات )صل هللا علیہ وآلہ وسلم(کلمات کا استعمال کیا  جن میں هللا اور اس کے رسول 

نے  وصیت پر تاکید کی اور  وصیت )صل هللا علیہ وآلہ وسلم(کی اس عظیم مصیبت کے وقت جب آنحضرت 

)إن : راہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک نے کہالکھنے کا ارادہ کیا  ایسی وصیت کہ ان کے بعد وہ لوگ گم

کو )علیہم السالم ( نے اپنے اہل بیت )صل هللا علیہ وآلہ وسلم(اس کے بعد پیغمبر اسالم الرجل ليهُجر(،

یعنی میرے بعد تم ہی  ؛)أنتم المستضعفون بعديجمع کیا ،ان کی طرف دیکھا، گریہ کیا اور فرمایا: 

  ۔ 2(مستضعف ہو

حدیث کا ظاہر اور جن حاالت میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ایک درد نواک 

، ان کوو  مختلوف  گوے ںیکہ بغاوت کرنے والے رہنموا ان پور ظلوم کوراور تکلیف دہ امر کی طرف اشارہ کررہی ہے 

نے سوے بھوی گریوز نہویں  کوریں طریقوں سوے اذیوت کوریں گے،اپونے مفوادات کوے حصوول کوے لویے ان کوو قتول کور

سے برتاو بنوی )هللا علیہ وآلہ وسلم ىصل(گے۔حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اس قوم کا اہل بیت نبی 

)إِّنَّ فِّْرَعْوَن َعال اسرائیل کے ساتھ فرعون کے برتاو سے شباہت رکھتا ہے جیسا کہ هللا تعوالی کوا  فرموان ہوے:

                                           

شیخ یعقوبی کا امیرالمومنین علیہ السالم  کی زیوارت پور تشوریف الئوے ہوزاروں موومنین  سوے خطاب۔یوہ موومنین توین جموادی الثوانی سوال 1

 کو جناب سیدہ زہرا سالم هللا علیہا  2014نیسان//3=  1435

 ے۔کی شہادت منانے اور ان کے رمزی جنازے میں شرکت کےلیے تشریف الئے تھ

( اور اس حودیث 100-96( و )اإلرشاد:143-140)إعالم الورى بأعالم الھدى:  22/469بحار االنوار میں اس واقعہ کی تفصیل آئی ہے: -2

 ( میں بھی بیان کو شیخ صدوق نے  عیون أخبار الرضا )

.303ح 31باب 2/72کیا ہے: 
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ْهَلَهـا شِّـيَعًا َيسَْتْضـعُِّف طَائَِّفـًة م ِّـْنُهْم ُيـَذب ُِّح َأْبَنـاءُهْم فِّي األَْرضِّ َوَجَعَل أَ 

 اور تھا گیا ہو سرکش پر زمین فرعون شک ےب؛ َوَيسَْتْحيِّي نِّسَاءُهْم إِّنَُّه َكاَن مَِّن اْلُمْفسِّدِّينَ 

 قتول کوو لڑکوں کے ان تھا ھاکر کر کمزور کو گروہ ایک سے میں ان تھے دیے کر گروہ کئی کے لوگوں کے وہاں

پس  اس قووم  (4( )القصص/تھا سے میں مفسدوں وہ شک بے تھا، رکھتا زندہ کو لڑکیوں کی ان اور تھا کرتا

 تبقوا ألهل )النے بھی اہل البیت کے ساتھ یہی کیا ۔ان کا نعرہ وہی نعرہ  تھاجو عاشوور کوے دن  لگایوا گیوا:

۔ تفسویر قموی مویں اموام صوادق  باقی نہ بچوے( ے کو ئی بھیان گھر  والوں میں س؛هذا البيت من باقية

 علیہ  السالم سے روایت ہے۔انہوں نے فرمایا:

فقال له: كيف أصــبحت  ع() )لقي المنهال بن عمرو علي بن الحسين 

يابن رسول هللا، فقال: ويحك أما آن لك أن تعلم كيف أصـبحت، أصـبحنا 

ويسـتحيون في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءنا 

سوے مالقوات کوی اور ان سوے پوچھوا: هللا کوے رسوول کوے )سوالم لعلیوہ ا(منھال بن عمر نے امام سوجاد ؛نساءنا

بیٹے آپ کیسے ہیں؟ پس امام نے جواب دیا: افسوس تم پر کیا تم نہیں جانتے کہ  ہوم کوس حوال مویں ہویں، ہمواری قووم 

کے درمیان تھوی، وہ ہموارے موردوں  فرعونل کی آل کے درمیان ہماری حالت ایسی ہی ہے جیسی حالت بنی اسرائی

۔( کو ذبح کرتے ہیں اور ہماری عورتوں کو زندہ چھوڑتے ہیں

)إِّنَّ اْلَقْومَ : نے موسی کے بھائی ہارون کے اس قول)علیہ السالم (امیرالمومنین علی

سے استدالل کیا جب انہیں ابوبکر کی ( 150)األعراف/اسَْتْضَعُفونِّي َوَكاُدوْا َيْقُتُلوَننِّي(

بیعت پر مجبور کیا گیا پس انہوں نے فرمایا:اگر میں یہ کام نہ کروں تو؟ انہوں نے کہا: هللا تعالی کی قسم جس کے 

صل هللا علیہ (سوا کوئی اور معبود نہیں ہم تمھاری گردن ماریں گے،کہا: پس تم هللا کے بندے اور اس کے رسول 

کی طرف رخ کیا اور آیت )هللا علیہ وآلہ وسلم ىصل(۔اس کے بعد قبر نبی کو قتل کروگے) ائیکے بھ)وآلہ وسلم

۔(شریفہ میں موجود موسی کے بھائی ہارون کے قول کے ساتھ ان کو مخاطب کیا

قرآن مجید کی آیتیں کسی خاص زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ یہ  ہر زمانے میں انسان کی رہنمائی 

َوُنرِّيُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَّذِّيَن ﴿:کرتی ہیں۔جس آیت کی تالوت کی گئی وہ یہ ہے اور ہدایت

اسُْتْضعُِّفوا فِّي األَْرضِّ َوَنْجَعَلُهْم َأئِّمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوارِّثِّيَن َوُنَمك َِّن َلُهْم فِّي 

                                           
 2/110تفسیر القمي: -1

 .12یونٹ : السنيةالدرر  -2
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 ﴾؛ َكاُنوا َيْحَذُرونَ األَْرضِّ َوُنرِّي فِّْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما مِّْنُهم مَّا 

یہ آیت انسان کو امید عطا کرتی ہے۔اس آیت میں  مدد کرنے،زمین پر مستحکم کرنے، زمین (6-5)القصص/

کا وارث بنانے،حق، حقدار کی طرف لوٹانے اور انہیں میں سے امام بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے چونکہ هللا تعالی کا 

َوْعَد اّلِلَِّّ ال ُيْخلُِّف ﴿ اور هللا تعالی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتاارادہ انہیں کے ذریعے پورا ہوتا ہے 

کو  )علیہم السالم(نے اپنے اہل بیت )صل هللا علیہ وآلہ وسلم( پس پیامبر اسالم ( 6)الروم ﴾اّلِلَُّ َوْعَدهُ 

پر صادق آتی  )م السالمعلیہ(اور  اس آیت میں اس بات  کی طرف اشارہ موجود ہے کہ آیت اہل بیت  مستضعفین کہا

سے شاید زیادہ ہو چونکہ اس میں  )علیہم السالم(ہے بلکہ  وعدہ الہی کا تعلق موسی اور ہارون کی نسبت اہل بیت 

یعنی اس میں سے یا ان دونوں میں سے نہیں  (منهما) یا( منه)آیا ہے یعنی ان میں سے ،  (منهم)لفظ 

اور اس کا بھائی آیت میں مراد ہوتے تو یہی  )علیہ السالم(ہوتا یا  موسی  )علیہ السالم(ہے۔اگر اس  سےمراد موسی 

منہ اور منہا  کا استعمال ہوتا۔یہاں پر منہم کا استعمال ہوا ہے۔حدیث  کے کلمات سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے اور 

ہیں۔ )علیہم السالم(آیت کریمہ سے مقصود بھی یہی ہے  کہ مراد اہل بیت 

ی کی سنت ہے جو کہ ہمیشوہ سوے اس کوے مستضوعف بنودوں اور اس کوے مغورور دشومنوں مویں ثابوت یہ هللا تعال

َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَّذِّيَن َكاُنوْا ُيسَْتْضـَعُفوَن َمشَـارَِّق األَْرضِّ ﴿۔ ہوے۔هللا تعوالی فرماتوا ہوے

َنى َعَلـى َبنِّـي َوَمَغارَِّبَها الَّتِّي َباَرْكَنا فِّيَهـا َوَتمَّـْت َكلَِّمـُت َرب َِّك اْلُحسْـ

إِّسَْرائِّيَل بَِّما َصبَُروْا َوَدمَّْرَنا َما َكاَن َيْصَنُع فِّْرَعْوُن َوَقْوُمـُه َوَمـا َكـاُنوْا 

 جواتے سومجھے کمزور میں مغرب و مشرق کے زمین اس جو دیا کر وارث کو لوگوں ان نے ہماور ؛ َيْعرِّشُونَ 

 کوے صبر کے ان میں حق کے اسرائیل بنی وعدہ نیک کا رب تیرے اور ہے، رکھی برکت نے ہم میں جس کہ ھےت

 وہ عموارتیں اونچوی جوو اور تھوا بنایوا نوے قووم کوی اس اور فرعون کچھ جو دیا کر تباہ نے ہم اور گیا، ہو پورا باعث

 ۔(137)األعراف ﴾تھے بناتے

 طرف یکام ک زیخ جہیکرنے اور نت دایپ دیام ںیدالنے ، ان م نیقیکو  عوںیاپنے ش نے،(علیہم السالم(ائمہ 

بیان  کو یاس معن ںیم روایاتسے روکنے کے لئے متعدد  یدشمنوں کو ناانصاف ان کے راغب کرنے اور  انہیں 

۔شیخ صدوق کی کتاب معانی االخبار میں مفضل کی سند کے ساتھ بیان ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ابا  کیا ہے

نظر إلى علي والحسن  )ص( )إن رسول هللا:سے سنا  وہ فرماتے تھے )علیہ السالم (عبدهللا

هللا علیہ وآلہ  ىصل(رسول هللا  ؛ فبكى، وقال: أنتم المستضعفون بعدي )ع(والحسين 
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مفضل رمایا تم ہی میرے بعد مستضعف ہو(۔ کی طرف دیکھا اور ف )علیہم السالم(نے علی،حسن اور حسین )وسلم 

 اس کا کیا مطلب ہے،انہوں نے کہا:اس کا مطلب ہے تم ہی کہتا ہے میں نے ان سے عرض کیا   یا ابن رسول هللا

َوُنرِّيُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَّذِّيَن اسُْتْضعُِّفوا فِّي األَْرضِّ ﴿: میرے بعد آئمہ ہو۔هللا تعالی فرماتا ہے

 قیامت تک یہ آیت  ہمارے بارے میں ہی ہے۔﴾َوَنْجَعَلُهْم َأئِّمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوارِّثِّينَ 

)والذي فلـق سے نقل ہوئی ہے،انہوں نے فرمایا: )علیہ السالم(مجمع البیان میں یہ روایت امیرالمومنین 

أي –الحب ــة وبــرأ النســمة لــتعطفن  الــدنيا علينــا بعــد شماســها 

جوس نوے کوی    قسوم اس ذات ؛ على ولدها، ثم تلى اآلية 2عطف الضروس -امتناعها

دنیا اپنی تمام تر سختیوں کے بعد ہم پر مہربان ہوگی اس دودھ  ایاور انسان کو خلق ک ایسے دانہ اگا نےیکے س نیزم

دینے والی بد خو  اونٹنی کی طرح جو اپنے دودھ دھونے والے کو کاٹتی ہے اور اپونے بچوے پور مہربوان ہووتی ہوے 

سوے اس )السوالم  علیوہ( مویں امیور الموومنین الغيبةطوسوی کوی کتواب  ( اور اس کے بعد اس آیت کی تالوت کی

: )هم آل محمد يبعث هللا مهديهم بعد جهدهم فيعـزَّهم آیت کی تفسیر میں  نقل ہوا ہے

وہ آل محمد ہیں هللا تعالی ان کے مہدی کو مبعوث کرے گا ان کی جد وجہد کے بعد پھر انہویں  ؛ويذل عدوهم

۔(عزت عطا کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرے گا

سوے روایوت کوی  )علیوہ السوالم (کے بعد یہ آیت ان کے شویعوں مویں جواری ہے،امیرالموومنین)م علیہم السال(آئمہ 

 -اي خصومهم  -)من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القومگئی ہے، فرماتے ہویں:

فإنا وأشياَعنا يوم خلق هللا السماوات واألرض على سنة موسى وأشــياعه، 

واألرض علـى سـنة فرعـون وإن عدونا وأشياعه يوم خلـق هللا السـماوات 

بھوی ہموارے بوارے مویں اور لوگووں کوی ہوم سوے دشومنی جو؛ وأشياعه فنزلت فينا هذه اآليات

کے بوارے مویں پوچھنوا چاہتوا ہوے پوس ہوم اور ہموارے شویعہ  هللا تعوالی کوی زموین اور آسومانوں کوی خلقوت کوے وقوت  

کوے شویعہ هللا تعوالی کوی زموین اور  اور ہموارا دشومن اور اسحضرت موسی اور اس کے شیعوں کی سونت پور تھوے 

                                           
 .1ح 31باب 79خبار: االاني عم 

یہ وہ بدخو اونٹنی ہے جو اپنے دودھ دھونے والے کو کاٹتی ہے اور دودھ اپنے بچے کےلیے بچا کے رکھتی ہےیا کہا جاتا ہے یہ وہ  -2

  یجلد بھر یاور اس ک  ہے ایگ ایاسے ذبح کرد ای ایمر گ جس کا بچہ اونٹنی ہے

 ہے۔ یکا اظہار کرت یردہمداپنی  اس کے پاس جاکر اس سے یہ  ہے  یہوئ

 4/110نور الثقلین:  -3
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۔( آسمانوں کی خلقت کے وقت  فرعون اور اس کے شیعوں کے نقش قدم پر تھے اور ہم پر یہ آیات نازل ہوئیں

)والذي بعث محمدًا بـالحق بشـيرًا :نوے فرمایوا )علیہ السوالم(علي بن الحسین  سید العابدین

شيعته، ونذيرًا، ان األبرار منا أهل البيت وشيعتهم بم نزلة موسـى و

صول هللا (اس کوی قسوم جوس نوے محمود  ؛وان عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه

کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر  مبعوث کیا  ہم اہل بیت کے نیک لوگ اور ہمارے پیروکوار موسوی )علیہ و آلہ وسلم 

 اور اس کوے شویعوں کوی طورح ہویں کی طرح ہیں اور ہمارا دشمن اور اس کے پیروکار فرعون اور اس کے شیعوں

۔(

پس دشمن  کا بھی ایک دور ہوگا جس میں  وہ غالب ہوگا، اس کے ہاتھ میں حکومت ہوگی،هللا تعالی کے دوستوں پر 

قابض ہوگا، ان کو کمزور کرے گا، اس کی فرعونیت کا زمانہ طوالنی ہوگا لیکن آخر میں حکومت،نصرت اور 

 ضعف ہونگے اور ان کے سوا ہر چیز مکھن کی طرح پگھل جائے گی۔غلبہ اہل حق کا ہوگا جو کہ مست

ان کو اس لیے مستضعفین کہا گیا چونکہ ان کے دشمنوں   کو یہ وہم وگمان تھا  کہ ان سے دنیواوی موال و متواع 

چھننے ،  ان پر زمین  تنگ کرنے اور ان پر  ظلم و ستم کے بعدوہ  ضوعیف اور کموزور ہووچکے ہویں ۔وہ اپونے آپ 

بڑا سمجھتے ہیں اور ان پر ستم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں کمزور نہیں ہیں بلکہ ان کے  کو

پاس تو قوت اور قدرت کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن ان کے پاس دین ہے، تقووی ہے،اخوالق ہوے خووف خودا ہوے 

عی مصالح کو ترجیح دیں اور ان کوو مکورو فریوب  جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے ذاتی مفادات پر دین اور اجتما

)ولكن هللا سبحانه جعل :سے روکتا ہے۔امیر المومنین علیہ السالم سے روایت ہے، فرمایا  سے کام لینے

رسله أولي قوة في عزائمهم، وضعفًة فيما ترى األعين من حاالتهم، مـع 

؛ سـماع أذىً قناعة  تمأل القلوب والعيون غنى، وخصاصة تمأل األبصار واأل

هللا تعالی نے اپنے رسولوں کو مضبوط ارادے کا مالک بنایا ہے، جو کہ ظواہرا ضوعیف اور فقیور ہویں،ان کوو قناعوت 

عطا کی ہوے جوو دلووں کوو اور آنکھووں کوو بوے نیواز کرتوی ہوے جتنوا کوہ غربوت اور نواداری آنکھووں اور کوانوں کوو  

۔(تکلیف دیتی ہے
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: سے روایت ہے:انہوں نےصحابہ میں سے ایک مخلص صحابی کے بارے میں فرمایا )علیہ السالم(اور انہیں 

)كان لي فيما مضى أخ في هللا وكان ضعيفًا مستضعفًا، فإن جاء الجد  فهو 

وہ کموزور اور ضوعیف تھوا لویکن معوامالت –ماضی میں میرا ایک  دینی دوست تھا  ؛وادليث غاب، وصل  

۔1( ھا اور حرکت میں بیابان کے سانپ کی طرح تھامیں وہ جنگل کے شیر کی طرح جدی ت

 )سوالم هللا علیہوا(کی عزا مویں بیوٹھے ہویں، سویدہ زہورا  )سالم هللا علیہا (برادران جو نبی کی لخت جگر سیدہ زہرا

نے اپنے رسالی موقف کے ساتھ امت کو  اس راستے  کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا ہے جو انسان کو  خودا  توک 

پہنچاتووا ہووے تاکووہ اس  دنیووا کےلوویے قائوودین  اور رہنموواوں کووا بندوبسووت ہوسووکے اور انہوویں زمووین موویں بااختیووار  بنایووا 

اور ان  کووے بعوود   )علیووہ السووالم(کووہ وہ علووی جاسووکےاور انہوویں زمووین کووا وارث بنایووا جاسووکے اس شوورط کووے سوواتھ 

نوے اپونے )سوالم هللا علیہوا (کی پیروی کوریں اور ان کوے نقوش قودم پور چلیں۔جنواب سویدہ )علیہم السالم   (دوسرےآئمہ

 بعض کلمات میں فرمایا ہے:

)أما وهللا لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبي ه لما اختلف 

عن سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم قائمنا في هللا اثنان ولورثها سلف 

، ولكن قدموا من أخره هللا، وأخروا من )ت(التاسع من ولد الحسين 

قدمه هللا، حتى إذا الحدوا المبعوث وأودعوه الجدث المجدوث إختاروا 

بشهوتهم وعملوا بآرائهم، تبًا لهم أولم يسمعوا هللا يقول )َوَربُّكَ َيْخُلُق 

اُر َما َكاَن َلُهُم اْلخِّيََرُة سُبَْحاَن اّلِلَِّّ َوَتَعاَلى َعمَّا ُيشْرُِّكوَن َما َيشَاُء َوَيْختَ 

( بل سمعوا ولكنهم كما قال هللا سبحانه )َفإِّنََّها ال َتْعَمى 68()القصص

( هيهات بسطوا 46األَْبَصاُر َوَلكِّن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِّي فِّي الصُُّدورِّ ()الحج

وا آجالهم فتعسًا لهم وأضل أعمالهم، أعوذ في الدنيا آمالهم، ونس

رب  من الحور بعد الكور بك يا

صل هللا علیہ وآلہ  (اہل حق کے سپرد کرتے اور اہل بیت پیامبر -یعنی خالفت و امامت -خدا کی قسم اگر حق

مقام خالفت و  کی اطاعت اور پیروی کرتے تو دو آدمی بھی هللا اور دین کے بارے میں اختالف نہ کرتے اور)وسلم 

                                           

یعنی کھودا ہوا،قبرمصطفی اینڈ عترت انسائکلو پیڈیا

 فراوانی کے بعد 

 کمی۔
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امامت شائستہ لوگوں کے توسط سے ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا  یہاں تک کہ قائم آل محمد کے سپرد 

کا نواں فرزند ہے۔"لیکن انہوں  نےجسے خدا نے موخر  کیا تھا اسے مقدم کیا   )علیہ السالم(ہوتا  جو کہ امام حسین 

۔ جس کا نتیجہ یہ نکال  کہ انہوں نے محصول بعثت کا انکار کیا  اور جسے  خدا نے مقدم کیا تھا اسے موخر کیا

اور بدعتوں کو اختیار کیا،انہوں نے شہوت پرستی کا انتخاب کیا اور اپنی ذاتی رائی پر عمل کیا ،وہ تباہ و برباد 

اور تیرا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے  :"ہوں کیا انہوں نے کالم الہی  کو نہیں سنا کہ فرماتا ہے

" جی ہاں انہوں نے سنا  ہے جیسا پسند کرے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، هللا ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔

بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو  یقیناپس  کہ قرآن نے فرمایا ہے:"

" افسوس  کہ انہوں نے اپنی دنیاوی  خواہشیں پوری کیں ، اپنی موت کو فراموش کیا هللا تعالی ان کو تباہ ہیں۔ جاتے

و برباد کرے ان کو ان کے کاموں میں ذلیل و رسوا کرے۔پروردگارا میں تم سے دوستوں کی فراوانی کے بعد ان 

 کمی و نقصان سے پناہ مانگتی ہوں(۔کی 

امت کوو اس بوات کوی طورف  متوجوہ کرتوی ہوے کوہ زموین ان کوی )سالم هللا علیہا (مہ زہرا پس  صدیقہ طاہرہ فاط

وراثت ہے اور انہیں اس میں با اختیار اور مستحکم ہونا چاہیے تاکہ ان کا ہاتھ مضبوط ہو جوو کوہ ایوک ہوی صوورت 

صبات، انا پرستی سوے میں ممکن ہے کہ وہ حقیقی قیادت کے پیچھے متحد ہوں،ان کی پیروی کریں، ہوا و ہوس ،تع

خالی ہوں۔اس کے توسط سے وہ استعمار کے بنائے ہو ئے منصوبوں کو  خاک میں مال سوکتے ہویں جوو انہووں نوے 

مسوولمانوں کووے اتحوواد کووو پووارہ پووارہ کوورنے کےلووے اور انہوویں چھوووٹے چھوووٹے گروہوووں موویں تقسوویم کوورنے کےلوویے 

إِّنَّ فِّْرَعْوَن َعال فِّي األَْرضِّ ﴿: الی فرماتوا ہوےاورانہیں ایک دوسرے سے لڑانے کےلیے  بنائے ہیں۔هللا تعو

 کور گوروہ کئوی کوے لوگووں کوے وہاں اور تھا گیا ہو سرکش پر زمین فرعون شک ےب؛ َل َأْهَلَها شِّيَعاً َوَجعَ 

یعنی ان  کے فرقے بنائے تھے جس کی وجہ سے ان کی داخلی جد و جہد  کمزور پڑ  (؛4)القصص ﴾تھے دیے

کمزور کرنا آسان ہوگیا تھا چونکہ  ان کی زندگی دین سوے خوالی تھوی اور امور بوالمعروف  اور نہوی گئی تھی،ان کو 

 ﴾مِّـَن الَّـذِّيَن َفرَُّقـوا دِّيـَنُهْم َوَكـاُنوا شِّـيَعاً ﴿ از منکر کوو انہووں نوے تورک کردیوا تھوا۔

 .(65م)األنعا ﴾َأْو َيْلبِّسَكُْم شِّيَعًا َوُيذِّيَق َبْعَضكُم َبْأسَ َبْعض  ﴿( 32)الروم

بیان فرماتی ہیں زمین کی وراثت اور اس میں لوگوں کو  بااختیار  بنانے )سالم هللا علیہا (جناب حضرت زہرا

کی  عوامی تحریک کی سرپرستی اور قیادت ایسے رہنما کے پاس ہو جس میں قیادت کی تمام شرائط موجود 

کی قیادت کی برکات  )علیہ السالم(ہوں۔مہاجر اور انصار کی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے امیر المومنین علی 

 بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا:
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المـاء العـذب –نميـرًا  -وهو محـل ورود المـاء-)وألوردهم منهالً  

تطفـح  -واسـعاً -فضفاضـًا  -كثير-صافيًا رويًا  -السائغ النامي للجسد

أي أرجعهـم –جانباه، وألصـدرهم بطانـًا  -ال يتكدر–ضفتاه، وال يترن ق 

َوَلـْو َأنَّ َأْهـَل اْلُقـَرى آَمُنـوْا ﴿ونصح لهم سرًا وإعالناً  -مرتوين مملوئين

َواتََّقــوْا َلَفَتْحَنــا َعَلــيْهِّم َبَرَكــات  م ِّــَن السَّــَماءِّ َواألَْرضِّ َوَلـــكِّن َكــذَُّبوْا 

َوالَّذِّيَن ظََلُمـوا مِّـْن َهـُؤالء ﴿( 96)األعراف ﴾َفَأَخْذَناُهم بَِّما َكاُنوْا َيكْسُِّبونَ 

