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 كتاب پڑهڻ جي دعا

ديني كتاب يا اسالمي سبق پڑهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا 

آهي: پڑهي ڇڎيو جيكو كجهه پڑهندا ياد رهندو، دعا هي 

ام َالل�ُ�م� اْفَتْح َعَلْ�َنا حِكَْمَتَك َواْ�ُ�ْ    َعَلْ�َنا َرْحَمَتَك َيـا َذااْلَجَالِل َواْالِْ�َ

َوَجلَّ  اترجمو: اي  اسان تي علم ۽ حكمت جا دروازا کولي ڇڎ ۽ اسان تي  َعزَّ

  رحمت نازل فرماء! اي عظمت ۽ بزرگي وارا. پنهنجي

 بيروت)دار الفكر 40 ص 1 (مستطرف ج 

  

  اول آخر هك هك ڀيرو درود شريف پڑهي ڇڎيو) (نوٽ:

  

  طالب غم

  مدينه  
  بقيع 

  و 
 مغفرت

   آئينه قِيامت  رسالي جو نالو: 

َيْه حضرت عالما موالنا حسن رضا خان           مصنف   َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل �َل

    2018هه، آگسٹ  1440محرم الحرام،   ڇاپو پهريون: 

      تعداد: 
  

  

  

  مكتبة المدينه، عالمي مدني مركز فيضاِن مدينه، باُب المدينه كراچي                ڇاپيندڙ:
 مدني التجا: كنهن کي به هي كتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي

 كتاب خريد كندڙ توجهه فرمائن 

كتاب جي ڇپائي ۾ كا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٹ هجن يا 

 بائنڈنگ ۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مكتبة المدينه سان رابطو فرمايو.

 هه1428م شوال المكر 13
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i آئ��� �ِ�ئ�� 

  

  آئ��� �ِ�ئ��
  

مجلس المدينة سالمي جي دعوِت ا “آئ��� �ِ�ئ��”رسالو هي      

  آهي.رسالو جو اردو زبان ۾ تحريري   العلمية

  

جو آسان سنڌي  كتابهن (دعوت اسالمي) مجلِس تراِجم      

 جيكڎهن .زبان ۾ ترجمو كرڻ جي وس آهر كوشش كئي آهي

 ته اچي نظر يشيپ كمي كا كٿي ۾ كمپوزنگ يا ترجمي

  .تراجم کي آگاھ كري ثواب جا حقدار بڻجو مجلِس 

    ���ِ� ا�����ب ا�����ب     �����:

    ���ِ� ��ا��     �����: 
 

  ) عالمي مدني مركزدعوت اسالميمكتب مجلس تراجم (

  فيضاِن مدينه محله سوداگران پراڻي سبزي منڈي  باب المدينه  كراچي
  

UAN:  +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213  

Email:  translation@dawateislami.net 

 

 راب�� �� ��:
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ii آئ��� �ِ�ئ�� 

  يادداشت

انڈر الئن كري، اشارا لکي كري صفحو  وقتمطالعي جي دؤران ضرورت      

ـ�آءَا�اِْن شَ نمبر نوٽ فرمايو،   ل َوَجّلَ  هـل  ۔۾ ترقي ٿيندي ِعلم عَّزَ

  عنوان  صفحو  عنوان  صفحو
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iv آئ��� �ِ�ئ�� 

  

  

  نّيتون 23 كتاب کي پڑهڻ جون

ٰ  ���ئِن �����ٰ   اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َوا َلِٖه.: َوَسلَّم لِهٖ َصّ�َ َ
ْ مع ْريٌ ِ�ّ

َ
ُمؤِ�ِ خ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
���� ����ئن  ِنّی

  )185 ، ص6 ، ج5942(املعجم ال�ب� للطربا�، الحديث: �� ��� ان �� ��� �ئن ب��� آ��.

  

بغير سٺي نيت جي كنہن به نيك عمل جو ثواب ) 1(  :�� ���� �ُ�

  ناهي ملندو.

  .ترو ثواب به وڌيكجيتريون سٺيون نيتون وڌيك،  او )2( 
  

          1  هر ڀيري حمد و2  صلٰوة ۽3  َو ذ وُّ عَ ت4  سِميّه سان
َ
ت

(هن ئي صفحي تي مٿي  ڏنل ٻن عربي عبارتن کي پڑهڻ سان شروعات كندس . 

َوَجّلَ  رضا االهي  5چئني نيّتن تي عمل ٿي ويندو)  هن كتاب جو  جي ال   عَّزَ

 7وس آهر هن جو باوضو ۽  6لعو كندس اول کان آخر تائين مطا

احاديِث  9قرآني آيتن ۽  8قبلي ڏانہن منہن كري مطالعو كندس 

 جو پاڪ نالو ايندو اتي“ اهللا”جتـي جتي  10مباركه جي زيارت كندس 

َوَجّلَ   اهللاُ  جو اسم مبارڪ ايندو اتي“ سركاِر مدينه”جتي جتي  11۽   عَّزَ َصّ�َ

 َ  �َل  َواٰلِهٖ تَعَاٰىل جيكڎهن كا  13شرعي مسئال سکندس  12پڑهندس   َوَسلَّم يِْه

حضرت ُسفيان بن  14ڳالہه سمجہه ۾نه آئي ته عالمن کان پڇا كندس 

 �َلَيْه ُعَيينه  تَعَاٰىل  اِهللا  جي انہي قول  َرْمحَُة
ْ
 ِذک

َ
الِعند

َ
ِ ِر الّص ِ ِحْنيَ ـ

ْ
زن

َ
ْمحَ  ت

َ
 الّر

ُ
 ل

ُ
يعني نيك   ة

ص  7، ج 10750(حلية االولياء حديث ي وقت رحمت نازل ٿيندي آهـي. ماڻہن جي ذكر ج

 15تي عمل كندي صالحين جي ذكر جون بركتون ماڻيندس  )335

www.dawateislami.net



    

 

v آئ��� �ِ�ئ�� 

ضرورت موجب خاص خاص جاين کي انڈر الئين (پنہنجي ذاتي كتاب تي) 

واري صفحي تي “ يادداشت” (پنہنجي ذاتي كتاب تي) 16كندس۔  

كتاب مكمل پڑهڻ جي ال علِم دين  17ضروري نكتا لکندس. 

حاصل كرڻ جي نيّت سان روزانو كجہه صفحا پڑهي علِم دين حاصل 

ٻين کي هي كتاب پڑهڻ جي   18كرڻ جي ثواب جو حقدار ٿيندس 

ـْواهن حديث پاڪ  19ترغيب ڏياريندس 
ُ
ّب

ٓ
ـَح�

َ
ْوا ت

َ
ـَهاد

َ
يعني هك ٻئي کي   ت

تي عمل جي  )1731رقم  407ص  2َمام َمالِ�، ج(َموطا اِ “ تحفو ڏيو پاڻ ۾ محبت وڌندي.

نيّت سان (هك يا توفيق آهر) هي كتاب خريد كري ٻين کي تحفي طور 

ان کي اهو هدف به  َحّتي اِالمَكانجنہن کي ڏيندس   20ڏيندس 

 21ڏينہن جي اندر پڑهندا  ) 25(مثًال ڏيندس ته اوهان ايترن ڏينہن 

هن كتاب جي مطالعي  22ندس جيكي نه ٿا ڄاڻن انہن کي سيکاري

مت کي ِايصال كندس 
ُ
كتابت وغيره ۾ شرعي  23جو ثواب سموري ا

 کي تحريري طور تي آگاهه كندس۔ (شايع كندڙن)غلطي ملي ته ناشرين 

(ناشرين ۽ ُمَصنّفن وغيره کي كتابن جون غلطيون صرف زباني ُٻڌائڻ خاص 

  فائديمند ناهي هوندو)
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vi آئ��� �ِ�ئ�� 

 

    

  �ّب���ُب ا�ِ���ِ ��َ اَ 

   شيخ طريقت، امير اهلسنت، بانِي دعوِت اسالمي، حضرت عالمه موالنا :از

ْـعَـالِـيَـه كَـاتُـهُـُم دَامَـْت بَـَر  قادري رضوي ضيائي بالل محمد الياس عطار ابو   ال

َلْحـَْمُد هللا      اُهللا تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِٖه  �َ�ٰ� اِحَسحبنِٖه َو بَِ�ْضِل َرُسولِهٖ  ا  َوَسلَّمَصّ�َ

ـــك  ۽تبليـــِغ  قـــرآن   دعـــوت ”ســـنّت جـــي عـــالمگير غيـــر سياســـي تحري

نيكــي جــي دعــوت، اِحيــا ســنّت ۽ اِشــاعِت علــِم شــريعت کــي “ اســالمي

سڄي دنيا ۾ عام كرڻ جو پكو عزم رکي ٿي، انهن تمـام كمـن کـي 

جــو قِيــام عمــل ۾  مجلســن سـهڻي نمــوني ســرانجام ڏيــڻ جــي ال متعــدد

به آهـي جيكـا دعـوِت  “المدينة العلمية”مجلس ك آندو ويو آهي جن مان ه

تـي مشـتمل آهـي جـنهن  ٰىل اعَـتَ    اهللاُ   ُهـمَ  ثَّـَر کَ اسالمي جي عالمن ۽ مفتين سڳورن 

خالص علمي، تحقيقي ۽ اِشاعتي كم جـي ذميـداري کنئـي آهـي، ان جـا 

  :هيٺ ڏنل ڇھ شعبا آهن

  ب )  شعبهء   درسي  ُكتُ 2(  )  شعبهء ُكُتِب اعلي حضرت1(    

  )  شعبهء  تفِتيِش  ُكُتب4(  )  شعبهء  اِصالحي  ُكُتب3(    

  )  شعبهء  تراجِم ُكُتب6(  )  شعبهء   َتخِريج5(    

جــي اولــين تــرجيح ســركاِر اعلــٰي حضـــرت  “المدينــة العلميــة”  

ــنعظــيم البركــت، عظــيم المرتبــ ــهء شــمع رســالت، مجــدد دي  ۽ت، پروان

 ۽ريعت، پير طريقت، باعث خيـرملت، حامي سنّت، ماحي بدعت، عالِم ش

بركــت، حضــرت عالمــه موالنــا الحــاج الحــافظ القــاري الّشــاھ امــام احمــد 

ْمحٰن رضــا خــان ــُة الــّرَ ـْـِه َرْمحَ مــاني جــي جــي شــاھكار تصــنيفن کــي موجــوده ز �َلَي

آسـان ُاسـلوب ۾ پـيش كرڻـي  آهـي، تمـام  وس آهـرتقاضـن جـي مطـابق 
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vii آئ��� �ِ�ئ�� 

يقــي ۽ اِشــاعتي مــدني اســالمي ڀــائر ۽ اســالمي ڀينــرون هــن علمــي تحق

ٿـيڻ وارن  كم ۾ هر ممكن تعاون فرمـائن ۽ مجلـس جـي طرفـان شـايع

ــب ــه انهــن جــي ترغي ـــن کــي ب ــه مطــالعو فرمــائن ۽ ٻـي ــاڻ ب ــابن جــو پ  كت

  ۔ڏيارين

َوَجـــّلَ  ا ــــنة ”جـــي ســـڀني مجلســـن گڎوگـــڎ  “ دعــــوِت اسـالمــــي” عَّزَ الـمدي

فرمـائي ۽ اسـان  کـي ڏيـنهن يـارهين ۽ رات ٻـارهين ترقـي عطـا“ العلـمية

جي هر عمِل خير کي اخالص جي زيور سان سينگاري ٻنهي جهانن جـي 

 الَبِقيـع جنّـتُ  شـهادت، خضـرا گنبدِ  زير کي اسان ۔ڀالئي جو سبب بڻائي

 اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِـٖه َوَسـلَّم حبيب مدني پنهنجي ۾ الِفردوس جنّت ۽ َمدفن ۾ جـو  َصّ�َ

  ۔پاڙو نصيب فرمائي

 اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمٰاِمين بَِجاهِ النّبِيّ االَِمين               َصّ�َ
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viii آئ��� �ِ�ئ�� 

  پيش لفظ 

موت انهن کي  ن انسانن جنم ورتو ۽ باآلخريتي بال شبه كروڙزمين هن 

جو نالو ۽ نشان به مٹائي ڇڎيو پر جنهن  هنپنهنجي آغوش ۾ وٺي كري ان

جي  اوالدجي ال پنهنجي جان، مال ۽  ا ۽ سر بلنديديِن اسالم جي بق

جي ال هر قرباني ڏني ۽ جن جا دلي جذبات اسالم جي نالي تي مرڻ مٹڻ 

اکرن سان لکيل  نهريوواقعا سورقن تي انهن جا  وقت تيار هئا تاريخ جي

. انهن اكابرين جي كارنامن جو جڎهن ذكر كيو ويندو آهي دلين آهن

عا اڄ آهي. انهن جا ڏکائيندڙ واقتي رقت جي كيفيت طاري ٿي ويندي 

 نهايت  كربال جو واقعوخاص طور تي   آهن مشعِل راههبه اسان جي ال

اڀاريندو آهي. رقت ۽ سوز سان گڎ ايثار ۽ قرباني جي جذبي کي 

 عَ  حضرت امام حسين  تَعَاٰىل  اهللاُ ْضوَانْ ـعَ  جا ساٿي سندن۽  نْهُ ـَرِ�َ  الِرّ جنهن شان  لَيْهُِم

مثال بيان كرڻ اهڑو جانن جو نذرانو پيش كيو، تاريخ  سان پنهنجي

پنهنجو سڀ كجهه لٹائي ڇڎيو پر  کان قاصر آهي. انهن نفوس قدسيه

جي  باطل جي اڳيان سر نه جهكايو. جان ڏيڻ پسند فرمايائون پر اسالم

  .سر بلندي  تي آڱر به کڻڻ نه ڏني

� �ن د� �� �  � � ��ٍٍ
�
  اے ��اِن ا� �   � �ا�ِن ��  � ��

كربال وارن جي ياد  ماهِ محرم الحرام جڎهن به تشريف کڻي ايندو آهي،

 طور نواسه رسول ،جگر گوشهشهدا كربال خاص  ،ٿي ويندي آهي تازا

 عَ امام حسين  سيدنا لي مقام ،حضرتابتول امام ع  تَعَاٰىل  اهللاُ جي بارگاهه ۾  نْهُ ـَرِ�َ

جنهن جڳهه تي محفلون قائم كيون وينديون آهن  جڳهه ايثاِل ثواب جي ال

كربال جي پنهنجي پنهنجي انداز ۾  )بيان كندڙواعظين ( ۾ مقرر،

انهن سان عقيدت ۽ محبت جو ڏکوئيندڙ واقعات بيان كري نه صرف 

جي بلك انهن جي نقشي قدم تي هلندي اسالم جي سر بلندي اظهار كندا 

جيتوڻيك ان واقعي جي  ،ذبو اڀاريندا آهنڏيڻ جوجال هر قسم جي قرباني 

لکيون آهن جن مان  ۽ علما كرام کوڙ كتابون (لکندڙن) محررينمتعلق 

الڳ آهي هي  جي ڳالهه ئيقيامت  هآئين شهور ٿيون پربون ماگهڻيون كت
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ix آئ��� �ِ�ئ�� 

حضرت موالنا حسن رضا  حضرت جي ڀا استاد زمن اعليٰ شهنشاه سخن 

َ خان   �َل  تَعَاٰىل  اِهللا حضرت  ۽ ان جي باري ۾ شهزاده اعليٰ جي تصنيف آهي  يْهَرْمحَُة

ابو البركات محمد امام الفقهاء حضور مفتي اعظم هند  تاجداِر اهلسنت

   .ٿا ۾ تحرير فرمائن المصطفويهالفتاوي  َرْمحَةُ اِهللا تَعَاٰىل �َلَيْهمصطفٰي رضا خان 

حسن  موالنازمن  جناب استادِ جان  چااچمنهنجي تصنيف آئينه قيامت 

 �َلَيْهرضا خان صاحب حسن   تَعَاٰىل  اِهللا  سرهحضرت  هي كتاب اعليٰ ، َرْمحَُة جي  قدس

  )463ص يه فوالفتاوٰي املصط(. آهيڏٺل ۽ مجلسن ۾ كيترا ئي ڀيرا ٻڌل 

 اِهللا احمد رضا خان موالنا امام عظيم المرتبت اعلي حضرت  جڎهن َرْمحَُة

 �َلَيْه باري ۾ سوال كيو ويو ته پاڻ ي ذكر شهادت ج کان جڎهن تَعَاٰىل

) جيكا عربي ۾ 1موالنا شاه عبد العزيز جي كتاب (جوابن فرمايائون 

۾  ،آئينه قيامت ،جي كتاباها يا حسن ميان مرحوم منهنجي ڀا آهي 

ان کي پڑهڻ کلط روايات ، باقي غآهن ان کي ٻڌڻ کپيصحيح روايتون 

   )293ص حصه دوم   ملفوظات اعيل حرضت( .ڑهڻ ۽ نه ٻڌڻ بهتر آهينه پ

 ْ  لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد َوَجّلَ  هـل دعوت  تبليغ قرآن ۽ سنت جي عالمگير غير سياسي تحريك عَّزَ

 ن ۽ بزرگان اهلسنت جي قيمتياكابر ،العلميه اسالمي جي مجلس المدينة

كرڻ جو پكو ارادو رکي  ايعشنئين انداز ۾ بن کي كوشش كري اكت

 آهن انهن ۾ تي اچي چكا  اب منظر عامكت تحت كيئيجنهن جي ٿي 

 2007هه بمطابق 1429شامل آهي جيكا محرم الحرام  به “آئينه قيامت”

  غلطي سان ،كجهه غلطيونكرڻ ۾ ۾ شايع ٿي جنهن ۾ تقابل جنوري 

محسوس ۽ جتي كمي  ان جي كري هينئر ٻيهر تقابلويون هيون  رهجي

هي ته  وڌيككئي پئي وڃي  ٿي ان کي دور كندي  بهتر انداز ۾ شايع 

۾ جيكو اختالف سامهون آيو جڳهن تي اعالم كجهه تخريج جي دوران 

 العلميه ةكتاب تي المدين. وئي آهي۽ وضاحت به كئي ان جي تصحيح  

  جي كم جي تفصيل هيٺ ڏنل آهي 

 پيش نظر رکيا ويا جن ۾ رضوي كتب خانوآئينه قيامت جا متعدد نسخا 

ه شامل آهي انهي کان ببريلي شريف کان شايع كيل هك پراڻو نسخو 

ٻين نسخن مان به فائدو وڌيك كمپيوٹر كمپوزنگ جو تقابل كيو ويو 
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x آئ��� �ِ�ئ�� 

مضمون جي عنوانن جي عالوه كيل مصنف جي قائم  .ورتو ويو آهي

  نآه اوي يابه علميه جي طرفان قائم ك headingsوڌيك عنوان  سان ناسبتم

لکيو ويو آهي.  (ميداِن كربال ۾ آمد) هن انداز ۾ انهن کي بين القوسين

كنزااليمان  جي وس آهر تخريج كئي وئي آهي احاديث ۽ روايات وغيره 

مان جو ترجمو كنزااليمان ي ۾ آيتن يحاش جي شوق رکڻ وارن جي ال

علميه جي الڳ كرڻ ال  کي يياشمصنف ۽ علميه جي حويو آهي  لکيو

۾ من . تخريج جي دوران جن مقالکيو ويو آهي“ علميه”ي جي اڳيان يحاش

كندي ان جي تصحيح كئي اختالف هو كتابت جي غلطي تي محمول 

متن ۾ سليمان بن مرو جزخزاعي هو ان  .وئي آهي تفصيل هن طرح آهي

انهي طرح منجز جي جا سليمان بن صرد خزاعي لکيو آهي جي جا تي 

جي جا تي  جي جا تي،کوهِ ذو حسم،طراح بن عدي،کوهِ ذوحشم تي بلنجر 

عبد ا بن  جي جا تي،بن ابي المحلي بن خزام  عبدا بن عدي،طرماح 

غالم  جوزياد  ، يسار جي جا تي غالمجو  زياده المحل بن حزام،ابي 

 بن حرث محزام۽  ،مسروق بن وائل جا تي،مشروق بن وائل جي  يسار،

 آخري صفحن ۾ جي جا تي مزاحم بن حريث لکيو آهي، ان کان عالوه

موالنا ابو  ، بانِي دعوت اسالمي حضرت عالمهامير اهلسنت ،تشيخ طريق

 بَ ـدَامَ بالل محمد الياس عطار قادري  ْ ـهُ ـاتُ ـَركَ ـ ْت  ال ِ ـعَ ـُم َ ـال تحرير فيضاِن جي مايه ناز  هْ ـي

۽ كتاب جي آخر  عاشوره به شامل كيا ويا آهن،سنت جلد اّول مان فضائل 

ممكن ان سڀني كمن کي جي فهرست به ڏني وئي آهي  ع۽ مراجماخذ ۾ 

 فُ جي مدني علماء  “العلمية ةمجلس المدين”بڻائڻ جي ال  جن وڏي  هميوُض دامت

۽ وس آهر هن كتاب کي سهڻي انداز محنت ۽ كوشش سان كم كيو 

انهن کي جزائي خير عطا لي اا تع پيش كرڻ جي كوشش كئي،۾ 

۽ دعوت ۽ استقامت سان  دين جي خدمت جي توفيق ڏي  فرمائي ۽ اخالص

ڏينهن يارهين  جي ٻين مجلسن کي “ةالعلمي ةالمدين ”مجلس اسالمي جي

                                         فرمائي رات ٻارهين ترقي عطا
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  آئ��� �ِ�ئ��

اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِهٖ  حبيب خدا    جي بارگاه ۾ فضل شهادت جي حاضري    َوَسلَّم َصّ�َ
 وَاٰلِهٖ اسان جي حضور پر نور سروِر عالم      �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ کي ا تعاٰلي  َوَسلَّم َصّ�َ

 وَاٰلِهٖ ر لق فرمايو. حضوخُ  تمام كماالت ۽ صفات جو مجمعِ   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  وََسلَّم َصّ�َ

، كنهن بشر، كنهن فرشتيجهڑا اوصاِف حميده ۽ خصائِل پسنديده كنهن 

ظاهري نظر سان، صرف شهادت جو  .ناهنرسول، كنهن پيغمبر ۾ ممكن 

رهيو. ان  رومجي حاضري کان مح هبارگاهعرش مثل بلند ان جي  فضل،

 ته جنگِ  خيال آهي كيترو پاكيزه ۽ و خيال آهيعلما كرام ج متعلقجي 

 َواٰلِهٖ مجسم  نورِ ، سروِر عالمُاحد شريف ۾ ان   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا  ڏند مبارڪ جا َوَسلَّم َصّ�َ

شهيد ٿيڻ سڀني شهيدن جي شهادت کان افضل آهي. ۽ جنهن وقت حضور 

 َواٰلِهٖ پرنور   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا شهزادن سان گڎ  تعلق)(يعني دلي  جو تعلِق خاطر َوَسلَّم َصّ�َ

ناهي رهندو  شك شبهو كوبهجي اظهار ۾  حكم ان خيال ۾ ايندو آهي ته

 َواٰلِهٖ جي شهادت حضور  بزرگنته انهن   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا آهي ۽  جي ئي شهادت َوَسلَّم َصّ�َ

  عطا فرمائي.سرخروئي ۽  يرسبزان شرف کي س نائب طورانهن 

اهللاُ تَعَاٰىل عَنْهُ  ضائل امام حسن ۽ حسينف     امَ َرِ�َ

 عَ حضرت اِمام حسن  يهك ڀير  تَعَاٰىل  اهللاُ خدمِت اقدس ۾ حاضر ٿي  نْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ كري حضور پرنور   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا ي تي سوار ٿ جي مبارڪ ُكلهي َوَسلَّم َصّ�َ

جي سواري كيڎي  توهان ويا، هك صاحب عرض كيو. صاحبزاده!

 َواٰلِهٖ ڀلي سواري آهي. حضوِر اقدس   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ ۽ سوار ”جن فرمايو:  َوَسلَّم َصّ�َ

  )3809، حديث. 432 ، ص5(سنن الرتمذي، ج  “.ڀلو سوار آهي تهكهڑو

 وَاٰلِهٖ حضور پرنور   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  عَ رَ سجدي ۾ هئا ته  اماِم حسن  وََسلَّم َصّ�َ  تَعَاٰىل  اهللاُ  نْهُ ـِ�َ

 وَاٰلِهٖ ويا، حضور  چنبڑي  سانمبارڪ پٺي   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جن سجدي کي  وََسلَّم َصّ�َ
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مسند انس بن  (مسند ا� يعٰيل، ته مٿو کڻڻ سان كٿي كري نه پون. كيو ڊگهو

  )3415، حديث. 21 ، ص3ج  مال�

 تَ اماِم حسن ۽ اماِم حسين   اهللاُ  عَنْهُ َرِ�َ  اسان”جي نسبت ارشاد فرمايائون:  امَ عَاٰىل

باب  �تاب املناقب، (سنن الرتمذي، “جا هي ٻئي پٹ جنّت جي جوانن جا سردار آهن.

   )3793، حديث. 426، ص. 5ج.  مناقب ا� محمد الحسن

انهن جو دوست اسان جو دوست،انهن جو دشمن اسان جو ”۽ فرمايائون: 

  )143، حديث. 96، ص. 1ج.  والحس�حسن لاالسنت باب فضل �تاب (سنن ابن ماجه،“ دشمن آهي.