۔(51)الزمر ﴾وا َوَما ُهم بُِّمْعجِّزِّينَ سَبُ سَُيصِّيُبُهْم سَي َِّئاُت َما كَ 

اس کے گرد بہتوا  یپانا ن کی رہنمائی  کی۔ طرف  کی چشمے ےوال ےنیپ عوسی اور ھراصاف ، ب انہیں ےن یعل

وہ ان کووو اس حووال موویں اس چشوومے سووے بوواہر لووے کوور آتووا کووہ وہ سوویر ۔ایوول ںیکووا رنووگ نہوو یگنوودگ یبھوو یرہووا اور کبھوو

 کو پسند کرتے تھے۔ یکینلیےاور سرعام ان کے  طور پر ہیخف یعلہوتے۔

َماءِّ ﴿ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَليْهِّم َبَرَكات  م َِّن السَـّ

ایموان  والوے ںاور اگور بسوتیو؛ َواألَْرضِّ َوَلـكِّن َكذَُّبوْا َفَأَخْذَناُهم بَِّما َكاُنوْا َيكْسِّـُبون

 پھور جھٹالیوا نے انہوں لیکن دیتے کھول دروازے کے نعمتوں سے زمین اور آسمان پر ان ہم تو ڈرتے اور آتے ےل

 ۔(96)األعراف ﴾ کی گرفت سے سبب کے اعمال کے ان نے ہم

َوالَّذِّيَن ظََلُموا مِّْن َهُؤالء سَُيصِّيُبُهْم سَي َِّئاُت َما َكسَُبوا َوَما ُهم ﴿

لوگ ظلم کر رہے ہیں عنقریب ان کو بھی برے نتائج ان برے عملوں کے اور ان میں سے جو ؛ بُِّمْعجِّزِّينَ 

 ۔(51)الزمر ﴾ پہنچیں گے اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں

اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ زمین کا وارث بننے اور اس میں بااختیار ہونے کے مختلوف درجوات ہویں اور 

چونکوہ حکوموت اور قودرت توو صورف وسویلہ ہوے ہودف یہ صرف  حکومت اور قدرت کے حصول تک محدود نہویں 

اور مقصد نہیں ہے۔اصل اختیار اور ہدف هللا تعالی کی شریعت کو پھیالنا اور اس پور لوگووں کوو قوانع کرنوا ہوے۔ اور 

  ان کوی اور یخوشو ، یرہنمائ یاصالح ، ان ک یکا مقصد لوگوں ک غاماتیپ یآسمان ونکہیکیہی سب سے اہم چیز ہے 

 ۔هللا تعالی نے فرمایا:ہے  یخوشحال

َوَلُيَمك َِّننَّ َلُهْم دِّيَنُهُم الَّذِّي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيبَد َِّلنَُّهم م ِّن ﴿

                                           
 4/324ایضا :  -1

 4/324ایضا :  -2
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َبْعدِّ َخْوفِّهِّْم َأْمنًا َيْعُبُدوَننِّي ال ُيشْرُِّكوَن بِّي شَيْئًا َوَمن َكَفَر 

کو پسند کیا ہے  اور ان کے لیے جس دین؛ َبْعَد َذلِّكَ َفُأْوَلئِّكَ ُهُم اْلَفاسُِّقونَ 

اسے ضرور مستحکم کر دے گا اور البتہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، بشرطیکہ میری 

عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد ناشکری 

 ۔( 55)النور﴾کرے وہی فاسق ہوں گے

)نظر أبو جعفر الـى أبـي کہوا تفسیر العیاشي میں أبي الصباح الكناني سے روایت ہے،اس نے

َوُنرِّيُد َأن نَُّمـنَّ َعَلـى الَّـذِّيَن ﴿فقال: هذا وهللا من الذين قال هللا )ع(عبد هللا

ابوو جعفور نوے ابوی عبودهللا ﴾اسُْتْضعُِّفوا فِّي األَْرضِّ َوَنْجَعَلُهْم َأئِّمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوارِّثِّينَ 

ان لوگوووں موویں سووے ہووے جوون کووے بووارے موویں هللا تعووالی نووے فرمایووا کووی طوورف دیکھووا اور کہا:یووہ خوودا کووی قسووم 

ِئمَّىةً ﴿ہوے:
َ
ن نَُّمنَّ َعَلىى الَّىِذيَن اسُُتُضىِعُفوا ِفىي األَُرَِ َوَنُجَعَلُهىُم أ

َ
 َوُنِريُد أ

۔﴾َوَنُجَعَلُهُم اُلَواِرِثينَ 

مت کا کوئی حصہ ان کے پاس حکو ,اس آیت کے مصادیق میں سے ایک تھے )علیہ السالم (پس امام صادق 

 نہیں تھا لیکن اپنی حکمت اور هللا تعالی کی نصرت سے انہوں نے اسالم  کو پھیالیا۔

بہر حال ہمیں چاہیے کہ ہم اہل حق میں سے مستضعفین کو با اختیار بنانے کے قضیے کو بھی دوسرے 

رف ، قوانین الہی اور سنن قضایا کی طرح   اس کی تمام شروط اور حدود کو مد نظر رکھ کر ہینڈل کریں اور معا

الہی میں  اس کی صحیح جگہ پر رکھیں کیونکہ یہ عدل الہی اور رحمت الہی کا تقاضا ہے۔صرف استضعاف کے 

 مستضعفین زمین پر با اختیار نہیں بنیں گے۔سے قضیے کو چھیڑنے 

کاہلی اور اپنے  بہت سارے معاشرے مستضعف کہالئے لیکن ان کو ڈرایا گیا ان کی اپنی کوتاہی، سستی اور

اوپر خود ہی ظلم کرنے کی وجہ سے اور اس  لیئے کہ وہ اپنی اس ذلت اور ضعف کی زندگی سے راضی تھے 

 اور ہوسکتا ہے وہ اہل باطل کے ساتھ خوش اخالق تھے اور ان کی ہمراہی کرتے تھے۔هللا تعالی فرماتا ہے:

َأْنُفسِّهِّْم َقاُلوْا فِّيَم ُكنُتْم َقاُلوْا  إنَّ الَّذِّيَن َتَوفَّاُهُم اْلَمآلئِّكَُة ظَالِّمِّي ِّ ﴿

ُكنَّا ُمسَْتْضَعفِّيَن فِّي األَْرضِّ َقاْلَوْا َأَلْم َتكُْن َأْرضُ اّلِل ِّ َواسَِّعًة َفُتَهاجُِّروْا فِّيَها 

بے شک جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کور رہوے تھوے ؛ َفُأْوَلـئِّكَ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوسَاءْت َمصِّيراً 

وحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس ان کی ر
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ملک میں بے بس تھے، فرشتوں نے کہا کیا هللا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجورت کور جواتے، سوو ایسووں 

 ۔(97)النساء/ ﴾کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے

کے  یتھے اور خدا تعالٰ  قصوروار وہ  ونکہیک  کے ایک اور گروہ کی بھی سرزنش کی گئی ہے مستضعفین

 ۔هللا تعالی فرماتا ہے:کرتے تھے ںیتالش نہ کی ادتیق یقیاور حق نیعلم اور فقہ د

إِّالَّ اْلُمسَْتْضَعفِّيَن مَِّن الر َِّجالِّ َوالن ِّسَاء َواْلوِّْلَدانِّ الَ ﴿

الَ َيْهَتُدوَن سَبِّيالً َفُأْوَلـئِّكَ َعسَى اّلِل ُ َأن َيْعُفَو َيسَْتطِّيُعوَن حِّيَلًة وَ 

ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی کمزور  ؛َعْنُهْم َوَكاَن اّلِل ُ َعُفو ًا َغُفورا

ہیں جو نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے۔ پس امید ہے کہ ایسوں کو هللا معاف کر دے، 

 ( ۔99-98)النساء/ ﴾واال بخشنے واال ہے   اور هللا معاف کرنے

لیکن جن لوگوں سے نصرت، تمکین اور وراثت کا وعدہ کیا گیا ہے ان کی خاص  خصوصیات ہیں اور وہ ان 

اور  اتیاپنے اصول ، اخالق انہیں  اور ظلم و ستم  ںیتی، اذ یناانصاف یان کے ساتھ ہونے وال ونکہیک میں موجود ہیں

بلکہ وہ اپنے  وجود ،عقیدہ،اخالق اور حق کی ۔پر مجبور نہیں کرسکتے حق کے ساتھ اپنے عہد کو ترک کرنے 

 پیروی کے محافظ ہیں اور استضعاف ان کےلیے ہدایت ، صالح اور پختگی کے سوا کچھ نہیں۔

 ل ہے:قرآن کی  متعدد آیات میں مستضعفین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔هللا تعالی کا قو

الَّذِّيَن إِّن مَّكَّنَّاُهْم فِّي األْرضِّ َأَقاُموا الصَّالَة َوآَتُوا ﴿

الزََّكاَة َوَأَمُروا بِّاْلَمْعُروفِّ َوَنَهْوا َعنِّ اْلُمنكَرِّ َوّلِلَِِّّّ َعاقِّبَُة 

وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز کی پابندی کریں اور ؛ األُُمورِّ 

ر نیک کام کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں، اور ہر کام کا انجام تو هللا زکٰوة دیں او

 (۔41)الحج/ ﴾کے ہی ہاتھ میں ہے

ُأذَِّن لِّلَّذِّيَن ُيَقاَتُلوَن بَِّأنَُّهْم ظُلُِّموا َوإِّنَّ اّلِلََّ َعَلى َنْصرِّهِّْم ﴿ 

اس لیے کہ ان پر جن سے کافر لڑتے ہیں انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی گئی ہے  ؛َلَقدِّير

 ۔(39)الحج/ ﴾ظلم کیا گیا، اور بے شک هللا ان کی مدد کرنے پر قادر ہے

پس زمین میں قوی اور بااختیار ہونے کی برکات اور آثار ہیں جوکہ ان کی خالص نیت،ان  کے اہداف میں ان 

گینیوں سے دھوکہ نہ کھانا کے اخالص اور ان کا ثابت قدم رہنا جس کا هللا تعالی نے حکم دیا ہے اور دنیا کی رن

 جو ان کےلیے جلوہ گر ہونگی جب ان کو زمین  میں با اختیار بنایا جائے گا اور یہ اوصاف مندرجہ ذیل ہیں:
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وہ نمواز برپوا کورتے ہویں۔وہ صورف اپنوی واجوب  نمواز ادا  )أقاموا الصـالة(  -１

کووی  کوورنے پوور اکتفووا نہوویں کوورتے  بلکووہ وہ لوگوووں کووو نموواز کووی طوورف بالنووے موویں ،اس

حفاظت کرنے میں اور نماز کوو معاشورے کوے انودر مووثر بنوانے مویں برائیووں سوے دور 

وہ لوگووں کوو احسواس دالتوے ہویں کوہ وہ نمواز  رکھنے میں اپنی طاقوت خورچ کورتے ہویں۔

پڑھیں اور اس کی حفاظت کوریں۔اس کوا بہتورین مصوداق نمواز جمعوہ ہوے جوو کوہ صورف 

کردار قوم کوی زنودگی مویں حیواتی ہوے۔اور جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جاتی ہے جس کا 

 عراقی معاشرہ جب نماز جمعہ برپا ہوتی ہے تو اس کا تجربہ اور مشاہدہ کرتا ہے۔

وہ ذکات ادا کرتے ہیں۔یعنی ان کے ذمے جو بھی شورعی  )وآتوا الزكاة(  -１

حقوق بنتے ہیں انہویں وہ ادا کورتے ہویں اور دوسوروں کوو بھوی اس پور قوانع کورتے ہویں 

ا کرنے کی تشویق کرتے ہیں اور مستحقین توک یوہ موال پہنچوانے مویں ان کوی ،ذکات اد

مدد کرتے ہیں ،اقتصادی پروجیکٹس بناتے ہیں جس سے لوگوں کی زندگی بہتر بنوائی 

جاسکتی ہے اور لوگووں کوو کوام کےلویے مناسوب فرصوت اور موقوع فوراہم کیوا جاسوکتا 

 ہے۔

کو نیک کام وہ  لوگوں )وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر(  -１

کی طرف بالتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔برے لوگوں کو ان کے اپنے حوال پور 

نہیں چھوڑتے کہ وہ جو ان کا من کرے انجام دیں بلکہ ان کو وعوظ و نصویحت کورتے 

ہیں ،ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں،اگر ضرورت پڑے تو ان کوو روکونے کےلویے قوانون 

خالقی کے ساتھ پیش نہیں آتے جیسے آج کل کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ان سے خوش ا

لووووگ آذادی، روشووون فکری،جمہوریت،انسوووانی حقوق،مووواڈرن زندگی،سووویکولر افکوووار  

 وغیرہ کے نام پر کرلیتے ہیں۔

یہ شرعی اور عقلی طور پر ہر اچھا عمول ہوے )وأمروا بالمعروف(  -１

تعوارف  جس کی عرف تایید کرتا ہے،وہ اسے لوگوں کے درمیان پھیالتے ہویں ،اس کوا

کوورواتے ہوویں، لوگوووں کووو خووواب غفلووت سووے بیوودار کوورتے ہوویں اور ان کووو اس اموور کووی 

طرف رہنمائی کورتے ہویں جوو ان کوی دنیوا اور آخورت دونووں کےلویے مفیود ہوو، ان کوو 

احکام دین کی تعلیم دیتے ہیں ،فضائل اہل بیت سے انہیں آگاہ کرتے ہیں ان کوی پواکیزہ 

اور حقیقوی قیوادت کوی پیوروی پور ان کوو قوانع کورتے سیرت کے متعلق انہیں بتاتے ہیں 

 ہیں۔
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یہ وہی لوگ ہیں جن کی هللا تعالی مدد کرتا ہے،ان کو عزت عظا کرتا ہے،ان کی مدد کرتا ہے اور زمین میں 

 ان کو بااختیار بناتا ہے۔

 بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو خدا نے زمین پر حکومت عطا کرکے آزمایا پر وہ اس امتحان  اور

آزمائش میں کامیاب نہ ہوسکے۔وہ ان شرائط اور صفات پر پورا نہ اتر سکیں جو مطلوب تھیں۔وہ راہ راست سے 

 منحرف ہوگئے، زمین پر فساد پھیالیا جس کے نتیجے میں هللا تعالی نے انہیں عذاب کیا:

ا َفَهْل َعسَيُْتْم إِّن َتَولَّيُْتْم َأن ُتْفسُِّدوا فِّي األَْرضِّ َوُتَقط ُِّعو﴿

َوَأْعَمى  َأْرَحاَمكُْم . ُأْوَلئِّكَ الَّذِّيَن َلَعَنُهُم اّلِلَُّ َفَأَصمَُّهمْ 

پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم ملک کے حاکم ہو جاؤ تو ملک میں فساد  ؛َأْبَصاَرُهمْ 

مچانے اور قطع رحمی کرنے لگو یہی وہ لوگ ہیں جن پر هللا نے لعنت کی ہے پھر انہیں بہرا 

 ۔(23-22)محمد: ﴾ دھا بھی کر دیا ہےاور ان

اپنے مقاصد ، نعروں اور  لوگ آنے والے بہت سارے ںیاقتدار مکہ   ںیہ مشاہدہ کررہے کہ ہم آج  سایج

پر آجاتا ہے  قتیتک کہ معاملہ اس بدبخت حق ہاںیہے ،  ایجن کا ہم نے تذکرہ ک ںیہ تےیترک کرد کو اتیخصوص

 ۔یہ ہے کفران نعمت، اور  ںیبہت سے لوگ مبتال ہ ںیجس م

لیکن ان دنوں بیداری کی تحریکیں سر اٹھا چکی ہیں۔ زمانے کے وحشی خوارج اور جو ان کی پشت پر 

موجود  لوگوں  کا جوحملہ تھا وہ نقصان دہ ضرور تھا لیکن  وہ مفید تھا اس  لئے کہ اس نے  قوم کو متحد کردیا۔ 

کامیابیاں اس قوم کو ملیں کہ دوست ودشمن سب کو ورطہ حیرت میں اس قوم کو اس کی طاقت  دکھائی اور ایسی 

 ڈال دیا۔

کوی )سوالم هللا علیہوا (ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ هللا تعالی نوے شوعائر فواطمی اور تشوییع سویدہ زہورا 

اجز ہویں۔ اور جوب دسویں مرتبہ برپائی کی جو توفیق ہمیں عطا کی ،ہم  اس پر هللا تعوالی کوا شوکر بجوا النوے سوے عو

تک  اس بی بی کا ہم پر کرم نہ ہوتا اور ان کی اجازت ہمیں نہیں ملتی  ان مراسم کا بجاالنا ناممکن تھا اس لیئے کوہ 

نے کسی کو بھی اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجوازت نہویں دی سووائے چنود ایوک  )سالم هللا علیہا(اس بی بی 

ور امید کرتے ہیں  کہ یہ تحریک حق و عدالت کی حکومت کوے قیوام کے جو ان کے مخلص محبین میں سے تھے ا

؛ َوُقْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاطُِّل إِّنَّ اْلبَاطَِّل َكاَن َزُهوقا﴿کی طرف ایک حقیقی قودم ہوو

 ۔ (81)اإلسراء ﴾اگیا، بے شک باطل مٹنے ہی واال تھاور کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ 
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 اور انسان کا وقار )هللا علیہاسالم (سیدہ زہرا 
 

 ﴾ اور ہم نے آدم کی اوالد کو عزت دی ہے؛ )ولقد كرمنا بني آدم﴿:هللا تعالی نے فرمایا ہے

کے ساتھ اس حقیقت تاکید کے بعد تاکید: الم کے ساتھ، پھر)قد( کے ساتھ اور صیغہ تفعیل  (70)اإلسراء:

کی مطلق کرامت جو کہ ان  اہم اصولوں میں سے ایک ہے جس  الہی کی  تاکید گئی ہے  اور وہ حقیقت ہے انسان

کی بنیاد پر قوانین بنائے جاتے ہیں۔اس تکریم کا اعالن هللا تعالی نے اس محفل اور تقریب میں کیا تھا جسے انسان 

میں هللا کی خلقت کے آغاز میں منعقد کیا گیا تھا تاکہ زمین پر هللا تعالی کے جانشین کا تعین ہو اور اسی سلسلے 

 تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔

 اس تکریم الہی کی وجہ سے شیطان نے انسان سے حسد کیا۔هللا تعالی قرآن میں   اس کو یوں بیان کرتا ہے:

َقاَل َأَرَأْيَتكَ َهـَذا الَّذِّي َكرَّْمَت َعَليَّ َلئِّْن َأخَّْرَتنِّ إَِّلى َيْومِّ ﴿

کہا بھال دیکھ تو یہ شخص جسے تو نے مجھ ؛ اْلقِّيَاَمةِّ ألَْحَتنِّكَنَّ ُذر ِّيََّتُه َإالَّ َقلِّيالً 

سے بڑھایا، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بھی سوائے چند لوگوں کے اس کی 

ن لعین نے حق کے راستے میں رکاوٹ ب۔ (62)اإلسراء:  ﴾ نسل کو قابو میں کر کے رہوں گا

کر انسانوں سے ان کی اس کرامت کو چھننا چاہا تھا۔حقیقی کرامت حق سے آگاہی ہے اور یہ وہ 

 راستہ ہے جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچتا ہے۔

ہوتے ہیں۔ هللا  هللا تعالی کے نزدیک کرامت کے درجات انسان کے تقوی کے درجات کے مطابق مختلف

بے شک زیادہ عزت واال تم میں سے هللا کے  ؛ عِّْنَد اّلِلَِّّ َأْتَقاُكمْ  إِّنَّ َأْكَرَمكُمْ  ﴿تعالی فرماتا ہے: 

 ۔﴾13الحجرات : ﴿ ﴾نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے

                                           
خطواب جوو کوہ  مرجع عالیقدر جناب یعقوبی کا سیدہ زہرا سالم هللا علیہا کی شہادت کے موقع پور عوزاداروں سوے گیوارواں سواالنہ فواطمی

 کو ثورة العشرین  13/3/2016=ا 2/1437ج/3میں  اشرفنجف 

 منعقد ہوا تھا۔ حال میں

َوَحَمْلَناُهْم فِّي اْلبَر ِّ َواْلبَْحرِّ َوَرَزْقَناُهم م َِّن الطَّي ِّبَاتِّ َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكثِّير  م ِّمَّْن ﴿فرمایوا: پھور 

 سید طباطبائی نے کہا: )یہ بھی تکریم کے مظاہر میں،﴾َخَلْقَنا َتْفضِّيالً 

مظہر ہے۔اس  تکریم الہی میں انسان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے کہیں دعوت دی گئی ہے، یہ ایوک تکوریم ہے،پھور  سے ایک 

 سوار ہوکر دعوت  میںاس کےلیے سواری بھیجی گئی ہے تاکہ وہ اس 

ے،یوہ بھوی تکوریم ہوے۔( میں شرکت کرسکے، یہ بھی ایک تکریم ہے،پھر مختلف لذیز کھانوں کے ساتھ اس کوی خوااطر تواضوع کوی جواتی ہ

 (.15/154)المیزان في تفسیر القرآن:
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انسان کی کرامت هللا تعالی کے ہاں بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا مقام  فرشتوں کے مقام سے بلند 

ا شيء أكرم على هللا من ابن )م:کی حدیث ہے)هللا علیہ و آلہ وسلم  ىصل (ہوجاتا ہے۔پیامبر اسالم

سے روایت ہے، )علیہ السالم (امام باقر ۔1( هللا کے نزدیک انسان کی کرامت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں آدم؛

)ما خلق هللا عز وجل خلقًا أكرم على هللا عز وجل من المؤمن، ألن  فرمایا:

هللا تعالی نے کسی  بھی موجود کو مومن انسان سے زیادہ کریم تر پیدا ؛ المالئكة خدام المؤمنين

 ۔(نہیں کیا ہے چونکہ مالئکہ بھی مومنین کے خادم ہیں

علیہ (کی ایک روایت اس علت کو بیان کرتی ہے جسے انہوں نے امیرالمومنین  )علیہ السالم(امام صادق 

هللا عز وجل رك ب في المالئكة عقالً بال )إن :سے نقل کیا ہے۔انہوں نے فرمایا ہے )السالم

شهوة، ورك ب في البهائم شهوة بال عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، 

فمن غلب عقله شهوته فهو خير من المالئكة، ومن غلبت شهوته عقله 

هللا تعالی عز و جل نے  فرشتوں کے وجود میں  عقل بغیر شہوت کے رکھی ہے ؛فهو شر من البهائم

ات  کے وجود میں شہوت بغیر عقل کے رکھی ہے اور انسان کے وجود میں دونوں رکھی ہیں، پس جس اور حیوان

کی  عقل اس کی شہوت پر غالب آئی تو وہ مالئکہ سے بہتر ہے اور جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آئی وہ 

فِّي ﴿ س کے جسم کویہ تکریم   انسان کے تمام ابعاد میں نظر آتی ہے، پس ا۔( حیوانات سے بھی بدتر ہے

)صورة اآلدميين سے روایت ہے )علیہ السالم(امیرالمومنین  ۔بنایا( 4)التين: ﴾َأْحسَنِّ َتْقوِّيم  

انسانوں کی شکل و صورت هللا کے نزدیک سب سے بہترین صورت  ؛وهي أكرم الصور على هللا

 ۔(ہے

تاکوہ وہ اپنوی زنودگی بناسوکے،اس کوی  هللا تعالی نے انسان کو عقل اورعلم و معرفت کے ادوات سے نوازا ہوے

تعمیور کرسوکے،اس مویں آگوے بوڑھ سوکے جبکوہ دوسوری مخلوقوات کوی زنودگی   ان چیوزوں سوے خوالی ہوے،ان کوی 

زندگی ثابت ہے ۔ پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک ان کا طرز عمل ایک جیسا ہے۔زمین مویں جوو کچوھ ہوے وہ 
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 ؛ا فِّي السََّماَواتِّ َوَما فِّي األَْرضِّ َجمِّيعًا م ِّْنـهُ َوسَخََّر َلكُم مَّ ﴿:انسان کی خدمت میں ہوے

اور اس کوو پواکیزہ  ۔اور اس نے آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کو اپنے فضل سے تمہارے کوام پور لگوا دیوا ہوے

 ﴾ چیووووزوں سووووے لطووووف انوووودوز ہونووووا  ،ان موووویں مہووووارت حاصوووول کرنووووا اور ان سووووے اسووووتفادہ کرنووووا سووووکھایا ہووووے

 ۔(13)الجاثية:

انسان کی  کرامت کی نشانی یہ ہے کہ هللا تعالی نے اسے  اختیار اور ارادے کی آزادی دی ہے، اسے ترقی 

اور پیشرفت کرنے کی صالحیت دی ہے۔اس کی ہدایت کےلیے انبیاء اور رسل بھیجے  ہیں اور ان کے ساتھ 

مائی کرسکے اور انسان اچھائی آسمانی کتابیں بھی نازل کی ہیں تاکہ سعادت  اور نجات کی طرف انسان کی رہن

اور برائی میں فرق کرسکے،گمراہی اور ہدایت میں تمیز کرسکے اور اس کے توسط سے انسان اپنی کرامت اور 

 حقوق کی حفاظت بھی کرسکے۔

جس  راستے پر چل پڑے ہیں اس کے صحیح اور سالم ہونے کی عالمت یہ ہے کہ وہ انسان کی کرامت اور 

کرتا ہے اس طرح سے کہ انسان اس میں اپنی انسانیت پالیتا  ہے۔اور جہاں تک بات ہے  اس کے حقوق  کو حفظ 

تکفیری،استعماری اور استکباری طریقوں کے  جو لوگوں کی جان و مال سے کھیلتے ہیں  تو یہ دین سے خارج 

یہ انسانی کرامت ہیں اگرچہ ان کے نام اسالمی رکھے گئے ہوں اور وہ اسالم کے دفاع کی بات کرتے ہوں چونکہ 

اور انسانی حقوق کی حفاظت نہیں کرتے جبکہ آسمانی ادیان انسان کی انسانیت اور اس کی کرامت اور اس کی 

 سعادت کی حفاظت کرتے ہیں۔

)يقـول هللا تعـالى: لـم أخلقـك :سے روایت ہے، انہوں نوے فرمایوا )علیہ السالم(امام علی 

ني بدالً من كل شيء، فـإني ألربح عليك، إنما خلقتك لتربح علي، فاتخذ

هللا تعالی فرماتا  ہے: میں نے تمھیں اس لیے پیدا نہیں کیوا کوہ توم سوے کووئی فائودہ ؛ناصر لك من كل شيء

اٹھاوں بلکہ میں نے تمھیں اس لیے خلق کیا ہے کہ تم مجھ سے فائدہ اٹھاو، پس ہر چیز کے بدلے مجھے اپنالو مویں 

۔ ( ہر چیز میں تمھاری مدد کروں گا

صد: کا مق  ے 
 
کرن ان  ب  کو ب  ت 

 
ی ق
 
کا  اس حق رآن 

 
ق

۔ اس  بنیادی قاعدے کی بنیاد رکھنا  جس پر تمام قوانین،نظام اور شریعتوں کی بناد رکھی جاتی ہے یہاں 1

تک کہ دین بھی اور یہ حقیقت انسان کی کرامت ہے جو کہ ہر چیز سے باالتر ہے، جو بھی قانون اس اصل سے 
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انسانی حقوق کا انکار کرے گا جنہیں هللا تعالی نے انسان کو عطا کیے ہیں   تو ضروری ہے یا تعارض کرے گا  یا 

 تو اس قانون کو ختم کیا جائے یا اس میں ترمیم کی جائے۔

۔ انسان کو اس کے اس بلند مقام کی طرف متوجہ کرنا جو هللا تعالی کے پاس ہے،اور اس کو متوجہ کرنا ان 2

نے اسے عطا کی ہیں تاکہ وہ اپنے نفس کا احترام کرے، اس کی طہارت اور پاکیزگی کو  نعمات کی طرف جو هللا

)من كرمت عليه نفسه هانت  حفظ کرے اور اس کو  کم قیمت پر نہ بیچے، حدیث شریف میں آیا ہے:

 ۔1(ہے یہوس اس کے لئے بے کار ہوجات یقدر کرتا ہے ، اس ک یجو شخص اپن؛ عليه شهوته

حقیقت کی طرف متوجہ ہونا سبب بنتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر اعتماد کرے اور ثابت قدم پس انسان کا اس 

 رہے اور یہ نیک تربیت کے اہم وسائل میں سے  ہے۔

۔یہ آیت انسان کی سرزنش اور مذمت  بھی کرتی ہے اس بات پر کہ هللا تعالی نے اسے  بہترین کرامت سے 3

اس  کی نافرمانی اور ناشکری کرتا ہے یہاں تک  پھر بھی یہ انسان نوازا،اسے  بے حساب نعمتیں عطا کی  لیکن

  کہ اپنے رب کی  مادی نعمتوں کی بنیاد پر قیمت لگاتا ہے:

َفَأمَّا اإلِّنسَاُن إَِّذا َما اْبَتالُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمُه َفيَُقوُل َرب ِّي ﴿

لیکن ؛  َعَليْهِّ رِّْزَقُه َفيَُقوُل َرب ِّي َأَهاَننِّ َأْكَرَمنِّ، َوَأمَّا إَِّذا َما اْبَتالُه َفَقَدرَ 

کہ میرے رب انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے پھر اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے 

لیکن جب اسے آزماتا ہے پھر اس پر اس کی روزی تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے  نے مجھے عزت بخشی ہے۔

 ۔(16-15)الفجر: ﴾ذلیل کر دیارب نے مجھے 

انسان کی یہ کرامت هللا تعالی کی جانب سے ایک ہدیہ ہے۔انسان کبھی اس کی حفاظت کرلیتا ہے اور اس کا 

حق ادا کرتا ہے لیکن کبھی اس میں سستی کرتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا،اس کے حق میں نا انصافی کرلیتا 

اور جسے هللا ذلیل کرتا ہے پھر اسے  ؛نِّ اّلِلَُّ َفَما َلُه مِّن مُّكْرِّم  َوَمن ُيهِّ ﴿ ہے۔هللا تعالی فرماتا ہے:

انسان کےلیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کرامت کو حفظ  ۔ (18)الحج: ﴾ کوئی عزت نہیں دے سکتا

کرے،دوسروں کی کرامت کو بھی حفظ کرے۔انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی کرامت کو نظر انداز کرے 

ذلیل کرے اور انسانی حقوق کی پرواہ نہ کرے۔ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے نقل  اور اس کو

:)إن هللا تبارك وتعالى فوََّ إلى المؤمن كل شيء إال ہوا ہے، انہوں نے فرمایا
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اختیار هللا تعالی نے انسان کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے لیکن اسے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کا  ؛إذالل نفسه

۔( نہیں دیا ہے

)ال ينبغي للمؤمن أن يذل  امام صادق علیہ السالم سے ایک اور روایت میں نقل ہوا  ہے:

امام سے پوچھا گیا : وہ کیسے اپنے  ۔ ( مومن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے ؛نفسه

جس کام کو انجام دینے کی ؛ لما ال يطيق)يتعرض نفس کو ذلیل کرتا ہے؟ امام علیہ السالم نے فرمایا:

 ۔(اس کے پاس قدرت و صالحیت نہیں اس کو چھیڑتا ہے

ایسا کام کرتا ہے جس کےلیے بعد میں   ؛)يدخل فيما ُيعتذر منه ایک اور روایت میں آیا ہے:

 ۔( عذر خواہی کرنی پڑتی ہے

اپنی کراموت اور عوزت کوی حفاظوت کوریں  نے  ہمیشہ ہمیں یہی وصیت کی ہے کہ ہم )علیہم السالم (ہمارے آئمہ

سے روایت ہوے: )علیہ السالم(اور جو بھی ہماری کرامت اور عزت کے منافی ہو اس سے دور رہیں۔امیر المومنین 

)أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى رغبة، فإنك لن تعتـاض بمـا 

ی سوے اپونے ہور پسوت ؛تبذل من نفسك عوضًا، وال تكن عبد غيرك وقد جعلك هللا حراً 

نفس کو بچالو اگرچہ آپ کی خواہش پوری ہورہی ہو،کیونکہ عزت نفس کا کوئی بدل نہیں ،کسی اور کوی غالموی نوہ 

 ۔(کرو چونکہ تجھے هللا نے آزاد پیدا کیا ہے

انسان کی کرامت تب ہی میسر آتی ہے جب انسان کو زندگی میں   اس کے حقوق مل جائیں جیسے 

اور خوشحالی اور مہذب زندگی کی دوسری ضروریات۔ البتہ یہ دو  چیزوں سے مکمل آزادی،سالمتی،استحکام 

 ہوجاتی ہے:

)إن هللا قد أكرمكم  سے نقل ہوا ہے، انہوں نے فرمایا: )علیہ السالم(۔دین کی پابندی،امیرالمومنین 1

هللا تعالی نے تمھیں ؛ بدينه وخلقكم لعبادته، فانصبوا أنفسكم في أداء حقه

سے نوازا ہے اور تمھیں اپنی عبادت کےلیے پیدا کیا ہے، پس اس حق کی ادائیگی کےلیے اپنے آپ کو اپنے دین 
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ہر ؛ )كل عز ال يؤيده دين مذل ة سے ایک اور روایت ہے: )علیہ السالم(امام علی  ۔1(تیار رکھو

 ۔(عزت جس کی دین تایید نہ کرے وہ  ذلت ہے

 ادت کی اطاعت کرنا۔قرآن کریم میں ارشاد ہورہا ہے:۔ هللا تعالی کی طرف سے منصوب امامت و قی2

 ـئِّكَ َيْومَ َنْدُعو ُكلَّ ُأَناس  بِّإَِّمامِّهِّْم َفَمْن ُأوتِّيَ كَِّتاَبُه بِّيَمِّينِّهِّ َفُأْولَ ﴿

 بالئیں ساتھ کے پیشواؤں کے ان کو لوگوں سب ہمجس دن ؛ َفتِّيالً  ُيظَْلُمونَ  َوالَ  كَِّتاَبُهمْ  َيْقَرُؤونَ 

 پڑھیں( کر ہو ہو خوش) کو کتاب اپنی وہ گی جائے دی میں ہاتھ داہنے کے ان کتاب کی( اعمال کے) جن تو گے۔

یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کی  ۔ (71اء:اإلسر) ﴾ ہوگا نہ ظلم بھی برابر دھاگے پر ان اور گے

مکرمین کی اپنے اس قول کے  هللا تعالی نے عباد 2۔انسانیت اور کرامت کا امام حق کی پیروی سے گہرا تعلق ہے

َبْل عِّبَاٌد مُّكَْرُموَن، ال َيسْبُِّقوَنُه بِّاْلَقْولِّ َوُهم بَِّأْمرِّهِّ ﴿ ساتھ توصیف کی ہے:

 اسی وہ اور کرتے نہیں قدمی پیش سے اس میں ےبات کرنہیں ، بندے والے عزت کے اس ہوبلکہ  ؛َيْعَمُلونَ 

 ۔(27-26)األنبیاء: ﴾ ہیں کرتے کام پر حکم کے

 یوہ هللا تعوالٰ ،ا ہوےپس یہی  ان کی صفات ہیں:وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتے جو انسان کو ذلیل و رسووا کرتو

َيا َليَْت َقـْومِّي ﴿ںیدرجے کے مستحق ہو یاعل لیے، اور وہ اس کے ںیثابت قدم رہتے ہ ںیم یفرمانبردار یک

اے کواش! میوری قووم بھوی جوان  ؛َرمِّينَ َيْعَلُموَن، بَِّما َغَفَر لِّي َرب ِّي َوَجَعَلنِّي مِّـَن اْلُمكْـ

 ۔(27-26)يس: ﴾ لیتی۔کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا

                                           
 

کلینی نے اپنی سند کے ساتھ علی بن الحسین علیہ السالم سے اور انہوں نے اپنے والود گراموی اموام حسوین علیوہ السوالم سوے روایوت کوی -2

 نے ایک شخص کو اس کے سوال کا جواب دیتے انہوںہے کہ 

تاو،تو ہم ہی لوگ ہیں،اسی وجوہ سوے هللا تعوالی نوے اپنوی کتواب ہوئے فرمایا: جہاں تک تمھاری بات ہے: کہ مجھے لوگوں کے بارے میں ب 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسمیں فرمایا ہے

 ہوں نے لوگوں کے ساتھ حرکت کی۔نهللا علیہ و آلہ وسلم وہ ہیں ج ىپس رسول هللا صل

؛ وہ ہمارے شیعہ، ہمارے محب ہیں جو کہ ہم میں سے ہیں۔لہذا ابراہیم أشباه الناساور جہاں تک تعلق ہے تمھاری اس بات کا: 

 اور جہاں تک  )فمن تبعني فإنه مني(علیہ السالم نے فرمایا: 

: وہ سواد اعظم ہے اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کے ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا  اور پھر النسناستمھاری اس بات کا تعلق ہے: 

 " وہ  حیوان ہیں نعام بل هم أضل سبيال(إن هم إال كاألفرمایا: )

 .339، ح244، ص8بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔" الكافي : ج
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ایک انسان کا دوسرے انسان کی کرامت پر حملہ کرنا اور اس کے حقوق کو سلب کرنا یہ تب ہوتا ہے جب 

انسان  کرامت شخصی سے عاری ہو ،شہوات نفسانی کی پیروی کرتا ہو اور نفس امارہ کی بندگی سے خوش ہو یا 

)من هانت عليه نفسه :سے نقل ہے )علیہ السالم(کسی اور انسان کی  غالمی میں  خوش ہو،امام ھادی 

 ۔( جو اپنی عزت نہیں کرتا اس کے شر سے تم محفوظ نہیں ہو ؛فال تأمن شر ه

 ؛)أذّل الناس من أهان الناس کا ارشاد گرامی ہے:  )صل هللا علیہ و آلہ وسلم(رسول هللا 

کرامت ایک  لوگوں کی عزت نفس  اور۔ ( لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے جو دوسروں کی اہانت کرتا ہے

قائم  استیمہذب ر کیاور جب اایسی حکومت میں محفوظ ہے جس  کا قانون ایک کریم انسان کے ہاتھ میں ہو۔

 یہے ، تو انسان ک یہوت یاصولوں پر مبن یانسان یٰ ہے اور اعل یہے ، جو ان کے تمام حقوق کا تحفظ کرت یہوجات

کی دعا جو انہوں نے اپنے شیعوں  )علیہ السالم(لہذا  امام  ہے۔ یہوت یسے باالتر اور اعل یحکمران یحالت قانون ک

 ۔:)اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة(کو تعلیم دی ہے

لیکن جو حکومت انسانی کرامت کی بنیاد پر قائم نہ ہو  تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بدعنوان اور فاسد لوگ 

میں لیتے ہیں،ان  سے ہر قسم کی آزادی چھین لیتے ہیں،ان  انسانوں پر مسلط ہوجاتے ہیں،لوگوں کو  اپنی غالمی

 کے اموال پر قابض ہوجاتے ہیں  اور ان کو کریمانی زندگی سے  محروم کردیتے ہیں۔

 کے چاہنے والے مومنو:)علیہم السالم  (اے اہل بیت

مرحلے سے  کا موقف  ایسے حاالت میں جب امت اسالمی ایک مشکل )سالم هللا علیہا(جناب فاطمہ زہرا 

ُكْنُتْم َخيَْر ُأمَّة  ُأْخرَِّجْت ﴿گزر رہی تھی اور اس  کی قیادت کی زمہ داری ان  کے کاندوں پر تھی،

سالم هللا علیہا ایک ایسے دو راہے پر کھڑی تھی جہاں (جناب سیدہ ،﴾110آل عمران : ﴿ ﴾لِّلنَّاسِّ 

کی تھی تو دوسری طرف ذلت، پستی،فساد اور ایک طرف انسانی کرامت تھی جسے هللا تعالی نے انسان کو عطا 

 انحراف تھا جو کہ وقت کے گزر کے ساتھ زیادہ ہوتا جارہا ہا تھا۔

جناب زہرا سالم هللا  علیہا  نےایسے خوفناک اور خطرناک  حاالت میں  قیام  کیا  تاکہ وہ انسان کی کرامت  

ے درمیان جو وقت گزارار وہ  ساری امت اور  نبی ص کی امت کی حفاظت کرسکے۔پیامبر اسالم ص نے امت ک

کو جاہلیت کی غالظتوں اور گندگیوں سے پاک کرنے  کےلیے کافی نہیں تھا، اگرچہ کعبہ میں موجود تمام بت  فتح 

کے دن منہدم کردیئے گئے تھے لیکن نفس امارہ میں موجود بت تعصب، جہل اور انانیت کی شکل میں ابھی  

رز عمل پر اثر انداز تھے،لہذا جناب سیدہ زہرا سالم هللا علیہا نے ان مشکل موجود تھے اور بہت سوں کے ط
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کر قیام کیا  تاکہ  اصالح اور تطہیر کے  پیغام کو مکمل کرسکے جسے پیامبر اسالم  ص نے حاالت کا فائدہ  

 انسان اور اس کی کرامت کی آزادی کےلیے شروع کیا تھا۔

نے  )سالم هللا علیہا(ں سے ایک خصوصیت جس کا حضرت زہرا مہذب انسانی زندگی کی اہم خصوصیات می

نے )هللا علیہ و آلہ وسلم  ىصل(دفاع کیا  تھا اس  کریم انسانی حکو مت و ریاست کا استمرار تھا جس کی بنیاد  نبی 

رکھی تھی اور جس کے استحکام کی ضمانت الہی قیادت تھی جسے هللا تعالی نے  انتخاب کیا تھا اور جس کی 

کررہے تھے۔ جن کی الہی قیادت کے سائے میں مہذب انسانی ریاست کی تو )علیہ السالم (مایندگی امیرالمومنین ن

صیف میں اور ان نعمات کی توصیف میں  جو امت کے نصیب میں ہوتیں اگر وہ  حق کی اطاعت کرتے  اور امیر 

 نے فرمایا :)یہا سالم هللا عل(کی پیروی کرتے، جناب  زہرا)علیہ السالم  (المومنین 

ال يكلم حشاشه وال يكل سائره،  -أي سهالً –)ولسار بهم سيرًا سُجحًا 

وال يمل راكبه، وألوردهم منهالً نميرًا صافيًا، رويًا، تطفح ضف تاه، وال 

ونصح لهم  -أي شبعانين–جانباه وألصدرهم بطانًا  -أي يتكدر–يترنق 

بطائل وال يحظى منها بنائل سرًا وإعالنًا، ولم يكن يتحلى من الدنيا 

 انہیں بڑی مالئمت سے لیکر چلتے۔ علی )علیہ السالم( علی؛ غير ري الناهل وشبعة الكافل

نہ  و المخالفت کے شتر کو زخمی کئے بغیر صیح و سالم منزل پر پہنچا دیتے۔ اس کا سوار رنج   )علیہ السالم(

ے ٹھنڈے میٹھے پانی کے تاالب پر الکھڑا کرتے جس کا لوگوں کو ایسے صاف ستھر )علیہ السالم( اٹھاتا۔ علی 

پانی دونوں کناروں سے چھلک رہا ہوتا اور اس کے دونوں اطراف رنگِ کدورت سے گدلے نہ ہوتے۔ اور حضرت 

ظاہر و باطن  )علیہ السالم( لوگوں کو اس شیریں چشمہ سے سیراب کرکے لوٹاتے۔ علی   )علیہ السالم( امام علی

کے پاس ہوتی توبیت المال سے  )علیہ السالم( خیر خواہی کرتے۔ اگر زمام اقدار حضرت امام علی میں لوگوں کی 

احتیاج بھی محسوس کرتے تو   )علیہ السالم( زیادہ دولت نہ لیتے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ ہرگز نہ لیتے اگر علی 

کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیت المال سے بس اتنا ہی حصہ لیتے جتنا کہ پیاسے کو اپنی پیاس بجھانے 

 ۔(اور اتنے ہی لقموں پر قناعت کرتے جو کسی بھوکے کی زندگی کا سہارا بن سکیں

                                           
گھر سے نکلنا اور مسجد کی طرف جانا،ان کا گریہ کرنا،خطاب مویں ان کوی فصواحت و بالغوت اور  اپنےخاص انداز سے  جیسا کہ ایک-1

 ۔وغیرہ کرنا پیشمحکم دالئل 
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یعنی اپنے لیئے کچھ بھی نہیں بچتا،سب کچھ  ایک شفیق باپ کی طرح لوگوں میں بانٹتے  ایسا شفیق باپ   

 رچ کرتا ہے۔جو کہ خود کےلیے تھوڑا سا رکھ کر باقی سارا اپنی فیملی پر خ

 دوسری طرف سے ان کو الہی کریم راستے سے منحرف ہونے کے نقصانات سے آگاہ کیا، فرمایا:

)وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد  غاشم، وبهرج شامل، 

واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدًا، وجمعكم 

حصيدًا، فيا حسرة لكم! وأنى بكم وقد عميت عليكم! 

 دیتی خبر ںاور می(؛ 28)هود :  ﴾َوَأنُتْم َلَها َكارُِّهونَ َأُنْلزُِّمكُُموَها ﴿

 طور عمومی اور گے رہو میں زد کی آوروں حملہ والے کرنے ظلم اور تلواروں ہمیشہ کہ ہوں

 دیں تمہیں حقوق کم بہت لوگ وہ اور گے رہو شکار کا استبداد کے ںنظمی اور طاقتورو بد پر

 ملو افسوس کف تم وقت اس گے، کریں پارا پارا کو اتحاد تمہارے پر زور کے تلواروں اور گے

 میں کیا ہو چکے کر نظر صرف ےآیا جس کام س ہیں، چکے پہنچ تک کہاں معامالت کہ گے

 ۔ (ہوں سکتی کر ہدآما کو تم پر کام اس

، انتشار ، حکمرانوں کا  اعیکا ض اموالفتنے ، تنازعات ، کریم ریاست کے عدم قیام کا نتیجہ یہی ہوگا یعنی 

 نظم و ضبط ۔عدم  استحکام اور  عدم  ، امنیت کا نہ ہونااور و ستم  ظلم 

 دوستو! ےا 

کے کالم کو عملی طور پر مشاہدہ کرو ہماری  روزانہ کی زندگی میں اس کے    )سالم هللا علیہا (سیدہ زہرا

وں میں غور و فکر کریں اور ان سے اپنی کامل مصادیق موجود ہیں۔ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی بات

مشکالت دور کرنےاوراپنی زندگی کے لیے درست اور صحیح پروگرام بنانے میں  استفادہ کریں۔لیکن صرف ان 

کی مظلومت بیان کرنا  اور ان کی تحریک کے اہداف کو بیان نہ کرنا یہ ان کے حق میں اور ان کے مقدس پیغام 

اپنے  ںیکے منصوبے م ریتعم یک استیر یانسان کیا )سالم هللا علیہا (جناب زہرا کے سمجھنے میں ناانصافی ہے۔

رکھتا ہے اور اس  تیاہم ادہیسب سے ز یانسان ہ ںیجس م یںتھ کنندہ لیتکم یشوہر کے کردار کاپنے والد اور 

اور  ی، پسماندگ تی، اور ظلم و بربررعایت کی جاتی ہے  ںیم نوںی، ضوابط اور آئ نیتمام قوان کا  کے حقوق

کے اس عظیم منصوبے کی تکمیل کےلیے   )سالم هللا علیہا(سیدہ زہرا  ہے۔ ںینہ شگنجائ اس میں کوئی  یجہالت ک

 اپنی ظرفیت کے حساب سے ہماری نصرت بھی حاضر ہے۔
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اورجس  عقیدے  ںیمرحلے سے گزر رہے ہ یمعمول ریاس غ ںیم یزندگ ینوع انسان ک یہم بن چونکہ اور 

کے )سالم هللا علیہا (پر ہمارا ایمان ہے، ظلم و بربریت پر مشتمل کئی صدیوں بعد اس کا   مبارک آغاز،سیدہ زہرا 

راستے پر چلنے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ  کوئی ایسا کام کریں  جس سے اس   کے ستون مستحکم 

انے میں اپنے لیے شاندار بنائیں  اور ہم  منتظر نہ رہیں کہ کوئی ہوجائیں۔ہمیں چاہیے کہ ہم اس کردار کو   ہر زم

اور  یہ کام انجام دے اور پھر ہمیں اس  کام کو انجام  دینے پر مجبور کرے، اور یہ کام هللا تعالی کی توفیق کے 

 بغیر نہیں ہوسکتا۔

ے الہی سیدہ زہرا   مستضعفین کو  زمین کا  وارث بنانے اور انہیں بااختیار بنانے ک

 1وعدے کی بشارت دیتی ہیں

َوَعَد اّلِلَُّ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّنكُْم َوَعمُِّلوا الصَّالَِّحاتِّ ﴿هللا تعالی فرماتا ہے

َليَسَْتْخلَِّفنَُّهم فِّي األَْرضِّ َكَما اسَْتْخَلَف الَّذِّيَن مِّن َقبْلِّهِّْم َوَلُيَمك َِّننَّ َلُهْم 

َوَلُيبَد َِّلنَُّهم م ِّن َبْعدِّ َخْوفِّهِّْم َأْمنًا َيْعُبُدوَننِّي ال دِّيَنُهُم الَّذِّي اْرَتَضى َلُهْم 

هللا نے ان لوگوں ؛ ُيشْرُِّكوَن بِّي شَيْئًا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذلِّكَ َفُأْوَلئِّكَ ُهُم اْلَفاسُِّقونَ 

کہ انہیں ضرور ملک کی حکومت عطا  انجام دیئےسے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان الئے اور نیک عمل 

کو عطا کی تھی، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور  پہلے والوں کرے گا جیسا کہ ان سے 

مستحکم کر دے گا اور البتہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے 

 ۔(55)النور :  ﴾کے بعد ناشکری کرے وہی فاسق ہوں گےساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس 

مومنین نے اپنی زندگی میں دشمنوں کی طرف سے بہت ساری مشکالت،مصائب اور  ظلم و ستم کا سامنا کیا 

ہے۔ دشمنوں کا ظلم و ستم مومنین پر کھبی قتل و غارت گری کی صورت میں ہوتا تھا، کھبی زندان کی صعوبتوں 

شکوک و  یاتیانحرافات اور نظر ی، اخالق وںیشانیپر یمعاشرت ورت میں ہوتا تھا،تو کھبیاور دہشتگردی کی ص

اور انسان  کو اس کے بنیادی  حقوق سے   یناکہ بند یبھوک ، معاش ہکی صورت میں ہوتا تھا تو کھبی یشبہات 

 محروم کرنے کی صورت میں ہوتا تھا۔

                                           
جمعرات پر ہزاروں زائرین کے اجتماع سے خطاب جو کہ  موقعلیقدر شیخ یعقوبی کا  جناب زہرا سالم هللا علیہا کی شہادت کے امرجع ع