  “ تلوارون آهن. نهي ٻئي عرش جو”۽ فرمائن ٿا: 

حسين مون مان آهي ۽ مان حسين مان آهيان، ا ”۽ فرمائن ٿا:    

دوست رکي ان کي جيكو حسين کي دوست رکي، حسين سبط آهي 

  )3800، حديث. 429، ص. 5ج.  محمد الحسناقب ا� املناقب باب من�تاب ،(سنن الرتمذي“ اسباط کان

ٰلِهٖ هك ڏينهن حضور پرنور   وَا  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ تي اماِم  ڄنگهه ساڄي جن جي  وََسلَّم َصّ�َ

 عَ حسين   تَعَاٰىل  اهللاُ  وَاٰلِهٖ کاٻي تي حضور  نْهُ ـَرِ�َ  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ ت جن جا صاحبزادا حضر وََسلَّم َصّ�َ

 عَ ابراهيم   تَعَاٰىل  اهللاُ ـالَمويٺا هئا، حضرت جبريل  نْهُ ـَرِ�َ ّسَ  اـل ـلَيْـِه ٿي كري  حاضر عَ

 وَاٰلِهٖ حضور  ا تعاليٰ ٻنهي کي انهن ”عرض كيو ته   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ وٽ نه  َوَسلَّم َصّ�َ

َ رکندو كنهن هك کي اختيار فرمايو. حضور   �َل  تَعَاٰىل  اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ جن اماِم  َوَسلَّم يِْه

 عَ  حسين  تَعَاٰىل  اُهللا ٹي ڏينهن کان پو “ جي جدائي گوارا نه فرمائي نْهُ ـَرِ�َ

 عَ حضرت ابراهيم   تَعَاٰىل  اهللاُ جو انتقال ٿي ويو. ان واقعي کان پو  نْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ جڎهن حاضر ٿيندا، پاڻ   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َّ  َصّ�َ َ��َۡ��ً� ”ندا ۽ فرمائيندا: کين چم مَوَسل

 ۡ�ِۡ�ِ�ِ� �ُ�ُ�ۡ�َ
َ
 اهڑي کي مرحبا جنهن تي مون پنهنجو ُپٹ قربان كيو. “�َِ�ۡ� �

  فديت من) ، بلفظ،200، ص. 2تاريخ بغداد، ج. ( 

جا پٹ آهن، اٰلهي!  هي ٻئي منهنجا پٹ ۽ منهنجي ڌي” :۽ فرمائن ٿا

کي  نهن کي دوست رک ۽ انٿو تون به امان انهن کي دوست رکان 

  “دوست رک جيكو انهن کي دوست رکي.

  )3794، حديث. 427، ص. 5ج.  �تاب املناقب باب مناقب ا� محمد الحسن (سنن الرتمذي،
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 عَنْهَا بي بي فاطمه  تَعَاٰىل  اُهللا نهي ُپٹن منهنجي ٻ” :هئا فرمائينداجن کي   َرِ�َ

(سنن  .ها سان لڳائيندا يندا ۽ مبارڪ سينکي آڻيو پو ٻنهي کي سنگه

  )3797، حديث. 428، ص. 5ج.  �تاب املناقب باب مناقب ا� محمد الحسن الرتمذي،

َوَجّلَ  محبوباِن بارگاِه ِالٰهي   ۽ قانوِن قدرت عَّزَ
 َواٰلِهٖ حضور پرنور جڎهن      �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا سان اهڑي جا اهي ارشاد ۽ شهزادن  وََسلَّم َصّ�َ

ي ٿي پوتي نظر  شهادت جي واقعات۽  اياد اچن ٿ۽فضائل  واقعا اجشفقت 

وََجّلَ رت جا ُڦڑا ٹپكن ٿا ۽ خدا  بلك اکين مان ڳوڙها نه وچانته حسرت   عَّزَ

ويندو آهي، هي مقدس جي نڇائجي بي نيازي جو عالم اکين جي سامهون 

كريمه آهي ته  جي عادتِ  عَّزََوَجّلَ دوست آهن ۽ ا  نجو عَّزََوَجّلَ خدا  هستيون

  .۾ رکندو آهي آزمائشدنياوي زندگي ۾ پنهنجي دوستن کي 

آهيان.  كندومان حضور سان محبت ”هك صاحب عرض كيو ته 

ا تعاٰلي کي ”ن: عرض كيائي“ ٿي وڃ تيارفقر جي ال ”فرمايائون: 

جي ال آماده ٿي وڃ. ۽ فرمائن  مصيبتن”ارشاد ٿيو: “ دوست رکان ٿو.

َالم معَـلَيْـهِ انبياء  (آزمائش) بال سخت ترين”ٿا:   َوالـّسَ لٰوة ُ تي آهي پو جيكي  الـّصَ

  )27147، حديث. 306، ص. 10(املسند لالمام احمد، ج.  “بهتر آهن پو جيكي بهتر آهن

 �
�
�د�ں را� �د �ا�

� �
�1  

  � �  �ا   ان � � � ر� � �ا 

سر�ار  ْ  اهللاُ تَعَاٰىل �َلَي   ۽ خانداِن سر�ار جو فقِر اختياري َوَسلَّم ِه َواٰلِهٖ َصّ�َ

 وَاٰلِهٖ اسان جي حضور     �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ اشرف ترين مخلوق بڻايو  عَّزَوَجَّلَ کي خدا  وََسلَّم َصّ�َ

 دنيا جون جيكي سبب کان . انهيفرمايوعطا  انعام۽ خاص محبوبيت جو 

 تَعَا سركار مصيبتون  اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ  �َلَيِْه کنئيون ۽ جيكي مصيبتون پاڻ  َوَسلَّم ٰىل

 وَاٰلِهٖ  سڳورن  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ کان ان جو تحمل جن برداشت  كيون كنهن  َوَسلَّم َصّ�َ

ممكن ناهي. ا ا! محبوبيت جون ته اهي ادائون جو فرمايو ويندو 

                                                           
  مقربين کي حيرانگي گهڻي ٿيندي آهي  1
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�َ�'آهي. 
ۡ
� ُ� ا��

ۡ
�
َ
�
َ
� ��َ

َ
َك �

َ
� �ۡ

َ
! جيكڎهن مان تو کي پيدا نه  1ي محبوبا �

  )بلفظ ما خلقت،8095، حديث. 458، ص. 2فردوس االخبار، ج. (كيان ها  ته دنيا کي ئي نه ٺاهيان ها. 

مرتبت جون اهي كيفيتون جو پنهنجي خزاني جون كنجيون علوِ 

، كاري جو جيكو چاهيو كيو ڏئي سڄي جهان جو مختار بڻائي ڇڎيو

  ار آهي.  کي اختي۽ اڇي جو تو

تي ٻنهي عاَلم جي حكومت جو  مٿيجن جي مقدس  هبادشاه ااهڑ

جي مبارڪ پيرن جي هيٺ  نج هفعت پناهرِ  اهڑيتاج رکيو ويو،  چمكندڙ

 شاهاِن معظم شاهي لنگر جا فقير، سالطيِن عالمتخِت اٰلهي وڇايو ويو، 

 جونجا محتاج، ، دنيا جون نعمتون ورهائڻ وارا، زماني سلطاني خانقاه 

دل گهريون مرادون پوريون ، نفقيرن جون جهوليون َڀرِ دولتون ڏيڻ وارا، 

 ته اقدس ۽ دولت سرا مقدس جي طرف نگاه وڃي ٿي ءكن. هاڻي كاشانه

 ر. اهڑي جليل القدر بادشاه جنهن جي قاهآهي وايندشان نظر  وا تعاٰلي ج

 جو چرچو ستن آسمانن حكومت مشرق ۽ مغرب کي گهيري ڇڎيو ۽ جنهن

كا  جيآسائش  ۾گهر  معززرهيو آهي، ان جي  يوڃ۽ سڄي زمين تي 

ته پري جي ڳالھ، خشك کجورون ۽ جَو جي  بابساناهي، آرام جا  شيء

   ڇڻيل اٹي جي ماني به سڄي عمر پيٹ ڀري نه کاڌائون.بغير 

� � رو� �ا  � ��ں �م � �ں �ِ اور ��َ
�
  اس � � ��

لڳل آهن، اهي  (چتيون) هن سترهن پيوندَ شاهي لباس ڏسو ته ستر

ي خاني جو سلطاني باورچ ن تائينمهين نه، ٻن ٻن به هكڑي كپڑي جا

                                                           
 اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِهٖ ديث قدسي ۾ پنهنجي حبيِب لبيب ٻين احا  1   جي شان ۾ هيئن فرمايو ويو آهي. َوَسلَّم َصّ�َ

كَ ' (الف)
َ

� �ۡ
َ
ك �

َ
�

ۡ
�
َ
ُ� ا�

ۡ
�
َ
�
َ
� ��َ

َ
جيكڎهن تو کي پيدا كرڻ مقصود نه هجي حبيب  اييعني  '�

  ها ته مان آسمانن کي به پيدا نه كيان ها.

 ' (ب)  
َ

� �ۡ
َ
� ��َ

َ
ُ�ۡ��ِ���َِك �  ا���

ُ
َ�ۡ�ت

ۡ
�

َ
جيكڎهن تون نه هجين ها ته مان پنهنجي رب  اي محبوب 'ا

  هجڻ کي ظاهر نه كيان ها.

www.dawateislami.net



 

 

 آئ��� �ِ�ئ�� 5

اها كيفيت آهي،  ته . دنياوي عيش ۽ عشرت جيدونهون ناهي دکندو

وَاٰلِهٖ واري تاجدار  (چادر) ديني وجاهت ڏسو ته ان كملي   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  وََسلَّم َصّ�َ

 يجم گونجسادگي پسند جي وجاهت سان ٻئي عالَ  ان كت ۽جي شو

  ۔رهيا  آهن

  دو �ں � � � ان � �� �� � �ِ� �� � � ���س � ر� �

به بيان كرڻ جي قابل آهي ته هي تكليفون، هي  هتي هي ڳالهه

 سان کنئيون ويون، ان ۾ مجبوري مصيبتون صرف پنهنجي خوشي

  دخل ناهي.  كوبه ر گزه کي

 َواٰلِهٖ  كريم ڻپا يهك ڀير    �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  يسندن ج۽ خير خواھ وج َوَسلَّم َصّ�َ

جل جالله پيغام موكليو ته توهان چئو ته مكه  تدوس ڙچاهيند يرضم

مكرمه جي ٻن پهاڙن کي (جن کي اخشبين چوندا آهن) سون جو بڻائي 

هك  تهاهو چاهيان ٿو ” :، عرض كيوڇڎيان جو ُاهي تو سان گڎ رهن

سنن ( ۔صبر كيان بکيو رک ته هك ڏينهن  ،يانرشكر ك تهڏينهن ڏي 

  )2354، حديث. 155، ص. 4ج.  هد باب ما جاءيف ال�فاف�تاب الز الرتمذي،

 َواٰلِهٖ مسلمانو! ا تعالي اسان جي حضور   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا کي نفس  َوَسلَّم َصّ�َ

 َواٰلِهٖ  ڎهن سركارجيك .فرمايو آهيمطمئنه عطا   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا عيش ۽  َوَسلَّم َصّ�َ

جو  اوهان۽ آسائش ۽ راحت محبوب رکن ها، ته عشرت ۾ گذارين ها 

َوَجلَّ رب  خوشي تي خوش ٿيڻ وارو دنيا ۾ جنتن کي  يجاوهان  َعزَّ

 ا سڳورن پاڻعيش وارو سامان الهي رکي ڇڎي ها ۽ اهو   وَاٰلِهٖ َصّ�َ  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  هللاُ

ها، اهڑي سگهي پيدا نه كري  تغيرهرگز ۽ پاڪ نفس ۾ نيكجي  َوَسلَّم

 رکڻ دوستي ن سان۽ مصيبتتكليفن کي پسند كرڻ حالت ۾ هي 

 َواٰلِهٖ  كريم ته پاڻ ٿيانهي بنياد تي ٿي سگھي   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ رحمة  َوَسلَّم َصّ�َ

دنيا جي هرشيء جي حق ۾ رحمت ٿي كري آيا ، اهئللعالمين 

 وَاٰلِهٖ پاڻ سڳورا جيكڎهن   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ عيش ۽ عشرت ۾ مشغول هجن  وََسلَّم َصّ�َ

 وَاٰلِهٖ ۾ حضور  نتيجيجي ان “تكليف ۽ مصيبت”ها ته   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جي  وََسلَّم َصّ�َ
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بركتن کان  )جي حاضري مصيبت۽تكليفڑي طرح اه (۽ ها نچپه  نه غالمن کي به 

   ي وڃن ها. جمحروم ره

 َواٰلِهٖ حُضور  ڀيريهك   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا مسلمانن کي ٻانهيون ۽ غالم  َوَسلَّم َصّ�َ

 عَ علي حضرت ته  تقسيم فرمائي رهيا هئا  تَعَاٰىل  اهللاُ بيبي جن حضرت  نْهُ ـَرِ�َ

ْ زهرا  فاطمه  عَن  تَعَاٰىل  اهللاُ وڃ ! تون به پنهنجي ال كا ٻانهي وٺي ”کي چيو  هَاَرِ�َ

چكيون ”حاضر ٿيون ۽ هَٿ ڏيکاري كري عرض كرڻ لڳيون ته “ .اچ

عنايت  هٿن ۾ ڇاال پئجي ويا آهن هك كنيز مونکي به هالئي هالئي 

جيكا مان توکي اهڑي شيء ٻڌايان ٿو  !اي فاطمه” :ارشاد ٿيو “فرمايو.

ڻ وقت سبٰحن ا هرات جو سم، توهان ٻانهي ۽ غالم کان وڌيك كم ڏي

ون سمهندي پڑهي كري ڀيرا 34ا اكبر  ،ڀيرا 33الحمد   ،ڀيرا 33

  )3419، حديث. 260، ص. 5ج.   ،باب ما جاء يف التسبيحسنن الرتمذي �تاب الدعوات(. يورك

 َواٰلِهٖ حضور  ڀيريهك   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا  عَنْهَاَرِ�َ حضرت فاطمه  َوَسلَّم َصّ�َ  تَعَاٰىل جي گھر   اُهللا

 دروازي تائين رونق افروز ٿيا هئا ته فاطمه  ،مبارڪ ۾ تشريف کڻي ويا َرِ�َ

 عَنْهَا  تَعَاٰىل جي هٿن ۾ چاندي جي هك چوڙي ڏٺائون، واپس تشريف کڻي آيا،  اهللاُ

 عَنْهَابتول  حضرتِ   تَعَاٰىل  اُهللا انهن کي  جن اهي چوڙيون حاضر كري ڇڎيون ته َرِ�َ

 مسكينن کي عطا كيون ويون ۽ ٻه چوڙيون عاج ،صدقو كري ڇڎيو

فاطمه! دنيا، محمد ” مرحمت ٿيون ۽ ارشاد ٿيو: (يعني هاٿي جي ڏندن جون)

َ و�َ  اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه  َصّ�َ ۽ آل محمد جي الئق ناهي    .َوَسلَّم  ۡم هُ يۡ ل

 عَ  عمر فاروقحضرت سيدنا   تَعَاٰىل  اهللاُ  تڎيجي  حاضر ٿيا، ڏٺائون ته کجي هُ نْ ـَرِ�َ

نشان بڻجي هيا آهن ۽ ان نازڪ جسم ۽ مبارڪ بدن تي تي آرام فرمائي ر

يا ” ويا آهن. اها حالت ڏسي كري بي اختيار روئڻ لڳا ۽ عرض كيائون ته 

 َواٰلِهٖ  رسول ا  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا ۽ نعمت  كسرٰي، خدا جا دشمن، ناز ر ۽! قيصَوَسلَّم َصّ�َ

ڇا تون ” ارشاد ٿيو:“ ۾ گزارين ۽ خدا جو محبوب تكليف ۽ مصيبت ۾!

 ان ڳالهه تي راضي نه آهين جو انهن کي دنيا جا عيش ملن ۽ تون عقبيٰ 

  )4913، حديث 360، ص. 3(صحيح البخاري، �تاب التفس�، ج.  “.ماڻين ونخوبي ونج آخرت يعني
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  جا حقيقي دوست عَّزَوََجّلَ  اهللا

 �َلَيْهسقطي  حضرت سري  تَعَاٰىل  اِهللا اي ”کي الهام جي ذريعي ٻڌايو ويو ته  َرْمحَُة

ڇا توهان مون کي ” :كري ان کان پڇيوفرمائي مون مخلوق پيدا  !سري

توکان سوا ٻيو ”ته  سڀني متفق ٿي كري عرض كريو “؟ٿا رکو دوست

نَو  پو مون دنيا پيدا كئي ته “؟آهي جنهن کي اسان دوست رکنداسين كير

جي كري  (دنيا)اسان هن” :هك حصي چيو ،حصا ان جي طرف ٿي ويا

ان هك حصي مان نو  ،پو آخرت پيدا كئي “توکان الڳ كونه ٿينداسين

سائل نه ئي اسان دنيا جا ” :۽ ٻين عرض كيو ته ،حصا ان جا خريدار ٿي ويا

پو مصيبتون پيش  .“آهيون تنهنجا چاهڻ واراته اسان  مائل  تي آخرت

 هك حصي عرض ،يون ته ان مان نو حصا گهٻرائجي پريشان ٿي وياك

تون زمين ۽ آسمان جي چوڏهن طبقن کي مصيبت جو هك ” :كيو ته

پر پو به اسان توکان  ،وجهي ڇڎ طوق ٺاهي كري اسان جي ڳلي ۾

ۡوِ�َ�� ” ارشاد ٿيو۾ انهن جي باري .“وارا ناهيونمنهن ڦيرڻ 
َ
 ا

َ
�ِ�

�
و�

ُ
ا

�
ً
  ۔سچا دوست آهنا هي منهنج “َ��

  اهللاُ  َرِ�َ  هاڻي اهلبيِت كرام   جو مصيبت کي پسند كرڻ اکين سان عَنْهُمتَعَاٰىل

 عَ  حضرِت ابوذر .ڏسڻ جي قابل آهي  تَعَاٰىل  اُهللا ) ۽ يعني مصيبت( کان بال نْهُ ـَرِ�َ

   .ٻئي برابر آهن ويجهواسان جي  :فرمايائون، نعمت جي باري ۾ سوال ٿيو

 1ا� 
�

  از دو�
�

  � ر� ��

 اهللاُ تَعَاٰىل عَ (امام حسن          :پاڻ ارشاد فرمايائون ،کي خبر پئي )نْهُ ـَرِ�َ

 عَ ( ذر ا ابو”  تَعَاٰىل  اهللاُ اسان اهلبيت جي نزديك  تي رحم كري پر )نْهُ ـَرِ�َ

بال (مصيبت) نعمت کان به افضل آهي ڇو ته نعمت ۾ نفس کي به مزو 

  “ـ رف دوست جي رضا هوندي آهيايندو آهي ۽ مصيبت ۾ ص

�لِٖ� َوَصْحبِٖ� َاْجَمِع�َْ� صّل عَ  ّم الل�هُ  ٍد و�   �ٰ� َسي�دنَا َو َمْوَالنَا ُمَحم�

                                                           
  دوست کان جيكو كجهه پهنچي سٺو هوندو آهي.  1
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   جي تخت نشيني ۽ قيامت جو سامان تيزيد پلي

۽ رجب جو مهينو كجھ اهڑو ته دل ڏکائيندڙ  هجرت جا سٺ سال  

ان  ين کي مجبورناک ، جنهن جو نظارو اسالمي دنيا جيسامان کڻي آيو

ن يين كرڻ وار، بي چجتي جگر ايذائيندڙ آفتن ،جي طرف ڇكي ٿو

کي بي تاب طبيعتن  تكليفن نيك دلين کي بيقرار كرڻ  ۽ خدا پرست

جو . يزيد پليت كرڻ جي ال حسرت ۽ بي وسي جو سامان جمع كيو آهي

ابِل تخت کي پنهنجي ناپاڪ پيرن سان خراب كرڻ انهن ناق واري بادشاهي

رت جا بيان كرڻ سان دل  کيبرداشت مصيبتن جي شروعات آهي جنهن 

 نديكمحسوس  ۽ دل هك غير معمولي بيقراري ڳوڙها وهائي ٿي

۽ پنهنجي  ،هن مردود پنهنجي حكومت جي مضبوطي .جي ٿي وڃيگهٻرائ

جي  ته اهِل بيت سمجهي۾  )معاملي كم (يا نهذليل عزت جي ترقي 

جهنّمي جي  نا.يڱتلوار رنپنهنجي ناپاڪ  خون سان اههمقدس ۽ بي گن

آيا  زهريال جهونكابدلجي وئي ۽  نيت بدلجڻ سان ئي زماني جي هوا

 وَاٰلِهٖ  هار خزان ۾ تبديل ٿي وئي، مصطٰفيهميشه جي ب  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جن  َوَسلَّم َصّ�َ

  .ويا جيڻبزمين جي زينت مرجهائجي  گلخوبصورت  جي خاندان جا

 اهللاُ تَعَاٰىل عَ   امام حسن    جي شهادت ۽ ڀاءُ کي نصيحت نْهُ ـَرِ�َ

 عَ  نا امام حسنپهريون حملو سيدجو خبيث  ان  تَعَاٰىل  اُهللا عالي  امام .تي ٿيو نْهُ ـَرِ�َ

و ڏنو ته جيكڎهن تون امام حسن کي كوڌمقام جي گهر واري جعده کي 

 جي ان .سان نكاح كندس زهر ڏئي ان جو كم تمام كندي ته مان تو

بادشاه جي گهر واري بڻجڻ جي اللچ ۾ اچي مالِك جنت جو  ي جوبدبخت

آخرت جي بادشاهي کان منهن موڙي كري جهنم جي  ،ساٿ ڇڎي كري

به اثر نه ٿيو پو ته زهر ڏنائين پر كجھ  ڀيراكئي  ،رستي تي هلي پئي

دل کولي جهنم جي ٹانڈن سان پيٹ ڀري اماِم عالي مقام کي گهڻو تيز 

 َواٰلِهٖ  ڏنائين ايستائين جو مصطفٰي كريمزهر   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جن جي  َوَسلَّم َصّ�َ

 .ا ٿي ٻاهر نكرڻ لڳاجگر جي ٹكري جا اندروني عضوا ٹكرا ٹكر

  كرڻ واري خبر ٻڌي كري حضرت امام حسينچين بي  اها  تَعَاٰىل  اهللاُ  نْهُ ـعَ َرِ�َ
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  ئينسا”: ن ويهي گذارش كئيپنهنجي پياري ڀا وٽ حاضر ٿيا. مٿن کا

آهي جيكو منهنجي  اهو جيكڎهن” ائونفرماي ؟کي كنهن زهر ڏنواوهان 

گناھ  ته مان بي ،نه۽ جيكڎهن ،خيال ۾ آهي ته ا بهتر بدلو وٺڻ وارو آهي

  )ملخصا 47، ص. 2ج 1438 حديث، الحسن بن عيل، حلية االولياء،(. کان بدلو نٿو وٺڻ چاهيان

ان اها اميد رکن ٿا کڀا! ماڻهو اسان  :فرمايائونته  ،هك روايت ۾ آهي

نه اسان انهن جي شفاعت فرمائي كري كم اچون ته قيامت جي ڏينهن 

   ۔ان  كم وٺونانهن سان غضب ۽ انتقام  ته اها

�ا� �   � �  � �ے  �  �  رے � � ا�  واہ 
�
  دار � روا   � � ا��

 عَ َرِ�َ  پو وڃڻ واري امام  تَعَاٰىل  عَ اچڻ واري امام  نْهُ ـ اهللاُ  تَعَاٰىل  اهللاُ کي هيئن  نْهُ ـَرِ�َ

، کان ڊڄندو رهجانقوفن بي وكوفي جي حسين ڏس ” وصيت فرمائي:

ن ۽ وقت گهرائي يِ نه ٿئي جو هو توهان کي ڳالهيون كركٿي ائين 

 ۽ بچڻ جو وقت هليو ويندو پڇتائيندياچڻ تي ڇڎي ڏين، پو.“  

 عَ اماِم عالي مقام بي شك   تَعَاٰىل  اُهللا جي اها وصيت موتين ۾ تورڻ جي  نْهُ ـَرِ�َ

پر ان ٿيڻ واري واقعي کي كير روكي  ،قابل ۽ دل تي لکڻ جي الئق هئي

     ۔رکيو هو جنهن کي قدرت گهڻو پهرين کان مشهور كري وسگهي ٿ

عَ  اماِم حسين   تَعَاٰىل  اهللاُ ال جي واقعي کان جي شهادت جي خبر �رب نْهُ ـَرِ�َ
   ن ئي مشهور هئيوپهري

 وَاٰلِهٖ  حضور سروِر عالم       �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ کان ٹي سو  بعثت مبارڪ جي وََسلَّم َصّ�َ

  هي شعر هك پٿر تي لکيل مليو:سال پهرين 

ٌة َقَتَلْت حَُسْ�ًنا َا  َترُْجوْ  ه َيْوَم اْلحَِساِب     اُم�   َشَفاَعَة َجد�

 اجي نان هنٿا ته قيامت جي ڏينهن ان قاتل اها اميد رکن ڇا حسين جا

 اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِهٖ  جان   ؟دانيڻجي شفاعت ما َوَسلَّم َصّ�َ

گرجا گهر ۾ لکيل مليو ۽ لکڻ  اهو ئي شعر روم جي زمين تي هك 

  .وارجي خبر نه پئي
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 �َ  حديثن ۾آهي، حضور سروِرعالم ئيك     تَعَاٰىل  اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ م المؤمنين اُ  َوَسلَّم لَيِْه

 عَنْهَاسلمه  حضرت امِ   تَعَاٰىل  اهللاُ ا، هك فرشتو ا هئجي گهر ۾ تشريف فرم َرِ�َ

ا تبارڪ وتعاٰلي کان حاضري  حاضر نه ٿيو هو به جيكو پهرين كڎهن

 وَ مان تان نازل ٿيو، حضور پرنور سجي اجازت وٺي آ  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ ٰلِهٖ َصّ�َ  جن  اُم  وََسلَّم ا

 عَنْهَاالمؤمنين   تَعَاٰىل  اهللاُ : دروازي جي نگهباني كريو، ارشاد فرمايوجنکي  َرِ�َ

 عَ سيدنا اماِم حسين ايتري ۾ كير اچي نه سگهي،  تَعَاٰىل  اهللاُ دروازو کولي  نْهُ ـَرِ�َ

َ كري حاضِر خدمت ٿيا ۽ ٹپو ڏئي حضور پرنور   �َل  تَعَاٰىل  اُهللا  وَاٰلِهٖ َصّ�َ  هنججي  وََسلَّم يِْه

 وَاٰلِهٖ ۾ وڃي ويٺا، حضور   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ پيار فرمائڻ لڳا، فرشتي عرض كيو:  وََسلَّم َصّ�َ

اهو وقت ” :ائين؟ فرمايائون: ها! عرض كي ٿا ويهحضور انهن کي چا”

 وچاهي اوهانجي ۽  ينهن کي شهيد كندويجهو آهي جو حضور جي ُامت اِ 

ا زمين حضور کي ڏيکاري ڇڎيان جتي هي شهيد كيا ويندا. پو ته اه

۾ آهي پٿريون، ٻئي روايت ، هك واريمٹي ۽ هك روايت ۾ آهي  ڳاڙهي

  ن. ر كيوحاض

 َواٰلِهٖ  حضور  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا بََالء” جن سونگهي كري فرمايائون. َوَسلَّم َصّ�َ ٍب و� بي  “رِيٍْح َ�ْ

 عَنْهَام المؤمنين اچي ٿي، پو اُ  بوجي مصيبت چيني ۽   تَعَاٰىل  اهللاُ کي اها مٹي  َرِ�َ

رت ٿي وڃي ته سڃاڻجان ته حسين  جڎهن هي”۽ ارشاد ٿيو،  ڏني وئي

 اُ انهن اها مٹي هك شيشي ۾ رکي ڇڎي.  “شهيد ٿي ويو
ۡ
 اهللاُ مؤمنين م ال َرِ�َ

 عَنْهَا ي مٹي رت ٿي ويندي فرمائن ٿيون مان چوندي هئس جنهن ڏينهن ه تَعَاٰىل

  )2819- 2818- 2817، حديث. 108، ص. 3املعجم ال�ب�، ج. ( .“جو ڏينهن هوندو كيتري سختي

 عَ ي علي نين مولٰ مامير المؤ    تَعَاٰىل  اهللاُ صفين ڏانهن ويندي كربال جي  نْهُ ـَرِ�َ

ايترو ُرنائون “ كربال!: ”نالو پڇيائون ته ماڻهن چيو ،زمين تان گذريا

اقدس  مان خدمتِ  :ن ڳوڙهن سان آلي ٿي وئي پو فرمايائونزميجو 

 وَاٰلِهٖ د عالم حضور سيِ   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  وَاٰلِهٖ  ۾ حاضر ٿيس، حضور وََسلَّم َصّ�َ  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  َصّ�َ

هينئر جبريل اهو چئي ” :فرمايائون ،سبب پڇيو ،کي روئيندي ڏٺو َوَسلَّم

نجو پٹ حسين فرات جي كناري كربال ۾ قتل كيو ويا آهن ته منه

نگھائي مونکان رهي نه پو جبريل اتان جي مٹي مونکي سُ  ويندو

  “ .سگھيو ۽ اکيون وهڻ لڳيون
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 عَ علي  ، موٰليهك روايت ۾ آهي  تَعَاٰىل  اُهللا ان مقام کان گذريا جتي  نْهُ ـَرِ�َ

هن جون فرمايائون هتي ان ،مظلوم جي قبر مبارڪ آهي هاڻي امامِ 

رکيا ويندا، ۽ هتي  اواسواريون ويهاريون وينديون، هتي انهن جا كج

 َواٰلِهٖ محمد  آلِ  .انهن جو رت كرندو  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا جا كجھ نوجوان ان  َوَسلَّم َصّ�َ

دالئل النبوة ال� نعيم االصبها�، ( .نداتل ٿيندا جن تي زمين ۽ آسمان روئميدان ۾ ق

  )147، ص. 2ج. 

�لِٖ� َوَصْحبِٖ� َاْجَمِع�َْ� صّل عَ  ّم الل�هُ  ٍد و�   �ٰ� َسي�دنَا َو َمْوَالنَا ُمَحم�

 اهللاُ تَعَاٰىل عَ  امام مظلوم   کان مدينو ڇڏجي ٿو نْهُ ـَرِ�َ

 عَ مام حسن ا  تَعَاٰىل  اهللاُ جو كم تمام كري جڎهن يزيد پليد پنهنجي  نْهُ ـَرِ�َ

 اُهللا کي امام حسين  ظالم هاڻي ان بدبخت دل کي خوش كري ڇڎيو. َرِ�َ

  ته ائين، مديني جي صوبي دار وليد کي خط لکيياد آيو نْهُ ـتَعَاٰىل عَ 

 عَ (حسين ۽ عبدا ابن عمر ۽ عبدا ابن زبير   تَعَاٰىل  اُهللا کي  )ۡم نْهُ ـَرِ�َ

عمر هك مسجد ۾ ويهڻ وارا  ابنِ  ۔وي۽ مهلت نه ڏ وئبيعت جي ال چ

ير جيستائين موقعو حاصل نه كندا خاموش رهندا، ماڻهو آهن ۽ ابن زب

 عَ ( پر حسين  تَعَاٰىل  اهللاُ کان بيعت وٺڻ سڀ کان وڌيك ضروري آهي جو ) نْهُ ـَرِ�َ

  .جو پٹ موقعي جو انتظار نه كندو شير۽  )شينهنشير (يعني هي 

ٺيك آ اچون  :امام فرمايو ،صوبيدار خط پڑهي قاصد کي موكليو 

ار جو وقت ناهي بي وقت درٻ :فرمايائون کيزبير  پو عبدا ابن .ٿا

اسان کي ان ال  ،و آهيته سردار وفات كري وي لڳي ٿوگھرائڻ سان 

موت جي خبر مشهور ٿيڻ کان پهريان يزيد جي بيعت ته گھرايو وڃي ٿو 

آهي  منهنجو به اهو ئي خيال”ابن زبير عرض كيو “ وڃي رتياسان کان و

؟ فرمايائون مان پنهنجا جوان آهيا را ته اهڑي حالت ۾ توهان جي ڇ

“ جمع كري وڃان ٿو، ساٿين کي دروازي تي ويهاري ان وٽ ويندس

 كجھ ونکيهو م”فرمايائون “ مونکي ان کان شك آهي”ابن زبير چيو 

ن کي ف کڻي ويا، همراهپو پنهنجي ساٿين سان تشري“ نٿو كري سگھي به

ز بلند ٿيندي ُٻڌو، اندر اچي آوا جڎهن مان سڎيان يا منهنجو”يت كئي هدا
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اهو فرمائي ”. ر جوچُ  به نه وڃجو ۽ جيستائين مان واپس نه اچان كيڎانهن

چئي ، سالم عليك ائوناندر تشريف کڻي ويا، وليد وٽ مروان کي ويٺل ڏٺ

، وليد خط پڑهي كري ُٻڌايو اهو ئي مضمون ڏٺو پاڻ ويهي رهياكري 

 عَ ( نئيساجيكو   تَعَاٰىل  اُهللا بيعت جو حال ٻڌي  .جي خيال شريف ۾ آيو هو )نْهُ ـَرِ�َ

كي كري بيعت ناهن كندا، سڀني کي جمع مون جهڑا لِ ” :ارشاد فرمايائون

عرض  ان ۾ سمجهي عافيت وليد“ كيو، بيعت وٺو، پو اسان کي چئو

ن وقت انهن کي جيكڎهن ه”مروان چيو  “.تشريف کڻي وڃو بهتر!” كيو:

يستائين گھڻين ئي جانين جو خون نه ٿي جه ڇڎي ڏيندي ۽ بيعت نه وٺندي ت

آ  ڇڎي ته ٺيكبيعت كري  هاڻي روكي وٺو، دووڃي اهڑو وقت هٿ نه اين

 عَ اهو ُٻڌي امام “ .ڇڎ قتل كرينه ته   تَعَاٰىل  اُهللا رقاء! ابن الزُ ” جن فرمايو: نْهُ ـَرِ�َ

كوڙ ڳالهايو  خدا جو قسم! تو كري سگهندو! قتل ڇا تون يا هو، مونکي

 .اهو فرمائي واپس تشريف کڻي آيا “.ڳالهه كئي دمعاشي واريب۽ 

وليد “ .هاڻي اهڑو موقعو نه ملندو خدا جو قسم!”مروان وليد کي چيو: 

مونکي پسند ناهي ته بيعت نه كرڻ تي حسين کي قتل كيان، ” :چيو

 عَ حسين  لي ۾تمام جهان جي ملك ۽ مال جي بدمونکي   تَعَاٰىل  اهللاُ جو  نْهُ ـَرِ�َ

 عَ حسين  ويجهومنهنجي  .ل منظور ناهيقت  تَعَاٰىل  اهللاُ جي خون جو جنهن  نْهُ ـَرِ�َ

 ونکان مطالبو ٿيندو اهو قيامت جي ڏينهن  خدا قهار جي سامه ماڻهو

تو صحيح ” :مروان منافقانه طور تي چئي ڇڎيو “وارو آهي. ورَ تهلكي 

  )377، ص. 3(ال�امل يف تاريخ، ج.  “چيو.

۽ قصد فرمائي ڇڎيو ته  .“صبح ٿيڻ ڏيو:”فرمايائون ،وآيٻيهر ماڻهو 

اها رات  .ويندو سان گڎ سفر كيو گهروارن مكي جي ارادي سانرات ۾

 عَ امام   تَعَاٰىل  اهللاُ  وَاٰلِهٖ كريم  جن پنهنجي جدِ  نْهُ ـَرِ�َ  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  همنور ءجي روضه وََسلَّم َصّ�َ

 اهللاُ كريم  هلندي وقت ته پنهجي جدِ  هيٿيڻي آ جدائي۾گذاري جو آخر ته  َصّ�َ

 وَاٰلِهٖ   �َلَيِْه پو خدا ڄاڻي اهڑو وقت جي چنبڑي وٺ۾  جي مقدس هنج َوَسلَّم تَعَاٰىل

 �َلَيِْه ڏٺو حضور  امام آرام ۾ هئا ته خواب .زندگي ۾ ملي يا نه ملي  تَعَاٰىل  اهللاُ َصّ�َ

م کي سيني سان لڳائي كري فرمائي تشريف کڻي آيا آهن ۽ اما َوَسلَّم َواٰلِهٖ 

يل شهيد كيا ااچي ٿو جو توهان اڃ ويجهواهو وقت  حسين!” :رهيا آهن
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ا ۽ اٿي ،اهو ڏسي اک کلي وئي .“ويندؤ ۽ جنت ۾ شهيدن جا وڏا درجا آهن

  .حاضر ٿياال رخصت ٿيڻ  جي سامهون روضهء مقدس

 .حاضري آهي آخريجي اها  (عالي مقام ) ۾ امامحيات مسلمانو! دنياوي 

وڇوڙي سالم عرض كرڻ کان پو سر جهكائي بيهي رهيا آهن.  ۽ صلٰوة

اکين مان مسلسل ڳوڙها وهي رهيا آهن.  ،رهيو آهي ڳاري کي جگر جو غم

، بي قرارين ڏكڻي پيدا كري ڇڎي آهيت جي جوش جسِم مبارڪ ۾ رقّ 

کان قدم نه تان پر ا وڃي ٿي ته سركري ڇڎيو آهي دل چوي  برپامحشر

جلد تشريف کڻي وڃو، ٻه  ته كري ٿو و خيال اهو تقاضوجٿيڻ صبح   ،وکڻ

 ٿي چمبڑيتي  پيرنمحبت ُحَب وطن جي ، ن ٿاوري واپس اچٿا  کڻنقدم 

؟ شوق جي تمنا ولڳائي اٿي ته دير ڇو ٿ دامن ڇكي سفر؟ ووڃ اكاڏي ٿ ته

ي کن به نه ، مجبورين جو تقاضو آهي ته گهڑنووڃ آهي ته سڄي عمر نه

  .ركو

رات جي آخري ٹي پهر گذري ويا آهن ۽ جا شعبان جي چوٿين رات 

جهونكا سمهڻ وارن کي لوري ڏئي سمهاري  هوا جا نرم نرم پهرن ۾

رهيا آهن، تارن جي سنهري رنگ ۾ كجھ كجھ اڇاڻ ظاهر ٿي رهي 

قدم سميٹڻ چاهي پئي ۽ سڄي  پنهنجا اونداهيآهي انڌيري رات جي 

هن ڳالهائڻ واري جو آواز ننه ك آهي، جي وئينئڇا خاموشيشهر ۾ 

، ٻڌڻ اچي ٿي اچ وڃ نه كنهن هلڻ واري جي كنن تائين پهچي ٿو،

وت جي گهرن ۾ ان وقت بُ سڄي شهر جا دروازا بند آهن، ها خانداِن نُ 

ضرورت  ،ويي وئسامان صحيح كيو پ سفر جو سڄاڳي ٿي رهي هئي ۽

بيٺيون  ، سواريون دروازي تي تيارآهن كڍيون ويون ٻاهر شيون نجو

 ڎانهن امامهيتظام ٿي ويو آهي، جو ان ديڑپ ،ويا آهن ٻڌجي كجاوا ،آهن

 تَعَاٰىل  ڏانهن اماموگهر وارا سوار ٿي رهيا آهن هيا، ٹُپٹ، ڀائر، ڀائ جا  اهللاُ َرِ�َ

مسجِد نبوي کان ٻاهر تشريف وٺي اچي رهيا آهن، محرابن سر  نْهُ ـعَ 

قافلي جي  كئي، ، مينارن بيهي كري تعظيمسالم كياجهكائي 

  .ساالر جي تشريف آوري ٿيندي ئي نبي زادن جو قافلو روانو ٿي ويو
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 عَ مديني ۾اهِل بيت        تَعَاٰىل  اهللاُ ان حضرت صغرٰي اماِم مظلوم جي م منْهُ ـَرِ�َ

 عَ علي  زادي ۽ جناِب محمد بن حنفيه موٰليصاحب  تَعَاٰىل  اهللاُ جا پٹ  باقي  نْهُ ـَرِ�َ

  . رهجي ويا

 وَاٰلِهٖ اكبر! هك ڏينهن اهو هو جو حضور سروِر عالم  ا  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  وََسلَّم َصّ�َ

جن كافرن جي ايذائڻ ۽ تكليف رسائڻ جي كري مكي پاڪ کان 

 وچان خوشيمديني وارن جڎهن اها خبر ٻڌي، دلين ۾   هجرت فرمائي.

ويو ڇكجي عيد جو نقشو  خوشي واريجوش هنئيو ۽ اکين ۾  جذبن

کان كڍي جبلن ڏانهن وٺي آمد آمد جو انتظار ماڻهن کي آبادي  هو،

جيستائين نظر پهچندي منتظر اکيون مكي جي رستي ۾ ويندو هو،

هئي، چّتائي نهارينديون، ۽ مشتاق دل هر اچڻ واري کي پري کان ڏسي 

واپس ايندا، انهي  ڏانهنجڎهن سج گرم ٿيندو. گهرن  ،ڀرينديون ڇرڪ

 جيانا ئي ڏينهن گذري ويا، هك ڏينهن ٻين ڏينهن ئي كيفيت ۾ گهڻ

جهائيندا تمنائن کي وقت گهڻو ٿي ويو ۽ انتظار كرڻ وارا حسرتن کي سم

اي ” ڏنو آوازمٿانهين کان جو هك يهودي  ،ويا هئا تسكين ڏيندي موٹي

ڏسڻ وارؤ! واپس ٿيو! توهان جو مقصد پورو ٿيو ۽ توهان جو  ارست

 حسرت يكيڌندي ئي ُاهي اکيون جا کي ٻانهي صد“ .مطلب پورو ٿيو

 ، اهيرهيون هيون ائيُلڑڪ وه وچانخوشي هاڻي  ،يونريل هڀ سان

سان  هاڻي خوشي، نويه نجي ويومايوسي کان مرجهائ يون جيكيدل

وار قربان  پروانه ،استقبال ال وڌيا ٿيبي قراراهي ، يونلڳ ڻجهم

دل جي گهڑي آئي،ٿيندي آبادي تائين وٺي آيا، هاڻي ڇا ٿئي خوشي 

آوازون بلند  جون جي نغمنشادي مان گهر گهر  ُگهري مراد پوري ٿي 

مبارڪ عورتن دف وڄائيندي، خوشي جي لهجي ۾  نشيندھ ڑ، پٿيون

  .ڳائيندي نكري آيون باد جا گيت
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  ِمْن ثَنِي�اِت اْلَوَداِع          اْلَبْدُر َعَلْ�َنا 1طََلَع 

ْ�ُ َعَلْ�َنا      َما َدَعا � َداعِ   َوَجَب الش�

اظهاِر  مسرت  ڇوكريون ڳلي كوچن ۾ ان شعر سان نبني نجار جو

  كنديون ظاهر ٿيون.

  َجَواٍر ِمْن بَ�ِ� الن�ج�ارِ 2نَْحُن 

ٌد ِمْن َجارِ    يَا َحب�َذا ُمَحم�

اچي  نظر رن ديوارن مان خوشيمسرت جو جوش هو، دَ  مطلب ته

 عَ مظلوم  هك اڄ جو ڏينهن آهي جو امامِ  .پئي  تَعَاٰىل  اهللاُ کان ي مدين جي نْهُ ـَرِ�َ

هك  . مدينو ئي نه بلكه دنيا جون سڀ راحتون، تمام آسائشون،جدائي آهي

 کان عالوه ينسڀ . هننرخصت ٿيندي ۽ خير آباد چون ٿيون هك كري

، ۽ سڀ کان وڌيك قربڀا جو  سڳي، وڙاجو پ امڑ ما ڻ واريڻ، ناز ک

 تَ امام   اهللاُ  عَ َرِ�َ  اهللاُ جِد كريم (آقا تي پنهنجو ُپٹ قربان كرڻ واري  نْهُ ـعَاٰىل َصّ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه ) جو قرب، ڇا هي اهڑيون شيون آهن جن کان آساني سان َوَسلَّم تَعَاٰىل

اکيون ڦيرڻ كيئن! جيكڎهن امام سان  آسانياکيون ڦيريون وڃن! 

 عَ   تَعَاٰىل  اهللاُ ڃي ها ته هو قتل ٿيڻ ڇڎڻ تي قتل كيو و کي مدينو نه نْهُ ـَرِ�َ

مديني کان ٻاهر پير نه كڍن ها، پر ان مجبوري جو  ۽ ها منظور فرمائن

 عَ  عالج جو امام كهڑو  تَعَاٰىل  اهللاُ ، مهار پكڑي ان ءکي قضا جي ڏاچي نْهُ ـَرِ�َ

وٺي وڃي رهي آهي، جتي قسمت پرديسين جي قتل ميدان جي طرف 

                                                           
جيستائين كو گهرائڻ وارو ا تعالٰي   ان اسان تي هك چنڈ طلوع ٿيولن موداع جي ٹي  1

  اسان تي ان (چنڈ) جو شكر كرڻ واجب آهيگهرائيندو رهندو ڏانهن 

 َواٰلِهٖ ڌيئرون آهيون حضرت سيدنا محمد  ناسان قبيلي بني نجار جو  2  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ كهڑا ته  َوَسلَّم َصّ�َ

  .  ي آهنرسيڙاسٺا پ

  �� آ � � �ل � �� �� �    �ں �ر � �� �ا� �� � �
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مديني جي  .آهيرڻ جو سامان جمع كيو ٿيڻ ، پياسن کي شهيد ك

جي ننڍپڻ جون بهارون  سندنزمين جنهن تي پاڻ گوڏن ڀر هليا جنهن 

اها زمين  جي جواني جون كرامتون ظاهر ٿيون، سندنڏٺيون، جنهن تي 

وجهندي ۽ پرديس وڃڻ واري جي پياري  خاڪ ڀري مٿان حسرتپنهنجي 

رض كري رهي آهي ته اي زباِن حال سان عچنبڑي پياري نازڪ پيرن سان 

 عَنْهَافاطمه   تَعَاٰىل  اُهللا زندگي جي بهار!  !جا سهارا! جگر دل جا ٺارجي  َرِ�َ

هي اها كهڑي سر زمين آهي جنهن کي اِ  جو ارادو فرمائي ڇڎيو؟ كيڎانهن

اکين جا تارا آهن، شرف بخشڻ جو قصد  عزت وارا پير جيكي منهنجي

  ؟ ٿا نئفرما

� �ہ �� رو 1اے
�
� � روى  � ���

�
�� � � �  

قدر  ارو قافلو نگاه کان پري ٿيندو وڃي ٿو ايتريجيتري قدر هي بركت و

ٿو کڻي کڻي پٺيان رهجي وڃڻ وارين پهاڙين ۽ مسجِد نبوي جا مناره م

، ايستائين جو وڃڻ وارا ٿا وڌيك ظاهر كن كري ڏسڻ جي خواهش 

جي نڇائ اٹوسرت ڀريل سنمديني جي آبادي تي ح نگاهن کان غائب ٿي ويا ۽

  .  ويو

�لِٖ� َوَصْحبِٖ� َاْجَمِع�َْ� صّل عَ  ّم الل�هُ   ٍد و�   �ٰ� َسي�دنَا َو َمْوَالنَا ُمَحم�

 عَ طيع رستي ۾ عبدا بن م  تَعَاٰىل  اهللاُ كيڎانهن ” ، عرض كيائون:مليا نْهُ ـَرِ�َ

: نعرض كيائو .“في الحال مكي جو” فرمايائون “جو قصد فرمايو آهي؟

اتي توهان جا والد  .اهو وڏو بي ڍنگو شهر آهيكوفي جو ارادو نه كجو 

توهان مكي کان  ،كيو ويو وڌوكتوهان جي ڀا سان  ،محترم شهيد ٿيا

ندؤ ته خدا يجو به ارادو نه فرمايو، جيكڎهن توهان شهيد ٿي و سوا كٿان

                                                           
 جڎهن ته دنيا جون نگاهون توهان جي هان نظاري جي ال كٿي وڃي رهيا آهيويعني تو )1(

  آهن  متوجههتي  رخ انور
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سين دام بڻايا ويناسان جو ٺكاڻو كٿي نه ٿيندو اسان سڀئي غال !جو قسم

۽ امان سان قيام  باآلخر حضور مكي پهچي ست ذي الحجه تائين امن

  )381، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج. . رهيافرما

  �وفين جي شرارت ۽ اماِم مسلم جي شهادت

 کي يزيد خبيث جي تخت نشيني ۽ امام كوفي وارن جڎهن   اهللاُ َرِ�َ

 عَ  ڇڎي مكي تشريف کڻي مدينو  جي بيعت طلب كرڻ ۽ امام جو نْهُ ـتَعَاٰىل

 .ياد آئي عادتي جي پراڻ مكاري۽  زيبااغد ،اچڻ جي خبر پهتي

 ولکيخط مشورو كري  .تي جمع ٿيا خزاعي جي گهر سليمان بن صرد

) 150ڏيڍسئو ( ،جي ظلم کان بچايوته تشريف کڻي اچو ۽ اسان کي يزيد 

 عَ جمع ٿيڻ تي امام  (خط) درخواستون  تَعَاٰىل  اهللاُ مان ”لکي موكليو ته  نْهُ ـَرِ�َ

پنهنجي اعتماد واري چاچي جي پٹ مسلم بن عقيل کي موكليان ٿو 

ته اسان  جو معاملو ٺيك ڏسي كري اطالع ڏي جيكڎهن هي توهان

   .“جلدي تشريف کڻي اينداسين

 عَ  حضرت مسلم  تَعَاٰىل  اهللاُ   كوفي پهتا هوڏانهن كوفين امام  نْهُ ـَرِ�َ

 عَ (  تَعَاٰىل  اهللاُ ْ ـَرِ�َ ) جي هٿ تي بيعت كرڻ ۽ امام کي مدد ڏيڻ جو واعدو هُ ن

) هزار بيعت ۾ داخل به ٿي ويا ۽ حضرت مسلم 18كيو بلك ارڙهن (

کي  امامانهن  و، ۽ياريکي ايستائين ڳالهين ۾ وٺي كري اطمينان ڏ

  .اچڻ جي باري ۾ لکيوتشريف کڻي 

 مسلمامام  ،حسينامام خبر ڏني ته هوڏانهن يزيد پليد کي كوفين 

 عَ (حاكم نعمان بن بشيرو کي موكليو آهي كوفي ج  تَعَاٰىل  اهللاُ انهن  )َمانْهُ ـَرِ�َ

 ته اٿئيكوفي جو ڀلو منظور  .يآه ري رهيوسان نرمي جو ورتائو ك

  .موكل زبردست ظالمكو پاڻ جهڑو 

 ائينسان عبدا ابن زياد کي حاكم بڻائي كري روانو كيو ۽ چي   

بد جڎهن هي  “ي.كوفي کان كڍي ڇڎيا مسلم کي شهيد كر ”ته 
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 عَ كوفي پهتو امام  نصيب  تَعَاٰىل  اهللاُ جي جماعت سان گڎ ارڙهن هزار نْهُ ـَرِ�َ

۽ كنهن کي ڌمكي  ،کي ڌمكائڻ تي مقرر كيو پنهنجي ماڻهن ،ڏٺي

ايستائين جو ٿوري دير ۾ امام مسلم  .وڙيوٹكنهن کي اللچ کان  ،ڏني

م اهو ڏسي مسجد کان ٻاهر نكتا ته مسلامام وٽ ٹيهه ماڻهو رهجي ويا. 