 کو ثورہ العشرین حال میں منعقد ہوا  2/3/2017 = 3/2/1438

۔تھا
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بس اتنا ہوتا ہے کہ اس ظلم وستم میں کھبی شدت آتی ہے تو دشمنوں کا یہ ظلم وستم کھبی ختم نہیں ہوتا فرق 

کھبی یہ معمولی ہوتا ہے،کھبی یہ سرعام ہوتا ہے تو کھبی یہ خفیہ طور پرظلم وستم کا یہ بازار گرم رہتا ہے یہاں 

تک کہ وہ مومنین  پرمسلط ہوجاتے ہیں،ان کا عقیدہ  خراب کرتے ہیں،ان کے اخالق کو بگھاڑتے ہیں،ان کے 

 الحی منصوبے ناکام بنادیتے ہیں اور بین االقوامی سطح پر اپنی شناخت کرواتے ہیں۔هللا تعالی فرماتا ہے:اص

َوالَ َيَزاُلوَن ُيَقاتُِّلوَنكُْم َحتَّىَ َيُردُّوُكْم َعن دِّينِّكُْم إِّنِّ ﴿

وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں ؛ اسَْتطَاُعواْ 

َوَلن َتُرَضى ﴿هللا تعالی فرماتا ہے:اور  ( 217)البقرة: ﴾ اگر ان کا بس چلے

اورتم سے یہود اور ؛ َعنكَ اُلَيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهمُ 

 ﴾نصاری ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے

 ۔ (120)البقرة:

ت اور دہشت گردی کے پیچھے ان کی اناپرستی، تکبر،دنیا سے محبت،شہوت  پرستی اور اس ظلم و بربری

 مومنین سے ان کی پاکیزگی اور رزائل سے دوری پر   ان سے حسد کرنا ہے۔هللا تعالی فرماتا ہے:

َودَّ َكثِّيٌر م ِّْن َأْهلِّ اْلكَِّتابِّ َلْو َيُردُّوَنكُم م ِّن َبْعدِّ إِّيَمانِّكُْم ﴿

اکثر ؛ َحسَدًا م ِّْن عِّندِّ َأنُفسِّهِّم م ِّن َبْعدِّ َما َتبَيََّن َلُهُم اْلَحقُّ ُكفَّارًا 

اہل کتاب تمہارے ایمان النے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر کے 

یہ خارجی ، (109)البقرة: ﴾ حسد کی وجہ سے، حاالنکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے

پنے ناپاک عزائم اور  سازشی منصوبوں میں  کامیاب ہے جس کی دشمن مسلمانوں کے خالف ا

وجہ مسلم  معاشرے میں  موجود  کچھ بیوقوف، منافق،جاہل، دنیا پرست اور شہوت پرست 

 لوگوں کی موجودگی ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔

 یمنصوووبے کوو یاور اصووالحات یرہنمووائ،  خوووف  ،، اضووطراب  یشووانیپر نی، مووومن ںیموو سووائے ےدبوواؤ کوو اس

۔موومنین کوو اس مایوسوی کوی کیفیوت سوے نکوالنے اور نجوات دیونے ںیرہوتے ہ ںیمو تیوفیک یکوی وسیما سے  یابیکام

کےلیے آیت مذکورہ میں  وعدہ الہی آیا ہے تاکہ ان کا دل مطمئن ہو ،ان کا اعتماد  نفس بحوال ہوو اور  ان کوے دلووں 

دم رہ سکیں اور اپنا پیغام جاری رکھ سکیں، اس مویں کووئی شوک نہویں  میں امید  پیدا ہو تاکہ وہ اپنے ایمان پر ثابت ق

َوْعَد اّلِل ِّ َحق ًا َوَمْن َأْصـَدُق مِّـَن اّلِل ِّ ﴿ کہ یہ وعدہ الہی حق ہے اور اس کی خوالف ورزی ممکون نہویں

اّلِلَُّ ال ُيْخلِّـُف ﴿ ۔(122)النسـاء :  ﴾ هللا کا وعدہ سچا ہے، اور هللا سے زیادہ سچا کوون ہوے؛ قِّيالً 

بوے  ،إِّنَّ اّلِل َ الَ ُيْخلُِّف اْلمِّيَعـادَ ﴿ (6)الروم: ﴾ گا کرے نہیں خالف کا وعدہ اپنے هللا ؛َوْعَدهُ 
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 ۔(21( )الرعد:9)آل عمران :  ﴾ شک هللا اپنے وعدہ کے خالف نہیں کرتا

 کیا ونکہیکاگر اس کے کچھ مراتب میں،وقت لگ سکتا ہے ،  ادہیز ںیوعدہ پورا ہونے م یخدائ ہیہاں ، 

 یربط اور وقت کے ساتھ سخت کوششوں اور محنت ک یصبر ، استقامت ، باہم لئےیک ریتعم یاچھے معاشرے ک

تاکہ اس کی شرائط پوری ہوں، حاالت سازگار ہوں اور اس کے لوازمات مہیا ہوں۔پس مومنین کو  ضرورت ہے

چاہیے وہ اپنا کام جاری رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں اور اس میں جلد بازی سے کام نہ لیں نتیجہ خدا پر 

 چھوڑدیں۔

ئی ہے اس سے پہلے کچھ آیتوں میں اس جس وعدے کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے یہ مدینے میں نازل ہو

 کے ضمن میں آیا ہے:  یٰ تعال یکہ ارشاد بار سایجمیں نازل ہوئیں ہیں  کا ذکر آیا ہے کہ جو مکے 

َوُنرِّيُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَّذِّيَن اسُْتْضعُِّفوا فِّي األَْرضِّ َوَنْجَعَلُهْم ﴿

 تھے چاہتے ہماور  ؛َن َلُهْم فِّي األَْرضِّ َأئِّمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوارِّثِّيَن، َوُنَمك ِّ 

 انہیں اور دیں بنا سردار انہیں اور تھے گئے ےکمزور کی میں ملک جو کریں احسان پر ان کہ

 کے ان اور ہامان اور فرعون اور کریں قابض پر ملک ہیںاور ان (۔6-5)القصص: ﴾بنائیں  وارث

 سے وہ ڈرتے تھے۔ جس دیں دکھا چیز وہ کو لشکروں

مسلمانوں کی تعد اس وقت بہت کم تھی جن کا قریش پیچھا کرتے تھے،ان کو   تکلیف پہنچاتے تھے،ان کا 

 محاصرہ کرتے تھے،ان سے ان کے اموال زبردستی لیتے تھے اور انہیں قتل کردیتے تھے۔

َواْذُكُروْا إِّْذ َأنُتْم َقلِّيٌل مُّسَْتْضَعُفوَن فِّي األَْرضِّ َتَخاُفوَن َأن ﴿

َيَتَخطََّفكُُم النَّاسُ َفآَواُكْم َوَأيََّدُكم بَِّنْصرِّهَِّوَرَزَقكُم م َِّن الطَّي ِّبَاتِّ 

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین )مکہ( میں قلیل اور ضعیف ؛ َلَعلَّكُْم َتشْكُُرونَ 

سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اُڑا )نہ( لے جائیں )یعنی بےخان وماں 

ہ کردیں( تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ ن

 ۔ (26)األنفال:  ﴾چیزینکھانے کو دیں تاکہ )اس کا( شکر کرو

                                           
نَّ األَُرََ َيِرُثَهىا ِعَبىاِد َ َوَلَقُد َكَتُبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمن ﴿جیسے هللا تعالی کا یہ قول ہوے

َ
َبُعِد الذُِّكِر أ

َوَلَقُد سََبَقتُ ﴿اور هللا تعالی کا یہ قول( 105)األنبياء:﴾الصَّاِلُحونَ 

﴾َكِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا اُلُمُرسَِليَن ، ِإنَُّهُم َلُهىُم اُلَمنُصىوُروَن، َوِإنَّ ُجنىَدَنا َلُهىُم اُلَغىاِلُبونَ 
.(173-171)الصافات:
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 پس هللا تعالی نے مومنین سے ان چیزوں کا وعدہ کیا ہے جس کا ذکر آیت میں ہوا ہے:

 االستخالف في األرض: ۔1

مطلب یہ ہے کہ نیک، باعمل اور صالح مومنین کے ہاتھوں سارے مادی اور معنوی زمین پر خلیفہ بنانے کا 

امکانات ہونگے جن کے توسط سے وہ زمین کو تعمیر کریں گے اور تمام انسانوں کےلیے ایک باعزت زندگی کا 

 سامان مہیا کریں گے۔

 تمكين الدين:۔2

کریں گے اور وہ دین ہے اسالم اور هللا  هللا تعالی نے جس دین کو ان کےلیے پسند کیا ہے اسے مستحکم

اور میں نے تمھارے لیے دین اسالم کو  پسند ؛ َوَرضِّيُت َلكُُم اإلِّسالَمَ دِّيناً ﴿ ۔تعالی کی اطاعت کریں گے

 ۔(3)المائدة: ﴾ کیا ہے

اور یہ تب ہوگا جب   استحکام سے حاصل ہوتا ہے ثبات اور  ںیبنانا دلوں اور جانوں م اریمذہب کو بااخت

 انسانوں کے بنائے ہوئے محدود قوانین، نظام  اور  دستوررات پر دین اسالم کو باال دستی حاصل ہو۔

 الحرية في اإليمان: ۔3

ی اور ہر قسم کے شرکا  ء کا آزاد یک کرنے خالص عبادت  یک یرکھنے اور هللا تعال نیقیعقائد پر  یقیحق 

ہوئے بت ہوں یا انسانی بت ہوں یا ظاغوتی بت ہوں یا ہوا و ہوس،تعصب اور  ترک چاہے وہ پتھروں سے بنائے

اور رسم و رواج کے بت ہوں، ان سب سے آزادی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ  خوف،دباو اور دہشتگردی کا خاتمہ ہو 

 کا بھی  خاتمہ ہو۔  اثر و رسوخ کےان پر شکوک و شبہات 

َوَقاُلوا اْلَحْمـُد ﴿۔خدا آپ کو بتائے گا کہ اس کا وعدہ پوورا ہوگوا ںیآخرت م کنی، ل یہ تو دنیا میں ہے

ّلِلَِِّّّ الَّذِّي َصَدَقَنا َوْعَدُه َوَأْوَرَثَنا األَْرضَ َنَتبَوَُّأ مَِّن اْلَجنَّةِّ َحيُْث َنشَـاء َفـنِّْعمَ 

اور ہمیں اس زمین کا  اور وہ کہیں گے هللا کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا؛ َأْجُر اْلَعامِّلِّينَ 

 ۔(74)الزمر: ﴾ادیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، پھر کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں ک بناوارث 

لیکن هللا تعالی کا یہ وعدہ صرف  ظاہری عبادات اور دینی رسم و رواج انجام دینے سے پورا نہیں ہوتا بلکہ 

اس کےلیے ایک مستقل اور فعال تحریک کی ضرورت ہے جس کی ابتدا زندگی کے ایک مکمل اور جامع    

رز عمل کو  یہاں تک کہ اس دستور سے ہو جو انسان کی زندگی کے سارے معامالت اور تفصیالت کو ،اس کے ط

کے احساسات،جذبات اور اس کے تمایالت کو  اسی دستور العمل کی طرف لوٹا دے، یہاں تک کہ هللا تعالی اس کا 
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نصب العین ہو،اس کا واحد ہدف هللا تعالی کی مرضی ہواس کی معصیت اور غضب سے اپنے آپ کو بچا لے، اسی 

 سے بعض میں یہ صفات موجود ہیں نہ سب میں۔ یعنی تم میں  ﴾منكم﴿وجہ سے آیت نے کہا 

البتہ اگر کو ئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے،اہل بیت سے محبت کرتا ہے،نماز پڑھتا ہےدینی شعائر 

کے احیاء میں  شرکت کرتا ہے لیکن لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق میں تجاوز کرتا ہے، اچھے کاموں کا 

سے لوگوں کو نہیں روکتا،اپنی زندگی کے معامالت، امور اور وقائع میں هللا تعالی کے حکم نہیں دیتا ،برائیوں 

احکامات الگو نہیں کرتا تو  ایسا شخص اس وعدہ الہی  کا مشمول نہیں چونکہ یہ خطاب  ان لوگوں کی طرف 

 ے ہیں۔متوجہ ہے جو ایمان الئے،نیک عمل انجام دیئے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرت

َقاَلتِّ األَْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤمُِّنوا َوَلكِّن ُقوُلوا َأسَْلْمَنا ﴿

بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، کہہ دو ؛ َوَلمَّا َيْدُخلِّ اإلِّيَماُن فِّي ُقُلوبِّكُمْ 

وں میں تم ایمان نہیں الئے لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اورابھی تک ایمان تمہارے دل

 ۔(1۴)الحجرات: ﴾ داخل نہیں ہوا

سے روایت کی گئی ہے کہ ایک دن وہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف  )صل هللا علیہ و آلہ وسلم(نبی اکرم 

خبر ملی کہ اس کی بیوی نے بچی کو  جنم دیا ہے اور اس آدمی کے چہرے کا    فرما تھے تو ان میں کسی ایک کو

نے پوچھا کیا ہوا ہے،تو اس نے جواب دیا  جب میں گھر سے  )هللا علیہ و آلہ وسلم صل(رنگ اڑ گیا، پیامبر اسالم 

نکل رہا تھا تو  میری بیوی کو تکلیف تھی ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، تو  

 1۷اس نے کہا: نے اس سے پوچھا :مسلمان ہوئے کتنے سال ہوگئے؟ تو  )صل هللا علیہ و آلہ وسلم(رسول اکرم 

نے فرمایا اس تمام مدت میں  ایمان تمھارے دل میں داخل  )صل هللا علیہ و آلہ وسلم(سال ہوگئے ہیں تو پیامبر اسالم 

 1نہیں ہوا۔

پس یہ آدمی اس کے باوجود کہ یہ   اسالم میں   پہلے داخل ہونے والوں میں سے تھا،ان مہاجرین میں سے 

اور جنہوں نے مصیبتیں جھیل لی تھیں اور مشکالت کا سامنا کیا تھا  لیکن ان  تھا جنہوں نے خطرے مول لیے تھے

 احساسات نے اس  سے اس کے ایمان کی حقیقت چھین لی تھی اگرچہ وہ ظاہرا مومن تھا۔

 دوستو!

                                           
 لیکن اس کا سرا ہماری تحقیق کی حدود میں نہیں مل سکا۔2ح 15/101وسائل الشیعة:یہ حادثہ مصادر میں موجود ہے جیسے -
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اور طاقت کے حصول کے ساتھ متصل   اور مشروط  ضروری نہیں  کہ یہ استخالف اور تمکین،  حکومت 

 ںیشامل ہ ںیان عناصر م یدار اور حکمراناقت چہاگر ہو۔

یعنی یہ ہدف تک پہنچنے کےلیے وسیلہ ہیں نہ خود  ہدف ہیں ۔  ںیمعاون ہ ںیمقصد تک پہنچنے م یجو حتم 

 :یہ قوت کے مصادیق میں سے ہیں جن کو  تیار کرنے کا هللا تعالی نے حکم دیا ہے

جمع کرسکو  جتنی قوت ےیاور ان سے لڑنے کے ل ؛َوَأعِّدُّوْا َلُهم مَّا اسَْتطَْعُتم م ِّن ُقوَّة  ﴿

 (.60)األنفال: ﴾ رکھو اریسو ت

 ,ذکر کردہ نتائج کو حاصل کرنا عہیکے ذر تیقابل توجہ ہے وہ ہے آ زیجو چ ںیوعدہ کو پورا کرنے م یخدائ

آیت میں جس  وعد  ہمیشہ ہی مظلوم رہے لیکن )علیہم السالم(اور آئمہ معصومین)سالم هللا علیہا (اگرچہ سیدہ زہرا 

اپنی وفات )نے هللا علیہ و آلہ وسلم   ىصل (الہی کا  تذکرہ ہے اس کے مصادیق میں سے قدر متقین یہی ہیں۔نبی اکرم

)أنتم المستضعفون کو جمع کرکے واضح طور پر فرمایا تھا:)علیہم السالم  (سے قبل اہل بیت

یعنی هللا تعالی نے جن لوگوں  کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے،انہیں   ۔(تم ہی میرے بعد مستضعف ہو؛ بعدي

بااختیار بنانے اور انہیں زمین کا وارث بنانے کا وعدہ کیا ہے وہ تم ہی ہو اگرچہ یہ سب  ان کے پوتےمہدی موعود 

 مات میں فرمایا ہے:نے اپنے بعض کل)علیہ السالم (کے  ہاتھ ہی کیوں نہ ہو۔امیرالمومنین  )عجل هللا فرجه الشریف(

َوَعـَد اّلِلَُّ الَّـذِّيَن ﴿)ونحن على موعود من هللا تعالى حيث قال عز اسـمه 

آَمُنوا مِّنكُْم َوَعمُِّلوا الصَّـالَِّحاتِّ َليَسْـَتْخلَِّفنَُّهم فِّـي األَْرضِّ َكَمـا اسْـَتْخَلَف 

جو لووگ توم مویں سوے ایموان  :کہا ہے ہم سے هللا تعالی نے وعدہ کیا ہے جیسا کہ اس نے؛ الَّذِّيَن مِّن َقبْلِّهِّمْ 

ان سے پہلے لوگوں  کہ   الئے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنادے گا جیسا

 ۔﴾کو حاکم بنایا تھا

کو اس الہی وعدے پر مکمل یقین تھا اگرچہ ظاہرا وہ ایک کمزور عورت تھیں جس  )سالم هللا علیہا(صدیقہ طاہرہ 

کے حقوق غصب کیے گئے تھے اور جس کے شوہر کے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی،جب وہ اہک ظالم اور دشمن کا 

اس کوا  سامنا کررہی تھی جو مسلح تھا  اور جس کے آدمی بغیر روک ٹوک کے کچھ بھی کورنے کےلویے تیوار تھوے توو

                                           
 ۔بلکہ یہ حکومت اور طاقت صاحب طاقت کےلیے وبال جان بن سکتی ہے اگر وہ اسے طمع اور اللچ کی نظر سے دیکھے

رسویوں سوے لوڑنے کےلویے عوراق کوی طورف عمر بن خطاب کوو مخاطوب کیوا تھوا جوب اس نوے فانھج البالغة، امام علی علیہ السالم نے 

نکلنے کا ارادہ کیا اور امام علیہ السالم سے اس حوالے سے مشورہ کیا۔
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کوئی بھی یارو مدد گار نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے  پوری شوجاعت و دلیوری، ثابوت قودمی، اعتمواد نفوس اور اطمینوان 

)وأبشروا بسيف صارم يدع فيئكم زهيـدًا وجمعكـم قلب کے ساتھ ان کوو مخاطوب کیوا :

َأُنْلزُِّمكُُموَهـا ﴿حصيدًا، فيا حسرة لكم! وأن ى بكـم وقـد عميـت علـيكم! 

اور میں خبر دیتی ہوں کہ ہمیشوہ تلوواروں اور ظلوم کورنے والوے (28)هود: ﴾نُتْم َلَها َكارُِّهونَ َوأَ 

حملہ آوروں کی زد میں رہو گے اور عمومی طور پر بد نظمی اور طاقتوروں کے استبداد کا شکار رہو گے اور وہ 

و پارا پارا کریں گے، اس وقوت توم کوف لوگ بہت کم حقوق تمہیں دیں گے اور تلواروں کے زور پر تمہارے اتحاد ک

افسوس ملو گے کہ معامالت کہاں تک پہنچ چکے ہیں، آیا جس کام سے صرف نظر کر چکے ہو کیا میں اس کام پر 

۔(تم کو آمادہ کر سکتی ہوں

 مخالف اپنے جو اور ہے رکھتا بھروسہ پر فتح جو ہےزبان  کی اس بلکہ ہے ہیںزبان ن یک یدیکمزور ق یہ

 اور انہیں برے انجام سے ڈراتا ہے۔  ہے ھتاکدی ساتھ ےک نیقیشکست کو  کی

کو بھی اس الہی وعدے پر یقین  وراثت میں مال تھا۔پس اس نے یزید   )سالم هللا علیہا(ان کی بیٹی عقیلہ زینب 

 پلید ملعون لعنت هللا علیہ کو مخاطب کرکے کے کہا تھا:

)فكِّد كيدك واسَع سعيك وناصب جهدك، فوهللا ال تمحونَّ 

ذكرنا، وال تميت وحينا، وال تدرك أمدنا، وال ترَحضُ عنك 

عارها، وهل رأيك إال فند، وأيامك إال عدد، وجمعك إال 

 ﴾َأالَ َلْعَنُة اّلِل ِّ َعَلى الظَّالِّمِّينَ  ﴿بدد، يوم ينادي المنادي 

 .2(18)هود : 

معلووم ہونوا  تجھوےچاہے مکر و فریب کر لے اور بھر پوور کوشوش کور کوے دیکوھ لوے مگور اے یزید ! تو جتنا 

چاہیئے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی اٰلہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا 

کوو پوا لوے گوا ۔توو نوے ہے ۔تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلوت 

جس گھناونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بد نما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا ۔ تیرا نظریہ نہایت کموزور 

اور گھٹیا ہے ۔تری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں ۔ تیرے سب ساتھی تیرا سواتھ چھووڑ جوائیں گوے ۔ تیورے 

کچوھ بھوی نہویں بچوے گوا ۔ جوب منوادی نودا کورے گوا کوہ ظوالم و سوتمگر  پاس اس دن کی حسرت و پریشوانی کوے سووا

                                           

.1125الشهداء وأصحابه: كتاب الصحيح من مقتل سيدمصادر خطبہ کےلیے رجوع کریں
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 (۔لوگوں کے لئے خدا کی لعنت ہے

 ے خواہران و برادران:ا

مشاہدہ کررہے ہیں۔ هللا تعالی کا ہمارے   نشانیاںمتعدد  کی لیتکم یوعدہ ک یآج ہم واضح طور پر اس خدائ

انسانوں کے بنائے ہوئے تمام نظاموں پر غالب آرہا ہے اور نیک مومنین  زمین پر مستحکم   ،لیے پسندیدہ دین

ہوتے جارہے ہیں اور زمین کی تعمیر میں  جس سے بشریت کو نفع پہنچ رہا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرہے ہیں 

 اور ان کےلیے اصالح اور ہدایت کا راستہ بنارہے ہیں۔

 ند ایک مندرجہ ذیل ہیں:اور ان  عالمات میں سے چ

اصولوں  یانسان یان اعل ۔ تمام اقوام عالم  تک اہل البیت علیہم السالم کی آواز  کا پہنچنا  اور اقوام عالم کا 1

اس مبارک مدرسے کو انٹرنیشنل لیول  پہ بڑے پیمانے پر مقبولیت  اور ۔ ںیجو وہ قائم کرنا چاہتے ہسے آشنا ہوجانا

 کا رجحان اس کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ شہرت ملی ہے اور لوگوں

 یہمت اور قربان ںیم ، اچھے کاموں میں پہل اور احساس مسولیتکے تحفظ زوںیمقدس چ،راہ  یخدا ک۔  2

،الحشد الشعبی کے ہیروز اور مسلح افواج  یسب ہمار ہیاور  جارہی ہے۔  یبڑھتمستضعفین میں   سطح  یک

 ںیم وںیلڑائ ہیحال یخصوصا موصل ک  یجانے وال یک ںیتمام شکلوں م یاپن یکالجسٹک سپورٹ  کے قافلوں 

حتی کہ  دور حاضر  کی طاقتور مملکت کی فوج کے سربراہوں نے بھی  واضح تھا۔ ںیم وںیکارروائ یہونے وال

کسی بھی فوج کےلیے اس کی شرافت،اچھا اخالق  اور انسان کی خاطر اس کی  اعتراف کیا  کہ یہ معرکہ  دنیا کی

 قربانی کے باوجود ،اس سے  قظع نظر    کر کے کہ اس کا تعلق کس دین،قبیلہ اور قوم سے ہے،بہت ہی سخت تھا۔

اور جدیود دور کوے چیلنجوز اور تقاضووں سوے آگاہی۔یوہ  حالوت یہووئ یبڑھت کی   یداریب شعور اور ںیقوم م۔ 3

 خوش آیند ہے۔ حالت اگرچہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے لیکن هللا تعالی کے اذن سے

استکباری ممالک میں کمزوری، انتشار اور ان کوے زوال کوی عالمتووں کوا ظواہر ہونوا اور ان کوی مشوکالت  ۔۴

میں آئے روز اضافہ ہونا جن کو حل کرنے سے وہ عاجز ہیں اور پھران سے جان چھڑانے کےلیے انہیں  دوسرے 

 ممالک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔

 ے مومنو:ا

تاکہ ہم بھی اس الہی وعدے کوے تحقوق مویں  اور  منجوی عوالم بشوریت ، بقیوہ هللا فوی االرض ، خلوق پور اس کوی  

کے ظہور کوی تکمیول مویں  شوریک ہووں، ہمویں چواہیے کوہ ہوم )أرواحنا له الفداء( حجت، ہمارے امام المہدی الموعود 
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ش کوریں۔ ایوک اور  آیوت کریموہ  مستضوعفین مذکورہ عالمات کو محکم و مضبوط اور پائیدار بنانے کی  پوری کوش

ــذِّيَن إِّن ﴿فووی االرض  کووی کچووھ دوسووری صووفات اور اعمووال کووو بیووان کررہووی ہووے۔هللا تعووالی فرماتووا ہووے: الَّ