 وٺن. جڎهن دروازي کان ٻاهر آيا، ته هك به گڎ نه هو.  هكٿي پناه

 ِ�
ّٰ
ا �ِ�

َّ
ِجُعْوَن  ِان

ٰ
ۡيِه ر

َ
 ِال

ۤ
ا

َّ
. ابن زياد اها خبر ٻڌي فوج آخر هك گهر ۾ پناه ورتي َو ِان

مكار پهتيون تلوار کڻي ُاٿيا ۽  رڙيون موكلي، جڎهن امام مسلم کي

وري  کي مكان کان ٻاهر كڍي ڇڎيو، كجھ دير کان پو ارنطبيعت و

۾انهن گهڑي ۽  ٿيوا تلوار کڻيآيا، شيِر خدا جو ڀائٹيو وري  جمع ٿي

گهڻا ئي ڀيرا ائين ئي ٿيو جڎهن انهن نا  ڇڎيو،کي پريشان كري  گدڙن

ٿي كري ڇتين س نه هليو، مجبور جو ان اكيلي مرِد خدا تي كو و دنڑم

جسم  مظلوم جوشعال ُاڇلڻ شروع كيا. شيِر ر ۽ باھ جا تي چڑهي ويا پٿ

حملو كندي تلوار هالئيندي رت ٿي ويو، پر هو انهن ظالمن جي پٿرن سان 

وڏي همت سان بيٺا هئا انهن تي ٹوال تي ۾ٻاهر نكتا، ۽ ٻاهر جيكي رس

 عَ ( هانوا”. جڎهن اها  حالت ڏٺي، ابن اشعث چيو ته حملو كيو  تَعَاٰىل  اهللاُ ) جي نْهُ ـَرِ�َ

كيا ويندا نه كا گستاخي كئي  قتل ال امان آهي نه ئي توهان

 عَ م ومسلم مظل .“ويندي  تَعَاٰىل  اُهللا ٿكجي كري ديوار سان ُپٺي لڳائي  نْهُ ـَرِ�َ

ويا، هك ان تي سوار كيا  يا، خچر سواري جي ال حاضر ٿيو،ويهي ره

يون فريب آهي. اهو پهرتلوار حضور جي هٿ کان وٺي ڇڎي، فرمايائون: 

اها امان كاڏي ”فرمايائون:  “كجھ خوف نه كيو”ابِن اشعث چيو: 

“! تو جهڑو بهادر ۽ روئي” پو روئڻ لڳا. هك شخص چيو: “وئي

 ته حسين ۽ آل حسين جي ال، روئڻ پنهنجي ال نٿو روئان” :رمايائونف

آهي جو هو توهان جي اطمينان تي ايندا هوندا ۽ انهن کي ان  مكر ۽ 

مان ڏسان ٿو ته ”پو ابِن اشعث سان فرمايائون: “ فريب جي خبر ناهي.

، نه ڏينديکي پناه ڏيڻ کان عاجز رهندين ۽ تنهنجي امان كم  تون مون

جيكڎهن ٿي سگهي ته ايترو كر جو پاڻ وٹان هكڑو ماڻهو امام 
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هي ته اُ  كري منهنجي حال جي اطالع ڏئي ڇڎحسين وٽ موكلي 

  ۾ نه اچن. فريب واپس وڃن ۽ كوفين جي

 عَ  مسلمامام جڎهن   تَعَاٰىل  اهللاُ ا ويا، ابن ندبدبخت وٽ آابن زياد  نْهُ ـَرِ�َ

يو: هن خبيث چ آهيان. مان انهن کي امان ڏيئي چكو :اشعث چيو

؟ توکي وٺي اچڻ جي ال موكليو هو توکي امان ڏيڻ سان كهڑو تعلق

۽ زخمن  ٿكيل مسلم گهڻو ،ابن اشعث خاموش رهيو .امان ڏيڻ ال نه

 فرمايائون ،جو هك مٹكو ڏٺو پاڻي ٿڌي .هيايل اجي كثرت ۾ اڃ

ڏسين ٿو كهڑو ٿڌو ” :ابن عمرو باهلي چيو .“کي ان مان پياريو مون”

ين جو ئايستا ،آهي تون هن مان هك قطرو به چکي كونه سگھندي

   .“دينئن(معاذا) جهنم ۾ گرم پاڻي وڃي پي

 تَعَ امام مسلم   اهللاُ  عَ َرِ�َ ! آِب سخت طبيعت وارا!پٿر دل اي” :فرمايو نْهُ ـاٰىل

پو عماره بن عقبٰي کي  .“حميم ۽ ناِر جحيم جو تون مستحق آهين

 عَ امام  ،ٿڌو پاڻي گھرائي كري پيش كيائين ،رحم آيو  تَعَاٰىل  اهللاُ پيئڻ  نْهُ ـَرِ�َ

خدا ” :فرمايائون ،ٹي ڀيرا ايئن ئي ٿيو ،چاهيو پيالو رت سان ڀرجي ويو

ان کي  ،جڎهن ابن زياد بدبخت جي سامهون ويا .“کي ئي منظور ناهي

تون ضرور قتل  ائين:كاوڙ ۾ اچي ويو ۽ چياهو سالم نه كيائون ته 

ان اجازت  .“تون مونکي وصيت كرڻ ڏي” :فرمايائون .كيو ويندي

 عَ  مسلم مظلوم .ڏني  تَعَاٰىل  اهللاُ ۽  منهنجي :”عمرو بن سعد کي فرمايو نْهُ ـَرِ�َ

آهي ۽ مونکي توسان هكڑي لكيل ڳالهه كرڻي ئٹي مٹي اتنهنجي م

هي  ٻڌ ڇو ته ”ابن زياد چيو  .چيو مان نٿو ٻڌڻ چاهيانپٿر دل ان  .آهي

، كوفي ۾” :فرمايائون ،هو الڳ وٺي ويو .“يتنهجي چاچي جو اوالد آه

۽ قتل کان  ،ن ست سئو روپيا قرض ورتو آهي اهو ادا كري ڇڎجانمو

جنازو ابن زياد کان وٺي دفن كرائي ڇڎجان ۽ امام حسين  بعد منهنجو

 عَ (  تَعَاٰىل  اهللاُ  ابن سعد ابنِ  .“) وٽ كنهن کي موكلي منع كرائي ڇڎجاننْهُ ـَرِ�َ

كڎهن خيانت كرڻ ” :ن چيو. اُ زياد کي اهي سڀ ڳالهيون ٻڌائي ڇڎيون
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يعني انهن راز جي ڳالهه رکڻ ال  “واري کي به امانت حوالي كبي آ

پنهنجي مال جو توکي اختيار آهي جيكو  ،تو ظاهر كري ڇڎي ،رمايوف

جو قصد نه كندو اسان ان جو نه  حسين جيكڎهن اسان كرين ۽چاهين 

ان ،رهيو مسلم جو جنازو ،نه كنداسين گهٹ نه ته اسان ان سانكنداسين 

ظالم انهن  ٻڌي جالد حكم پو ،هيونسفارش ٻڌڻ وارا نا اسان تنهنجي۾

 عَ  امام مسلم ،وٺي ويو )(محل جي مٿانقصرکي باالئي   تَعَاٰىل  اهللاُ برابر  نْهُ ـَرِ�َ

تسبيح ۽ استغفار ۾ مشغول هئا ايستائين جو شهيد كيا ويا ۽ انهن 

   )397-395، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج. . و ويويلوٽ موك جو ِسر مبارڪ يزيد

  جنت مقام مكي کان وڃن ٿا امامِ 

�����ں � �    � � �ہ ���� � �ِ � � �
�

�ِب �م � � � � �
�

�  

هجري جو پٺيون مهينو آهي ۽ حج جو زمانو، دنيا جي پري پري  60

نهن موڙي كري حصن کان لکين مسلمان وطن ڇڎي كري عزيزن کان مُ 

وََجّلَ پنهنجي رب  گھر جي زيارت سان مشرف ٿيڻ  هپاكيزجي مقدس ۽  عَّزَ

۽  ،دلين ۾ فرحت هك جوش پيدا كري ڇڎيو آهي .هنجي ال حاضر ٿيا آ

سينن ۾ سرور لهرون هڻي رهيو آهي اها ئي هك رات وچ ۾ آهي صبح 

جا ارمان  مدتن ،صول كرڻائين تاريخ آهي ۽ مهينن جي محنت وجو ن

چوڌاري ڦري مسلمان خانه كعبه جي  .نكرڻ جو مبارڪ ڏينهن آهي

ڏينهن کي  اچ وڃجي هر وقت مكي شريف ۾ ،نثار ٿي رهيا آهن ڦري

 ،يو آهيئي ڇڎ۽ رات کي شِب برات جو آئينو بڻا جي ڏينهن جيان عيد

ادائن جو سامان  كجھ اهڑي من موهيندڙ ،كعبي جو دلكش منظر

۾ جنهن کي ڏس شوق ڀرين  تعداد جو لکن جي پنهنجي اندر رکيو آهي

خبر پئي ٿي ته سياه پردي  .نگاهن سان ان جي ئي طرف ڏسي رهيو آهي

پياريون پياريون تجليون  نهن محبوب دلنواز جونكمان  چمكي ج

، دلكش كيفيتن ئي تاثيرن کسيندڙهوش جي  هنجن ،نكري رهيون آهن

جون مصيبتون، فرقت عاشقاِن دلداده  .هي مجلس آرائيون كيون آهن
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جدائي جون تكليفون سهي كري جڎهن خوش قسمتي سان پنهنجي پياري 

شوق جي  ۽و موقعو پائن ٿا، ادب  معشوق جي آستاني تي حاضري ج

تصوير اکين جي سامهون جي  يمسرت آميز بي قراري خوش، الجهن 

ز تي طرح طرح سان ناپنهنجي چمكندي تقدير  ُاهيآهي ۽  ڇكيندي

     كندي بي اختيار چئي ُاٿندا آهن:

� � اے دل � �� ���ر � ٓا� �ى ��ر � ا�  �ِم و��
�
�ے در���ر � � ��

�
��  

 جلسو جيكو هك غرض مشترڪوارو ڌوم ڌام اڄ جو هي  مقصد ته    

 ،سان گڎ پنهنجي محبوب جي دِر دولت تي حاضر آهي هكڑي مقصد)(

پر  .مسرت ظاهر كري رهيو آهي کان گهڻو ڀرپور كاميابي تي حدپنهنجي 

 عَ اماِم مظلوم   تَعَاٰىل  اهللاُ هي  ي تهجي مقدس چهري مان معلوم ٿي رهيو آه نْهُ ـَرِ�َ

۾ شريك نٿا ٿي سگهن يا انهن جي  يعكنهن خاص سبب کان ان مجم

جو انهن عالم ڏيکاري ڇڎيو آهي کڻي كجھ  اهڑو  دوڑكنهن پسامهون 

جي مقدس نگاھ کي ان مبارڪ منظر جي طرف ڏسڻ ۽ هوڏانهن توجه ڏيڻ 

جي فرصت ئي ناهي. ۽ جيكڎهن كنهن وقت حاجين جي هجوم جي 

تي اظهاِر افسوس به  جي فوت ٿيڻج طرف حسرت سان ڏسن ۽ نفل ح

نه حسين! تون غمگين ”ته  كن ٿا، ته تقدير، زباِن حال سان چوي ٿي

 ٿي جيكڎهن هن سال حج نه كرڻ جو افسوس آهي ته مون تنهنجي ال

همت جي تي  سان چيلهه شوق اكبر جو سامان كري ڇڎيو آهي ۽  حجِ 

سعي جي ال ٻڌ، جيكڎهن حاجين جي  مبارڪ احرام مظبوط دامن جو

مكي جو هك نالو مقرر كيو ويو آهي ته تنهنجي ال مكي کان كربال 

تائين وسيع ميدان موجود آهي. حاجي جيكڎهن زم زم جو پاڻي پيئن ته 

ته پي ۽ خوب يندو توکي ٹي ڏينهن ُاڃارو رکي كري شربِت ديدار پيئاريو و

انيون عيد جي ڏهين تي جانورن جون قرب هٿي كري پي، حاجي بقر سير

جي  هنجن تي كربال جي ميدان ۾ پنهنجي تون محرم جي ڏهيدا، ته كن

ي ڏسندين، حاجين مكي جي راه ۾ مال دنکي خاڪ ۽ خون ۾ تڑپ نپاليل
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پنهنجي جان ۽ سڄي عمر جي كيو آهي، تون كربال جي ميدان ۾  خرچ

، تون کوليو آهيٹائيندي، حاجين جي ال مكي ۾ تاجرن بازار كمائي لُ 

دكان کوليندين. هتي تاجر مال  كناري دوست جي خاطر پنهنجيرات جي ف

هتي حاجي خريد ۽ فروخت  فروخت كندا آهن، ُهتي تون جانيون وكڻندي،

جي ال ايندا آهن، تنهنجي دكان تي تنهنجو دوست جلوه فرما ٿيندو، جيكو 

  :چكو آهيفرمائي پهرين ئي ارشاد 
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بيشك ا مسلمانن کان  ترجمو كنز االيمان:  

سندن مال ۽ جان خريدي ورتا آهن هن بدلي ته 

  انهن جي واسطي جنت آهي.

  

بڻائي ڇڎيو آهي جو امام بي قابو انهن كيفيتن كجھ اهڑو مقصد ته 

 تَ عالي مقام (  اهللاُ  عَ َرِ�َ ) بقر عيد جي اٺين تاريخ تي كوفي جو قصد نْهُ ـعَاٰىل

 عَ فرمايو، جڎهن اها ڳالھ مشهور ٿي ته عمر بن عبدالرحٰمن   تَعَاٰىل  اهللاُ ان  نْهُ ـَرِ�َ

جيكو ” :، فرمايائونمنع كيون الف كيو ۽ وڃڻ کاتخا سانارادي 

 تَعَاعبدا ابِن عباس (“ اهو ٿي رهندو ،ٿيڻو آهي  اهللاُ  عَ َرِ�َ ) نهايت َمانْهُ ـٰىل

كجھ ڏينهن ركجي ” :و، ۽ عرض كيائونعاجزي سان روكڻ چاهي

۽  وابن زياد کي قتل كري ڇڎي ن، جيكڎهن كوفيوڃو انتظار فرمايو

سان گهرائن ٿا ۽  ته سمجهو نيك نيت ون کي كڍي ڇڎيدشمن

هرگز اهي حضور تي قابض ۽ دشمن موجود آهن ته  هنجيكڎهن هو ان

هرائڻ وارا ته گ آهي انديشو کي نمو، ٿا گهرائنن کي ڀالئي جي طرف

عبدا ابن  “مان استخارو كندس.” :فرمايائون .“ندائي مقابلو ك

 عَ عباس (  تَعَاٰىل  اهللاُ ڀا صبر كرڻ چاهيان ٿو پر ”: ) وري آيا ۽ چيائونَمانْهُ ـَرِ�َ

لڳي  شهيد ٿيڻ جو انديشو۾  توهان جي ان وڃڻمونکي  ،صبر نٿو اچي

 ،انهن توهان جي پي کي شهيد كيو ،آهنوعدي جا كوڙا راقي ع، ٿو

 سردار آهيو، عرب ۾ توهان اهِل عرب جا ،توهان جي ڀا جو ساٿ نه ڏنو

، يا عراقين کي لکو ته هو ابِن زياد کي كڍي ڇڎينئي قيام رکو 

جيكڎهن ائين ٿي وڃي ته تشريف کڻي وڃو ۽ جيكڎهن توهان کي وڃڻو 
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اهو ملك  آهن واديون ،آهن اتي قلعا و ارادو فرمايوئي آهي ته يمن وڃڻ ج

مان توهان کي  !ڀا خدا جو قسم” :ئونافرماي .“وسيع زمين رکي ٿو

پكو سمجهان ٿو پر مون ته  (مهربان) مشفق (نصيحت كندڙ) صحان

 ن ۽ ٻارن کي ته يته بيب” :ئونعرض كياپو “ .ارادو كري  ڇڎيو آهي

  و.نه ٿي اهو به منظور.“ نه وٺي وڃوگڎ 

 عَ عبدا ابن عباس   تَعَاٰىل  اهللاُ ! چئي كري روئڻ ڀا  ! پياراڀا پيارا َمانْهُ ـَرِ�َ

   .لڳا

نه مڃيائون، انهن پيشاني ، ابِن عمر منع كيواهڑي طرح عبدا 

َوَجّلَ خدا  اي شهيد ٿيڻ وارا مان توکي”كري چيو: چميمبارڪ  جي  عَّزَ

  . “يان ٿورحوالي ك

 عَ ا ابن زبير (ائين ئي عبد  تَعَاٰىل  اُهللا مون پنهنجي : ”) روكيو، فرمايائوننْهُ ـَرِ�َ

جي بي حرمتي ن مكي کاجي سبب  دنبيو آهي ته هك والد ماجد کان ٻڌ

ٿي ، جڎهن روانه مان بڻجان دنبو و كريان ته اهو، مان پسند نٿكئي ويندي

جعفر  حضرت عبدا ابن حضرت، رستي ۾ سندن جي چاچي جي ُپٹ چكا

 اهللاُ تَعَاٰىل عَ طيار (  “ .و  مان به اچان ٿوترسٿورو ”، ) جو خط مليو، لکيل هوَمانْهُ ـَرِ�َ

 عَ حضرت عبدا   تَعَاٰىل  اهللاُ ن امام جن عمرو بن سعيد حاكم مكي کا نْهُ ـَرِ�َ

 عَ مظلوم   تَعَاٰىل  اهللاُ ، گهريو“ امان ۽ واپس گهرائڻ جو”ط جي ال هك خ نْهُ ـَرِ�َ

جي ڀا يحٰي بن سعيد کي واپس وٺي اچڻ ال نهن لکي ڇڎيو ۽ پنهنا

جو واپس تشريف  هٿ ٻڌا پير پكڑيا يٿگڎ كري ڇڎيو. ٻئي حاضر 

 تَعَاٰىل مون رسول ا ”، فرمايائون كيائونمقبول نه پاڻ وٺي هلو،   اهللاُ َصّ�َ

 َواٰلِهٖ  نو ويو آهي، کي خواب ۾ ڏٺو آهي ۽ مون کي هك حكم ڏ َوَسلَّم �َلَيِْه

پڇيائون: اهو خواب  .“يا بچيوڃي  سر پو ان جي تعميل كندس،

جيستائين زنده آهيان كنهن کي به نه ” :كهڑو آهي؟ فرمايائون

  )399، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج. ٿي ويا.  اهو فرمائي كري روانه “ائيندس.ٻڌ
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 عَ جڎهن امام جو ڀا امام محمد بن حنفيه   تَعَاٰىل  اهللاُ وڃڻ  جي  مکي اما نْهُ ـَرِ�َ

جي خبر پهتي، ٿال ۾ وضو كري رهيا هئا، ايتري قدر ُرنا جو ٿال ڳوڙهن 

ايندي  ق شاعر كوفي کانزدَ رَ ٿورو پري پهتا ته فَ  ماماسان ڀرجي ويو، 

 اي رسول ا ”، انهن عرض كيو: ، كوفين جو حال پڇيائونمليا َصّ�َ

 َ�   تَعَاٰىل  َواٰلِهٖ اهللاُ انهن جون دليون حضور سان گڎ آهن  ٹكڑاجي جگر جا  َوَسلَّم لَيِْه

، قضا آسمان تان لهندي آهي ۽ ۽ انهن جون تلوارون بني اميه سان گڎ

   “خدا جيكو چاهيندو آهي كندو آهي.

    بندي اکان نا� طرفابن زياد جي 

 عَ امام (هيڎانهن ته مقصد     تَعَاٰىل  اهللاُ ابن زياد بد هوڏانهن ه ٿيا، ) رواننْهُ ـَرِ�َ

كوه لعلع  کي اها خبر پهتي، قادسيه کان خفان ۽ان باني  جونهاد فساد 

مت تائين ا۽ قطقطانه تائين فوج سان ناكه بنديون كرائي ڇڎيون ۽ قي

وجهڻ جي بنياد   گهاکي گهائل كرڻ ۽ كليجن ۾  مسلمانن جي دلين

 تَعَاٰىل وجهي ڇڎي. امام مظلوم (  اهللاُ قيس بن مسهر کي پنهنجي  )نْهُ ـ عَ َرِ�َ

جڎهن هي ي اطالع ڏيڻ جي ال كوفي موكليو، تشريف آوري ج

 ي گرفتار كري ان خبيث وٽ وٺي ويا.قادسيه پهتا، ابن زياد جا سپاه

ته هن ڇت تي چڑهي  جيكڎهن جان جي خير گهرين ٿو: ”ان مردود چيو
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وت جو اهو ٻڌي كري هو خانداِن نب“ گاريون ڏي. كري حسين کي

و ۽ ا تبارڪ و تعاٰلي فدائي اهِل بيِت رسالت جو شيدائي ڇت تي وي

حسين! اڄ تمام جهان ” ثنا کان پو بلند آواز سان چوڻ لڳا: جي حمد ۽

 َواٰلِهٖ رسول ا  ،کان افضل آهن  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جي صاحبزادي فاطمه  َوَسلَّم َصّ�َ

 عَ زهرا (  تَعَاٰىل  اهللاُ  عَ آهن، موٰلي علي ( حصا ) جي جگر جانْهَاَرِ�َ  تَعَاٰىل  اهللاُ ) جي نْهُ ـَرِ�َ

انهن جو حكم آهن انهن  جو قاصد آهيان، اکين جا نور دل جا سرور 

ابن زياد ۽ ان جي پي تي پو چيو: “ ۽ انهن جي اطاعت كريو مڃيو

هن  انته ِڇت تكري حكم ڏنو  غصي ۾ اچي ودلعنت. آخركار ان مرد

  )402، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  .يوڃ ورائي كري شهيد كيكي کي

، اماِم عرش مقام جي طرف جو بيقرار دل سچي عاشقان وقت ان  

  منهن كري التجا جي لهجي ۾ عرض كري رهيو آهي:

  �1م
� �

�
��� �

� �
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� �
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�
�����م آ� �ش �� �� � �  

َ زهير بن قين بجلي   اهللاُ تَع   جي معيت نْهُ ـاٰىل عَ َرِ�َ

 عَ (امام مظلوم   تَعَاٰىل  اهللاُ ير بن قين بجلي هَ زُ ) اڳتي وڌيا ته رستي ۾نْهُ ـَرِ�َ

 عَ (  تَعَاٰىل  اهللاُ  اهللاُ ) مليا، هي حج تان واپس اچي رهيا هئا، ۽ مولٰي علي (نْهُ ـَرِ�َ َرِ�َ

 عَ  گڎ رهندا  ن امام سانسڄو ڏينه کندا هئا.ر ) سان كجھ رنجشنْهُ ـتَعَاٰىل

ناخوشي گهرائي ورتو هك ڏينهن امام  رهندا هئا، الڳهئا.رات جو 

 ڇڎيو ۽ كهڑي ادا سان دل کسي ورتي آيا، خدا ڄاڻي ڇا فرمائي سان

 عَ  امامسامان ته پنهنجو آيا جو هاڻي جيكو واپس   تَعَاٰىل  اهللاُ سامان  جي نْهُ ـَرِ�َ

گڎ رهڻ چاهي  جيكو مون سان :ائون۽ۡ ساٿين کي چي و۾ رکي ڇڎي

                                                           
 شورعشق جي جرم ۾ مونکي قتل كن ٿا ان ال گوڙ ۽  يعني تنهنجي  1

  نظارو آهي. آهي تون به ڇت تي اچي ڏس ته ڏاڍو خوبصورت
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پو پنهنجو سامان کڻي  ،اهو رهي نه ته هي مالقات آخري مالقات آهي

 عَ  اچڻ ۽ امام  تَعَاٰىل  اهللاُ  سان گڎ ٿيڻ جو سبب بيان كيو ته شهر بلنجر نْهُ ـَرِ�َ

غنيمتون ملڻ تي اسان ڏاڍا  كثيراهو فتح ٿيو  ،اسان جهاد كيو ۾

 احضرت سلمان فارسي  .خوش ٿيا سين  عَ َرِ�َ  تَعَاٰىل جڎهن ” :جن فرمايو نْهُ ـهللاُ

 َواٰلِهٖ محمد  توهان جواناِن آلِ   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جي سردار کي ڏسو ته انهن  َوَسلَّم َصّ�َ

هاڻ اهو وقت “ .سان گڎ دشمن سان وڙهڻ تي هن کان وڌيك خوش ٿجو

پو پنهنجي  .مان توهان سڀني کي خدا جي حوالي كيان ٿو ،اچي ويو

مان نٿو چاهيان ته منهنجي  ،گھر وڃ” :ل کي طالق ڏئي كري چيوزا

  )403، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  “.سبب سان توکي كو نقصان پهچي

صورت وارن جي ادائن ۾ كهڑي قيامت جي  هن سهڻيخدا ڄاڻي ان

هو هر ا ،جنهن کي هك نظر ڏسي وٺندا آهن، هي كشش رکي وئي آهي

يارن سان ياري  هن پو .ئي ٿي ويندو آهيطرف کان ُٹٹي كري انهن جو 

ير ته هَ ئي زُ  آخر هي اهي .فرزند جي پاسداري گهرواري ۽رهندي آهي نه 

 عَ ي علي (آهن جيكي مولٰ   تَعَاٰىل  اهللاُ رکندا ۽ رات جو امام کان رنجش ) سان نْهُ ـَرِ�َ

رکيو جو روكي هي انهن کي ڇا ٿي ويو ۽ كهڑي ادا  ،رهندا هئا ڌار

سان دل  كريعورت کي طالق ڏيڻ تي مجبور ٿي  ،ساٿ ڇڎي عزيزن جو

   .ٿي وياتيارتي ۽ مصيبتون برداشت كري شهيد ٿيڻ  ڏيڻجان 

 اهللاُ تَعَاٰىل عَ  امام مسلم   جي شهادت جي خبر نْهُ ـَرِ�َ

ڻهو ااڳتي وڌيو ته ابن اشعث جو موكليل ماڃان هاڻ هي قافلو 

 تَعَاٰىل جيكو حضرت مسلم  ،مليو  اهللاُ جي وصيت تي عمل كرڻ جي  نْهُ ـ عَ َرِ�َ

 عَ ( ان سان حضرت مسلم هو، سان موكليو ويو مقصد  تَعَاٰىل  اهللاُ جي ) نْهُ ـَرِ�َ

ي كجھ ساٿين امام کي قسم ڏنو ته شهادت جي خبر معلوم ٿيڻ ت

 عَ ( مسلم شهيد .تان کان ئي واپس هلوه  تَعَاٰىل  اهللاُ جي عزيزن ) نْهُ ـَرِ�َ

يا ناحق خون جو  ،به واپس نٿا وڃي سگھون اسان كهڑي طرح” :چيو

 عَ ( بدلو وٺنداسين يا مسلم مرحوم  تَعَاٰىل  اهللاُ  .“نوڃي ملنداسيسان ) نْهُ ـَرِ�َ
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پو جيكي ماڻهو رستي  .“توهان کان پو زندگي بيكار آهي” :امام فرمايو

كوفين اسان کي ڇڎي ڏنو آهي ” :فرمايو انهن کي ارشادمان گڎ ٿيڻ لڳا ها 

رو نه وڃي، اسان کي كجھ به بُ  وکي وڃڻو هجي هليي جنهن هاڻ

ته ماڻهو اهو سمجھي كري گڎ ٿيا هئا  ونئائهفرمايو  سبب اهو ان .“لڳندو

ته امام اهڑي جڳهه تشريف کڻي وڃي ٿو جتان جا ماڻهو بيعت ۾ داخل ٿي 

مكي کان يكي ماڻهن جي جكجھ انهن ي كري سوا اهو ٻڌ ،ويا آهن

پو هك ٻيو  .ويا اهليئي پنهنجي پنهنجي رستي ڏانهن گڎ هليا هئا، سڀ

وڃڻو آهي  ڏانهن هاڻ تلوارن ۽ نيزن”ته  ائينعرض كي ،عربي مليو

جيكو خدا چاهيندو آهي ”فرمايائون: .“ توهان کي قسم آهي واپس وڃو

  )403، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  “اهو ٿي رهندو آهي.