مَّكَّنَّاُهْم فِّي األَْرضِّ َأَقاُموا الصَّـالَة َوآَتـُوا الزََّكـاَة َوَأَمـُروا بِّـاْلَمْعُروفِّ 

وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز ؛  َعاقِّبَُة األُُمورِّ َوَنَهْوا َعنِّ اْلُمنكَرِّ َوّلِلَِِّّّ 

کی پابندی کریں اور زکٰوة دیں اور نیک کام کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں، اور ہر کوام کوا انجوام توو هللا 

 ۔(41)الحج: ﴾کے ہی ہاتھ میں ہے

و اس مبارک تحریک کے راستے میں رکاوٹ بنے جیسے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس چیز سے اجتناب کریں ج

گناہ کرنا،انتشار،لڑائی جھگڑا،باطل کا ساتھ اور شہوات کی پیری۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دشمن کی سازشوں سے 

ہوشیار رہیں اور ان سے اپنے آپ کو بچالیں۔ یہ سازشیں بہت زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہیں لیکن یہ سمجھدار 

 النےیکے مظاہروں کو پھ یاور بدعنوان یاس کا آغاز بدکار رت لوگوں سے مخفی نہیں ہوسکتیں۔قیادت اور با بصی

 ینے کے ساتھ ہوتا ہےشناخت کے عناصر سے الگ کر د یاور اخالق یاتینظر یکے ساتھ  اور مسلمانوں کو ان ک

شناخت کو ظاہر کرنے اور اپنے  یکے الٹ پلٹ پر ہوتا ہے ، تاکہ مسلمان اپن اتیاور اس کا اختتام اقدار اور نظر

۔اپنے منصوبے کو سمیٹنے پر فخر کرتا ہو اور دشمن کرنے پر شرمندہ ہو کی طرف کسی کو  دعوت  منصوبے 

 1کے ایجنڈے پر عمل کرنے کو اپنے لیے  اعزاز سمجھتا ہو۔

 تھا:نے   اپنی امت کو ڈرایا  )صل هللا علیہ و آلہ وسلم  (یہ وہی چیز ہے جس  سےرسول هللا 

)كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا 

بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون هذا يا 

رسول هللا؟ فقال: نعم، وشرٌّ من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم 

بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول هللا، 

                                           
وہ  -یہاں پر ہم جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں اور یہ نمونہ میں ایک دوست کے ترجمے سے نقل کرتا ہوں

 عراقی تارکین وطن ہے جو نیدرلینڈ میں مقیم ہے ، عزیز 

اور دوسورا پالنوٹ لگوانے کوا ایوک مکمول منصووبہ( اور مصونف نوے اس  کتاب  )عراق کو مٹانا: عراق کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے -الدفاعي

 کہ یہ کتاب ایک اور سابقہ کتاب کی تطبیق  ہے کتاب کی توصیف میں کہا

ہے جس کا عنوان ہے )بدی کو سمجھنا: بوسنیا سے سبق(، اس کتاب میں بیان ہوا ہوے: )یکجہتوی ، پڑوسوی تعلقوات اور رہائشوی محلووں کوی 

 سمار کرنا اور جسمانی ، نفسیاتی اور مذہبی رکاوٹوں کا نظام تمام اقدار کو م

تشکیل دینا ،دوسرے پر شک اور خوف کو کنٹرول کرنا ، اور سب سے خطرناک چیز یہ کوہ انسوانی اقودار کوو بودل دینوا جیسوے چواالک کوو 

 کہناچونکہ وہ عوامی دعوت اور لوٹ مار  بیو قوفذہین کہنا،پاکیزہ انسان کو 

اور دیگر تضادات جو عوام اخالقوی اور سیاسوی اقودار کوے  ہوجاناگمراہ  وں کا ،شریف لوگہوجانالیتا ہے،چور سارے اکھٹے  میں حصہ نہیں

 نظام کو پریشان کرتے ہیں اور یہ سب کچھ ایک منظم ایجنڈے کے تحت 

 جس کا مقصد معاشرے کی اساسی بنیادوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ گاہو
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ا ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشٌر من ذلك، كيـف بكــم إذ

 .1رأيتــم المعــروف منكرًا والمنكر معروفًا(

تم کیا کروگے جب تمھاری عورتیں فاسد ہوجائیں گی اور تمھارے جوان بدکار ہوجائیں گے اور امر بمعروف 

اور نہی از منکر کو ترک کریں گے؟ کہا گیا یا رسول هللا یہ سب کچھ ہوگا؟ فرمایا: جی بلکہ  اس سے بھی زیادہ 

یا کرو گے جب برای کا امر کروگے اور اچھائی سے نہی کروگے؟ کہا گیا یا رسول هللا اس طرح برا ہوگا، تم ک

 ۔(سے ہوگا؟ فرمایا: اس سے بھی برا ہوگا جب اچھی  چیز بری ہوگی اور بری چیز اچھی

یہ خوفناک اور خظرناک چیلینجز ہماری زمہ داری کو   بڑھا دیتےہیں۔پس ان حاالت میں مومنین  کو چاہیے 

کہ وہ اس الہی وعدے سے مدد، ہمت  اور قدرت  طلب کریں اور اس کی مدد سے کار رسالت کو جاری رکھیں 

َيا َأيَُّها الَّذِّيَن آَمُنوا إِّن َتنُصُروا ﴿ ۔یہاں تک کہ یہ الہی وعدہ هللا تعالی کے اذن سے  پورا ہو

گر تم هللا کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور اے ایمان والو! ا؛ اّلِلََّ َينُصْرُكْم َوُيثَب ِّْت َأْقَداَمكُمْ 

 ۔(7)محمد: ﴾ تمہارے قدم جمائے رکھے گا

 ہیں۔ دیکھتے دور اسے ہشک و ےب؛ إِّنَُّهْم َيَرْوَنُه َبعِّيدًا، َوَنَراُه َقرِّيباً ﴿ 

 ۔(7-6)المعارج:  ﴾ ہیں دیکھتے قریب اسے ہم اور

 

 

  

                                           
 .12، ح1مناسبت رکھتا ہے، باب سےامر بہ معروف اور نہی از منکر،ابواب امر اور نہی اور جو کچھ ان  وسائل الشیعة: كتاب
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تعالی کی معیت کی طرف متوجہ کرواتی  هللا)سالم هللا علیہا  (جناب فاطمہ زہرا

 ہیں۔۔۔نتائج

  1مراتب 

اور وہ  ؛َوُهَو َمَعكُْم َأْيَن َما ُكنُتْم َواّلِلَُّ بَِّما َتْعَمُلوَن َبصِّيرٌ ﴿ هللا تعالی نے فرمایا:

 (4)الحدید: ﴾تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور هللا اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔

عظیم قرآنی حقیقت کی طرف توجہ دالتی ہے  جو انسان کے کمال میں اور اس کے رب کی  آیت کریمہ ایک

معرفت میں اضافہ کردیتی  ہےجب انسان کا اس پر یقین بڑھتا ہے اور اس  حقیقت کو اپنے وجود کے اندر  پالیتا 

 ہے۔

  ابھی اور آخرت میں بھی  اور وہ حقیقت یہ ہے کہ هللا تعالی تمھارے ساتھ ہے۔ہمیشہ اور ہر وقت، دنیا میں

هللا تعالی ہر  ، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ںیاور تنہا ہ اکیلےکہ آپ  ںیآپ سمجھتے ہ ی، اور جو بھ ںیآپ ہ یور جہاں بھ

 وقت تمھارے ساتھ ہے، تمام حاالت میں وہ  تم سے باخبر ہے اور تم اس کے قبضے میں ہو۔ 

السََّماَواتِّ َوال فِّي األَْرضِّ َوال ال َيْعُزُب َعْنُه مِّثَْقاُل َذرَّة  فِّي ﴿

 زمین اور آسمانوں ےجس س؛ َأْصَغُر مِّن َذلِّكَ َوال َأْكبَُر إِّالَّ فِّي كَِّتاب  مُّبِّين  

 بھی کوئی ڑیب نہ اور چھوٹی سے ذرہ نہ اور نہیں غائب بھی برابر کے ذرہ چیز کوئی کی

 ۔(3)سبأ: ﴾ ہو نہ میں محفوظ لوح جو نہیں چیز ایسی

   )این ما(ہر جہت سے  هللا تعالی کی معیت اور ساتھ موجود ہے اور  آیت کریمہ میں لفظ  پس

اس حقیقت کو معیت مکانیہ کے ساتھ محدود نہیں کرتا ممکن ہے اس کو بیان کرنے کا مقصد  یہ 

ہو کہ   معیت مکانی  اذھان میں زیادہ واضح ہے، اسی غیبت مکانی یعنی کسی جگہ میں عدم 

 جدائی کےلیے بہترین تعبیر ہے۔ موجودگی،

اس حقیقت کےلیے نتیجے کے  (بَِصیر  )َواّلِلَُّ بَِّما َتْعَمُلوَن لہذا   آیت کا  یہ حصہ

اور آپ کا اس  سے غائب نہ   ہونا موجود طور پر بیان ہوا ہے، چونکہ اس  کا آپ کے ساتھ

ہونا  اور اس کے علم کا  آپ  پر محیط ہونا ، اس کا الزمہ یہ ہے کہ وہ تمھارے اعمال پر بصیر 

                                           
یہ مرجع عالیقدر شیخ یعقوبی کا خطاب ہے جو انہوں نے ہزاروں مومنین و مومنات جو نجف اشورف  ثوورہ عشورین 

 کو 20/2/2018=  2/1439ج/3میں  منگل میدان 

،امیرالمومنین علیہ السالم کے حرم کی طرف عالمتی جنازے کوے جلووس کوی حرکوت سوے پہلوے کیوا جمع ہوئے تھے 

 تھا۔
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 ہے، تمھاری نیتوں سے واقف ہے یعنی تمھارے اعمال کے ظاہر اور باطن دونوں سے آگاہ ہے۔

کہ هللا تعالی کا ارشاد  اور یہ مطلب  قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں بھی بیان ہوا ہے۔جیسا

 ہے:

)َأَلْم َتَر َأنَّ اّلِلََّ َيْعَلُم َما فِّي السََّماَواتِّ َوَما فِّي األَْرضِّ َما 

َيكُوُن مِّن نَّْجَوى َثالَثة  إِّالَّ ُهَو َرابُِّعُهْم َوال َخْمسَة  إِّالَّ ُهَو سَادِّسُُهْم 

َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ُثمَّ َوال َأْدَنى مِّن َذلِّكَ َوال َأْكثََر إِّالَّ ُهَو 

 کیا آ؛ ُيَنب ُِّئُهم بَِّما َعمُِّلوا َيْومَ اْلقِّيَاَمةِّ إِّنَّ اّلِلََّ بِّكُل ِّ شَيْء  َعلِّيمٌ 

 کوئی جو کہ( تک یہاں) ہے، میں زمین اور آسمانوں کچھ جو ہے جانتا هللا دیکھا نہیں ےپ ن

 ہوتا چھٹا وہ تو ہے ہوتا میں پانچ جو اور ہے ہوتا چوتھا وہ تو ہے ہوتا میں آدمیوں تین مشورہ

 ہے، ہوتا ساتھ کے ان جگہ ہر وہ مگر کی زیادہ یا ہو سرگوشی کی کم سے اس خواہ اور ہے

( ہے واال جاننے کو چیز ہر هللا شک بے تھے، کرتے کیا وہ کہ گا بتائے دن کے قیامت انہیں پھر

 ۔(7)المجادلة:

َيسَْتْخُفوَن مَِّن النَّاسِّ َوالَ َيسَْتْخُفوَن مَِّن اّلِل ِّ ﴿ :هللا تعالی فرماتا ہے

 وہ حاالنکہ چھپتے نہیں سے هللا لیکن ہیں چھپتے تو سے انسانوں ,لوگ ہی؛ َوُهَو َمَعُهمْ 

 ۔(108)النساء: ﴾ہے ہوتا ساتھ کے ان بھی وقت اس

کو وصیت کرتے  تعالى علیه()رضوان هللا نے حضرت ابوذر غفاری  )صل هللا علیہ و آلی وسلم(نبی اکرم 

 :ہوئے فرمایا

هللا تعالی ؛ )أعبد هللا كأنك تراه فان كنت ال تراه فأنه يراك 

کی عبادت کرو  جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو لیکن اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمھیں 

 ۔ 1(دیکھ رہا ہے

کرتی ہے۔اس حقیت پر ایمان کے انسانی عبادت انسان کی زندگی کے تمام امور اور معامالت میں سرایت 

 زندگی پر کئی اثرات مترتب ہوتے ہیں:

۔ انسان احساس کرتا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں، بالوں، اور مشکالت میں اکیال نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس  1

س کی  کا روف و رحیم رب موجود ہے جو اس  سے محبت کرتا ہے،اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے،ا

حمایت کرتا ہے۔ اس کی دعا  قبول کرتا ہے اور اس کی حاجات پوری کرتا ہے۔ جب دعا کی قبولیت میں دیر 
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ہوجاتی ہے تو یہ  کسی مصلحت کی وجہ سے ہے چونکہ اس کا رب ہمیشہ اس کے لیے بھالئی کا انتخاب کرتا 

اور ناامیدی اور کمزوری کے وقت اس  ہے، اسے احسان اور نیکی کا بدلہ دیتا ہے،اس کے گناہ معاف کردتا ہے

  کی نصرت کرتا ہے۔

 إِّنَّ َمعِّيَ َرب ِّي سَيَْهدِّينِّ ﴿
 ہے ساتھ میرے رب میرا نہیں، ہرگز ہاک؛ َقاَل َكالَّ

 ۔( 62اء:)الشعر ﴾گا بتائے راہ مجھے وہ

الَّذِّي َخَلَقنِّي َفُهَو َيْهدِّينِّ * َوالَّذِّي ُهَو ُيطْعُِّمنِّي َوَيسْقِّينِّ * ﴿

َوإَِّذا َمرِّْضُت َفُهَو َيشْفِّينِّ * َوالَّذِّي ُيمِّيُتنِّي ُثمَّ ُيْحيِّينِّ * َوالَّذِّي 

 . َأطَْمُع َأن َيْغفَِّر لِّي َخطِّيَئتِّي َيْومَ الد ِّينِّ 

 پالتا اور کھالتا مجھے جو وہ ہے۔اور دکھاتا راہ مجھے وہی پھر کیا پیدا مجھے ےجس ن

 زندہ پھر گا ےمار مجھے جو وہ ہے۔اور دیتا شفا مجھے وہی تو ہوں ہوتا بیمار میں جب ہے۔اور

 ﴾گا دے بخش مجھے دن کے قیامت گناہ میرے کہ ہے امید مجھے جو وہ گا۔اور کرے

 ۔(82-78)الشعراء:

پس هللا تعالی  کا انسان سے یہ تعلق پیدائش،ہدایت، کھالنے پالنے،شفا دینے اور دوبارہ زندہ 

انسان کی کمزوری قوت اور طاقت میں بدل جاتی ہے کرنے سے ہے۔ اسی تعلق کی وجہ سے 

اور هللا تعالی کے فضل و کرم سے اس کا خوف  سکون و طمانیت میں بدل جاتا ہے۔هللا تعالی 

 فرماتا ہے:

َفال َتهُِّنوا َوَتْدُعوا إَِّلى السَّْلمِّ َوَأنُتُم األَْعَلْوَن َواّلِلَُّ َمَعكُْم ﴿

 ہیؤ، اور تم بال طرف کی صلح نہ اور ہو ہس تم سست نب ؛َوَلن َيتَِّرُكْم َأْعَماَلكُمْ 

 ﴾گا دے نہیں نقصان میں تمہارےاعمال ہرگز وہ اور ہے ساتھ تمہارے هللا اور گے، رہو غالب

إِّْذ َيُقوُل لَِّصاحِّبِّهِّ الَ َتْحَزْن إِّنَّ اّلِل َ ﴿ اور هللا تعالی نے فرمایا ۔(35)محمد:

 ﴾ہے ساتھ ےرہما هللا شک بے کھا نہ غم تو تھا رہا کہہ سے ساتھی اپنے ہب وج؛ َمَعَنا

 ۔(40)التوبة:

 شیخ صدوق نے ہمارے امام، عسکری علیہ السالم  سے روایت کی ہے:

)َأنَُّه سُئَِّل إمامنا الصَّادُِّق َعنِّ اّلِلَِّّ؟ َفَقاَل لِّلسَّائِّلِّ:" َيا 

َبَلى. َقاَل: " َأَبا َعبْدِّ اّلِلَِّّ، َهْل َركِّبَْت سَفِّيَنًة َقطُّ "؟ َقاَل: 

أي -َفَهْل ُكسَِّر بِّكَ َحيُْث ال سَفِّيَنَة ُتْنجِّيكَ، َوال سِّبَاَحَة ُتْغنِّيكَ "؟ 

َقاَل: َبَلى. َقاَل: " َفَهْل   -حالة انقطاع أسباب النجاة
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َتَعلََّق َقْلُبكَ ُهَناَك َأنَّ شَيْئًا مَِّن األَشْيَاءِّ َقادٌِّر َعَلى َأْن ُيَخل َِّصكَ 

ُء ُهَو طَتِّكَ "؟ َقاَل: َبَلى. َقاَل الصَّادُِّق: " َفَذلِّكَ الشَّيْ مِّْن َورْ 

إلَِّغاَثةِّ حِّيَن ال اّلِلَُّ اْلَقادُِّر َعَلى اإلِّْنَجاءِّ حِّيَن ال ُمْنجِّيَ، َوَعَلى ا

؛ ُمغِّيثَ   

نے اس )علیہ السالم  (سے هللا تعالی کے بارے میں پوچھا تو امام )علیہ السالم  (ایک شخص نے امام صادق

سے سوال کیا: کیا تم کھبی کشتی میں سوار ہوئے؟ کہا: جی۔ پوچھا، کیا کھبی ایسا ہوا کہ تمھاری کشتی ٹوٹ گئی ہو 

اور دوسری کوئی کشتی بھی نہ ہو اور تمھارے پس نجات کا کوئی اور راستہ بھی نہیں جو تجھے اس بال سے 

س حال میں کسی کے بارے میں سوچا جو تجھے اس مصیبت سے نجات نجات دے؟ کہا :جی۔ فرمایا: کیا تم نے ا

دے سکتا ہے؟ کہا: جی۔ فرمایا: وہی خدا ہے جو تجھے نجات دے سکتا ہے۔جب کوئی بچانے واال نہ ہو تو وہ 

 ۔1 ری مدد کو  پہنچ جاتا ہےجاتا ہے(تمھا

کرو۔وحشت ، ناتوانی اور   پس  هللا تعالی کا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہونے کی اس نعمت کی عظمت  مالحظہ

کمزوری میں منکر خدا بھی خدا کے وجود کو محسوس کرتا ہے۔انسان  جتنا قرب الہی حاصل کرتا ہے اس کی 

  معیت میں اسی اندازے سے شدت آجاتی ہے:

َوَقاَل اّلِل ُ إِّن ِّي َمَعكُْم َلئِّْن َأَقْمُتُم الصَّالََة َوآَتيُْتُم الزََّكاَة ﴿

 ےکی پابندی کرو گ نماز تم اگر ہوں، ساتھ تمہارے میں کہا نے اور هللا؛ لِّيَوآَمنُتم بُِّرسُ 

 ۔ (12)المائدة: ﴾ گے الؤ ایمان پر رسولوں سب میرے اور گے رہو دیتے زکٰوة اور

)انا :حدیث شریف میں آیا ہے یعنی معیت کے بعض مراتب مشروط ہیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ 

 ۔ 2(چکے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے دل  ٹوٹ  ںیم؛ عند المنكسرة قلوبهم

                                           
 

لوگووں کوے زیوادہ نزدیوک ہووں جوو دل شکسوتہ " مویں ان  : )أنا عند المنكسرة قلـوبهم(مویں آیوا ہوے ، 123منیہ المرید، ص

 روایت ہے حضرت داود علیہ میں آیا ہے: ، 276اور دعوات الراوندي: ص ہیں۔"

إلهي هل يذكر أحد األموات حين درست قبـورهم؟ قـال: يـا داود إنـي لـم :السالم نے فرمایا

 أنسهم أحياء مرزوقين، فكيف أنساهم أمواتًا مرحومين! كلما قطعت 

غفرت لهم ذنبًا وأغفر لهم بكل شعرة سقطت وبكـل عظـم بلـي وأنـا أرحـم  لهم إرباً 

 چاہیے جن کی قبریں بوسیدہ ہوچکی یں سے کسی مردے کو یاد کیا جاناخدایا مردوں م.الراحمين

کن ہوے مویں ان کوو بھوالدوں جبکوہ میں نے انہیں فراموش نہیں کیا ، پس کیسے مم تو ہیں؟ فرمایا: ائے داود، جب وہ زندہ تھے اور ان کو رزق مل رہا تھا

 وہ مرحوم ہوچکے ہیں۔جب بھی ان کے جسم سے کوئی چیز جدا ہوجاتی ہے 

جوو میں اس کا ایک گناہ معاف کردیتا ہوناور ہر بال کے بدلے جو اس کے جسم سے گرتا ہوے مویں اس کوے گنواہ معواف کرتوا ہووں اور ہور ہوڈی کوے بودلے 

 ا ہوں اور میں بہترین رحم ہے اس کے گناہ معاف کرت ہوجاتیبوسیدہ 

 کرنے واال ہوں۔
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 یٰ خواہ خداتعالجب انسان کا دل کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو لطف الہی اس کے شامل حال ہوجاتا ہے

 ۔کا سامنا ہو رہیوغ تی، جارح یجب ناانصاف ایکے خوف سے ہو 

۔ وہ یہ بھی محسوس کرے گا کہ وہ  اپنی خوہشات نفسانی کی پیروی میں مکمل آزاد نہیں، ایسا نہیں کہ جو 2

بھی وہ چاہے اسے انجام دے یعنی کسی جرم کا مرتکب ہو، کسی برائی میں مبتال ہو اور کسی پر ظلم کرے، بلکہ 

ہے بلکہ اس کے باطن پر  بھی کڑی  وہ خدائی نگرانی میں ہے جو نہ صرف انسان کے ظاہر پر  نظر رکھتا

نگرانی رکھتا ہے۔چونکہ ہوسکتا ہے ظاہرا اس کا کام اچھا ہو لیکن اس کام کے انجام دینے والے کی نیت خراب ہو 

چونکہ وہ ریا کاری اور منافقت کررہا ہے اور هللا تعالی کی رضا  اس کا ہدف نہیں۔هللا تعالی ہمارے ظاہر اور باطن 

 نے جو جنت  نیک اعمال انجام دینے والوں کےلیے معین کی ہے اس میں اسے دھوکہ نہیں دیا سے آگاہ ہے، هللا

 کے کلمات میں بھی یہ بات  موجود ہے۔)علیہ السالم  (جاسکتا جیساکہ امیرالمومنین 

ر  یہ احساس هللا تعالی کے بندوں کو مزید نیک اعمال انجام دینے، اپنی نیتوں کو خالص کرنے، ظلم وستم  او

برے کاموں کے ارتکاب سے  اجتناب کی طرف راغب کرتا ہے۔هللا تعالی کی یہ مراقبت اور نگرانی انسان کے 

فائدے کےلیے ہے اور وہ یہ  کہ  یہ انسان کی زندگی کو خیر کی طرف رہنمائی کرتی ہے،اس کی استقامت کو 

 نسی گئی ہو۔مضبوط کرتی ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ زبردستی اس پر ٹھو

 ے،ادار یحکومتجب  ہوتا ہے  یہ حاضر آباد ہوتا ہے اور  ںیم ریضم یکنٹرول ہے جو انسان یداخل کیا ہی

  میکر یکا ذکر نب تیاہم یک قتی۔اور اس حقکی نگرانی اور نظارت غائب ہوتی ہےاصولوں  یمعاشرت ای نیقوان

 ۔ہوا ہے ںیم ثیعمدہ حد یک )صل هللا علیہ و آلہ وسلم(

)من أفضل ايمان المرء أن يعلم أن هللا تعالى معه حيث  

 ۔1(؛ كان

 دوستو! 

نے یہ چاہا ہے کہ یہ حقیقت امت کے دل و دماغ میں راسخ )سالم هللا علیہا (جناب زہرا 

ہوجائے خاص طور پر جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں۔ اور 

نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس پر یقین رکھتے ہیں اگرچہ ظاہرا وہ ان کے برتاو سے کہیں بھی یہ 

 اس پر ایمان رکھتے تھے۔پس اپنے اس قول کے ذریعے ان کو مخاطب کیا:

تعالی کے امر و  تم اے خدا کے بندو هللا ؛ )أنتم عباد هللا نصب أمره ونهيه
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 نہی کا مورد ہو(۔

 وانتم الا تموُّتن وال تقاته حق هللا فاتقوا﴿ فرمایا اور 

اے ایمان والو!  ؛هللا فيما أمركم به ونهاكم عنه واطيعوا مسلمون،

 تم ہک هللا سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے اور نہ مرو مگر ایسے حال میں

 ۔1﴾ مسلمان ہو

 جناب سیدہ سالم هللا  انسان کی توجہ اس حقیقت کیطرف  مبذول کرواتی ہیں ،فرماتی ہیں:

 وبيال ــ عاقبته أي ــ)لتجدن  وهللا محمله ثقيالً، وغ به 

 لكم وبدا الضراء، وراءه ما وبان الغطاء، لكم كشف اذا

خدا ؛ المبطلون هناك وخسر تحتسبون تكونوا مالم رب كم من

 درد بہت کو انجام کے اس اور گے کرو احساس کا سنگینی کی ھعنقریب تم اس بوج کی قسم،

 اور گے ئیں آجا سامنے نقصانات کے پردہ پس اور گے جائیں ئے اٹھا پردے جب گے پاؤ ناک

 اہل اور ہے نہیں بھی وگمان  وہم تمھیں کا جن آجا ئیں گی سامنے چیزیں وہ سے طرف کی خدا

 ۔2(ےگ کریں داشت بر کو خسارہ باطل

اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس حقیقت سے غافل ہونے  کا ، اس حقیقت کی نفی کرنے 

آخر میں خدا کے وجود سے ہی انکار  اسے نظرانداز کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہے کہ انسان

ہیں، لوگوں کو کفر کی طرف  ے  تدی فروغ کو انکار ےک قتیاس حقلوگ   ھجب کچکرتا ہے۔

کو ہونے والے نقصان کا قوم ترک کرتے ہیں وغیرہ   تو ہمیں  اس سے بالتے ہیں اور دین کو

ا ہے۔اور یہ سب اس لیے کررہے ہیں تاکہ اپنی خواہشات نفسانی اور ہوا و ہوس  کی اندازہ ہوجات

گناہ ان کے شعورکو   اور پیروی میں آزاد ہوں اور تاکہ ان کا ضمیر  ان کی مالمت نہ کرے

 ےوط کل؛ َأْخرُِّجوا آَل ُلوط  م ِّن َقْرَيتِّكُْم إِّنَُّهْم ُأَناسٌ َيَتطَهَُّرونَ ﴿ دبادے

 ۔ (56)النمل: ﴾ہیں بنتے پاک بڑے لوگ یہ دو، نکال سے بستی اپنی کو والوں گھر

اس عظیم  حقیقت کا انکار کرکے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی خالق کے وجود کا 

انکار کرکے۔   بقول معروف ،ان کا حال شتر مرغ جیسا ہے  جب اس کو کوئی خطرہ الحق ہوتا 

ہے تاکہ وہ اس خطرے کو نہ دیکھ سکے اور  اپنے آپ کو  ہے تو وہ  اپنا سر مٹی میں دفن کرتا
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 ۔دھوکہ دے سکے ،اس سے جان چھڑا کر

جو لوگ کفر اور ترک دین کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کے پیچھے  یہی اصل محرک 

ہے۔ لیکن جو لوگ ان کے پیروکار ہیں وہ بعض نعروں  اور دعوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں و 

گرنہ خالق کاا نکار اور شرک کے دعوے  باطل اوھام کے سوا کچھ نہیں جو کی جعلی اور فاسد  

نہ ان کی عقل  مدد کرتی ہے اور نہ منطق عقالئی بلکہ عقل سلیم ان خیاالت کی تخلیق ہیں ، 

خیاالت کا مذاق اڑاتی ہے چونکہ ہمارے اطراف میں جو  عام چیز ہے اس کے بارے میں باور 

کرنے کےلیے تیار نہیں کہ وہ چیز بغیر کسی عاقل  بنانے والے کے بنی ہے تو کیسے ممکن 

 مطابق ےک نیاور سخت قوان یںدرست شکل م ہی تیہاکائنات ، جو ن ضیو عر عیوسہے اس 

 فائدہ ےاس س میں ںپروازو خالئی اور ےکرن یگنت یکو اس ک اتیفلک نماہری ، ہے کرتی حرکت

ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں یہ بغیر کسی خالق کے وجود میں  آئی  یتیاجازت د کی اٹھانے

 ہے۔

آپ کو هللا تعالی سے غافل کردیتی ہے عزیز دوستو ، اپے آپ کو ہر اس چیز سے بچاو  جو 

اور لوگوں کو بھی ہر اس دعوت سے بچنے کی  تنبیہ کرو جس کا مقصد لوگوں کی زندگی سے 

خدا کو غائب کرنا  ہے،  خدا سے انہیں دور کرنا ہے اور خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے سے 

هللا تعالی سب  لوگوں کے انہیں روکنا ہے۔اور اس حقیقت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ 

بیچ  میں موجود ہے۔جو لوگ سوشل میڈیا سے متاثر ہیں اور دھوکہ کھاچکے ہیں   ان کو حکمت  

اور نرمی  سے حق کی طرف بالو تاکہ وہ گمراہ ہونے سے بچ سکیں اور  اس عظیم نعمت کو 

جہ محسوس کرسکیں اور ساتھ میں اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں  کی طرف بھی متو

ہوسکیں۔اور یہ تب ممکن ہے جب آپ علم اور معرفت سے مسلح ہوں اگر چہ سطحی ،فطری 

 اور عقالئی طور پر  جو کہ  عمیق اور دقیق مطالعات کا محتاج نہیں۔

میں وارد ہوا ہے اس شخص کے متعلق جو اپنا دین و  ایمان  سے ایک روایت )سالم هللا علیہا (جناب سیدہ 

مومنین کی مدد کرتا ہے،  جو گمراہ لوگوں کے شبہات کی تردید کرتا ہے تو هللا تعالی نے  مضبوط کرتا ہے اور

جنت میں جو منزلت کریمہ  اس کےلیے تیار کی ہے اور جس کا وہ مستحق تھا ہزار ہزار بار اس میں اضافہ کرتا 

 ہ کریں۔ہے۔پس ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین کی نصرت، لوگوں کی خدمت اور ہدایت میں سستی ن
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کرنا حق کو  اریسے پ یاور کاہل ی،  بے حس راحت طلبی ہے کہ  اینے متنبہ ک)سالم هللا علیہا (جناب زہرا 

 ۔ہ اس  مایوسی اور شرمندگی سے بچیںکہ و ایمتنبہ ک ںیاور انھ ہ ہےاصل وج یک نےکھو 

 أي ــ الخفض إلى اخلدتم قد أن أرى وقد اال)  :انہوں نے فرمایا ہے

 وخلوتم والقبض، بالبسط أحق   هو من وأبعدتم ــ المرف هة الحياة

 طرف كى پستى تم كہ ہوں  رہى دیكھ گویا ںمی! لوگو  ...؛والسكون الراحة أي ــ بالدعة

 اور عیش كر بیٹھ میں گوشہ تم اور ہو رہے ہٹا دور اسے ہے اہل كا كرنے حكومت جو كو آدمى اس ہو، جارہے

 ۔1( وہ ہوگئے مشغول میں نوش

سید  ےاورکے کالم کو بلند کرن نیکرنے ، اور هللا رب العالم دیتائ یک نیاور آپ کو د ںیہم یهللا تعالٰ 

 ۔عطا فرمائے قیتوف کیکو عام کرنے  کی شریعت   )صلى هللا علیه وعلى آله الطیبین الطاھرین(.المرسلین
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هللا تعالی کی طرف پلٹنے اور ان کی اطاعت کرنے کی طرف بالتی  (س)سیدہ زہرا 

 1ہیں
 

َوَأنِّيُبوا إَِّلى َرب ِّكُْم َوَأسْلُِّموا َلُه مِّن َقبْلِّ َأن َيْأتِّيَكُُم ﴿کا فرمان ہے:  یهللا تعال

طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو اس سے پہلے کہ تم  یاور اپنے رب ک؛ اْلَعَذاُب ُثمَّ ال ُتنَصُرونَ 

 ۔(54)الزمر: ﴾ىنہ مل سکے گ یمدد بھ ںیپر عذاب آئے پھر تمہ

تمھارے پروردگار کی طرف سے یہ وصیت ہے جسے اس نے  اپنے پیغام کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا 

ت سے بھرا ہوا ہے ، کیونکہ یہ ہدایت  ہے اور اس عظیم پیغام سے میری مراد  قرآن کریم ہے اور وہ وعظ و نصیح

کی کتاب ہے اور دلوں کی زندگی ہے اور وعظ و نصیحت اس کے اہم  ادوات اور وسائل میں سے ہے،ان میں سے 

سورہ  زمر کی یہ آیت کریمہ ہے جو کہ مواعظ سے بھری ہے۔یہ  آیت برے کاموں کے انجام سے خبردار کرتی 

 ۔ہے۔اور یہ دو حرکتوں پر مشتمل ہے

یعنی اپنے گناہوں اور خطاوں سے لوٹ آو اور اپنی زندگی گزارنے  )َوَأنِّيُبوا(:هللا تعالی کا قول پہلی

کا طور طریقہ بدل دو جو کہ هللا تعالی سے بہت دور ہے،  دنیاوی زندگی اپنی رنگینیوں کے ذریعے تجھے دھوکہ 

)إِلَى روردگار کی طرف  لوٹ آو۔اس وصف  نہ دے یہ سب کچھ اوھام ہیں جو کہ زائل ہونے والے ہیں،اپنے  پ

کو اس لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ انسان کو یاددھانی کروائی جائے هللا تعالی ہی ان کا رب ہے،ان کا خیال  َربُِّكْم(

رکھنے واال اور ان کی تربیت کرنے واال ہے اور انسان کو یہ یاد دالیا جاسکے کہ اس نے اس عالم  سےایک 

 کی طرف کوچ کرنا ہے اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہے۔دوسرے عالم 

کے لئے کھال ہے ، چاہے اس کا گناہ  کیکا دروازہ ہر ا رجوعطرف سے اس توبہ اور  یخداوند متعال ک

 ۔اس حقیقت کو مذکورہ آیت نے بیان کیا ہے کہ توبہ کا دروازہ سب کےلیے کھال ہے۔نہ ہو وںیبڑا ک یکتنا ہ

َيا عِّبَادِّيَ الَّذِّيَن َأسَْرُفوا َعَلى َأنُفسِّهِّْم ال َتْقَنطُوا مِّن ُقْل ﴿

ُنوَب َجمِّيعًا إِّنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر 
رَّْحَمةِّ اّلِلَِّّ إِّنَّ اّلِلََّ َيْغفُِّر الذُّ

 سے رحمت کی هللا ہے کیا ظلم پر جانوں اپنی نے جنہوں بندو میرے اے دو ہہک ؛الرَّحِّيمُ 

 ﴾ ہے واال رحم واال بخشنے وہ شک بے گا، دے بخش گناہ سب هللا شک ے، بہوں نہ مایوس

 ۔(53)الزمر:

                                           
یہ مرجع عالیقدر شیخ یعقوبی کا ساالنہ خطاب ہے جو انہوں نے ثورہ العشرین ہال نجف اشرف میں جناب سیدہ زپرا سوالم هللا علیہوا کوی -1

  3شہادت کے موقع پر رمزی جنازے کے آغاز سے پہلے بروز ہفتہ 
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 ۔ یہ  اگلے مرحلے کےلیے راستہ ہموار کرتا ہے  اور ہے قدم پہال ہاور توب رجوع یہ

پروردگار کی اطاعت کرو،اس کے احکام  اپنے یعنی  )َوَأسْلُِّموا َلُه( :دوسری

کو جگہ مت دو ، اور نہ کسی کو اجازت دو  کہ وہ کی پابندی کرو،اپنے دل میں کسی اور 

تمھارے افعال و اعمال میں اثر انداز ہوجائے، چاہے وہ غیر جس کی تم اطاعت اور پیروی 

کرتے ہو تمھاری انانیت ،خواہشات نفسانی، طمع و اللچ،معاشرتی اور قبائلی رسم و رواج ہی 

و یا وہ جماعتیں اور پارٹیاں جن کی طرف کیوں نہ ہوں یا وہ عالمتیں جن کی تم اتباع کرتے  ہ

 تمھارا رجحان ہے وغیرہ۔

،اس کی  بچنے سے عذاب ےک ینافرمان ی، فتح اور خدا ک خوشی کو آپ اقدامات ںدونو یہ

ہیں،بس  ےتیضمانت د یکاطاعت سے  بغاوت نہ کرنے اور اس کے دین سے دور نہ ہونے 

مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں  اور موت بھی ابھی اور اسی وقت ان کی طرف بڑھو کیونکہ 

 اچانک آتی ہے، اس کی آمد کا علم صرف خدا وند متعال کو ہی ہے۔

 یاگر کوئ ونکہیکاس سے پہلے کہ عذاب الہی نازل ہوجائے۔ )مِّن َقبْلِّ َأن َيْأتِّيَكُُم اْلَعَذاُب(

سے  فیو پھر اس نے خود کو غم اور تکلطرف لوٹتا ہے ت یکرتا اور اپنے رب ک ںیصورتحال کا ازالہ نہ یفرد اپن

 کے  یٰ کا دروازہ اس کے لئے بند ہوجاتا ہے ، اور وہ هللا تعال عملہے ، اور جب وہ فوت ہوجاتا ہے تو  ایدوچار ک

 ہوجاتا ہے۔ ومفراہم کردہ بہت سے مواقع سے محر

جس چیز کےلیے تم نے اپنی زندگی وقف کردی تھی یعنی مال و  )ُثمَّ ال ُتنَصُروَن(

َوَتَقطََّعْت بِّهُِّم ﴿دولت،اوالد،منصب یا پیروکار و وغیرہ تو ان میں سے کوئی تمھاری مدد کو نہیں آئے گا۔

 ۔(166)البقرة: ﴾اور ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے؛ األَسْبَابُ 

َوَيْومَ َيَعضُّ الظَّالُِّم َعَلى َيَدْيهِّ ﴿ ۔ہ نہیں ہوگااس وقت ندامت اور توبہ کی آرزو کا کوئی فائد

اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا ؛ َيُقوُل َيا َليَْتنِّي اتََّخْذُت َمَع الرَّسُولِّ سَبِّيالً 

 ۔(27)الفرقان: ﴾ کہے گا اے کاش میں بھی رسول کے ساتھ راہ چلتا

 کو وصیت کی تھی: )رضوان هللا تعالى علیه(نے ابو ذر)هللا  علیہ و آلہ وسلم   ىصل (نبی اکرم

)يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل 

ائے ابا ذر ؛ سقمك وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

صحت،غربت سے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو:پیری سے پہلے جوانی،بیماری سے پہلے 

 ۔1(پہلے دولت ، مصروفیت سے پہلے فراغت اور موت سے پہلے زندگی

 کا ارشاد گرامی ہے: )علیہ السالم (توبہ اور نیک کام  میں دیر نہ کرنے کے بارے میں امیر المومنین علی 
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)أيها الناس! اآلن اآلن ما دام الوثـاق مطلقـًا ـــ أي 

يرًا، وبـاب الحياة وفرصة العمل موجودة ــ والسـراج  من

التوبة مفتوحًا، من قبل أن يجفَّ القلم وُتطوى الصحف، فـال 

رزق ينزل، وال عمل يصعد، المضمار اليـوم والسـباق غـدًا 

وانكم ال تدرون إلى جنة أو إلى نـار ! ! !  وأسـتغفر هللا 

لوگو ابھی ابھی جب تک بند چیزیں کھلی ہیں_ یعنی زندگی اور عمل انجام دیونے لي ولكم(

فرصت موجود ہے_اور چوراغ روشون ہے،توبوہ کوا دروازہ کھوال ہوے، اس سوے پہلوے کوہ قلوم  کی

خشک ہوجائے  اور دفتر اعمال بند کردیا جائے،پس  نہ کوئی رزق نازل ہوتا ہوے اور نوہ کوو ئوی 

کہ  ںیکا دن ہے ، اور آپ کو معلوم نہ امتیکا ہے ، اور کل ق یآج کا دن زندگعمل اوپر اٹھتا ہے،

معوواف  مجھووے خوودا سووے دعووا گووو ہوووں کووہ وہ آپ کووو اور  ںی، اور موو یجہنموو ایوو ںیہوو ی آپ جنتوو

 ۔1(کرے
َواتَّبُِّعوا َأْحسََن َما ُأنزَِّل ﴿پھر اگلی آیت پچھلی آیت کی  اور وضاحت کرتی ہے۔

اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے  ؛إَِّليْكُم م ِّن رَّب ِّكُم

ئی ہیں اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آجائے اور تمہیں خبر بھی تمھاری طرف نازل کی گ

 ۔(55)الزمر: ﴾ نہ ہو

اور وہ قرآن کریم ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔پس آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر عمل کریں ،اس 

کے معانی میں غور فکر کریں اور اسے اپنا ہادی،مرشد اور قائد کے طور پر اپنا لیں۔لیکن ہماری عقول اس کی 

 ل بیان کرتے ہیں۔اس کی تفاصی )علیہم السالم (معصومین  صرفتفصیالت جاننے سے قاصر ہیں۔ 

 نیک کاموں میں سستی نہ کرنے اور فرصتوں  سے بروقت استفادہ کرنے کا مطالبہ  دہرایا جارہا ہے:

اس  ؛)م ِّن َقبْلِّ َأن َيْأتِّيَكُُم الَعَذاُب َبْغَتًة َوَأنُتْم ال َتشُْعُرونَ 

کیونکہ توبہ کا  ۔(55ہو( )الزمر:سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آجائے اور تمہیں خبر بھی نہ 

 ہے:دروازہ بند ہوسکتا 

َفَلْم َيُك َينَفُعُهْم إِّيَماُنُهْم َلمَّا َرَأْوا َبْأسََنا سُنََّت اّلِلَِّّ الَّتِّي ﴿

پس انہیں ان کے ایمان نے نفع نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب ؛ َقْد َخَلْت فِّي عِّبَادِّهِّ 

 ۔ (85)غافر: زر چکی ہے ﴾دیکھ لیا، یہ سنت اٰلہی ہے جو اس کے بندوں میں گ

اس وقت ندامت،حسرت اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا چونکہ هللا تعالی نے بروقت  یہ حقیقت 

 ۔لوگوں کےلیے بیان کی ہے، انہیں اس سے خبردار کیا ہے،اب ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں بچا ہے

کوئی نفس ؛ َفرَّطُت فِّي َجنبِّ اّلِلَِّّ َأن َتُقوَل َنْفسٌ َيا َحسَْرَتى عَلى َما ﴿
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 ۔ (56)الزمر: ﴾کہنے لگے ہائے افسوس اس پر جو میں نے هللا کے حق میں کوتاہی کی

کسی چیز میں بہانہ نہیں چلے گا جس کا تعلق هللا تعالی سے ہے،دین سے لے کر دینی رہنماوں تک،اسے 

َوإِّن ُكنُت َلمَِّن ﴿ شرمندگی ہوگی۔حقیر سمجھنے اور اس کا مذاق اڑانے پر اسے ندامت اور 

 ۔(56)الزمر: ﴾ اور میں تو مسخرہ کرتا رہا ؛السَّاخِّرِّينَ 

وہ ان لوگوں کا مذاق  اڑا رہا تھا  جو هللا تعالی کو پکارتے تھے،ان کی باتوں کو حقیر سمجھتا تھا اور اس    

کے قانون کو قائم کرنے اور اس کے  یآپ  ان سے خدا تعالٰ  پر طرح طرح کے الزام اور تہمتیں لگاتا تھا۔ جب 

اور پسماندہ  کہتا  رجعت پسند آپ کو  وہ آپ کی مخالفت کرتا تھا  اور تو  کہتے تھےکرنے کو  یپاسدار یک نیقوان

ظہ تھا یا یہ جواب دیتا  تھا کہ یہ وقت ان کاموں کےلیے مناسب نہیں۔قیامت کے دن اس منظر کو میرے ساتھ مالح

 کرو۔

َوَلْو َتَرىَ إِّْذ ُوقُِّفوْا َعَلى النَّارِّ َفَقاُلوْا َيا َليَْتَنا ُنَردُّ َوالَ ُنكَذ َِّب ﴿

تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے ؛ بِّآَياتِّ َرب َِّنا َوَنكُوَن مَِّن اْلُمْؤمِّنِّينَ 

ہ ہم واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو ک

 ۔ (27)األنعام: ﴾ور ایمان والوں میں ہوجائیں۔کی نشانیوں کو نہ جھٹالئیں ا

شریعت سے ہر قسم کی روگردانی،اس کے راستے میں رکاوٹ بننا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ هللا تعالی کاش 

کی نبوت کا انکار کرنا اور ان کی آل کی امامت کا )صل هللا علیہ و آلہ وسلم (اکرم  کے حق میں تفریط ہے۔نبی

 کی سند کے ساتھ آیا ہے: )علیہ السالم(انکار بھی هللا تعالی کے حق میں تفریط ہے۔کافی میں موسی بن جعفر 

اور بصائر الدرجات  1(جنب هللا امیرالمومنین ہیں؛ )جنب هللا أمير المؤمنين

أنا عين هللا، وأنا ) ل ہے، وہ فرماتے ہیں:سے نق)علیہ السالم (میں امیر المومنین  

میں عین هللا ہوں، میں جنب هللا ہوں ،میں ؛ جنب هللا، وأنا يد هللا، وأنا باب هللا

 ۔2 (یدهللا ہوں اور میں باب هللا ہوں

 ہے، وہ فرماتے ہیں:مروى سے  )علیہ السالم(امام صادق 

میں جنب هللا کا ایک  ؛من جنب هللا فمن وصلنا وصله هللا)انا شجرة 
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 ۔1(درخت ہوں ، جو بھی ہم تک پہنچا  هللا اس تک پہنچا

 سے روایت ہے: )صل هللا علیہ و آلہ وسلم( اور مناقب میں ابو ذر کی سند کے ساتھ پیامبر اکرم  

)يا ابى ذر يؤتى بجاحد علي يوم القيامة أعمــى أبكـم 

عَلى َمـا  يتكبكب في ظلمات يوم القيامة ينادي )َيا َحسَْرَتى

۔بِّ اّلِلَِّّ( وفي عنقه طوق من نارَفرَّطُت فِّي َجن

علیہ السالم (اے ابو ذر،قیامت کے دن ایک ایسا شخص الیا جائے گا جس نے جانتے ہوئے بھی موال علی  

 کی والیت کا انکار کیا ہوگا  اس حال میں کہ وہ بہرا،گونگا اور اندھا ہوگا اور قیامت کی تاریکی میں منہ کے بل)

آواز دے گا : مجھ پر افسوس کہ میں نے هللا تعالی  -اس کی جانب سے–زمین پر گرے گا اور ایک آواز دینے واال 

 ۔2(میں کوتاہی کی اور آگ کا طوق اس کے گلے میں ڈاال جائے گا الّسالم( هیعل یعل تی)دربارہ والکا فرمان 

اور ہم جب تک زندہ ہیں اپنی اس کوتاہی کو  ہے تایدعوت د یرکھنے ک ادیان حقائق کو  ںیہم شہیہم یهللا تعالٰ 

سے نقل ہوا )صل هللا علیہ و آلہ وسلم  (دور کرسکتے ہیں  اس سے پہلے کہ بہت دیر ہوجائے۔حدیث میں نبی اکرم 

 ہے:

)أكثروا من ذكر هادم اللذات، فأنكم إن كنتم في ضيق 

وسعه عليكم فرضيتم به فأثبتم، وإن كنتم في غنى بغض ه 

 إن أال فُأجِّرتم، ــ منه أنفقتم أي ــفُجدتم به  اليكم

 وان اآلجال، مدنيات والليالي اآلمال، قاطعات المنايا

 وقلة قدَّم ما جزاء يرى رمسه وحلول نفسه خروج عند المرء

  .منعه حق ومن جمعه باطل من ولعله خلَّف، ما غنى

کثرت سے یاد کرو؛ چونکہ اگر آپ سختی میں ہیں  تو یہ آپ کےلیے  -موت–لذتوں کو برباد کرنے والی کو 

آسانی پیدا کرے گی اور پھر آپ  اس سے راضی ہوجاو گے اور آپ کو ثواب ملے گا اور  اگر آپ مضبوط ہیں یہ 

اسے آپ کےلیے مبغوض بنا دے گی اور آپ سخاوت مند ہوجاوگے نتیجے میں آپ کو اجر ملے گا۔آگاہ رہو، موت 

امیدوں اور تمناوں کو ختم کردیتی ہے اور راتیں موت کو قریب کرنے والی ہیں،موت کے وقت اور قبر میں  داخل 
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ہوتے وقت جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے  اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے اس  کے چھوٹے پن  کو وہ دیکھتا ہے 

 ۔1(حق کو  غصب کیا تھا اور ہوسکتا ہے اسے  اس نے حرام طریقے سے جمع کیا تھا اور کسی کے

ان آیات کریمہ  میں معاشرے کی تربیت کےلیے بہت بڑا قانون بیان ہوا ہے اور وہ ہے توبہ کے دروازے کا 

ہمیشہ کھال رہنا  تاکہ گنہگار توبہ کرکے دوبارہ معاشرے کا  حصہ بن سکے  چاہے اس کی غلظی جتنی بھی بڑی 

جو گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں ،مایوس ہوجاتے ہیں اور گمان کرتے کیوں نہ ہو، چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں 

ہیں کہ ان پر توبہ کا دروازہ بند ہوچکا ہے اور پھر خود کشی پر اتر آتے ہیں  تاکہ ضمیر کی مالمت اور سرزنش 

سے سے جان چھڑا سکیں یا اور جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تاکہ ضمیر کی آواز کو مکمل طور پر دبا سکیں اور ا

ہمیشہ کےلیے ماردیں۔لیکن هللا تعالی انسان سے چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں اور خطاوں کا اعتراف کرے،هللا تعالی 

 کی اطاعت کی طرف لوٹے تاکہ هللا تعالی اس کی توبہ قبول کرے اور اس کے گزشتہ گناہ معاف کردے۔

 کے چاہنے والو:)سالم هللا علیہا (ائے مومنو، حضرت زہرا 

نے اپنے اس مقدس قیام کے توسط سے یہ چاہا تھا  کہ امت کو   )سالم هللا علیہا (ناب فاطمہ الزہرا یقینا ج