 اهللاُ تَعَاٰىل عَ  حضرت حُر   جي آمد نْهُ ـَرِ�َ

 عَ هاڻي اماِم عالي مقام   تَعَاٰىل  اُهللا کان اڳتي وڌيا  جي منزل شرافعالقي  نْهُ ـَرِ�َ

آهن. هي ٻنپهرن جو وقت آهي، اوچتو هك صاحب بلند آواز سان چيو ا 

قبيلي “ اچن ٿا.۾کجي جا وڻ ڏسڻ ” :ائينيچ“؟ ٿيوڇا ” اكبر، فرمايائون:

ن زمين ۾ کجي جا وڻ كڎهن به نه ه” بني اسد جي ٻن ماڻهن چيو:

سوار معلوم ٿين ” عرض كيو:“ پو ڇا آهي؟” :فرمايائون“ هئا.

ته پو هتي كا پناھ جي جڳھ  منهنجو به اهو ئي خيال آهي.” فرمايائون:“ ٿا.

ن سان دشمن جو مقابلو كري آهي جو ان جي پٺ وٺي كري اطمينا

پهرين ضور انهن کان ها! كوه ذو حسم، جيكڎهن ح” چيائين:“ سگهون.

  “ان تائين پهچي ويا.

 عَ اهي ڳالهيون ٿي رهيون هيون ته سوار نظر آيا ۽ امام   تَعَاٰىل  اهللاُ  نْهُ ـَرِ�َ

سبقت فرمائي كري جبل ڏانهن وڌيا، جڎهن هو وڌيك قريب آيا ته 

امام افسر بڻائي ر آهن جيكي هك هزار سوارن  تي معلوم ٿيو ته حُ 

 تَعَاٰىل (  اهللاُ ) کي ابن زياد بد نهاد وٽ وٺي وڃڻ جي ال موكليا ويا نْهُ ـ عَ َرِ�َ

امام جي سامهون آيا، مالِك كوثر  ٺيك ٻنپهرن ۾ اصحابِ  هيآهن، ا
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گهوڙن کي پاڻي انهن کي ۽ انهن جي ”جي پٹ حكم ڏنو ته 

 اهللاُ تَعَاٰىل عَ (امام  “اريوپي   پاڻي پياريو. جي ساٿين ) نْهُ ـَرِ�َ

، امام مؤذن کي اذان جو حكم ڏنو، پو يوٿجڎهن ظهر جو وقت 

توهان جي طرف منهنجو اچڻ پنهنجي ” انهن ماڻهن سان فرمايائون:

ڻي ن خط ۽ قاصد موكلي مونکي گهرايو، هااهتو مرضي سان نه ٿيو،

ته مان توهان جي شهر هالن نه ته  ،جيكڎهن اطمينان جو اقرار كريو

: تكبير پڑهو. ائونچي۽ مؤذن کي كنهن به جواب نه ڏنو“واپس وڃان.

 عَ امام (  تَعَاٰىل  اهللاُ ساٿين کي تون نماز  پنهنجي” فرمايو: ر کي) حُ نْهُ ـَرِ�َ

نماز “ هان پڑهايو اسان سڀ مقتدي آهيون.نه، تو” :ائينچي“ پڑهائيندي؟

 عَ کان پو حر، پنهنجي مقام تي ويو، امام   تَعَاٰىل  اُهللا ا تعالٰي جي تعريف  نْهُ ـَرِ�َ

َوَجّلَ : جيكڎهن توهان ا ائونفرمايي کانهن ماڻهن  کان پو كرڻ کان  عَّزَ

ئي آهي جو اسان  ته خدا جي رضامندي ان ۾ ويسڃاڻکي صحيع ڊڄو ۽ حق 

ن، جيكڎهن يوٿيڻ جا مستحق آه حاكماهلبيت انهن ظالمن جي مقابلي ۾ 

 ۽ طن۽ پنهنجي خَ و يسڃاڻتوهان اسان کي ناپسند كيو ۽ اسان جو حق نه 

  “ته مان واپس وڃان.چاهيو را رکڻ قاصدن جي خالف اسان جي باري ۾

وا! اسان نٿا ڄاڻون كهڑا خط ۽ كهڑا قاصد؟ امام ”حر عرض كيو: 

مان خط موكلڻ ” يو:ريل خط كڍي سامهون رکي ڇڎيا. حر چڀ ٿيالٻه 

ي ويو آهي ته جتي به توهان کوارن ۾ ناهيان، مونکي ته هي حكم ڏنو 

ويجهو  هنجي موتنت”ائون: فرماي“ ابن زياد وٽ پهچايان.ڏسان كوفي، 

حر  .“واپس هلون”کي حكم ڏنو ته  پو ساٿين“ آهي ۽ ارادو پري.

  “ڇا ٿو چاهين؟ ! تونجي ما توتي روئيننهائون: تفرماي” روكيو.

سڄي عرب ۾ كو ٻيو اها و قسم! توهان کان سوا خدا جٻڌو! :چيائين

به  چاهي كيرچوان ها اهو ما کي برابر  ڳالھ كري ها ته مان ان جي

اهڑي موقعي تي پاڪ ته مان نالو توهان جي ما جو  ، پر وا!هجي

عرض .“ هيآمطلب ڇا  تنهنجو آخر” :فرمايائون “وٺي ئي نٿو سگهان.
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مان توسان  ته: ”فرمايائون .“ابن زياد وٽ حضور جو وٺي هلڻ” :كيائون

  .“توهان کي نه ڇڎيندس !و قسمته خدا ج” چيائين: “گڎ نه ويندس.

 عَ جڎهن ڳالھ وڌي ۽ حر ڏٺو امام   تَعَاٰىل  اهللاُ ته راضي نه ٿيندا ۽  هيئن نْهُ ـَرِ�َ

ائون جي ايمان اجازت نه ڏني  ته عرض كي هنكا گستاخي كرڻ به ان

جڎهن شام ، ها هن ته حضور کان الڳ نٿو ٿي سگهانمان سڄو ڏين”ته 

جو ٿجو عذر فرمائي كري الڳ  وڃڻ يڏي ته توهان مونکان عورتن ٿئ

۽ رات ۾ كنهن به وقت موقعو وٺي تشريف کڻي وڃجو، مان ابن زياد 

موكليندس. شايد ا تعاٰلي اهڑي كا صورت پيدا  يکي كجھ لک

نه  همتمبتال ٿي كري معاملي ۾نا مناسب كري جو مان كنهن 

  )407، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  كري سگهان.

ي وفائي ۽ قيس بن مسهر جي شهادت جي خبر�وفين جي ب  

حال  ،كوفي کان چار ماڻهو ايندي مليا ،پهتا “عذيب الهجانات”جڎهن 

رئيسن کي  شهر جي” :مري عرض كيوا عا مجمع بن عبيد ،ائونيپڇ

ن سان يروپين اشرفن کي يجي ٿيل هن۽ ان ويو ٹوڙيو وڏين رشوتن سان

رهيو عوام  .مخالف ٿي ويا يحضور ج سڀ گڎ ٿي ويو آهي هو ته و ڀري

 عَ انهن جون دليون حضور   تَعَاٰىل  اُهللا جهكيل آهن ۽ سڀاڻي انهن  طرفجي  نْهُ ـَرِ�َ

  منهنجي” :نوائفرماي .“كسيل هونديون تلوارون حضور تي جون ئي

 عَ امام  “.قتل كيا ويا” ائون:چي“ ؟د قيس جو كهڑو حال آهيقاص   تَعَاٰىل  اهللاُ  نْهُ ـَرِ�َ

۽ چكو كو پنهنجي منت پوري كري ” ار روئي ڏنو ۽ فرمايائون:بي اختي

  “.۾ آهي، اٰلهي! اسان کي ۽ انهن کي جنت ۾ جمع فرما كو انتظار

اوهان سان گڎ ٿورا ماڻهو آهن جيكڎهن ” طرماح بن عدي عرض كيو:

 ئي نه حر جي جماعت ئي اوهان سان وڙهي ته كفايت كري سگهي ٿي،

ان هك ڏينهن پهرين مون كوفي ۾ ڏٺي ک ُهتان هلڻاها جماعت جيكا 

جي طرف روانگي جي ال تيار آهي. مون پنهنجي عمر  اوهانهئي، جيكا 

۾ ايتري وڏي فوج كڎهن به نه ڏٺي، مان حضور کي قسم ڏيان ٿو ته 
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ئين جي قدرت هجي ته ا به جدائي جيتري گرانٺ جيكڎهن انهن کان هك

ٰلي آرام ۽ ي باذِن ا تعاو ۽ جيكڎهن اها جڳهه منظور هجي جتكي ئي

جاء جي گڎ كوهِ آاطمينان سان قيام فرمائي كري تدبير فرمايو ته مون سان 

جي سبب سان اسان غسان ۽ حمير ۽ نعمان بن  طرف هلو، وا ان جبل

   “ن.۽ عجم جي سڀ حملن کان محفوظ رهياسيعرب  بادشاهن بلكهالمنذر 

وارن کي فرمايو، خدا جو كري آجاء ۽ سلمي جي رهڻ  حضور! اتي ترسي

دل حاضِر خدمت اسوار ۽ پي ڏينهن  نه گذرندا جو قوِم طئي جا ڏهه !قسم

مرضي مبارڪ هجي ته اسان وٽ ركجو ۽  جيكڎهن  ، پو جيستائينٿيندا

 سان گڎويهه هزار جوان حضور  مانپيش قدمي جو قصد هجي ته بني طئي 

۽  تلوار هالئينداحضور جي سامهون  جيكي ،كري ڇڎڻ منهنجو ذمو آهي

حضور تائين دشمن نه  ته باقي رهندو شخص  به مان كو هنجيسيتائين ان

۽ اسان جي  ،يڏسٺي جزا هان کي ا تو” . ارشاد ٿيو:پهچي سگهندا

  “ن اسان ڦري نه ٿا سگهون.آهي جنهن تا ٿي وئيڳالهه كجهه  جي كوفين

  )409، ص. 3، ج. (ال�امل يف التاريخ .“كري انهن کي رخصت كيو اهو فرمائي

اهللاُ تَعَاٰىل عَ  اماِم عالي مقام    جو خواب ڏسڻ نْهُ ـَرِ�َ

�ِ َرّبِ ”۾ هك خواب ڏٺو، جاڳيا ته  رستيامام     
ّٰ
�ِ� 

ُ
�َۡمد

ۡ
ۡيه راِجُعون َو ا�

َ
ا ِال

َّ
ِ� َوِان

ّٰ
ا �ِ�

َّ
ِان

�
ۡ
ِم�

َ
َعال

ۡ
 عَ فرمائيندي اٿيا. امام زين العابدين  “ال  تَعَاٰىل  اهللاُ اي ” :عرض كيو نْهُ ـَرِ�َ

 “؟ڳالهه مالحظه فرمائي ! مان توهان تي قربان، كهڑيمنهنجا بابا

، چئي رهيو هو ماڻهو هلي رهيا خواب ۾ هك سوار ڏٺو” :فرمايائون

ون هن جي طرف هلي رهيون آهن مجون قضائون ان هن۽ ان آهن

حضرت  “اسان کي اسان جي قتل جي خبر ڏني پئي وڃي. سمجهيو

 عَ ( بدينامام زين العا  تَعَاٰىل  اهللاُ برائي نه  ا توهان کي كا”: چيو )نْهُ ـَرِ�َ

عرض  “ضرور آهيون.” فرمايائون:“ ڇا اسان حق تي ناهيون. ،ڏيکاري

، ته كهڑي جڎهن اسان حق تي جان ڏيون ٿا ۽ قربان ٿيون ٿا” ائون:كي

انهن سڀني جزائن کان بهتر  کي هانا تو” :فرمايائون “اهه آهي.ورپ

    .“کي كنهن پي جي طرف کان مليكنهن پٹ زا ڏي جيكا ج
  )411، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج. 
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 ِاهللاُ تَعَاٰىل عَ  مقامعرِش  ابن زياد جي طرف کان امام  تي سختي جو  نْهُ ـَرِ�َ

  ح�م

ابن  کيجڎهن نينٰوي پهتا ته هك سوار كوفي کان ايندي مليو، ان حر

جتي لهن، ميدان تي  جانسين تي سختي كح”زياد جو خط ڏنو، لکيل هو: 

سان گڎ رهندو ايستائين جو  ن هي قاصد برابر تو، پاڻي کان پري رهلهن

حر خط “ كهڑي تعميل كئي.مونکي خبر ڏي ته تو منهنجي حكم جي 

ن جي مونکي حكم آيو آهي مان ه”گذارش كئي ته پڑهي امام سان 

موكليو ائي هي قاصد مون تي جاسوس بڻ خالف نٿو كري سگهان جو

   “ويو آهي. 

خدا جو قسم! ان کان پو جيكو كجھ ”هير بن قين عرض كيو: ز  

اچڻ  اڳتي جو قتال اسان کيٹولي سخت ٿيندو ان کان گهڻو ايندو اهو ان 

اهي  “.اسان ابتدا نه فرمائيندا سين”ارشاد ٿيو: “ آسان آهي. کانواري قتال 

محرم جي ٻي رات جو  ئي ڳالهيون ٿي رهيون هيون جو سج لهي ويو ۽

چنڈ پنهنجي هلكي هلكي روشني ڏيکارڻ لڳو، ٻئي لشكر الڳ الڳ 

  )411، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  ُركيا.

رسول جي رات ۾ روانگي نواسئه  

 ان ٿيون ۽ بزِم فلك جاچوڌنديون يون كنارن کان اونداه جي اوڀرهاڻي 

جي خدا  ۽ سياح لم جاعائي فضا، روشن ٿيندا پيا وڃن (يعني ستارا) ڏيئا

جي رفتار ٻڌائڻ  زماني ،خاموش ٿي ويا آهنٻولي كري   کيآزاد مخلوق پ

ن جو حساب سمجهائڻ واري جنتري اسالمي سال جي واري گهڑي ۽ عمر

ائين جي حد ت بلندي  جنهن کي قدرت جي زبردست هٿ قديمجنتري 

لكش ادائون ڏيکاري روپوش ٿي د پهچائي ڇڎيو آهي، كجھ پنهنجون

نگاهون جيكي  .ٿي ويو آهي گهاٹو به ين جو رنگ اڃائي، اونداهو

جي وسيع آبادي ۾ پري جي شين کي اطمينان  اتقريبن ٻه كالڪ پهرين دني

ٿوري فاصلي  ، هاڻي هيون هيون۽ پرکي سگهندي ونمكمل ڏسنديسان 
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آهن ۽ جيكڎهن  ونبلكه ناكام رهجي وينديمنجهي ۾  تي به كم ڏيڻ

ان کي صاف معلوم  اندهيروسياه  رات جوو آهي ته ھ نظر به اچي ويندكج

آهي. وقت جي گهڻي گذرڻ ۽ ڳالھ ٻولھ جي ركجي  وندٿيڻ کان روكي

ٿي وئي آهي. خطرناڪ آهي رات اڃا به  خاموشي پيدا كري ڇڎيوڃڻ 

سمهي گهري ننڈ ڻ وارا سمهجهكيل آهن جاڳيل رات تارن جون اکيون 

گهري  تيرهيو آهي. حر جي لشكر زماني تي  هلي ، ننڈ جو جادو رهيا آهن

ي جن ايتري رات انهي ئي موقعي ه، امام جنت مقام جن وئي ڇانئجي ننڈ

ائي جون تياريون فرم ُاتان هلڻجاڳي جاڳي كري گذاري آهي، انتظار ۾ 

۽ عورتن ٻارن  شام کان ٻڌي رکيو هو لڎيو ويوسامان جيكو رهيا آهن،

رات ۾ فقط ان  ونداهياهاڻي هي مقدس قافلو ان  .يو ويوکي سوار ك

آسري تي روانو ٿي ويو آهي جو رات گهڻي آهي دشمن سمهندا رهندا ۽ 

سين، باقي رات ٿيڻ تائين گهڻو اڳتي نكري ويندا اسان انهن کان صبح

  هلندي ۽ سوارين کي تيز هالئيندي گزرندي.

ميداِن �ربال ۾ آمد   

، ته كٿي ٿيهاڻي تقدير جون خوبيون ڏسو ته مظلومن جي صبح ٿئي   

ي هجري جي ٻ 61 الحرام ، هي محرما اكبر!كربال جي ميدان ۾، 

ر وٺي امام جي . عمرو بن سعد پنهنجو لشكجو ڏينهن آهي خميستاريخ ۽ 

ان بد بخت کي ابن زياد بد نهاد كفار ديلم جي جهاد  مقابلي تي اچي ويو،

 جو فرمان لکي ڇڎيو“ يرَ ”تي مقرر كيو ۽ فتح جي صلي ۾ حكومت 

، بد نصيب جي نيت ُبرائي تي آئي، گهرائي ٻڌئينامام مظلوم جي خبر  هو.

 ، پهرين حسين سان مقابلوكرملتوي  ارادوهوڏانهن جو ” ته كري چيائين

 “مونکي معاف كر.” :چيوان “ .، فارغ ٿي كري هوڏانهن وڃجانكر

واپس  (دستاويز) نوشتاپر ان شرط تي جو اسان جو  آ بهتر” :چيائين

سان مشورو كيو، سڀني منع دوستن هري هك ڏينهن جي مهلت گُ  هن “ڏي.

اي ماما! مان توکي ”كيو ۽ ان جي ڀاڻيجي حمزه بن مغيره بن شعبه چيو، 

ٿجان! ا جو  ته حسين سان مقابلو كري گناهگار نه خدا جو قسم ڏيان ٿو
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هجي ان کي ڇڎي ڏيڻ ان جيكڎهن سڄي دنيا تنهنجي سلطنت ۾  قسم!

. “جو تون خدا سان حسين جو قاتل ٿي كري ملينکان آسان آهي 

،  رات جو آواز آيو وسوچ وچار رهي۾ پر ناپاڪ دل “نه ويندس.” :چيائين

  كو چوي ٿو، 

  َاْم اَْرِجُع َمْذُمْوًما �َِقْتِل حَُس�ْ�  َا اَْترُُك ُمْلَك الر�ّي َوالر�ّي َرغَْبة

ةُ ع��  ا َو �ِْ� َقْتلِ�ِ الن�اُر ال��ِْ� َلْيَس دُْونَ�َ    حَِجاب َو ُمْلُك الر�ّي ُ��

آهي، يا  ءشيپسنديده چيو: ري جي حكومت ڇڎي ڏيان! ۽ اها وڏي 

 عَ قتل حسين   تَعَاٰىل  اهللاُ جي مذمت برداشت كيان ۽ ان جي قتل ۾ اها  نْهُ ـَرِ�َ

    .روڪ ناهي ۽ ري جي سلطنت اکين جي ٿڌاڻ آهي يباهه آهي جنهن ج
  )412، ص. 3ج. (ال�امل يف التاريخ، 

 اهللاُ تَعَاٰىل عَ  امام مظلوم    تي پاڻي بند ٿيڻ نْهُ ـَرِ�َ

يْ ” نبي دين ،مظلوم جي قتل جي را قرار ٿي آخر امامِ  نَْيا 1ُن َالد�  “َمزَْرَعُة الد�

 ءساقي ،تي پنج سئو سوار موكلي كريوادين فرات جي  مطابق جي

ٻنهي  ،ئي ورتوهك رات امام گھرا .كوثر جي پٹ تي پاڻي بند كيو

 اهلِ ”، امام سمجھايو ته. دير تائين ڳالهيون ٿيونلشكرن جي وچ ۾

ان ” ائونفرماي .“ويندوڊاهيو منهنجو گھر ” ائينچي .“باطل جو ساٿ ڇڎ

 .“داد کسجي ويندييمنهجي جائ” ائينچي .“ندسڏي هرائياٺ کان سٺو

    )413، ص. 3ج. (ال�امل يف التاريخ،  “ .سٺي عطا فرمائيندسکان ن : اارشاد ٿيو

  امام جي خالف ورغالئڻ جو شمر ۽ ابن زياد کي خط جو سعد ابن

ي قدر يترجنهن جو اثر ا ،ٹي چار راتيون اهي ئي ڳالهيون هليون

حسين ”ٿيو جو ابن سعد هك صلح وارو خط ابن زياد کي لکيو ته 

يا كنهن  پس وڃڻ ڏيو يا يزيد وٽ وٺي هلوچاهن ٿا يا ته مونکي وا

                                                           
  : سچ آهي )دين دنيا جي پوک آهي.(   1

�ا         
�

�  �  آ�   � �   � ��
� �

 �۔ ��  ��
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حاالنك  .“ن ۾ تنهنجي مراد حاصل آهي، اد تي هليو وڃاناسالمي سرح

ابن زياد خط پڑهي  ،وٽ وڃڻ جو بلكل نه فرمايو هو امام يزيد پليت

! هي ڳالهيون مڃي ٿواڇا ” :خبيث چيو ظالمشمر  “.بهتر آهي”كري چيو 

 عَ  جيكڎهن حسين! قسم خدا جو  تَعَاٰىل  اُهللا بغير تنهنجي اطاعت كري هليا  نْهُ ـَرِ�َ

ت، ۽ ذل يكمزور الويا ته انهن جي ال عزت ۽ قوت هوندي ۽ تنهنجي 

مالك  تون سزا ڏين تهجيكڎهن  ايئن نه بلك تنهنجي حكم سان وڃي،

و آهي ، مون ٻڌآهين ۽ جيكڎهن تون معاف كرين ته تنهنجو احسان آهي

هيون ٿينديون ۾ ڳال سعد جي وچ ۾ سڄي سڄي رات ته حسين ۽ ابنِ 

 سعد تنهنجي را مناسب آهي تون منهنجو خط ابنِ : ”ابن زياد چيو .“آهن

نه ته تون لشكر  جانجي اطاعت ك وٽ کڻي وڃ جيكڎهن هو مڃي ته ان

موكلي ر كٹي كري مون ڏانهن جو سردار آهين ۽ ابن سعد جو س

هن ان كري مون توکي حسين ڏان”پو ابن سعد کي لکيو ته  .“ڇڎجان

يا ان  ڏين  ههڊيگ۽  ينيا اميد ڏيار يٿ يو هو ته تون ان کان ال تعلق موكل

 چئو سين کي منهنجي فرمانبرداري جوح !ڏس  .يني وڃجو سفارشي بڻج

جيكڎهن مڃي وڃي ته مطيع بڻائي كري هتي موكل نه ته ان کي ۽ ان 

جي ساٿين کي قتل كر جيكڎهن تون اسان جو حكم مڃيندي ته توکي 

  .“جو لشكر شمر جي ال ڇڎي ڏيانعام ملندو نه ته اسان  فرمانبرداري جو

محل بن حزام ان سان گڎ گڎ جڎهن شمر خط ورتو ته عبدا ابن ابي ال 

 عَ  ين بنت حزام مولٰي عليم البني اُ ڦِ ان جي ڦُ   تَعَاٰىل  اهللاُ جي زوجه ۽ مولٰي  نْهُ ـَرِ�َ

 عَ َرِ�َ  حضرت عباس ۽ عثمان ۽ عبدا ۽ جعفر ،ُپٹَ  جا علي  تَعَاٰىل جي  ۡم نْهُ ـ اهللاُ

جي ال )  اٹن (ڦڦي جي پٹنڦڦُ ن ن پنهنجي اُ . ان ابن زياد ساوالده هيون

انهن  ،اهو خط ان انهن صاحبن وٽ موكليو ، هن لکي ڇڎي.ھريامان گُ 

اسان کي تنهنجي امان جي ضرورت ناهي ابن سميه جي امان کان ” :فرمايو

  )414، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  “.جي امان بهتر آهي تعاٰلي ا
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اچڻ ابن سعد وٽ وشمر ج  

تنهنجو ” :، ان چيود کي ابن زياد بد نهاد جو خط ڏنوجڎهن شمر ابن سع

منهنجو خيال آهي ته تو ابن زياد کي منهنجي تحرير تي عمل  برو ٿئي،

، كرڻ کان ڦيري كم بگاڙي ڇڎيو، مونکي صلح ٿيڻ جي پوري اميد هئي

خدا جو قسم! ان جي پي جي دل   كندانه  اطاعت قبولبه  كڎهنحسين 

 “؟چاهينكرڻ ٿوڇا  تون يڻها”شمر چيو:  “آهي. اڳيانان جي 

عباس ۽ ان امام جي ساٿين مان شمر  .“جيكو ابن زياد لکيو آهي”چيائين: 

اهي  “اي ڀاڻيجؤ! توهان کي امان آهي.”: جي حقيقي ڀائرن کي گهرائي چيو

ٿي كري اسان کي  عنت توتي ۽ تنهنجي امان تي، مامول ا جي” :چوڻ لڳا

 َواٰلِهٖ امان ڏين ٿو ۽ رسول ا   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  جي پٹ جي ال  امان َوَسلَّم َصّ�َ

                              )414، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج. “ ناهي.