کی )صل هللا علیہ وآلہ وسلم (تذکر دے اور هللا تعالی کی اس نصیحت پر عمل کرے چونکہ انہوں نے  اپنے نبی  

ا تھا۔ انہوں نے ایک غلط ،باطل اور مخالفت کرکے،اپنے امام کی نافرمانی کرکے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کی

منحرف راستے کی بنیاد رکھی تھی اور وقت کے گزر کے ساتھ  هللا تعالی سے ان کی دوری بڑھتی جارہی تھی، 

 کی اس بات پر غور کرو:)سالم هللا علیہا (جناب زہرا 

)وكيف بكم وانى تؤفكون وكتاب هللا بين اظهركم، اموره 

واعالمه باهرة وزواجره الئحة ظاهرة واحكامه زاهرة 

وأوامره واضحة، وقد خل فتموه وراء ظهوركم، أرغبة عنه 

تريدون؟ ام بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين بدال )َوَمن َيبَْتغِّ 

َغيَْر اإلِّسالَمِّ دِّينًا َفَلن ُيْقبََل مِّْنُه َوُهَو فِّي اآلخَِّرةِّ مَِّن 

تبغون ومن  ( )أفحكم الجاهلية85اْلَخاسِّرِّيَن( )آل عمران:

 كمًا لقوم يوقنون؟! أفال تعلمون؟أحسن من هللا ح

افسوس تمہیں كیا ہوگیا ہے اور كہاں چلے جارہے ہو؟ حاالنكہ هللا كى كتاب تمہارے درمیان موجود ہے اور 

اس كے احكام واضح اور اس كے اوامر و نواہى ظاہر ہیں تم نے قرآن كى مخالفت كى اور اسے پس پشت ڈال دیا، 
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مہارا ارادہ ہے كہ قرآن سے اعراض اور روگردانی كرلو؟ یا قرآن كے عالوہ كسى اور ذریعے سے قضاوت كیا ت

جو شخص بھى اسالم كے عالوہ كسى دوسرے دین كو  "؟ لیكن تم كو علم ہونا چاہیئے كہہوچاہتے  کرنااور فیصلے 

تو کیا پھر " "،ے والوں میں سے ہوگا۔اختیار كرے گا وہ قبول نہیں كیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھان

جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حاالنکہ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں ان کے ہاں هللا سے بہتر اور کوئی فیصلہ 

 ۔1" کیا تم نہیں جانتے؟(کرنے واال نہیں۔

امت کو یہ یاد دھانی کرواتی ہیں کہ  ان کی  هللا تعالی سے توبہ اور اس کا اسالم  )سالم هللا علیہا(جناب زہرا 

دونو ں قبول تب ہوسکتے ہیں  جب وہ ولی امر جس کی اطاعت هللا تعالی نے واجب  کی  ہے،  کی اطاعت کریں، 

  انہوں  نے فرمایا:

)أما وهللا لو تركوا الحق  على أهله، واتبعوا عترة نبي ه، 

تلف في هللا اثنان، ولورثها سلف عن سلف، وخلف بعد لما اخ

(.. عخلف، حت ى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين )

 إذا حت ى هللا، قد مه من وأخ روا هللا، أخ ره من قد موا ولكن

 الجدث وأودعوه ،(ص) النبي دفنوا أي ــ المبعوث ألحدوا

! لهم تب اً  بآرائهم، وعملوا بشهوتهم اختاروا المجدوث،

ا َيشَاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن مَ  َيْخُلقُ  َوَربُّكَ ) يقول هللا يسمعوا أَولم

( بل سمعوا ولكن هم كما قال هللا 68َلُهُم اْلخِّيََرُة( )القصص:

سبحانه )َفإِّنََّها ال َتْعَمى األَْبَصاُر َوَلكِّن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِّي 

سطوا في الدنيا آمالهم ( هيهات! ب46فِّي الصُُّدورِّ( )الحج:

بك يا رب   ونسوا آجالهم فتعسًا لهم وأضل  أعمالهم، أعوذ

 .من الَحَور بعد الكور

علیہم (اہل حق کے سپرد کرتے اور اہل بیت پیامبر  -خالفت و امامت –" خدا کی قسم ،اگر حق 

نہ کرتے۔اور کی پیروی کرتے تو دو افراد بھی خدا اور دین کے متعلق آپس میں اختالف  )السالم

مقام خالفت و امامت شائستہ افراد کے توسط سے ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا اور 

وتا ہ کے سپرد (نیاجمع ھمی، و صلوات ّللّا عل فی) عّجل ّللّا فرجه الّشرآخر میں قائم آل محمد 

ہے۔" لیکن انہوں نے اسے مقدم کیا فرزند  ںامام حسين کا نوا ہجو ک
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جسے خدا نے موخر کیا تھا اور اسے موخر کیا جسے خدا نے مقدم کیا تھا،نتیجہ یہ نکال کہ 

انہوں  نے رسالت کے ثمرے کا انکار کیا  اور بدعتوں کا شکار ہوگئے، انہوں نے خواہشات 

انہیں تباہ و برباد  کردے کیا انہوں   نفسانی کا انتخاب کیا اور اپنی ذاتی رای پر عمل کیا ۔هللا تعالی

اور تیرا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے " نے خدا کے کالم کو نہیں سنا جو کہہ رہا ہے:

" بلکہ انہوں نے سنا  لیکن وہ جیسا کہ هللا تعالی کا چاہے پسند کرے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے

ی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھ یقیناپس " فرمان ہے:

" افسوس انہوں نے اپنی خواشات کی پیروی کی  اور موت و قیامت سے غافل ہو جاتے ہیں۔

ہوئے۔، هللا ان کا بیڑا غرق کر دے، ان کو ان کے کاموں میں گمراہ کردے۔ پروردگارا، دوستوں 

 1۔(گتی ہوںکی فراوانی کے بعد ان میں کمی سے هللا کی پناہ مان

 دوستو!

سے محبت اور ان سے طلب شفاعت معاشرے کی بدعنوانی )سالم هللا علیہا (ممکن نہیں جناب فاظمہ زہرا  

اورانحراف کے ساتھ جمع ہوجائے جس کی وجہ سے حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ  صحت عامہ،تعلیمی 

 یدھوکہ دہ کریاسمگلنگ سے ل یک اتیمنشادارے،عدالتی نظام اور سکیورٹی ادارے سب تباہ و برباد ہوچکے ہیں۔ 

،عورتوں اور مردوں کے مشکوک تعلقات جس کی وجہ سے معاشرے میں طالق اور پارٹیوں تک کی یاور بدکار

خودکشی کی شرح بڑھتی جارہی ہے،قبائلی تنازعات زیادہ ہوچکے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانوں 

ت کے نقصان کے ساتھ اموال کا بھی نقصان  ہوتا ہے اور بعض دفعہ ان لڑائی جھگڑوں کے پیچھے کچھ مفاد پرس

طاقتور گروہ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان سادہ قبائلیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں،شراب  کی دکانوں 

میں سر عام  شراب بیچی جارہی ہے ،کھلی فضا میں میوزیکل پارٹیز کا انعقاد کیا جاتا ہے جو کہ بے سابقہ 

ی اور بعض طاقتور جماعتوں کی  حمایت  ہے،اور یہ سب بچوں کی دسترس میں بھی ہے  جنہیں  حکومت  ک

حاصل ہے اور یہ  کھلے عام  شراب سپالئی کرتے ہیں ، عقیدے کو مشکوک بنایا جارہا ہے بلکہ اس کا مزاق اڑایا 

جارہا ہے اور اسے ترک کرنے کا مطالبہ بھی کیا جارہا ہے، معاشرے کے تقدس اور اس کی حرمت پائمال کی 

 جارہی ہے۔

،امام حسین )علیہ السالم(یک ایسی سرزمین پر درست اور صحیح ہے جس میں امیرالمومنین کیا یہ سب کچھ ا

کے اجساد طاہرہ دفن ہیں؟ اور وہ بھی ایسی حکومتوں کی سربراہی میں جو )علیہم السالم  (،کاظمین اور عسکریین

 نے کا دعوی کرتی ہیں؟خود کو اسالم پسند کہتی ہیں  اور دینی مرجعیت  کے رہنما اصولوں پر عمل پیرا  ہو

                                           
 ، والحور بعد الكور یعنی فراوانی کے بعد کمی.11/228، عوالم المعارف:4/362مصطفی اینڈ عترت انسائکلو پیڈیا، شاكري:  -1
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اور ہم اپنے آپ کو ان شیعوں میں  ں؟یکر سکتے ہ دیام یشفاعت ک یک   )سالم هللا علیہا(جناب زہرا ہم  ایک

سے شمار کریں جن کی روز محشر وہ شفاعت کریں گی؟ جب  کہ   ہماری آنکھوں کے سامنے  ظلم ہوتا ہے،لوگ 

 وی کو روکنے کےلیے کچھ نہیں کرتے۔منحرف ہورہے ہیں لیکن ہم اس ظلم اور بے راہ ر

: )كان يقال: ال يحل لعين ہے کیا بیان یہ میں مجالس اپنی ےشیخ طوسی ن

مومنہ آنکھ کےلیے جائز نہیں  ه؛تغي رمؤمنة ترى هللا ُيعصى فتطرف حتى 

کہ وہ هللا تعالی کی معصیت ہوئے دیکھے اور آنکھیں بند کردے مگر یہ کہ اس حالت کو بدل 

 ۔ 1(دے 

نے  ایک معیار معین کیا ہے جس کے تحت یہ پتہ چلتا ہے کہ کون اہل بیت     )ہلل علیہاسالم (جناب زہرا 

 کا شیعہ کہالنے  کا مستحق ہے۔ )علیہم السالم(

 وہ فرماتی ہیں: 

)إن كنت تعمل بما أمرناك، وتنتهي عما زجرناك عنه 

ہم نے تمھیں حکم دیا ہے اگر تو وہ سب کچھ انجام دیتا ہے جس کا  ؛فأنت من شيعتنا

اور وہ سب کچھ ترک کرتا ہے جس کا ہم نے تمھیں ترک کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر تو 

 ۔2(ہمارے شیعوں میں سے ہے

هللا تعالی  اپنے مومن بندوں سے تقاضا کرتا ہے خاص طور پر  با بصیرت دیندار لوگوں سے کہ وہ محروم 

 اور کمزور لوگوں کا دفاع کریں جن کا خدا  

کو ان لوگوں سے بچانے کے لئے  وںیہے کہ وہ اپنے بھائ اینے ان سے مطالبہ ک کے سوا کوئی نہیں ہے۔اس

،ان کے شکوک و شبہات کو ںیاحکام سے غافل ہ یاور جو شرع ںیکمزور ہ ںیم دےیاور عق مانیجو ا ںیکام کر

کی سیرت ، ان کے اخالق اور ان )علیہم السالم (رفع کریں،انہیں دین کے احکام سکھائیں اور ان کو آئمۃ معصومین 

 کی تعلیمات سے آگاہ کریں اور ظلم و فساد کو بدل دیں۔هللا تعالی فرماتا ہے:

                                           

ــبِّيلِّ اّلِل ِّ ﴿مالحظووہ کووریںهللا تعووالی کووے اس قووول کووی تفسوویر کےلوویے خطوواب  ــي َس ــاتُِّلوَن فِّ ــْم الَ ُتَق ــا َلُك َوَم

 َواْلُمسَْتْضَعفِّيَن مَِّن الر َِّجالِّ َوالن ِّسَاء َواْلوِّْلَدانِّ الَّذِّيَن َيُقوُلوَن َربََّنا 

ًا وَ  الِّمِّ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا مِّن لَُّدنَك َولِّيـ 
اْجَعـل لََّنـا مِّـن َأْخرِّْجَنا مِّْن َهـذِّهِّ اْلَقْرَيةِّ الظَّ

 .(75)النساء: ﴾لَُّدنكَ َنصِّيراً 
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َوْلَتكُن م ِّنكُْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن إَِّلى اْلَخيْرِّ َوَيْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ ﴿

اور چاہیے کہ تم میں ؛ ونَ َوَيْنَهْوَن َعنِّ اْلُمنكَرِّ َوُأْوَلـئِّكَ ُهُم اْلُمْفلِّحُ 

سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیک کام کی طرف بالتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم کرتی 

)آل  ﴾رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں 

 ۔(104عمران:

هللا تعالی ان سے چاہتا ہے کہ وہ مومنین سے ظلم  اور محرومی دور کریں جو کہ کمزور ہیں  اور اپنے  

 بھائیوں سے ان کےلیے مدد طلب کریں۔

 کہتے جو لڑو نہ خاطر کی بچوں اور عورتوں اور مردوں بس بے ان میں راہ کی هللا تم کہ ہے ہاور کیا وج"

 کوئی سے ہاں اپنے لیے ہمارے اور ہیں، ظالم باشندے کے جس نکال ےی سبست اس ہمیں رب ہمارے اے ہیں

 دے۔" بنا مددگار کوئی سے ہاں اپنے لیے ہمارے اور دے کر حمایتی

جو لوگ ان واجبات کو انجام دینے میں سستی کرتے ہیں ،ٹال مٹول کرتے ہیں ان کی احادیث میں بہت مالمت 

 و مذمت کی گئی ہے:

 سے روایت ہے: )علیہ السالم(اور امام جعفر صادق )السالم علیہ (قر اجیسا کہ امام ب

افسوس  ؛األمر بالمعروف والنهي عن المنكر)ويل لقوم ال يدينون هللا ب

 ۔1 ہے ہوتی نہیں تابع کی خدا  ے کے ساتھروکن کے برائی اورحکم   کے بھالئی جو لئے ےاس قوم ک

األمر بالمعروف )بئس القوم قوم يعيبون  سے روایت ہے:)علیہ السالم (امام باقر 

 ۔2(برے ہیں وہ لوگ جو امر بمعروف اور انہی از منکر کو عیب سمجھتے ہیں ؛والنهي عن المنكر

 سے روایت کی ہے: )هللا علیہ و آلہ وسلم ىصل(نے اپنے جد  رسول هللا )علیہ السالم (امام رضا 

 فتركوا بعض على بعضهم اتك ل أي ــ)اذا أمتي تواكلت 

 فليأذنوا المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ــ فريضته

جب میری امت امر بہ معروف اور نہی از منکر ایک دوسرے پر ڈال دے  ؛هللا من بوقاع

                                           
 

 
 



221 

 

 ۔1 (تو اس وقت خدا کی طرف سے عذاب/ واقعہ کا انتظار کریں

 

 

 برادران و خواہران:

اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اس  غیرت فاطمی کو زندہ کریں اور قیام فاطمی سے قوت اور 

حوصلہ حاصل کرکے زندگی کے تمام شعبوں میں متحرک ہوجائیں۔اپنے تمام  موثر وسائل بروے کار الئیں اور 

صلوات )  اماموںاور  وںینب دیں اور اس آیت نے جس کام کو انجام دینے کا حکم دیا ہےیعنی نیک کام ، اسے انجام 

 لڑیں۔ سے یاور ناانصاف بی، جرم ، فر یطرح بدعنوان ی( کهللا علیھم أجمعین
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اشاعت پر زور  یعلوم ک ینیاحکام اور د یاسالم )سالم هللا علیہا(جناب فاطمہ زہرا 

 1دیتی ہیں
 

فاطمــة )حضــرت امــرأة عنــد الصــديقة تفسوویر عسووکری موویں روایووت ہووے، فرمایووا:

فقالت: إن لي والدة ضعيفة وقد لبس عليها في  (عليها السالم (الزهرا

عليهـا  (ء، وقد بعثتني إليك أسألك. فأجابتها فاطمة أمر صالتها شي

 2إلـى أن عشـرت عن ذلك ثم ثن ت، فأجابت، ثم ثلثـت فأجابـت (السالم

هللا. يك يا بنـت رســول فأجابت، ثم خجلت من الكثرة، فقالت: ال أشق عل

: هاتي و سلي عما بـدا لـك، أرأيـت مـن (عليها السالم (قالت فاطمة

يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل، و كرائه مائة ألف دينــار أ  3اكترى

: اكتريـت أنـا لكـل  )عليها السـالم) يثقل عليه؟ فقالت: ال. فقالت 

ء ما بين الثرى إلى العـرش لؤلـؤا فـأحرى أن ال مسألة بأكثر من مل

يقول: إن علماء شـيعتنا يحشـرون،  )ص( ، سمعت أبي رسول هللايثقل عليَّ 

فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علـومهم، و جـد ِّهم فـي 

إرشاد عباد هللا. حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلعة من نــور. 

 ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: أيهـا الكـافلون أليتـام آل محمـد،

ند انقطاعهم عن آبائهم الـذين هـم أئمـتهم، هـؤالء الناعشون لهم ع

تالمذتكم واأليتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم، فاخلعوا عليهم )كمـا 

خلعتموهم( خلع العلوم في الدنيا، فيخلعون على كل واحد من أولئـك 

األيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم، حتى أن فيهم يعنــي فـي 

ألف خلعة وكذلك يخلع هؤالء األيتام على  األيتام لمن يخلع عليه مائة

من تعلم منهم. ثم إن هللا تعالى يقول: أعيـدوا علـى هـؤالء العلمـاء 

الكافلين لأليتام حتى تتموا لهم خلعهم وتضعفوها، فيتم لهم ما كان 

لهم قبل أن يخلعوا عليهم، ويضاعف لهم، وكذلك مـن بمـرتبتهم ممـن 

                                           
، جنواب سویدہ فاطموہ زہورا سوالم علیہوا کوے مویالد 2/2017=/ 1438جموادي الثانیوة//20یہ خطواب مرجوع عالیقودر جنواب شویخ یعقووبی نوے 

 مبارک کے موقع پر درس خارج کے طالب سے کیا۔
یعنی اس عورت نے دوسرا سوال پوچھا پھر تیسرا پوچھا یہاں تک کہ دس سوال پوچھے -

برابر ہے ایک مثقال کے سونے کے ناریکہ د وںی، ک یپر ل ہیرقم کرا یبہت بڑ ہی، اس نے  یعنی
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: يا أمـة هللا (عليها السالم (مة يخلع عليه على مرتبتهم. و قالت فاط

إن سلكا من تلك الخلع ألفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة ، و 

 ا فضل فإنه مشوب بالتنغيص والكدر.م

کوی خودمت مویں حاضور ہووئی اور کہونے لگوی  کوہ میوری مواں )سوالم هللا علیہوا  (عوالم  ہایک خواتون معصووم

کرنوا چواہتی ہوے۔اس نوے مجھوے بھیجوا  ہےکوہ مویں آپ سوے دریافوت ضعیف ہے اور نماز کے بعض مسائل دریافت 

کروں۔فرمایا دریافت کرو؟ اس نے پوچھا آپ نے جواب دیا ۔پھر دوسرا سوال کیا ۔آپ نے اس کا بھوی جوواب دے دیوا 

جواب دے دیا۔ یہاں تک کہ دس سوال پوچھےاس کے بعد شرمندہ ہووگئی  بھی ۔پھر تیسرا سوال پوچھا آپ نے اس کا

کہنے لگی کہ اب میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی ہوں، فرمایا کہ نہیں نہیں  جو پوچھنوا ہوے پوچھوو۔اس اور 

کے بعد فرمایا: اگر  کوئی شخص اجیر ہو جائے کہ ایک سونگین بوار ایوک جگوہ سوے دوسوری جگوہ لوے جوائے اور 

 ۔خاتون نے جواب دیا : نہیں اس بدلے میں  اسے سو ہزار دینار دیئے جائیں تو کیا وہ ناراض ہوگا ؟

اس کے بعد کہا  میں جس سوال کا  بھی جواب دوں  تمھاری اجیور ہووں اور اس کوا اجور هللا تعوالی کوے پواس 

 جوکچھ اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ ہے۔

 پس تو جو سوال پوچھنا چاہتی ہے پوچھ لے اور میری فکر نہ کرے، میں نے اپنے والود محتورم رسوول خودا

سے سنا ہے: ہمارے علما اور دانشمند،ہمارے شویعہ اور ہموارے پیورو کوار  روز قیاموت  و آله و سلم( هی علهللا ی)صل

 میں  هللا تعالی کے بندوں کی ہدایت  اس حال میں محشور ہونگےکہ ان کے سر پر کرامت کا تاج ہوگا۔ چونکہ وہ دنیا

ا لطف ان کے شامل حال ہوگا۔ان کو بہشوت  کوے میں لگے رہتے تھے،اس لیے هللا تعالی کی رحمت اور ان ک کرنے

نور سے بنے ہوئے قیمتی لباس اور تحفوں سے  نوازا جائے گا۔اس کے بعد ایک منادی آواز دے گا : ائے یتیمان آل 

اماموں کی غیور موجوودگی مویں ان کوی رہنموائی کوی ہے،یوہ  وہ شواگرد اور  محمد کے سرپرستو جنہوں نے  ان کے

 نے سرپرستی اور ہدایت کی ، پس جو جنتے لباس تمھیں دیئے گئے ہیں ان کو بھی دے دو۔یتیم ہیں جن کی تم 

اس دوران علماء لوگوں کو ان کے علوم کے حساب سے  جو لوگوں نے ان سے سویکھے تھے،ابہشوتی لبواس 

تعوالی دیں گے،  اس حد تک کہ بعض کو  سو ہوزار سوے زیوادہ جنتوی لبواس  دیوئے جوائیں گوے۔اور اس کوے بعود  هللا 

 اپنے فضل و کرم سےعلما کے لباس  میں اضافہ کرے گا۔

نے فرمایا: ائے کنیز خودا،ان خلعتووں کوا ایوک دھاگوہ بھوی ان تموام )سالم هللا علیہا (اس کے بعد  جناب زہرا  

پڑتوی ہویں دس الکوھ گنوا بہتور ہوے۔ اور اس کوے عوالوہ جوو کچوھ ہوے وہ سوب  نعمتوں سے جن پور آفتواب کوی شوعائیں
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 ۔1(اور کدورت سے مال ہوا ہےناگواری 

لوگوں کو دین کی تبلیوغ کرتوی تھویں   )سالم هللا علیہا(اس روایت سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ  جناب زہرا 

، بغیر کسی تھکاوٹ کے وہ خواتین کی رہنمائی کرتی تھویں، لہوذا جوب اس عوورت نوے  بہوت سوارے سووال پووچھے 

کو اس نے تھکا دیا  اور مذید سوال پوچھنے سے انکار کیوا توو   )هللا علیہاسالم (اور  احساس کیا  کہ جناب سیدہ      

نوے  بہوت خوبصوورت انوداز مویں اسوے بتایوا کوہ  پووچھنے  واال جوواب دیونے والوے کوا   )سالم هللا علیہا(جناب سیدہ  

 ہم کیا ہے ۔پسندیدہ ہے چونکہ اس نے هللا تعالی کی اطاعت،قرب اور   ثواب حاصل کرنے کا   عظیم موقع فرا

 کوا ےمسوئل ینوید کسوی نوے جنہووں ہوے اکیو لوئے کوے ںان لوگومیں ،  اجر کا ذکر آخرت معظی اس ےن یںم 

کوشوش اور اس کوو  والوی ےجوان یکو مویں کوام اس ہتاکو  یک یائہنمر یک یکس ای اکی حل کو ےمسئل یکس ای ادی جواب

 ہو۔ ہن ممکن ہموازن یکوئ نمابی کے انعام والے ےجان ےئید

لہذا  ہم حوزہ علمیہ کے طالب علموں پر  واجب ہے کہ ہم اس نعمت عظمی کو درک کریں  جسے هللا تعالی 

ہمیں دین میں تفقوہ کوی توفیوق دی ہوے، ہمویں تعلیم،تبلیوغ اور لوگووں کوی رہنموائی کوی فور  یعنینے ہمیں عطا کی ہے 

اس فرصوت کوے دروازے کھلوے ہویں   صت عطا کی ہے۔لیکن جن کو ابھی تک یہ توفیوق نہویں ہووئی ان کوے سوامنے

یعنووی وہ کسووی  بھووی نجووف کووے دینووی مدرسووہ یووا کسووی اور شووہر کووے موودارس موویں سووے کسووی مدرسووے موویں یووا اوپوون 

 یوینورسٹی میں ایڈمشن لے  سکتا ہے تاکہ وہ تعلیم وتربیت اور اس عظیم  الہی کردار کو نبھانے کا اہل ہوسکے۔

ستی و کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے چونکہ حدیث فاطمی اس اس کار رسالت کو انجام دینے میں ہمیں س

بات کی طرف اشارہ کررہی ہے کہ هللا تعالی کے نزدیک مقامات اور اجر و ثواب میں تفاوت اور فرق  اپنے علم پر 

 عمل کی  کوشش کے حساب سے  ہوگا اور  حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی اور ان کی اصالح کے مطابق ہوگا۔

اس بات کی طرف توجہ  کرنا ضروری ہے کیہ یہ دینی کوام  مفیود نہویں ہوسوکتا جوب توک  اسوے اخوالص  اور

کے ساتھ انجام نہ دیا جائے۔لہذا اگر کوئی علم اس لیے حاصل کرتا ہوے تاکوہ وہ اس کوو کموانے کوا ہوی ذریعوہ بنوائے 

ں مویں اس کوا احتورام زیوادہ ،اس کوی اور اس کے توسط سے  دنیا  میں مال و اموال اکھٹا کرے یوا اس لویے کوہ لوگوو

شان و شوکت میں اضافہ ہو یا اس لیے کوہ  وہ لوگووں   سوے اخوتالف اور بحوث و مباحثوہ اور منواظرہ کرسوکے اور 