 خواب ۾ جِد �ريم ْ  اهللاُ تَعَاٰىل �َلَي     جن جي تشريف آوري وََسلَّم ِه وَاٰلِهٖ َصّ�َ

قت هجري جي نائين تاريخ آهي ان و 61جي شام ۽ محرم  خميسهي   

ڏني وئي  حركتجهنمي لشكر کي سردار جواناِن جنت سان مقابلي ۾ 

جي جا شينهن، خيمه اطهر كرار حيدرِ  جا مستشهادت جي جام  اهيآهي ۽ 

 ۾خواب  آهي، اک لڳي وئي ،جلوه فرما آهن وڙهڻ ال تيار سامهون

 وَاٰلِهٖ كريم  پنهنجي جدِ   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جگر جي ٹكري  اٿن ته پنهنجيکي ڏٺو  وََسلَّم َصّ�َ

 !الٰهي “اَلل��ُم� اَعِْط الْحَُس�َْ� َص�ْ�ًا و� اَجْرًا” رکي فرمائي رهيا آهنهٿ مبارڪ جي سيني تي 

هاڻي عنقريب اسان ”ٿئي ٿو ته ۽ ارشاد حسين کي صبر ۽ اجر عطا كر. 

جوِش مسرت ۾  “سان ملندي ۽ پنهنجو روزو اسان وٽ اچي افطار كندي.

ڏٺائون ته دشمن حملي جو قصد كري رهيا آهن،  ،امام جي اک کلي وئي

سان امام هك رات  مقصدکي وصيت كرڻ جي  پوينجمعي جي خيال ۽ 

ي جي مهلت گهري، ابن سعد مشورو ورتو عمرو بن حجاج زبيد

 ڻيتوکان هك رات جي مهلت گهرن ته ڏ جيكڎهن ديلم جا كافر به: ”چيو

  )415، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  “ڏني وئي.مهلت  مطلب ته گهرجي.
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اهللاُ تَعَاٰىل عَ  اماِم عالي مقام     مقابلي جي تياري سانجي لش�ر  نْهُ ـَرِ�َ

طنبو ا،هتي اها كاروائي ٿي جو سڀ خيمه هك ٻئي جي قريب كيا وي

  ، خيمن جي پٺيان يون ويونجون رسيون پاڻ ۾ مال
َ
 خوٹي كري نركلکڎ

 وغيره خشك كاٺين سان ڀري ڇڎيون، هاڻي مسلمان انهن كمن (نرسل)

۽ امام پنهنجي آهن  ٿيا حاضرکان فارغ ٿي كري امام جي خدمت ۾

صبح اسان کي دشمنن سان ملڻو ” :گهروارن ۽ ساٿين سان فرمائي رهيا آهن

ات باقي ئر رن، هيکي اجازت ڏيان ٿو توهان سڀني سان  خوشي انم ،آهي

هك ماڻهو منهنجي اهِل بيت مان  ۽ هك وڃو اليآهي جتي جڳھ ڏسو ه

 .سڀني کي جزا خير ڏيتوهان  تعالي ا گڎ وٺي وڃي، هك هك کي

جو ا تعالٰي مصيبت  ٿي وڃو، ايستائينجدا جدا شهرن ۾ ۽ ڳوٺن 

اهو ٻڌي “ نکي ڏسندا ته توهان جو پيڇو نه كندا.ٹاري، دشمن جڎهن مو

پٹن ، ڀائٹين ۽ عبدا ابِن جعفر جي كري امام جي ڀائرن، صاحبزادن

 جو توهان کان پو اسان كنهن ال كيون ان ال اهو” عرض كيو:

اهڑو منحوس ڏينهن نه ڏيکاري جو توهان ي ، ا اسان کرهون هزنده

   “نه هجو ۽ اسان باقي هجون.

 عَ مسلم شهيد    تَعَاٰىل  اهللاُ  عَ  توهان کي مسلم” فرمايو: کيجي ڀائرن  نْهُ ـَرِ�َ  تَعَاٰىل  اهللاُ  نْهُ ـَرِ�َ

وڃو، عرض  ا، توهان هليجو قتل ئي كافي آهي مان اجازت ڏيان ٿو

پنهنجي ”ئون ته ؟ اهو چ۽ اسان ماڻهن کي وڃي ڇا چونداسين: كيائون

۾ گهيري ي دشمنن جي ڀا ک سٺي ، پاڻ ۾ سڀ کانسردار، پنهنجي آقا

، نه تلوارون ياسينگڎ تير اڇاليا، نه نيزا هن، نه انهن سان ڇڎي آيا آهيون

پو انهن تي ان کي خبر ئي ناهي ته اسان جي وڃڻ کان هاليون سين ۽ اس

ن به ائين نه كنداسين بلكه پنهنجون ! اسان كڎهڇا گذريو، خدا جو قسم

، توهان تي جي قدمن تي فدا كري ڇڎينداسين انجانيون، پنهنجا ٻارٻچا توه

رو كري جيكا توهان کان قربان ٿي مري وينداسين ا ان زندگي کي بُ 

 يهجپو.  
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��1  

� � �ں ��ں ���رہ ���رہ �� � �دم �ِد ���   ر� ��

ڇا اسان حضور کي ڇڎي هليا ”مسلم بن عوسجه اسدي عرض كيو: 

ادا كري ا جي سامهون معذرت وڃون ۽ هينئر اسان حضور جو كو حق 

جي جڳھ ناهي پيدا كئي، خدا جو قسم! مان ته توهان جو ساٿ نه 

ڇڎيندس، ايستائين جو پنهنجو نيزو دشمنن جي سينن ۾ ٹوڙي ڇڎيان ۽ 

خدا گواھ آهي  ،جيستائين تلوار منهنجي هٿ ۾ رهي، وار كندو رهان

ستائين جو توهان جيكڎهن مون وٽ هٿيار به نه هجن ته مان پٿر هڻان، اي

وََجّلَ ا  اهڑي طرح ٻين ساٿين به گذارش كئي، “سان گڎ ماريو وڃان.  عَّزَ

 ت الفردوسجن۽  )414، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج. ، انهن سڀني کي جزا خير فرمائي

 عَ ۾ اماِم عالي مقام   تَعَاٰىل  اهللاُ  كريم  جي جدِ  هنجن جو ساٿ ۽  ان نْهُ ـَرِ�َ َصّ�َ

 َواٰلِهٖ  اهللاُ   �َلَيِْه ۽ حشر ۾  جو سايو عطا فرمائي ۽ دنيا ۽ آخرت، قبر َوَسلَّم تَعَاٰىل

   بخشي ڇڎ. خوشنصيبي  جي بركتن سان هناسان کي ان

ْ مِ احِ الر�  َم حَ ْر �� يا اَ مِ آ ��.  

 عَ انهي ئي رات ۾ امام   تَعَاٰىل  اُهللا كجھ اهڑا شعر پڑهيا جن جو مضمون  نْهُ ـَرِ�َ

 ،كري رهي هئيپيش اکين جي سامهون  جي تصوير الچاريحسرت ۽ 

۽ ۽ شام خدا ڄاڻي كيترن دوستن ۽ عزيزن کي قتل كري ٿو  زمانو صبح

تي راضي نٿو ٿئي. ٿيڻ  ان جي بدلي ۾ ٻئيجنهن کي قتل كرڻ چاهي ٿو 

 عَنْهَاآواز حضرت زينب خراش دل  يواري واقعي جي خبر ڏيڻ وار  تَعَاٰىل  اُهللا  َرِ�َ

ٿي كري رڙيون كندي  بيقرار، صبر نه ٿي سگهيو يپهت۾  نجي كن

، هجي هان اچي وئيت موكاش! هن ڏينهن کان پھرين مونکي ”ڊوڙيون، 

اڄ منهنجي پي علي دنيا کان  اڄ منهنجي ما فاطمه جو انتقال ٿئي ٿو،

، اي حسين! ، اڄ منهنجو ڀا حسن جو جنازو نكري ٿوگذاري وڃن ٿا

                                                           
ڦرندس ان ويجهو جي گهٹي جڎهن مان تنهنجي  هوندواهو سمان ڏاڍو سٺو  1

   .رت سان ڀريل دامن ٹكرا ٹكرا هوندو حالت ۾ جو منهنجو ُمنهن
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  اهو فرمائيندي “!دل جا ٺار وين جي پن جي نشاني ۽ اي گذرڻ وار

  ري پيون.كِ بيهوش ٿي 

آهي جو بيهوش ا اكبر! اڄ مالِك كوثر جي گهر ۾ ايترو پاڻي به نه  

! اي ڀيڻ” :ته فرمايائون ن هوش آيوڀيڻ جي منهن تي ڇڑكيو وڃي. جڎه

۽  ته سڀني زمين وارن کي مرڻوڄاڻي وٺ  ا کان ڊڄ ۽ صبر كر،

، کي گذرڻو آهي، ا کان سوا سڀ فنا آهيسڀني آسمان وارن 

منهنجو پي، منهنجي ما،  عَ منهنجو ڀا   تَعَاٰىل  اهللاُ مون کان بهتر هئا.  منْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ هر مسلمان کي رسول ا   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جي رستي تي هلڻ  َوَسلَّم َصّ�َ

  )416، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.    “گهرجي.
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� 
� �   �اِر �� �

�
  �روں  �  �  آج  آرا��
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  محرم الحرام ۽ خانداِن رسالت تي ظلم ۽ ستم جو آغاز هڏه

واري  سوير صبحجمعي جي  ۽ ئي اينديصبح  ڏينهن وج هعاشور  

 عَ . اماِم عرش مقام (ندي آهيڏيکاري ظرمنهڑوجمحشر گهڑين  تَعَاٰىل  اهللاُ ) نْهُ ـَرِ�َ

، چاليھ ن ٻاهر ايندي پنهنجي ٻاهتر ساٿين، ٻٹيھ سوارنخيمه اطهر کا

، هئا. ساڄي ٻانهن تي زهير بن قين جو لشكر ترتيب ڏئي رهيا نلادپي

 عَ ( 1کاٻي ٻانهن تي حبيب بن مظهر  تَعَاٰىل  اهللاُ ۽ نشان سردار بڻايا ويا ) هُ نْ ـَرِ�َ

 عَ تي حضرت عباس ( يرابرد  تَعَاٰىل  اهللاُ ) مقرر فرمايا ويا ۽ حكم ڏنو نْهُ ـَرِ�َ

ويو ته خندق جي كاٺين ۾ باهه ڏني وڃي ته دشمن هتان کان رستو نه 

                                                           
تاريخ جي كتابن ۾ انهن جو نالو حبيب بن مطهر ۽ حبيب بن مظاهر به ....... 1

 اهللاُ تَعَ آيو آهي.    . علميهنْهُ ـاٰىل عَ َرِ�َ
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 )نْهُ ـعَ  یَرِضَى اُ َتَعالٰ (مقام ان انتظام کان پو امام جنِت  .وٺن

وٺڻ جي ال تشريف کڻي  طهارتواسطي ي جي پكي اراد شهادت جي

 عَ (ربه، يزيد بن حصين همداني  ن بن عبدعبد الرحمٰ  .ويا  تَعَاٰىل  اهللاُ ) َمانْهُ ـَرِ�َ

 اسانامام جي فارغ ٿيڻ کان پو ته جي دروازي تي منتظر آهن  خيمي

لڻ جي ڳالهه ن سان كا کِ عبد الرحمٰ  ،ابن حصين .يونسنت ادا كاها به 

  ائون:چي “؟لڻ جو كهڑو موقعو آهياهو کِ ” :هن چيوان ،كئي

جواني ۾ به كڎهن ته قوم کي خبر آهي ڄي آهي منهنجي س گواھخدا ”

جي سبب خوش  ، هن وقت مان ان شيءلڻ جي عادت نه هئيمنهنجي کِ 

ن لشكر کي ڏسين تون ا .ملڻ واري آهيهاڻي آهيان جيكا رهيو  ٿي

جو قسم اسان  خدا ،بيٺو آهي تيار الجي ٿو جيكو اسان جي مقابلي 

ن جي مالقات ۾ ايتري ئي دير باقي آهي جو اهي تلوارون ۾ ۽ حورُ 

  .“ٹٹي پون  کڻي كري اسان تي

 عَ (اماِم جنِت مقام   تَعَاٰىل  اهللاُ ٻاهر تشريف کڻي ويا ۽ ڏاچي تي سوار ) نْهُ ـَرِ�َ

جي طرف تشريف  ماڻهنسخت دل جي ال  حجت پوري كرڻ كري ٿي

منهنجي ڳالهه ٻڌو ۽ جلدي  !انسانو” ائون:هچي فرمايقريب پ .کڻي ويا

و نه ته پنهنجي ينه كريو جيكڎهن توهان انصاف كيو ته سعادت ماڻ

مان مهلت  .كري وٺوَاَٿَو ساٿين کي جمع كيو ۽ جيكو كجھ كرڻو 

منهنجو ا جنهن قرآن الٿو ۽ جيكو نيكن کي دوست  ،نٿو چاهيان

  .“آهي )اهيندڙ(كم ٺرکي ٿو منهنجو كارساز

بي اختيار  جي كنن تائين پهتوآواز انهن جي ڀينرن  امام جو اهو      

امام حضرت عباس ۽ امام زين العابدين کي خاموش  ،ٿي روئڻ لڳيون

انهن کي تمام گھڻو  !خدا جو قسم” :فرمايو جي ال موكلي ڻرائك

 ڀال”  :فرمائڻ لڳاكري ٿي  هجي طرف متوجه بدبختن پو.“ روئڻو آهي

كجهه  ......؟آهيانمان كير  ته  ويمنهنجو نسب ته بيان كريو ۽ سوچ

ٿي سگھي  جائزڇا منهنجو قتل توهان کي  ،اندر ۾ جهاتي پائي ڏسو 
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ڇا مان  ......منهنجي بي حرمتي توهان کي حالل ٿي سگھي ٿي؟ ......ٿو؟

 َواٰلِهٖ (توهان جي نبي   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ ...... ڇا توهان نه ؟هٹو ناهيانو ڏوج) َوَسلَّم َصّ�َ

 َواٰلِهٖ ته رسول ا ٻڌو   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  :مونکي ۽ منهنجي ڀا کي فرمايو َوَسلَّم َصّ�َ

ڳالهه توهان ڇا ايتري  ؟......جنت جا سردار آهيو اهلِ  توهان ٻئي جوانانِ 

  “؟......کان روكڻ ال كافي ناهيوهائڻ کي منهنجي خون 

حبيب بن  .“اسان نٿا ڄاڻون تون ڇا چئي رهيو آهين:”چيو ودمردشمر 

َوَجّلَ ا ” :مظهر فرمايو تنهنجي دل تي مهر كري ڇڎي آهي هاڻ تون  عَّزَ

منهنجي سوا  !خدا جو قسم: ”پو امام مظلوم فرمايو .“كجھ نٿو ڄاڻين

 ناهيو ته مون توٻڌا ،ٹو باقي ناهيهزمين تي كنهن نبي جو كو ڏوسڄي 

كنهن جو مال لٹيو يا كنهن کي زخمي يا  ..... ؟و ماريوهو كهڑو ماڻج

كنهن به جواب نه  ...؟.اٿ کان كهڑي ڳالهه جو بدلو وٺو ر مونآخ؟.....كيو

اي  !1اي حجاز بن ابجز !اي شيث بن ربعي” :ته ناال وٺي فرمايائون ،ڏنو

نه لکيا ا توهان مونکي خط ڇ !اي زيد بن الحارث !قيس بن اشعث

پو ارشاد  .“ضرور لکيا” :فرمايائون .انكار كرڻ لڳااف اهي خبيث ص“ ؟ها

ته واپس نٿا كيو جيكڎهن توهان مونکي پسند  !انسانو اي” :فرمايائون

مان پنهنجي ۽ ” :وري فرمايائون .نه ٿيوان تي كو به راضي  .“وڃڻ ڏيو

َوَجّلَ  توهان جي رب سار سنگ يجي پناهه گھران ٿو  انهي امر کان ته مونک عَّزَ

كيو ۽ پناهه گھران ٿو ان مغرور کان جيكو قيامت جي ڏينهن تي ايمان نه 

  هي آيا.ن لاهو فرمائي كري ڏاچي شريف تا “آڻي.

اي ” :گھوڙي تي سوار اڳتي وڌي چوڻ لڳاکڻي زهير بن قين هٿيار  

مسلمان جو مسلمان تي حق   اچي ٿو.الهي جلدي عذاب اِ  !اهل كوفه

جڎهن تلوار  ،سان توهان هاڻي ديني ڀائر آهيونا ،آهي ته نصيحت كري

هوندؤ ۽ اسان الڳ. اسان کي توهان  ٹولو ته توهان الڳ  کنئي ويندي 

 وَاٰلِهٖ پنهنجي نبي ا تعالٰي کي   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ ي اوالد جي باري ۾ ن جج وََسلَّم َصّ�َ

                                                           
  تاريخ جي كتابن ۾ حّجاز بن ابجز به آيو آهي. علميه 1
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هان مان تو ڇا معاملو كيون ٿا. سان ي جو اسان توهان انهن آزمايو آه

 عَ کي امام حسين (  تَعَاٰىل  اهللاُ ) جي مدد جي ال گهرايان ٿو ۽ سركش ابن نْهُ ـَرِ�َ

 کان ان توهانسركش ابن زياد جي اطاعت کان روكڻ چاهيان ٿو، 

   “.کانسوا كجھ به نه ڏسندؤظلم ۽ ستم 

جيستائين توکي ۽ تنهنجي سردار کي قتل نه كري ” :كوفين چيو

اسان هتان  وني كري ابن زياد وٽ نه موكلي ڇڎيبڻائڇڎيون يا مطيع 

 “.سين هٹندانه   کان

 عَ زهير (  تَعَاٰىل  اُهللا کان  نسميه جي پٹ ٹَ پُ  افاطمه ج : خدا جو قسم!) فرمايونْهُ ـَرِ�َ

جيكڎهن توهان انهن جي مدد نه كيو  .جي الئق آهن محبت ۽ نصرت گهڻو

 ن تي شمر مردود هك تير هڻيا پويان به نه لڳو  جي كرڻ قتلکي ته انهن 

  “! گهڻي دير کان تو اسان جو مٿو کاڌو آهي.چيو: چپ كري

 عَ زهير (  تَعَاٰىل  اهللاُ مان  !جاهل جا پٹ تي مٹڻ واري اي کڑين”) فرمايو: نْهُ ـَرِ�َ

کي جانور آهين، منهنجي خيال ۾ تو  صفا  توسان نٿو ڳالهايان، تون ته

توکي قيامت جي ڏينهن دردناڪ  ،نته قرآن جون ٻه آيتون به نٿيون اچ

  . “هجيعذاب ۽ رسوائي جي خوشخبري 

  “.ا ويندؤتون ۽ تنهنجو سردار قتل كيکن ۾  گهڑيبس ”شمر چيو: 

کان ڊيڄارين ٿو؟ خدا جو قسم! انهن جي  ڇا مونکي موت” :فرمايائون

پو بلند  .“آهي جيئڻ کان پسند جي سان هميشهن ڑجهمرڻ توهان  قدمن تي

فريب ڏئي ٿو ۽ جاهل ! توهان کي هي بي ادب انسانو چوڻ لڳا ايان آواز س

هن جي ، جيكي ماڻهو اهِل بيت يا انحق کان بي خبر كرڻ چاهي ٿو دينِ 

 وَاٰلِهٖ ! محمد ساٿين کي قتل كندا، خدا جو قسم  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جي شفاعت  وََسلَّم َصّ�َ

 . اماِم عالي مقام (ملنديانهن کي نه   عَ َرِ�َ  تَعَاٰىل (ال�امل يف التاريخ،  ) واپس گهرايو.نْهُ ـاهللاُ

  )417، ص. 3ج. 

جي  ابن سعد پنهنجي ناپاڪ لشكر کي اماِم مظلوم بدبختهاڻي      

نن سان هتون ڇا  ،توتي ا جي مار هجي” :، حر چيوروانو كيوطرف 
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گهٹ ۾ گهٹجنهنجو  ۽ اهڑي لڑائي وڙهندسوڙهندس”:چيائين“ وڙهندي؟

ُاهي ٹي ” چيائين:“ هٿن جو كرڻ آهي. ۽ كٹڻ مٿن جو(يعني) َسرن درجو 

  :چيائين “ڳالهيون جيكي انهن پيش كيون هيون توکي منظور ناهن؟

  )420، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  “نهنجو اختيار هجي هان ته مڃان ها.م”

 اهللاُ تَعَاٰىل عَ  ر جي امام عالي مقامحضرت حُ    کان معذرت نْهُ ـَرِ�َ
 سان گڎ امام جي طرف اڳتي وڌيو پر ائين جو لشكر ٿي ر مجبورحُ 

دل جي ڌڙكڻ جو آواز پاسي وارا ٻڌي پاسي ۾ ۽  آهيڏكي رهيو  جسم

تنهنجو هي  حالت ڏسي كري ان جي پنهنجي قوم واري چيو اها آهن.رهيا 

ي حالت ڑهاتنهنجي به لڑائي ۾  كنهنن ، موكم شك ۾ وجھڻ وارو آهي

جيكڎهن كير پڇندو آهي ته كوفي وارن ۾ بهادر مون کان  ،ناهي ڏٺي

وچيان ٿو ته مان س: ”وچيُحر  .“مان تنهنجو ئي نالو کڻندو آهيانته  ،كير آهي

جا ٻرندڙ شعال آهن ۽ هك طرف جهنم  ٹڑيل لهك طرف جنت جا سهڻا گ

تڎهن به  اني ساڙيو وڃكر ٹكرا ٹكرارهيا آهن ۽ مان جيكڎهن  بلند ٿي

ئين ۽ ڑي هنهي چئي كري گهوڙي کي کُ  .“هيڻ منظور ناجنت کي  ڇڎ

 عَ (عالي مقام  امامِ   تَعَاٰىل  اهللاُ پو عرض  .جي خدمت ۾ حاضر ٿي ويا )نْهُ ـَرِ�َ

 ئي حضور جو اهو. مان ا مون کي حضور  تي قربان كري” ون:كيائ

جنهن حضور  ن حضور کي واپس وڃڻ کان روكيو هو،ساٿي آهيان جنه

مون کي هي خيال به كونه هيو ته هي  !دا جو قسمخ ،۾ وڌو  کي نظربندئَ 

، مون پهچائيندا بدبخت حضور جو ارشاد كونه مڃيندا ۽ ايتري تائين نوبت

ڳالهيون انهن جون مڃيا ته جيئن هو سمجهن ته اسان سوچيو ته خير كجھ 

جون كجھ ڳالهيون مڃي  توهانجي اطاعت كري رهيو آهي ۽ آخر ۾ هي 

اهو گمان هجي ها ته هي كجھ مونکي جيكڎهن ئي ويندا ۽ خدا جو قسم! 

هاڻي مان توبهه تائب ٿي كري  مان ائين كڎهن به نه كيان ها،نه مڃيندا ته 

ڇا منهنجي  ،آيو آهيان ۽ پنهنجي جان حضور تي قربان كرڻ چاهيان ٿو

َوَجّلَ  ا ها!”  :فرمايائون“قبول ٿي ويندي؟  توبهه حضور جي نزديك  عَّزَ

   “ارو ۽ گناه بخشيندڙ آهي.قبول كرڻ و توبھ
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خوشخبري ٻڌي كري پنهنجي قوم جي طرف وريو ۽ چوڻ ر اها حُ  

آهن اهي توهان کي منظور پيش كيون ڇا جيكي ڳالهيون امام ” :لڳو

   .“انهن جو مڃڻ منهنجي قدرت کان ٻاهر آهي” :ابن سعد چيو “هن؟نا

توهان جي  ...توهان جون مائرون بي اوالد ٿين !اي كوفي واروء” :فرمايائون

امام کي دشمنن جي هٿ ڇا توهان  ...روئڻ نصيب ٿئيجو  نتوهان کي رمائ

ته پنهنجون نه كيو هو عدو اڇا توهان و ...؟۾ ڏيڻ جي ال گھرايو هو

جي قتل تي  نهنتوهان ئي ۽ هاڻي  ؟...ان تي قربان كنداسينجانيون 

ن ٻئي شهر ۾ ته هو ا جي كنه توهان کي منظور ناهياهو به  ؟آهيوتيار

توهان هنن کي قيدي  ...ن جا ٻار ٻچا امان ۾ هجنهنا ۽هوهليا وڃن جتي 

هندڙ پاڻي جنهن کي خدا جا دشمن پي رهيا ت جو ورافُ  ،...كري رکيو آهي

ٻارن تي بند آهن... حسين ۽ انهن جي  ليٹيا پيار ئوٺن جا كتا ۽ سوآهن ۽ ڳ

... ڎيو آهيائي ڇکي زمين سان لڳ ي تكليف جنُاڃ ج ...كيو ويو آهي

 َواٰلِهٖ  محمد توهان اوالدِ   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جيكڎهن توهان  ...كيو يهاسان سٺو ن َوَسلَّم َصّ�َ

ته ا توهان کي قيامت  باز نه آيو ئي ۽ پنهنجي حركتن کان نه ك توبھ

  )421ص.  3(ال�امل يف التاريخ، ج.  “جي ڏينهن اڃارو رکي.

  ازآغ مقابلي جو باقاعدي

حر تي پٿر اڇالئڻ شروع كيا، هي  انهن خبيثن حضرتِ جواب ۾ان جي  

واپس ٿي كري امام جي اڳيان بيهي رهيا، بد بختن جي لشكر مان زياد 

جو غالم يسار ۽ ابن زياد جو غالم سالم ميدان ۾ آيا ۽ پنهنجي مقابلي 

 كلبي ( طلب كرڻ لڳا. حضرت عبدا بن عميرجنگجوجي ال   اهللاُ تَعَاٰىل َرِ�َ

ون، زهير بن قين يا ي، ٻنهي چيو اسان توکي نٿا سڃاڻ) سامهون آيانْهُ ـعَ 

کي اسان جي مقابلي ال موكليو.  1حبيب بن مظهر يا برير بن حضير

 عَ ( حضرِت عبدا  تَعَاٰىل  اهللاُ اي بدكار عورت ”يسار کي فرمايو: جن  ) نْهُ ـَرِ�َ

                                                           
 تَعَاٰىل  ......تاريخ جي كتابن ۾ انهن جو نالو برير بن خضير به آيو آهي. 1  اهللاُ َرِ�َ

  )علميه(. نْهُ ـعَ 
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اهو  .“ال وڏا وڏا کپن! ڙهڻو جا پٹ تون مون سان نه وڙهندي! تنهنجي

فرمائي كري هك ڌڪ هنئيو هو قتل ٿي ويو، سالم سندن تي وار كيو 

ان روكيائون، آڱريون ُجدا ٿي ويون، ساڄي هٿ سان وار كيو سکاٻي هٿ 

  اهو به ماريو ويو.

 عَ هي عبدا كوفي کان امام (      تَعَاٰىل  اهللاُ ) جي خدمت ۾ حاضر ٿيا هئا ۽ نْهُ ـَرِ�َ

چهنب وهب انهن سان گڎ هيون. اها خيمي جي  هن جي گهر واري ُامِ ان

  ائون:جي ال هليون ۽ پنهنجي مڑس کي چيکڻي جهاد لكڑي واري 

منهنجا ما پي توهان تي قربان! جهاد كر انهن سٿرن پاكيزه نبي زادن ”

.توهان ” ين ۽ چيائين:نه مڃيائ “تون عورتن ۾ وڃ.” چيائون: “جي ال  

! ا توهان تي اي بيبي”آخر حضرت امام آواز ڏنو ته  “مرندس.سان گڎ 

پو  واپس آيون.“ س اچو جو جهاد عورتن تي فرض ناهي.رحمت كري، واپ

کان عمرو بن الحجاج پنهنجا سوار وٺي  (سڄي پاسي) ابن سعد جي ميمنه

، سامهون كياجي ساٿين گوڏن ڀر جهكي كري نيزا  ماما ،اڳتي وڌيو

سنانن تي نه وڌي سگهيا، پٺيان پلٹيا ته هوڏانهن کان تير  گهوڙا نيزن جي

  .هاليا ويا، هو كيترائي زخمي ٿيا ۽ كيترائي ماريا ويا

نه كنهن جواب  “؟حسين آهنڇا توهان۾”ابن حوزه پڇيو: بد بخت هك 

اي ” :چيائينآهي؟ تنهنجو كهڑو كم  :ماڻهن چيوٹي ڀيرا پڇيو، ،ڏنو

، مان تون كوڙو آهين” :وفرمايامام ” .“هجي 1تتوکي باھ جي بشار!حسين

ابن  ائين:. چيائونپو ان جو نالو پڇي .“پنهنجي مهربان رب وٽ ويندس

ِ�َ� الن�ارِ”: دعا فرمائي .حوزه   .“جهونكهن کي باھ جي طرف  !اٰلهي “اَلل�ُ�م� ُخْذُه ا

 ، حضور جي طرف گهوڙوهو ٻڌي كري هو مردود غضب ناڪ ٿيوا

، ركيوتِ  گهوڙي تانهي  ت جو گهوڙو جوش ۾ آيو ۽، خدا جي قدرڊوڙايو

، هاڻي گهوڙو تيز ڀڄڻ لڳو، ڦاٿو۾  سنج) (گهوڙي جي هك پير ِركاب

                                                           
مخالفيِن حسين جي  تعصب ۽ جهالت جي انتها آهي جو قتِل حسين کي   1

  هئا. تصور كري ويٺا نيكي
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ڀڳي، مٿو پٿرن سان ٹكرائجي پني ايتري تائين جو ان مردود جي ران ۽ 

ٿي ويو، آخر انهي ئي حال ۾ جهنم جي حوالي ٿيو. مسروق بن را ذرا ذ

جي تمنا ۾ آيو. ابن حوزه  ڻڻک مبارڪر وائل حضرمي، امام مظلوم جو س

جو حال ڏسي چوڻ لڳو: خدا جو قسم! مان ته اهلبيت سان كڎهن به نه 

  :چوڻ لڳو کي  )برير بن حضير( وڙهندس. پو يزيد بن معقل، حضرت برير

تو كوڙ ڳالهايو ”ائين: چي .“سٺو كيو”فرمايائون:  “خدا تو سان ڇا كيو؟”

 ٿو ڏيانمان گواهي و نه سمجهندو هئس، ڄ کان پهرين كوڙ۽ مان توکي ا

ته اچ مباهلو كريون ا كوڙي تي لعنت ” :فرمايائون .“ته تون گمراھ آهين

کان مباهلي  .اهو راضي ٿي ويو “جي هٿان قتل ٿئي. كري ۽ كوڙو سچي

 عَ حضرت برير ( ، وار ويو خالي ،پو ابن معقل تلوار ُاڇالئي  تَعَاٰىل  اهللاُ ) وار نْهُ ـَرِ�َ

اهو ڏسي  .به كڍي ڇڎيو ميڄالو يكٹيندلوھ جو ٹوپ) يعني (َخود ته ، كيو

 عَ كري رضي بن منقذ عبدي ڀڳو ۽ حضرت برير (  تَعَاٰىل  اهللاُ ) سان چنبڑي نْهُ ـَرِ�َ

 عَ ( ويو، ُكشتي ٿيڻ لڳي، حضرت برير  تَعَاٰىل  اهللاُ ۽ ان جي سيني تي دسي  )نْهُ ـَرِ�َ

مبارڪ ۾  پٺينئيو جو بر ازدي نيزو هكعب بن جاکان چڑهي ويا، پٺيان 

جو نك ڏندن  ودان مرد ۽رضي جي سيني تان لٿا نيزو لڳل ، غائب ٿي ويو

شهيد ٿي ويا، جڎهن كعب واپس  تهكعب تلوار هنئي  ،ان كٹي ڇڎيوک

مان توسان كڎهن به نه ڳالهائيندس، تو ”ته: چيو  جي گهرواريٿيو ته ان 

 مدد ڏني ۽ عالمن جي سردار برير (فاطمه جي پٹ جي هوندي دشمن کي  َرِ�َ

   )421، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  “شهيد كيو.کي  )نْهُ ـاهللاُ تَعَاٰىل عَ 

 عَ ان عمرو بن قرظه انصاري (ک پو امام جي طرف      تَعَاٰىل  اهللاُ ) نكتا نْهُ ـَرِ�َ

. جنگ كئيخطرناڪ ر ۽ سخت ويڑھ کان پو شهيد ٿيا. حضرت حُ 

، نافع ، انهن ان کي قتل فرمايووسفيان انهن جي سامهون آيزيد بن ي

 عَ بن هالل مرادي (  تَعَاٰىل  اهللاُ   يج هن) ميدان ۾ آيا، مزاحم بن حريث اننْهُ ـَرِ�َ

 عَ مرادي (ٿيو،  سامهو  تَعَاٰىل  اهللاُ ت ، اها حالان نامراد کي قتل كيو )نْهُ ـَرِ�َ

ه ! توهان ڄاڻو ٿا ت كوفيو اي” ڏسي عمرو بن الحجاج رڙيون كيون:

هي بهادر آهن جن کي توهان جي سامهون اُ  توهان كنهن سان وڙهو ٿا؟

www.dawateislami.net



 

 

 آئ��� �ِ�ئ�� 49

تمام ، هو ، هك هك ٿي كري انهن سان نه وڙهومرڻ جو شوق آهي

ملي كري پٿر هڻندؤ ته قتل  ئيتوهان سڀ !گهٹ آهن خدا جو قسم

  “.كري ڇڎيندؤ

 ،روكي ڇڎيو ابن سعد اها را پسند كري ماڻهن کي اكيلو وڙهڻ کان  

پو عمرو بن الحجاج فرات جي طرف کان حملو كيو. ان حملي ۾ مسلم 

 عَ بن عوسجه اسدي (  تَعَاٰىل  اُهللا شهادت حاصل كئي. عمرو واپس هليو ويو، ) نْهُ ـَرِ�َ

توهان کي جنت ” حبيب بن مظهر چيو: .آخري پساه باقي هواڃان ۾  هنان

، مان ٿيوهڻو نا پسند گتوهان جو ِكرڻ مون تي  ي،ججي خوشخبري ه

ت كيو ته مان ان ا وصيمون کي ك چاهيان ٿو،توهان سان ملڻ  ن جلد هاڻي

 عَ (مسلم  “تي عمل كريان.  تَعَاٰىل  اهللاُ حضرت امام جي طرف اشارو كري  )نْهُ ـَرِ�َ

خبيث پو  “ايئن ئي ٿيندو.” حبيب چيو:“ ان تي قربان ٿي وڃجان.”فرمايو. 

 از ابن نمير سان گڎ امام جي جماعت تي موكليا.تير اند پنج سوابن سعد 

ڃارن تي تيرن جو مينهن وسڻ شروع ٿي ويو. امام جا هاڻي ٹن ڏينهن جي اُ 

مصلحت جي  هئڻ انهي دلادل هليا ۽ پياساٿي گهوڙن تان لهي كري پي

 هك وقتگڎجي  ۾ پنج سو تير جنهن  انک مصيبت ياوچتكري هو ته ان 

مارڻ مرڻ جيكو  کڑجي وڃن،ري پير نه اُ گھٻرائي ك ،نكري رهيا آهن

جو رستو  وئتيي ويندو. امام کي ڇڎي ڀڄڻ ۽ پكجهه ٿيڻو آهي هتي ئي ٿ

ٿي  ، ايسيتائين جو ٻنپهرن جو وقتر سخت ويڑهه وڙهياحضرت حُ . نه وٺبو

   .حاصل نه كئي ٹيهه ساٿين تي كجهه به قدرت انهن پنج سو ماڻهن  ويو.

 ،ناهي ڏٺو ته سامهون کان وڃڻ جي طاقتال ابن سعد اهو ح نڀاڳيجڎهن    

ته ماڻهن کي موكليائين ان ميدان جي ساڄي طرف كجهه گهر هئا. ان ۾ 

امام جي جماعت تي ساڄي طرف کان به حملو ٿي سگهي. امام جيئن 

انهن کي  ،جيكي ٹپيا ،هئا ا ٹي چار ساٿي پهريان ئي اتي ويٺامظلوم ج

گهرن کي باهه لڳائي ”ته  ري ڇڎيائون. ابن سعد  كاوڙ ۾ چيوما

ته اتان کان جڎهن باهه لڳي ويندي  ڀلي ساڙڻ ڏيو،” امام فرمايو:“ وڃي.

  )423، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  “حملي جو انديشو نه رهندو.
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جي ويجهو پهتو ۽ جنت وارن جو پاڪ خيمي حملو كري  شمر مردود   

د بن مسلم چيو ساٿي حمي باهه گهري. ان جي ڦوكڻ ال جهنمي خيمو

مناسب  كري عورتن، ٻارن کي قتل كرڻ بالكل خيمي کي باهه ڏئي”ته 

ان ناپاڪ جيكو . شيث بن ربعي كوفي نه مڃيو ان دوزخي “.ناهي

. ان کي باهه لڳائڻ کان پري رکيو جهنميلشكر جي سردارن ۾ هو. ان 

ود جي لشكر ير بن قين ڏهه ساٿين سان گڎ شمر مردعرصي ۾ حضرت زه

پٺي ڏيکاري  بدبختن کي هنآور ٿيا جو ان اهڑي سختي سان حملي تي

. ان حملي ۾ ابو عزه ماريو ويو. دشمن جمع ٿي كري انهن ڀڄڻو ئي پيو

۾ جيترا به ماريا ويا كثرت جي سبب  هنناُ  .كاهجي پيا يارنهن تي وري

ته سڀني تي هك به شهيد ٿيندو  هيڎانهن۽  ندا هئامعلوم به نه ٿي سگه

عرصي ۾ نماِز ظهر جو وقت اچي ويو. حضرت  . انهيهوويندوظاهر ٿي 

منهنجي جان حضور تي قربان ” عرض كيو: کيثمامه الصائدي امام  ابو

مان ڏسان ٿو ته هاڻي دشمن ويجهو اچي ويا آهن. خدا جو قسم! جيسيتائين 

، پر ايان حضور شهيد نه ٿيندمان پنهنجي جان حضور تي نثار نه كري ڇڎ

ها! هي ” امام فرمايو:“ ي ته ظهر پڑهي ا تعالي سان مالن.اها آه آرزو

مهلت ڏين جو اسان نماز پڑهي انهن کي چئو ايتري  پهريون وقت آهي،

امام جي كرامت آهي جو اها ڳالهه انهن بي دينن قبول كري  “.وٺون

  ورتي.

حضرت حبيب بن مظهر  “اها نماز قبول نه ٿيندي.”چيو  مردودابن نمير 

 ا(  عَ َرِ�َ  تَعَاٰىل ندي ۽ اي گڎهه تنهنجي آِل رسول جي نماز قبول نه ٿي” ) فرمايو:نْهُ ـُهللا

گهوڙي  تلوار هنئي. بچا كريانهن  ،ان انهن تي وار كيو “قبول ٿيندي؟

، ان جا گهوڙو كريو ۽ ان سان گڎ اهو مردود به زمين تي آيو کي لڳي،

. بني تميم وهايوگهڻو رت  انهن وپ .جلدي كري ان کي کڻي ويا ساٿي

 ،يوئانهن کي نيزو هن ديل بن صريم کي قتل كيو. ٻئي تميميبکان 

  ، شهيد ٿي ويا،هنئي اڇالئي اٿڻ چاهن پيا ته ابن نمير خبيث تلوار

  .جي شهادت جو امام کي سخت صدمو ٿيو هنان َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل �َلَيْه
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 تَعَ (ر ۽ زهير بن قين هاڻي حضرت حُ    اُهللا  عَ َرِ�َ شروع كيو ته هك هي  )َمانْهُ ـاٰىل

ته  ويندا، ڦاسي۾  جي وچ  هنجڎهن هو ان دا،نيانهن خبيثن تي حملو فرمائ

كري غائب ٿي ويندا، اهي ري هي كري ڇڎائيندا هئا. جڎهن هي گِهوڙٻيا 

دلن جو اپو پي ندا. دير تائين اهائي حالت رهيآڻي ۽ بچائي احملو كند وري

  .ي پيو ۽ انهن کي شهيد كري ڇڎيوتي ٹٹر لشكر حضرت حُ 

  )425، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  

روضة الشهدا ۾ آهي جڎهن حر زخمي ٿي كري كريا ته امام کي آواز    

ي ويا ۽ سخت جنگ كري حضرت بي قرار ٿي كري تشريف کڻ ،ڏنائون

آيا. زمين تي ليٹايائون ۽ ان جو مٿو مبارڪ پنهنجي رانن مباركن  کڻي

كري پيشاني ۽ رخسار مباركن جي مٹي پنهنجي دامن سان  تي رکي

صاف كرڻ لڳا. حر اک کولي ۽ پنهنجو مٿو امام جي رانن تي رکيل ڏسي 

  “! هاڻي ته مون سان خوش آهيو؟حضور” :مسكرايائون ۽ عرض كيائون

حر اها “ سان راضي ٿئي. ا به تو ،اسان راضي آهيون فرمايائون:

   .ورتي هجان نثار كئي ۽ بهشت جي راهوشخبري ٻڌي كري امام تي خ

�رے �� � � �رے ��  آرزو � � � � دم �رے �� �� �  

� �� � �  �
�

� � 
� �

��
�

  �ے زا� � � � � � � � آ� �  �� � �اں �

حر جي شهادت کان پو سخت لڑائي شروع ٿي دشمن كٹجندا ويا ۽    

ايسيتائين جو  يائونكجهه خيال ۾ نه آڻڌنڌا ويا. كثرت جي سبب اڳتي و

 تي تيرن جو مينهن وسائڻ شروع كيو،اڃارن  امام جي ويجهو پهچي ويا.

جي پويان  پٺي کي پنهنجيامام  1اها حالت ڏسي كري حضرت حنفي

ل بڻائي كري بيهي ڍا۽ پنهنجي چهري ۽ سيني کي امام جي  كري ڇڎيو

۽ هي كامل اطمينان ۽ ا آهن ان تير تي تير اچي رهيرهيا. دشمن جي طرف

محبت  حقيقيپوري خوشي سان زخم تي زخم کائي رهيا آهن. ان وقت 

 عَ  حسينامام پنهنجي دلربا  ،پنهنجي معشوق نانمستجي   تَعَاٰىل  اهللاُ کي  نْهُ ـَرِ�َ

                                                           
  سعيد بن عبدا حنفي  1
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ياد ڏياري ڇڎيو. اتي به هك  منظرحد جو جنِگ اُ  كريجي پويان  پٺي

 تَعَاٰىل وڃڻ تي سيد المحبوبين  بگڑجيجي لڑائي اشق مسلمانن عجانباز   اهللاُ َصّ�َ

 َواٰلِهٖ  هي  بڻجي بيهي رهيا، لڍاجي سامهون دشمنن تي حملن جي  َوَسلَّم �َلَيِْه

 عَ حضرت سعد بن ابي وقاص   تَعَاٰىل  اهللاُ  َواٰلِهٖ هئا. حضور پر نور  نْهُ ـَرِ�َ  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  َصّ�َ

ركش مان ت هٹائڻ ال کي۽ دشمنن  هئا پٺيان قيام فرما ئي انهن جي َسلَّموَ 

اِۡرِم َسۡعد بِاَبِۡي َانَۡت َو ” ويندا ۽ هر تير تي ارشاد ٿيندو تير عطا فرمائيندا

حد جنِگ اُ  ،شان منهنجا ما پي قربان. ا جو اي سعد! تو تي هڻ تير “ُاِمّيۡ 

 تَعَ (۾ حضرت سعد   اُهللا  عَ َرِ�َ اها كيفيت جو رسول جي جان نثاري جي  )نْهُ ـاٰىل

 َواٰلِهٖ ا   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ نه اچڻ  ويجهوال ٿي ويا ۽ دشمنن کي ڍجن جي  َوَسلَّم َصّ�َ

دشمنن کي حالت جو ا هاجي خساري ابن سعد جي ۽ واقعه كربال ۾  ڏنائون

 وَاٰلِهٖ رسول ا   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ آهي. بزرگوار ويو جي پٹ جي مقابلي ال آندو  وََسلَّم َصّ�َ

پٹ جا تير مسلمانن  بدبخت. هئاپي جا تير اسالم جي دشمنن تي هلي رهيا 

  ۔آهن رهيا هليجي سردار تي 

  تفاوت رھ از کجاست تا بکجا 1ببیں

 عَ (حضرت حنفي امام  مطلب ته      تَعَاٰىل  اهللاُ ن تير ائيت) جي سامهون ايسنْهُ ـَرِ�َ

 �َلَيْه کاڌا جو شهيد ٿي كري پيا  تَعَاٰىل  اِهللا  اهللاُ (حضرت زهير بن قين  ،َرْمحَُة َرِ�َ

 عَ   پنهنجي جان جي بازي لڳائي جي روكڻ ۾ ههبي پناان طوفان  )نْهُ ـتَعَاٰىل

 كوشش كيائون ۽ سخت لڑائي وڙهي شهيد ٿيا. حضرت نافع بن هالل

 عَ (  تَعَاٰىل  اهللاُ . ان سان پسايورن تي پنهنجو نالو لکرائي كري زهر ۾تي )نْهُ ـَرِ�َ

دشمن  .قتل كيائون ۽ بيشمار زخمي كري ڇڎيائون ٻارنهن بدبخت

ڻ جي سبب مجبور ٿي جٹكٻئي ٻانهون  ه هجوم كري آيا،تي ب هنان

ويو. هالل جي چنڈ گرفتار ٿيا. شمر خبيث انهن کي ابن سعد وٽ وٺي 

مون ” فرمائي رهيو هو: جيان نرت سان ڀريل هو ۽ اهو شينهُمنهن جو 

، جيكڎهن منهنجا هٿ نه ٹٹن کوڙن کي زخمي كيو كيرايا ۽ 12جا توهان 

رڻ جي ال تلوار كڍي، کي قتل ك هنشمر ان“ .نها ته گرفتار نه ٿيا ها

                                                           
  .ٿي آهيا......ڏس! رستن جو فرق كٿان کان ك 1
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اسان جو خون كري  !تون مسلمان هجين ها ته خدا جو قسم” فرمايائون:

ي جنهن اسان جي ال تعريف آه ان خدا جي ،خدا سان ملڻ پسند نه كرين ها

شهيد كري ڇڎيو. سندن کي شمر “ .جي هٿ ۾ رکي موت بد ترين ماڻهن

 امام جي ساٿين ڏٺو ته هاڻي انهن ۾  ٻين مسلمانن تي حملو آور ٿيوپو

شهيد ٿيڻ ۾ جلدي كرڻ  ،امام جي حفاظت كرڻ جي طاقت ناهي رهي

عرِش مقام کي كو ماِم لڳا ته كٿي ائين نه ٿئي جو اسان جي هوندي ا

اجازت  جا پٹ حضرت عبد ا ۽ عبد الرحٰمن عروه غفاري .صدمو پهچي

  ۔وٺي كري اڳتي وڌيا ۽ لڑائي ۾ مشغول ٿي كري شهيد ٿي ويا

 عَ (سيف بن حارث ۽ مالك بن عبد    تَعَاٰىل  اهللاُ جا پٹ ۽  ٻئي هك ئي ما )َمانْهُ ـَرِ�َ

امام  .كري روئڻ لڳا خدمت ۾ حاضر ٿي ،هئا سؤٽپي جي طرف کان 

ڇو ٿا روئو؟ كجهه ئي دير باقي آهي ا تعالي توهان جون ” :فرمايائون

 ناسان پنهنجي ال نه ٿا روئو !وا” :عرض كيائون .“اکيون ٿڌيون كندو

ٿا جو هاڻي اسان ۾ حضور جي حفاظت جي  نروئو اله حضور جي بلك

 كارخرآ.“ يئي خير ڏزاجا توهان کي ” :فرمايائون “طاقت ناهي رهي.

  ۔رخصت ٿي كري اڳتي وڌيا ۽ شهيد ٿي ويابه  هي ٻئي 

 عَ (حنظله بن اسعد    تَعَاٰىل  اهللاُ امام جي سامهون قرآن مجيد جون كجهه  )نْهُ ـَرِ�َ

كير تي ۽ كوفين کي عذاِب اٰلهي کان ڊيڄاريو پر اُ  نآيتون پڑهيو

شهيد هادري ڏيکاري ب . هي به سالم كري ويا ۽ٻڌڻ ال ئي تيار نه هو

 عَ شوذب بن شاكر ( ٿي ويا،  تَعَاٰىل  اهللاُ ڌيا ۽ شهادت ماڻي و ) موكل وٺينْهُ ـَرِ�َ

 عَ حضرت عابس ( دارالسالم پهتا،  تَعَاٰىل  اهللاُ ۽  ) اجازت وٺي كري هليانْهُ ـَرِ�َ

امهون مقابل گهريو ۽ ان جي مشهور بهادري جي خوف کان كو به س

ن طرفن کان پٿرن . چئکي پٿرن سان ماريو هينه آيو. ابن سعد چيو ان

الهي،  ، كاوڙ ۾ زره ا حركت ڏسيهادن جي ڑجو وسكارو ٿيو انهن نام

آور ٿيا. هكدم ئي سڀني کي ڀڄائي  الئي حملياڇ (لوهي ٹوپ) َخود

   ۔آيا ۽ انهن کي به شهيد كري ڇڎيوٿي جمع وري ڇڎيائون. دشمن 
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 اهللاُ يزيد بن ابي زياد كندي (      عَ  َرِ�َ ) جيكي كوفي جي لشكر ۾ نْهُ ـتَعَاٰىل

. دشمنن تي  هئا کان نكري كري نور ۾ اچي ويا)  جهنم جي باههنار(هئا ۽ 

اٰلهي ان ” :تير هڻڻ شروع كيا انهن جي هر تير تي امام دعا فرمائي

سو تير هنيا جن مان پنج  “.جو تير خطا نه ٿئي ۽ ان کي جنت عطا فرما

ان واقعي مان سڀ کان پهريان  ر شهيد ٿي ويا،آخر كا به خطا نه ٿيا.