مخالف پر غلبہ پیدا کرے۔تو اس طرح کے شخص کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا چونکہ اس نے آخرت مانگی ہوی 

اور اس کو دنیا مل چکی تھی اور اب جب کہ  اس دنیا سے نکل چکا ہے تو اسوے  نہیں تھی، وہ تو دنیا کا طالب تھا 

 اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔هللا کی پناہ۔

                                           
.2/3بحار االنوار: 
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کی امامت پر دلیل )علیہ السالم (کا موقف امیرالمومنین  )سالم هللا علیہا(جناب زہرا 

 1 ہے

کی وفوات کوے بعود پیودا ہوونے والوی صوورتحال اور تبودیلی کوے بوارے )صل هللا علیہ و آلہ وسلم  (  رسول هللا

کا موقف، اس صوورت حوال اور انقوالب کوا انکوار کرنوا اور اس پور غضوبناک ہوونے )سالم هللا علیہا (میں جناب سیدہ 

 کے بہت سارے نتائج برآمد ہوئے۔

ے بعود  امیرالموومنین علوی بون کوی وفوات کو)صول هللا علیوہ و آلوہ وسولم  (ان  نتائج میں سے ایک نتیجہ رسوول  

کوے )علویہم السوالم (کی امامت  پر مترتب ہوا ،یہاں اس کا تذکرہ کرتے ہیں ،جیسوا کوہ اہول بیوت  علیہ السالم  ابیطالب

 پیروکار اس پر اعتقاد رکھتے ہیں اور یہ دلیل کئی مقدمات پر مشتمل ہے:

 زدیک   مشہور حدیث میں وارد ہوا ہے:کی مسلمانوں کے ن)هللا علیہ و آلہ وسلم  ىصل (۔رسول هللا 1

جو ؛ )من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية

  ۔2(بھی اپنے زمانے  کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا

ہیں جن کو خدا وند متعال نے   میں سے )علیہم السالم(بے شک جناب سیدہ  اہل البیت  ۔ 2

إِّنََّما ﴿ :سے پاک کیا ہے۔هللا تعالی فرماتا ہے (3)ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں 

 هللا ؛ُيرِّيُد اّلِلَُّ لُِّيْذهَِّب َعنكُُم الر ِّْجسَ َأْهَل اْلبَيْتِّ َوُيطَه َِّرُكْم َتطْهِّيراً 

 ﴾ کرے پاک خوب تمہیں اور کرے دور ناپاکی سے تم والو ھرس گا اے کہ ہے چاہتا یہی

 ۔(33)األحزاب:

علی علیہ السوالم کہ   نے بیعت سقیفہ کا انکار کیا اور اس پر غضبناک ہوئیں  )سالم هللا علیہا(جناب سیدہ  ۔3

کو خالفت سے دور کیا گیا ۔مسجد کی طرف نگل گئیں اور مہاجرین و انصار کے ایک اجتماع سے خطاب کیوا تاکوہ 

یہواں توک کوہ کچوھ  ثابت کرسکیں اور ان لوگوں سے مطالبہ کیا کہ حق اہل حق کی طورف لوٹوا دیوںاپنے موقف کو 

 مہینوں بعد اپنے والد محترم سے ملحق ہوگئیں۔

                                           
گفتگو۔2018/  2/  7=  1439/ الجمادي األولى / 20منگل   بروز کے ایک سکول کے طالب علموں سے جناب شیخ یعقوبی کی عمارہ

الجواهر المضيئة:  /489/ كتاب السنة: لعمرو بون أبوي عاصوم ص  410 - 409ص  -الشیخ الصدوق  -كمال الدین وتمام النعمة 

.للمال علي القار  الحنفي

السيوطي: في الدر المنثور، في ذيىل تفسىير آيىة  /1٤7ص  3مستدرك الصحيحين ج 

 .296ص  6التطهير/ مسند اإلمام أحمد بن حنبل ج 
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جاہلیت کی موت مریں -هللا تعالی کی پناہ -)سالم هللا علیہا(نتیجہ: کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت زہرا 

پہچانا چونکہ یہ ادعا نص قرآن کے خالف ہے،وہ ہر قسم کی نجاست سے پواک ہوے  اور اس نے امام برحق کو نہیں

اور ان نجاستوں میں سے ایک نجاست جاہلیت ہے،پس یقین کرنوا چواہیے کوہ وہ اپونے زموانے کوے اموام کوو پہچوانتی 

اس کا اعالن کیوا کی امامت پر یقین کے ساتھ ہی گزر گئیں جیسا کہ اس نے  )علیہ السالم(تھیں اور علی بن ابیطالب 

 تھا ،اس پر ایمان الئی تھیں اور امت کو بھی ان کا تعارف کروایا تھا۔

اس طرح کے کئی اور وجدانی اور یقینی دالئل عقائد حقہ کو ثابوت کورنے کےلویے اس کوے متعلوق پیودا ہوونے 

 والے شکوک و شبہات کو رد کرنے کےلیے وافر مقدار میں بیان کرسکتے ہیں۔

پر الزم ہے کہ وہ ان عقائد کا مطالعہ کریں، ان کی پیروی  -پر پڑھے لکھے لوگوں پر خاص طور -معاشرے

کریں تاکہ ان کی صحیح طرح سے معرفت حاصل ہو چونکہ انسان کی زندگی میں عقیدہ ہر چیوز کوی بنیواد ہے،یہوی 

ادر ہونے والے افعال انسان کےلیے محرک ہے،اگر انسان کا عقیدہ سالم ہو تو هللا تعالی کے اذن سے  انسان سے ص

 بھی سالم ہونگے۔
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 لیان لوگوں کے لئے جو دلکی برکت سے عظیم ثواب )سالم هللا علیہا (جناب زہرا 

 1ںیکرتے ہ تیحما یک نید عہیاور ثبوت کے ذر
ایام  فاطمیہ  کی مناسبت سے اور اس اعتبار سے کہ آپ کا  یہ انسٹیٹیوٹ ایک دینی میڈیا   ادارہ ہے اور اس 

کی ایک )سالم هللا علیہا (لیے  کہ اس کام میں آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہو ، میں آپ کی خدمت   میں جناب زہرا 

ان کے توسط سے دین کی حمایت کرتا ہے،مومنین روایت نقل کرتا ہوں اس شخص کے ثواب میں جو دلیل اور برہ

کو تقویت پہنچاتا ہے جب وہ  عقیدے اور افکار میں منحرف لوگوں سے مناظرہ کرتے ہیں اور گمراہ لوگوں کے 

 شبہات کو دفع کرتے ہیں۔ یہ روایت کتاب االحتجاج اور تفسیر العسکری میں بیان ہوئی ہے:

ان فتنازعتا في ( امرأتس) اختصم الى فاطمة الزهراء )

شيء من امر الدين احداهما معاندة واألخرى مؤمنة ففتحت 

على المؤمنة حجتها فاستظهرت على المعاندة ففرحت فرحا 

 باستظهارك المالئكة فرح ان( سشديدا فقالت فاطمة )

 اشد بحزنها ومردته الشيطان حزن وان فرحك من اشد عليها

اوجبوا لفاطمة بما ئكته لمال قال تعالى هللا وان حزنها، من

فتحت على هذه المسكينة االسيرة من الجنان الف الف ضعف 

مما كنت اعددت لها واجعلوا هذه سنة في كل من يفتح على 

اسير مسكين فيغلب معاندا مثل الف الف ما كان معدا له 

  .من الجنان(

تھی اور دوسری معاند دوعورتوں کا کسی دینی مسئلے میں آپس میں اختالف ہوا، ان میں سے ایک مومن 

کے پاس آئیں۔جناب زہرا  )سالم هللا علیہا(اور مخالف اسالم تھی۔اس مشکل کے حل کےلیے وہ دونوں جناب زہرا 

نے اس مومنہ خاتون کی بحث و مباحثہ کے دوران ادلہ بیان کرنے میں مدد کی تاکہ وہ صحیح )سالم هللا علیہا (

سالم هللا (د کی وجہ سے وہ مومنہ بہت خوش ہوئی ۔جناب زہرا مطلب کو  اچھے سے ثابت کرسکے اور اس مد

نے فرمایا:تمھاری اس کامیابی کی وجہ سے مالئکہ تم سے زیادہ خوش ہیں اور اس طرح شیطان اور اس )علیہا 

کے پیروکار اس اسالم مخالف عورت سے زیادہ تمھاری کامیابی پر غمگین اور پریشان ہیں۔ اور خدا وند متعال نے 

کےلیے،اس لیے کہ اس نے ایک محتاج اور ضرورت مند )سالم هللا علیہا  (توں کو حکم دیا ہے: فاطمہ زہرافرش

                                           
جنواب شویخ بھی شوامل تھوا،   ڈریورکنگ ک ایک وفد سے جن میں  ںیکوارٹر اور اس کے برانچ آفس م ڈیکے جنرل ہ نلیچ الئٹیٹیس میالنع

 ایک  2018-2-18=  2/1439ج/1بروز اتوار یعقوبی کی  

 مختصر گفتگو ۔
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جو میں نے اس کےلیے آمادہ کیا ہے،بہشت میں  آمادہ کرو۔اور  زیادہ خاتون کی مدد کی ہے ہزار گنا زیادہ اس سے

ورت مند کی مدد کرے اور وہ کسی یہ کام ہر اس شخص کےلیے بھی فراہم کرنا ہے جو کسی محتاج اور ضر

مخالف پر غلبہ حاصل کرے، یعنی اس کام کو ہمیشہ کےلیے سنت بنا دے ،جو کچھ جنت میں اس کےلیے  آمادہ کیا 

 ۔1(گیا ہے اس سے ہزار ہزار گنا زیادہ اس کےلیے آمادہ کریں

بن گیا جو فکری اور  کی برکت سے یہ ثواب ہر اس شخص کےلیے سنت جاریہ)سالم هللا علیہا  (جناب زہرا

 اعتقادی مسائل میں کسی ضرورت مند کی مدد کرے۔
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 ںیہ ےکرت کا مطالبہ امیسنٹر کے ق کیعلوم کے لئے ا فاطمی  مرجع یعقوبی،

دینی مرجع  عالیقدر جناب شیخ محمد یعقوبی نے حوزہ علمیہ اور یونیورسٹیز سے  تقاضا کیا ہے کہ وہ 

سے متعلق مطالعات )سالم هللا علیہا  (مشترکہ طور پر  ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھیں جو صرف جناب سیدہ 

اہتمام  ریکے ز یورسٹیونی یبمذہ صدر ںیکے ہال م یورسٹیونیجانب سے کوفہ  یبات ان ک ہسے مختص ہو۔ ی

 ی( اجتماعتعاون جاری رکھیں کے لئے  ریتعم ی، اچھے معاشرے ک یورسٹیونی نڈیا حوزہکے تحت ) شعاراس 

ی، جس میں اساتذہ کرام، حوزہ علمیہ کی بزرگ شخصیات ،دینی مراجع کے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہوئ

کے پرنسپلز اور کچھ حکومتی اور پارلیمانی شخصیات نے شرکت نمایندے، یونیورسٹیز کے پریزیڈنٹس، کالجز 

 کی۔

کے مواقف کے احیا کے دعویدار ہیں۔ہمیں چاہیے کہ ہم   )سالم هللا علیہا(جناب شیخ نے فرمایا:ہم جناب زہرا 

کانفرنس اس مبارک  ی یہ آپ ک ان کی باتوں میں غور و فکر کریں اور ان کی سیرت مبارکہ سے استفادہ کریں۔

۔امید ہے کہ آپ اسی حد تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ ان سرگرمیوں  ہے ںیکے اظہار کے سوا کچھ نہ کیتحر

ا اور اس کی )سالم هللا علیہ(کو ان کی تمام   انواع سمیت جاری رکھیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سیرت زہرا 

کہ ان کا دائرہ بہت وسیع ہے اور یہ تمام  باتیں صرف اخالقی، اعتقادی اور فقہی مسائل کے ساتھ مختص نہیں بل

 انسانی معارف اور علوم کو شامل ہیں۔

اور رغبت کرنے والوں کو اس کی رغبت کرنی  ؛َوفِّي َذلِّكَ َفْليََتَناَفسِّ اْلُمَتَنافِّسُونَ ﴿

 ۔ (26)المطففين:  ﴾چاہیے

 

  

                                           

( شمارے میں چھپا تھا112کوصحیفہ الصادقین کے ) 27/4/2012جمادی الثانی  ۵یہ  -1

۔کو ہوا تھا 21/۴/2012 = 1/1433ج/29ہفتہ  ہی -



230 

 

 حضرت پاس ے)ع(ک نیالمؤمن رامی جو پر لوگوں ان ہودرود و سالم 

 1ہیں۔ مشتاق ےک ارتیز کی )س(زہراء

لفاطمة     ألم ِّ أبيها.. لخيرِّ النساءِّ 

 الطهرِّ.. طهر السماءِّ 

 میں طھارت..  طاہرہ ہفاطم   افضل ےسب س یںعالم م نخواتی ۔۔ ںما لیے کے بابا ےاپن        

  طرح بلند یآسمان ک

فإن  هواها جرى في     سأرسُل قلبًا َكواُه الجوى

 دمائي

 رہی ڑدو یںخون م ےریمودت م یان ک   ہے ہوا بھرا ےمحبت س کی ان جو ہوں ہار جھیدل ب سایا یںم

 ہے

كحَبِّ أبيها، وأهل       مَِّن هللاِّ فرضٌ غدا ُحب ها

 الكساءِّ 

محبت فرض  کی کساء اہل اور بابا ےجس طرح ان ک   ہے فرض ےطرف س یمحبت خدا ک یان ک

 ہے

 ولو لحظًة في ُدعائيتمهَّل    فيا َمن إليها َدعاَك الوالءُ 

 مجھول ےدعا س یریوقت م ھیب یکس ہے یجات یچل یچتھیطرف محبت خود ک کی جس کہ ذات وہ ےا

 ہتیر نہیں

 شهادُة قديسُة األنبياءِّ     ظالَمتها أن في َموتها

 ہیں ہگوا اءیپر پاک انب   یکیتار کی وقت ےموت ک یان ک

 وحفلِّ عزاءِّ بيوم حِّداد     َفهل تنصِّفوها ولو بعد حين  

 یو زار یہدن گر کیا  گے لو کام ےانصاف س میں بارے ےاس ک بھی بعد ےک دیمدت مد ایک

 ےاور مجلس عزا برپا کروگ

 وأبناَءُه َصفوًة األولياءِّ    ُنعز ي عليًا وطه الرسولِّ 

 بیٹوں سرشت پاک ےاور انک   ہیں ےعرض کرت تیتعز یںخدمت م یاور رسول پاک ک یعل

 ھیب یںخدمت م یک

                                           
 موومنینانہوں نوے ان  ۔نے فاطمہ زہرا سالم هللا علیہا کی شہادت کے موقع پر کہے ہیں  نیجمال الد ریجناب عبد االم ادیبمعزز  اشعار ہی

 یفاطم ںیم 1433جنہوں نے ہے  ایک شیکو سالم پ

 ( شمارے میں چھپے ہیں۔112اور یہ اشعار میگزین صحیفہ الصادقین کے ) ایکا آغاز ک کے احیاء زیارت 
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لكي َنفَتديها بصدقِّ    فيا عاشقيها، َهلم وا إليها

 الَوالءِّ 

 سامنے کے ان ہتاک  طرف ی، آو ان ک ہیں بھرتے دم کا ومحبت عشق سے ان جو لوگ وہ ےا

 سکیں کر ہارمحبت کا اظ سچی

 كساها اإلله بثوبِّ الحياءِّ    سالٌم عليها على ُحر ة  

 اہنایکا لباس پ احی نے خدا جسے ہک   اس پاک ذات پر درود و سالم 

 وَهل كأبيها سما للَعالءِّ     فقلُب أبيها ُيصل ي عليها

بلند  یمانند کوئ کی بابا ےان ک ایاور ک   ہیں ےجتھیروح اور قلب ان پر درود ب کی بابا ےان ک

 ہے؟ مالک ےمقام ک

 وُتدفُن مقهورًة في خفاءِّ     تموُت وفي قلبها ُغص ةً 

 عالم ےک تیاور مظلوم  ہے پر سے غم دل، انکے کہ ہے کرتی کوچ ےس ایدن یںحالت م یسیا

 ہےجاتا  ادفنای کر ھپاچ میں
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  1اپنے بابا کی ماں
 

والشعُر كْم َيعصي على   ماذا أقوُل بفاطم الزهراءِّ 

 الشعراءِّ؟!

 ہیں ہےکر ر ینافرمان یکس قدر شعراء ک شعر   ہوںک ایک میں بارے کے ہفاطم یںم

 ؟

 أنسية من معجزِّ اإلسراءِّ   فيها نفحٌة قدسيةً  أأقولُ 

 معجزوں ےمعراج ک یںشکل م کی انسان جو  ہوںک یروح قدس میں بارے ےان ک یںم ایک

 ؟ ہے ےس میں

شرفًا سََمْت فيهِّ على   المالئكِّ وهي أعلى منهمُ  أمِّنَ 

 الجوزاءِّ 

 ہیں ھتیمنزلت رک اعلی سے مالئکہ وہ جبکہ کہوں ےس میں مالئکہ ےاس ایک

 ۔ ےہ باال و بلند سے ۔۔ ھے ہاریس ک۔ایآپ کا شرف ومنزلت جوزا ہدرحاالنک

فيها استقر ت فهيَ   بضعُة الهادي الرسول وروحهُ  هيَ 

 نبُع ضياءِّ 

  ےہ یبس یںروح و جان آپ ع م یاور رسول خدا ک  ہیںلخت جگر  یرسول خدا ک آپ

 ہیںکا منبع  یالسالم روشن علیہا آپ پس

يؤذيهِّ ُيؤذي هللاَ    َمن يؤذي الزكي ة والذي يؤذيهِّ 

 بالبَغضاءِّ 

  ہے تاید تاذی کو خدا رسول ہو ید تیکو اذ علیہا هللا سالم ہرہطا زکیہ ےن جس

  ہے تاید تاذی کو خدا کے کر ناراض کو خدا وہ ہے تاید تاذی کو خدا رسول جو اور

عذٌب غدا يجري    َكوثٌر َيروي القلوَب نميُرهُ  هيَ 

 بأطهرِّ ماءِّ 

 امتقی کل ےس یپان نیتر ہزپاکی    اور وشفاف صاف کے جس کہ ہےکوثر  ہو

                                           
الدین نے جناب زہرا سالم هللا علیہا کی شان مویں لکھوا ہوے۔ یوہ قصویدہ انہووں نوے حووزہ علمیوہ یہ قصیدہ معزز ادیب سید عبد االمیر جمال 

 مشترکہ علمی کانفرنس میں   جوکہ کوفہ  کیاور یونیورسٹیز 

صحیفہ تاریخ   کو منعقد ہوئی تھی،  پڑھا تھا۔اور یہ میگزین  21/4/2012=  1/1433ج/29یونیورسٹی کے ایوان صدر ہال میں بروز ہفتہ 

 ( شمارے میں چھپا تھا۔112صادقین کے )
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 ۔ گی ھےبج اسیپ کی دلوں دن ےک

تسمو بمحتدِّها    البتوُل وفاطٌم وهي التي وهي

 على العذراءِّ 

بنا پر  شرف  کی ونےہاالصل  حصحی                    جو ہے ہفاطم وہی ، ہےبتول  ہیو

 ہےبلند تر  بھی ےعذراء س

بيَن النساءِّ بأجملِّ     شرَّفها وعظ مَ شأنها هللا

 األسماءِّ 

 عطا شان و عظمت کو آپ   ساتھ ےاسماء ک نہتریب یںم نیم خواتتما  ےن خدا

  ہے فرمائی

تزهو     النبي وأمُّ سادات الورى أمُّ 

 بثوبِّ الطهر خيرِّ رِّداءِّ 

 و ہرکا لباس ط آپ    ۔ ہے  حاصل شرف کا ھونے ںما کی اطہار ہاور آئم یہاکو ام اب ہیآپ  

  ہے کرتی ومباہات فخر پر ںتمام چادرو یک ادنی عصمت چادر

ُتنمى لخير الخلقِّ    كاَن لوالها وجوُد أئمة   ما

 في األمناءِّ 

 رخی نسب کا سب ان کہ  ہوتا نہ طرح اس وجود کا وجود کا اطہار ہتو آئم ہوتی ہآپ ن اگر

  ملتا ےس یالخلق محمد مصطف

بالدين     هذي األرض بل ُعم اُرها أوتادُ 

 واإليمان دوَن مِّراءِّ 

 کے ہجدال و مجادل یکس ریبغ       کو  ادنی اس بلکہ ستون ےک نیاس زم ھی اطہار ہآئم 

  ہیں والے کرنے آباد ےس مانیو ا ندی

ُمَتَضو ٌِّع      لُه فيها مقاٌم شامخٌ  ُكلٌ 

 بالعطرِّ والألالءِّ 

 سے خوشبو و نعمتوں   ہےالشان مقام  میعظ یںم ایکا اس دن کای ہر ےس یںم ان

 ے۔ہ دمکتا و چمکتا مقام کا ان

بل َجنُة     َجنُة الدنيا وبهجة أنسها ُهم

 المأوى بدار َبقاءِّ 
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 بلکہ     و سرور  یخوش کی ںانسانو ھیب یںم ایاور اس دن ہیںجنت  یک ادنی اطہار ہائم  ہو

 ۔ ہے ےس ہیان ھیب  یجنت الماو  میں بقاء دار

ألقت بهِّ    الخلوُد على المدى وعدو ُهم لهمُ 

 الدنيا لشر ِّ فناءِّ 

 ادنی کو دشمنوں کے ان جبکہ   ہےاور خلود  یشگہمی  میں رہد پورے لئے ےک ان

  ہےادی اتار گھاٹ ےفنا ک نبدتری ےن

إرثًا من     الزهراء سرَّ نقائها أعطتهمُ 

 اآلباءِّ لألبناءِّ 

 اپنے باپ طرح جس کہ ہے یعطا ک ںوی  ہارتو ط یزگپاکی ےن علیہا هللا سالم ہراءکو ز ان

 ۔ ہے تاید کو ارث بیٹوں

أخفى العداء     لمن عاداهُم وألمهمْ  ويلٌ 

 بخسَّةِّ الجبناءِّ 

 دشمنی ےس علیہا هللا سالم ماجدہ ہوالد کی ان اور اطہار آئمہ جو لئے کے لوگوں ان ہنمو ج ہیتبا

  یںکر

 رکھیں۔ بغض سے ان کر چھپا ہوئے کرتے ہرہکا مظا یبزدل نبدتری جو ہک بھی لئے ےاور ان ک 

في ظلمها     كان أجرأُهم على رب ِّ السما  ما

 وبقيَّةِّ األرزاءِّ 

 زہراء نے اس جب ہک    کی جرآت مقابل کے خدا ےقدر اس شخص ن کس

  ہے ایپر ظلم ک علیہا هللا سالم

ماذا جرى في    الليل ُتدفُن وهَو أعظُم شاهد   في

 الليلة الظلماءِّ؟!

 آپ کہ   ہے لیدل بڑی ےسب س یاس بات ک ہی ہونادفن  یںم یکیتار یکا رات ک آپ

 ۔ یںدور م نیتر کتاری کے بعد کے خدا ۔رسول ہوا وستم ظلم قدر کس اوپر کے

يا لحَن     يا زهراُء يا بنَت الهدى زهراءُ 

 حزن  قد جرى بدمائي

 ےرمی جو آواز ہو کی وغم حزن اے    ۔ یٹیب یک ہیال تہدای اے زہراء ےا ہراءز

 ۔ ہے رہی نکل ےخون س
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كسَر     ذلك المكسوُر قلبًا مثلما أنا

 العِّدا ضلعًا من الزهراء

 نے دشمنوں طرح جس کہ      ہوں شکستہ دل ہو یںم

 ۔ اکی شکستہ پہلو کا زہراء

   ( من أعدائها سمنصَف الزهراء) يا

 األعداءِّ يحميك ربُّكَ من أذى  

 ےدشمن ک ہیںتم خدا     !والو کرنے انصاف ساتھ کے ہراءز میں مقابلے کے ںدشمنو ےا

  رکھے محفوظ سے شر

قمرًا يضيء    نفسك أن تسير بنهجها ألزمتَ 

 بليلة  ظلماءِّ 

 جس  ہےاس طرح  بھی حال تمہارا تو ہے ایک ہصلفی نے تو کا چلنے پر راستے ےک ان

  ہےچاند  تاید یروشن  میں شب ظلمت طرح

وغدًا تناُل    أنَت نصيُرها ومحب ها واليومُ 

 شفاعَة الزهراءِّ 

شفاعت  یک علیہا آپ سالم هللا ہیںتم کل    ہواور محب  حامی ےاء کہرتم ز آج

  گی ہو بینص

بعقيدة  علوية    بنهجكَ وهو نهُج محمد   فاصدح

 ومضاءِّ 

 کر ےل یروشن یک یعلو ہدعقی   ہے راستہ کا خدا رسول جو کہ پر راستے ےک ہیان پس

  بڑھو

لم ا حباها أشرَف    آثرها على كل ِّ الورى فاهلل

 األبناءِّ 

اشرف   كو علیہا هللا سالم زہراء نےاس  جب    ہے ىد ترجیح پر  ایدن یپور ہیںان ےن خدا

 ہے۔ نوازا ےس بیٹوںترین 

 

 ٭٭٭٭٭