فهرست انهن انهن ئي شهادت ماڻي ۽ شهيداِن كربال جي ترتيب وار 

عمرو بن خالد سعد مولي ۽ جبار بن حارث  ۔جي نالي سان شروع آهي

 عَ (۽ مجمع بن عبيدا   تَعَاٰىل  اهللاُ جي  وڙهندي وڙهندي دشمنن گڎ )ۡم نْهُ ـَرِ�َ

 حضرت عباس ،وقت بدبختن سخت حملو كيو. ان اچي ويا۾ وكڑ

 عَ (  تَعَاٰىل  اهللاُ ان  ٿكجي پيازخمن ۾  حملو كري سڀني کي ڇڎائي آيا. )نْهُ ـَرِ�َ

   ۔ٹي پيا ۽ وڙهندي وڙهندي شهيد ٿي وياحال ۾ دشمنن تي ٹُ 

  نوراني گلن جي شهادت جي ابتداچمِن رسالت جي 

کان سوا كو  ائٹنكجهه مين ۾وفادار جان نثار سپاه هاڻي امام جي  

دشمنن سان  مان سڀ کان پهريان جيكي سڀنيانهن  به باقي نه رهيو،

 ( 1مقابلي ال تشريف کڻي آيا امام جا صاحبزاده حضرت علي اكبر َرِ�َ

 عَ   تَعَاٰىل  شيرمحمدي ته شير  جا حمال مشهور آهن، پو هي شيرنآهن، )نْهُ ـاهللاُ

دشمنن کي قهِر اٰلهي جو  ،اههخطرناڪ حملي کان خدا جي پني جآهي ان 

حملن سان  بهادرنمونو ڏيکاري ڇڎيو. جنهن مٿو کنيو هيٺ كري ڇڎيائين. 

 لڑائي. دير تائين كٹيندا هلندا ويا وانگر کي گاهه  نجيڎانهن وڌيا دشم

ٿورو  اڃ اڃا وڌنڌي وئي واپس تشريف کڻي آيا كندا ۽ قتل فرمائيندا رهيا،

                                                           
نه آهن جيئن ته عوام  حضرت ليٰلي بنت ابي ُمره آهن. حضرت شهربانوان جي والده ماجده  1

  منه 12۾ مشهور آهي. 

 اهللاُ ايران جي فتوحات ۾ شاهه يزدگرد جون ٻه نياڻيون ٻانهيون بڻجي آيون. حضرت عمر   َرِ�َ

 عَ   عَ ان مان هك خاتون شهربانو کي حضرت علي  نْهُ ـتَعَاٰىل  تَعَاٰىل  اهللاُ جي مشوري سان حصرت  نْهُ ـَرِ�َ

 عَ حسين   تَعَاٰىل  اُهللا جي نكاح ۾ ڏئي ڇڎيون. جنهن جي بطن مان علي بن حسين (امام  نْهُ ـَرِ�َ

  زين العابدين) ٿيا. 
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ئي قيامت برپا كري  دشمنن جي جان تي اهاآور ٿيا ۽  حمالساهه کڻي وري 

بد ايسيتائين جومره بن منقذ عبدي  ،ٿيوئي ن ئي. كجهه ڀيرا اڇڎيائون

و ۽ بد بختن تلوارن تي رکي ڇڎيو. جنت عليا ۾ آرام لڳجو نيزو  نصيب

پٹ خدا تنهنجي شهيد ” :نوجوان پٹ جي الش تي امام فرمايو .فرمايائون

قوم  هيپو هن دنيا تي خاڪ آهي،  ، تو کانقتل كري كرڻ واري کي

 َواٰلِهٖ ا کان كيتري بيباڪ ۽ رسول   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جي بي حرمتي تي  َوَسلَّم َصّ�َ

 بارڪ کڻي ويا ۽ خيمي وٽ رکيو،پو الش م “آهي. سخت دلقدر كيتري 

  )428، ص. 3يخ، ج. (ال�امل يف التار ۔ پو عبد ا بن مسلم لڑائي تي ويا ۽ شهيد ٿي ويا

۾ عون بن عبد ا  هن گهيري .كيو گهيروهاڻي دشمنن چئني طرفن کان 

شهادتون جي شهزادن عقيل  ،بن حضرت جعفر طيار ۽ عبد الرحٰمن ۽ جعفر

 عَ (حضرت امام حسن  ،ماڻيون. پو حضرت قاسم  تَعَاٰىل  اُهللا جا صاحبزاده  )نْهُ ـَرِ�َ

نفيل مردود جي تلوار کائي كري زمين حمال آور ٿيا ۽ عمرو بن سعد بن 

 شينهن غضب ناڪ امام ! چئي كري آواز ڏنو،امام کي چاچا ،تي كريا

 ٺ کاننهٿ ٺو ،ان روكي ونعمرو مردود کي تلوار هنيائ ،وانگر پهتا

ڌوڙ سوار ان جي مدد ال ڀڳا ۽ كوفي جا  ،ان رڙيون كيون .ويو كٹجي

  .ي وياناپاڪ سيني کي گهوڙا لتاڙ ئي ۾ ان جي دز

 تي کي ڏٺو امام حضرت قاسم جي الش۽ وئي ختم ٿي  مٹي جڎهن  

خدا جو  جا قاتل رحمِت اٰلهي کان پري آهن،تنهن !قاسم” :هيافرمائي رهيا 

اچي تي سخت صدمو گذريو آهي جو تو پكاريو ۽ هو قسم! تنهنجي چ

کي به پنهنجي سيني تي کڻي  پو انهن “تنهنجي فرياد تي نه پهچي سگهيو.

ليٹائي ڇڎيو. اهڑي طرح ويجهو  ري وٺي ويا ۽ حضرت علي اكبر جي ك

هك ٻئي کان پو حضرت عباس ۽ ان جا ٹئي ڀائر ۽ امام جا شهزاده 

 عَ (ڀائٹيا  ڀائر حضرت ابو بكر ۽ سڀ  تَعَاٰىل  اهللاُ شهيد ٿي ويا. ا انهن  )ۡم نْهُ ـَرِ�َ

اسان کي انهن مائي ۽ ۾ جڳهه عطا فر کي پنهنجي وسيع رحمتن جي ڇانوَ 

  ۔فرمائي ن نصيبوبركت ونج
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خيمي ۾ تشريف کڻي پنهنجي  ،ظلوم اكيال رهجي وياهاڻي امام م

علي اصغر مشهور ۾ ننڍي صاحبزادي حضرت عبدا کي (جيكي عوام 

 شهيدتير هنيو ته هنج ۾ ئي  ، هك بد بختآهن) هنج ۾ کڻي ميدان ۾ آيا

جيكڎهن  !اٰلهي” :ا كئيامام ان جو رت زمين تي كيرايو ۽ دع ٿي ويا،

 ۽ روكي ڇڎي آهي ته انجام خيريت سان فرما تي تو آسماني مدد اسان

  )429، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  “۔انهن ظالمن کان بدلو وٺ

 د� �   �ل � � � �ر� ا� ��

  �ت ان �ں � � � � � �� �

َ َصّل    الل�ُهّم  �لِٖ� َوَصْحبِٖ� َاْجَمِع�َْ� َع�ٰ� َسي�دن ٍد و�   ا َو َمْوَالنَا ُمَحم�

  امام عالي مقام شهيد ٿين ٿا

 تهٿا اهي ڄاڻن ،آهن واقفتعلق کان جيكي  جيحسن ۽ عشق جي باهه   

جنهن کي چاهڻ وارا پنهنجي جان کان وڌيك عزيز  جي مالقات دوست

 جيكرڻ  تن برداشبغير مصيبتون کڻڻ ۽ پريشانيو ، اها مالقاترکندا آهن

  ۔يٿيند يحاصل ناه

 رباعي

� �ِ�رے �� 1اے � �رے ��    دل �س ��
�
�� � � � �رى �

�
�  

� �دہ � �دى �� در � �
�
�� ِ� ���� �رے ��  � ��  

۽ جگر ۾ ڇريون هڻي ڇڎي ڏين  و وڃي ٿوٹوڙيچاقو وجهي دل ۾ 

دفتر کان نالو  جيئي ته عاشقن يف كٿا ۽ پو تاكيد ٿئي ٿي ته اُ 

                                                           
ين تون غم نه كرين غم گسار جيسيتائ اي هوس سان تون كامياب نه ٿيندي  1

تائين نه پهچندي جيستائين تون مهندي وانگر پٿر هيٺان پسجين نه ويندي 

  محبوب جي قدمن تائين تنهنجي رسائي نه ٿي سگهندي.

� � �� ��� � � � � �� 
�

  ر�
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اطمينان كري وٺندا ۽ طرح سان هر  پهريون كٹيو ويندو. مطلب ته

ڻ جي کاريڏ جهلك کان هكدي ڑپي وڃڎهن ت ،امتحان فرمائيندا آهن

  نوبت ايندي آهي.

  رباعي

�� � ز� �� �ا�     دل و �ن �ا �ا� ����1ں 
�
�   ز

�� و �ن � �ا� �ن    �م ا� �م � � دور ا� �م  2ا�
�
  � ر��

شروع کان   ،دستور نه هوئي جو  زماني جي حسينن۽ هي امتحان كجھ 

  جي دلكش تجلين ۽ جلون جو معمول آهي جو فرمايو وڃي ٿو.  حسن

�ُۡوِع َو 
ۡ
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اسان اوهان  ۽ ضرور ترجمو كنز االيمان:  

کي آزمائينداسين كجهه ڊپ ۽ كجهه بک 

سان ۽ كجهه مالن ۽ جانين ۽ ميون جي 

   گهٹ كرڻ سان.

ويندو آهي ۽ انهن تكليفن کي  سهيوکي  مصيبتنجڎهن انهن   

ترسيل اکين جي سامهون ؟ چئجيكيو ويندو آهي ته پو ڇا برداشت 

۽ آرام  کنيو ويندو ۽ مدت جي بيقرار دل کي راحت پڑدو  ان جمال تان

، انهي ئي بنياد تي ته ميداِن كربال ۾ اماِم جو پتلو بڻايو ويندو آهي

 عَ مظلوم   تَعَاٰىل  اهللاُ كري کي وطن کان ڇڎائي كري پرديسي بڻائي  نْهُ ـَرِ�َ

شهزادن  ليلپ ۾، رفيقن پر هنج ان ساٿين۽ اڄ صبح س يآه ندو ويوآ

 ڀريل۾  ا رتڑجگر جا ٹك كري جدا كيو ويو آهي.ك هك کي ه

هك گل  ٹرندڙدلكش ۽  جا ، گلن جي باغاکين جي سامهون پيا آهن

آهن ۽ كجھ پرواھ  اكچجيڻبارگجو سين خاڪكري  ٿيپن  هك

۾ گهر ُلٹائڻ جو دوست جي رستي ته كيئن هجي؟ ، پرواھ هجي ناهي

                                                           
عاشقن کان اهڑي دل ۽ جان گهرن ٿا جيكا بي غرض هجي. زخم لڳائي كري انهن  محبوب  1

  کان ئي مرحبا چورائڻ جا طالب ٿين ٿا.
  تمام عجيب آهي خد قتل كن ٿا ۽ پو خود ئي خون جو بدلو وٺن ٿا. هي گروهه   2
  155سوره البقره، آيت �رب   3
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هك هك کي هئا، تڎهن ته  مديني کان هليا ال ئي ته ڏينهن هيوارا ان

جيكي پنهنجي پيرن سان وڃي نه موكلي كري قربان كرائي ڇڎيو ۽ 

كٿي آهن ُاهي مالئك  .كري آيا پيشهٿن تي کڻي سگهندا هئا. انهن کي 

پنهنجي نمازن  كندا هئا، چون چرانجيكي حضرت انسان جي پيدائش تي 

 جي تان ُاٿي كري اڄ كربال ۽ تسبيح ۽ تقديس جي مصلن نجي جڳھ

  ۽ جو سير كنميدان 
ۤ
�ِۡ

ّ
ُمۡوَن   1ِا�

َ
ۡعل

َ
� ت

َ
ُم َما �

َ
ۡ�ل

َ
 جي شاندار  تفصيل حيرت“  ﴾۳۰﴿ ا

   .جي اکين سان ڏسن

اصل  امتحان سڀني جو منظور هو، پر ۾ جنگن دل ڏکائڻ واري ه  

، جيكڎهن ائين نه ٿئي ها يُطفيل ٻين جو۽ جو  مظلوم حسين امامامتحان 

امام  ،جيكي صرف امام جا ئي دشمن ،هٿاندشمنن جي ته ممكن هو ته

، ا اكبر! كرائي ڇڎين هاجي خون جا پياسا هئا، پهرين امام کي شهيد 

امام  دردناڪ منظر اکين جي سامهون آهي،  ن وقت كهڑي قيامت جوه

جي حالت، الچاري  ،گهروارن کان رخصت ٿي رهيا آهن مظلوم پنهنجي

 ،کاڌلتير  جگر تي سوين ، مقدسٹن ڏينهن جا ُاڃارا ،تنهائي جي كيفيت

، اهلبيت فرمائي رهيا آهنجي مقابلي تي وڃڻ جو سامان هزارين دشمنن 

فيصلو انهن جو آخري  ناز کڻڻ جي ن۾ ج ، دنيايون صاحبزاديونننڍ جون

روئي رهيون آهن كري ٿي  ، بي چينٿيڻ وارو آهيجي شهادت سان گڎ 

ي جو خاتمو انهن ج ، جن جي آرامسكون وسيداڻيون، هتي جن ج الچار

، سخت بي چيني سان اشكبار آهن ۽ رخصت کي خير آباد چوڻ وارو آهي

تصوير چوڻ هر  ئيندڙاهڳال يجي الچاري ک مقدس صورتون جنكجھ اهي 

خاڪ ۾ ملڻ وارو ۽ جن  سهاڳجن جو  ،ٿوطريقي سان درست ٿي سگهي 

بي ي روئندي جو هر آسرو انهن جي مقدس دم سان ٹٹڻ وارو آهي ۽ روئند

تي سكوت ۽ خاموشي سان جي مايوس چهري ن انه ،حال ٿي ويون آهن

                                                           
فاضل مؤلف جو اشارو تخليق آدم تي مالئكن تي اعتراض جي جواب ۾ ا  1 

“ نٿا ڄاڻوتوهان  جههكو كجي مونکي معلوم آهي” تعالٰي جي ارشاد 

  )جي جانب آهي30/1(
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ُلڑكن جي رواني صورِت حال ڏيکاري ڏيکاري  وهندڙ مسلسل ۽ لڳاتار

  عرض كري رهي آهي.

� �ا 1 � � رد  روى و �� � ٓا��
�
�� � ���راں �� �

�
�
�
��� �

�
�� �  

 عَ ان وقت حضرت امام زين العابدين (   تَعَاٰىل  اُهللا جي دل کان كير ُپڇي ته   )نْهُ ـَرِ�َ

۽ هاڻي كهڑي مصيبت  ڏٺادل اڄ كهڑا كهڑا صدمه كمزور حضور جي 

، ننڍپڻ جي ساٿين جي سبيماري، پردي جو سامان ٿي رهيو آهي. سهڻ

رن ڀائرن جي داغ دل جو ڇا حال كري ، گڎ کيڎندڙن جو وڇوڙو، پياجدائي

مهربان پي  اريڻ وو ۽ ناز کڻكرڻ وار اپور۽ نخرا  ِضد ، هاڻي رکيو آهي

، ته انهن مصيبتن افسوس اهو ،جو سايو به سِر مبارڪ کان ُاٿڻ وارو آهي

  .هيه آن بهوارو  ڳالھ پڇڻ ئيكو انهن ناقابِل برداشت تكليفن ۾

  درد دل ا� ا� � � � را� � � �

  �� وا� �� � � � �ن �

 عَ (هاڻي امام   تَعَاٰىل  اهللاُ سان لڳائي كري، عورتن کي صبر  سينيٻارن کي  )نْهُ ـَرِ�َ

  .ڃن ٿاجي تلقين فرمائي كري آخري ديدار ڏيکاري تشريف کڻي و

�رد 2از
�
   � � آں ر� � ��

�رد
�
���� ز� ��

�
  �ں روح روا�

���� روِز و دا� دارم
�

  �ل 

�رد
�
  � از �و �ں از � ��

                                                           
رخصت ٿيڻ تي مون کي روئڻ اچي ٿو ٿوري دير جي ال ويهي وڃ ته مون کي قرار اچي  تنهنجي  1

  وڃي ۽ منهنجا لڑڪ بيهي وڃن.
رشِك چمن محبوب منهنجي اکين مان ايئن اوجهل ٿئي ٿو جيئن روح جسم کان جدا ٿيندي  اهو  2

   آهي.
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ري سوار ك پكڑي ركابجيكو  هوها! ان وقت كو اهڑو به نه 

۽  آوازٻارن جون درد ناڪ چار الها! كجھ  كرائي يا ميدان تائين گڎ وڃي.

كي هر قدم تي امام جي ،ڀريل نگاهون آهن يمايوس عورتن جون بي وس

  “يتيمي” ،سان گڎ گڎ آهن، امام مظلوم جو قدم اڳتي وڌي ٿو

 ،رکندڙ ، امام سان تعلقي آهيويند نديعورتن جي قريب ٿي الچارٻارن ۽ 

، پنهنجي هاڻي صبر جي تلقين فرمائي وئي هئيام جون ڀينرون جن کي ام

ون ي جي عالم ۾ ويٺخاموشيرکي  تي صبر جي وزني ِسر جگرن زخمي

 الچاري ، انهن جيسلسلو ختم نه ٿيڻ وارولڑكن جو ، پر انهن جي هيون

 عَ (امام  ،شهادتجي  پيارن، رنگئيل چهرن جو نڇا  تَعَاٰىل  اُهللا جي رخصت،  )نْهُ ـَرِ�َ

   .، سڄي گهر جي تباهي تي زباِن حال سان چئي رهيو هوالچاريپنهنجي 

  روا� � � �� �را   � � � � ا� �ڑ �

  ريخ جو پٺيون حصو ۽ امام تشنه �ام جي شهادتات

 � � � �ح �اِن ا� �
� �   ���غ ��

�ر� اے د�ِن ا� �
�
�دہ �

�
� � �  

��ں   � ز���ں � � �ِن ا� ���
�
  �و�

����ٰ� � �ح �اِن ا� �
  �ح �� 

� � �ں
�
�ا� ���ك ��

�
  ان � ���� � �

�ِن ا� �
�
� � �   آ� � � ���

��� � � � د�
�
����ٰ� �ت ��

  

  � � ا�ل �ا دو د�ِن ا� �

  ان � � � � ا�زت �� آ� �

�ِن ا� ��ر وا� ��
�
   � �ر و �

�ٰ����
�ٰى  َ

� �
�ار اس � ا� ا� ���

�
� ����  

  �ب ��ى � ر� � �رواِن ا� �
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  رزم � �اں � � �ہ �ہِ � و �

  �� � � ر� � ا�ِن ا� �

� 
�

  �ل ز�ں � �� � �ا� دو�

  �ن � � � � �ِن ا� �

  �� � �و�ِن �دت � �ر �ر�

� �اِن ا� � �و دو� � � �� ���  

ِ آب � � �   �� � � د��

�ِن ا� �
�
  ا� روزے �� � ��

  � � دن � �� ز� � � � � ٓاج

  � � �ن � �اد�ِن ا� �

  اے �ِب �ِ �! � � � � �ا

� ��ِن ا� �� 
�
  ر� � ��

 �� � ا�� �؟
�

�� � � � �  

 ر� � �رواِن ا� �
�

  دن د�ڑے �

�ات
�

  � � � �ك � � �ك � � � �

  �ك � � د� � �� ز���ِن ا� �

�دار �   �ك � �س و �ن � ��

�ِن ا� �
� �
  � � اب �ن ا�� � �

 آب � �اب �ں�
�

  ى �رت ��ر �

  �س � �ت � �� � ز���ِن ا� �

�  �
�

  �� ��ر �ل � � � ��

�ن � �رواِن ا� �
�
  وارث � وار�
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�ار � �ى د��
�

  �� � �ڈ� � آ�

���� � �ِن ا� � �� �� � �  

 ر� � ر� � �ك � � �گ  ِ
� �

  و�

�ى ��ِن ا� �� �
�

  ِم آ�

ِ �ِج د� �   � اے � �ں ڈوب �� ںا��

  �� � �� �ِ آ�ِن ا� �

�ے � 
�
  � � آِب � ���ر ��� �

  �ك و �ن � �� � �ِن ا� �

�ا 
�

 �ڑ � ٓا� � �ِب �
� �   ���غ ��

  اے ز� � �رى �ِن ا� �

   � �دہ � آ� � � �� �� �ر�

  آج � � � ��� رب �ِن ا� �

  �� �ں �� � � � �ض اے � �

  آج � � �� � �ِن ا� �

� �ن د� �� � � � ��
�
�� �  

  �ِن �� � �ا اے ��اِن ا� �

   �� �اِن � � � �وں �

�ِن ا� �
�
�ا � �ر و �

�
  اور او� � �

�ار ���� ���ك �� � �  د��
�

  دو�

  �� � �ب � � دو�ِن ا� �

  ز� �� � � آِب � � � د��� 

  �ب د�ت � � � د�ِن ا� �
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� � �
�
  ا� �دا � � ���زار ��

�اِن ا� � ���
�
� �� � ��  

  ا� � ���ك � ��ں � ����ں

  �  ا� � د�ِن ا� �

�� � � دے اے �
�

  � ادب �خ �

  �ں � �� � � دا�ِن ا� �

  

 يل تيار رک جو ٹنسب ثر! پنهنجي ٿڌي ۽ خوشگوار پاڻي جياي كو

  .تنهنجي كناري جلوه فرما  ٿيندا  ڏينهن جا ُاڃارا

ي تكر، كربال جي ُاس  نهنجي ڇانَو جا دامن اڃان وڏااي طوبٰي! پ

   ٹڻ وارا تنهنجي هيٺان آرام كندا.لي

 جا ٿڌي پاڻي ،ار كرينگياڄ ميداِن كربال ۾ جنتن کان حورون س

اتار آمد هوا جي آسمان کان مالئكن جي لڳپياال کڻي حاضر آهن... 

 ڇڎيو آهي ۽ پاڪ روحن بهشت جي مكانن کي سطح کي بالكل ڀري

 َواٰلِهٖ خود حضور پرنور  ..سونو كري ڇڎيو.  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ مدينه طيبه کان  َوَسلَّم َصّ�َ

پنهنجي الڏلي پٹ حسين جي قتل واري جا تي تشريف کڻي آيل 

ن ۾ كجهه دز جا وارمبارڪ  ياطهر ج ڏاڙهي مبارڪ ۽ سرِ .....  آهن.

۾ هك هٿ ڪ رمبا ...وهي رهيا آهنرني ۽ اکين مان لڳاتار آهن آثار

۽ هاڻي  .....جنهن ۾ شهيدن جو خون جمع كيو ويو آهي ،شيشو آهي

   ـ آهي ووار ڀرڻ جوپياري حسين جي رت  قرار دل جي

�ز ر� ���� ز�ں �ز �ے
�
� �  

 �ن �دن �ش ر�ہ ���� ِ
� �

�� �  
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حورن کي چئو ته ... آهي مطلب ته اڄ كربال ۾ حسيني ميلو لڳل

 جو نكدار چوٹيون کولي كربال جو ميدان صاف خوشبوپنهنجيون 

 عَنْهَا(نعمت فاطمه زهرا  ي توهان جي آقاتوهان جي شهزادِ   تَعَاٰىل  اهللاُ جي ) َرِ�َ

اچي ويو  ويجهوالل کي شهيد كرڻ ۽ خاڪ تي ليٹائي وڃڻ جو وقت 

ان خوشبوئن س هلكي هلكيڏيو ته جنتن کي  رضوان کي خبر. آهي

كري كنوار بڻائي  هاريگسين سان وڻندڙ سجاوٽ دل کيكري  معّطر

ٻڌي زخمن جا هار  موڙ رت جا وهندڙشهادت جو گهوٽ  جو بزمِ  ،رکي

  .ا آهنريب تشريف کڻي اچڻ  وارعنق ئيڳلي ۾ پا

�ارى آ �
�

 آہ و � � �
�

  � �م � رن � �ارى آ �  ��

�     � و � � ���رى ٓا �اب ا�م �  �� وا� �� � �� � ��

  شمر خبيث کي خيمهء اطهر جي طرف وڌندي ڏسي فرمايو. جن امام   

۽ قيامت کان نٿو ڏڄين خرابي هجي تنهنجي ال جيكڎهن دين نٿو رکين ”

ن کي نجي اهلبيت کان پنهنجي جاهل سركش، منهته كجهه شرم ته ڌار

، جنهن اماِم مظلوم ن طرفن کانهاڻي چئ“ .واپس ٿيا، دشمن اتان کان روڪ

هزارين دشمنن جي مقابلي ۾ اكيلو كري آندو  شهادت جي شوقکي 

امام ساڄي طرف کان حملو فرمائن ٿا ته پري تائين سوارن  .نرغو ٿيو آهي،

ٿا ته دشمنن  تشريف کڻي وڃن ي پاسي کانن جو نشان نٿو ملي، کاٻلاد۽ پي

  ٿو. ميدان ڇڎي ڀڄڻو پويکي 

پريشان ٿيندي  اهڑي طرح انهن  جي حملن کان ا فوجهاُ خدا جو قسم!   

 ئيك لڑائي ڊيگھ .تي شينهن اچي ويندو آهي ڌڻهئي جيئن ٻكرين جي 

 پهنجي جانبه  يگهوڙ ياوچتو امام ج ،ويا اس ڇڎائجيوحجا  دشمنن ،آهي

   .هئي هن فرمايائون جو سوارن کان به ممكن لڑائيپيدل اهڑي  پو ،ڏني

رات جي طرف اشارو كري هك بد بخت فُ ٹن ڏينهن جا ُاڃارا هئا   

نه آهي پر تون ان مان هك قطرو به پي  رهي كيئن چمكي هو ڏس” :چيو
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ا توکي ” :فرمايائون “ويندين. ن ايستائين جو ُاڃارو ئي ماريوسگهندي

 پر ُاڃ نه لهندي هو پاڻي پيئندو  ،ُاڃ ۾مبتال ٿيويكدم “ ُاڃارو قتل كري

ڇا منهنجي ”: ندايحملو كندا ۽ فرمائ ،مري ويوايستائين جو ُاڃارو ئي هئي 

مون کان پو كنهن کي قتل نه خدا جو قسم!  ،ها قتل ال جمع ٿيا آهيو؟ 

 اپسندگيخدا جي نجنهن جو قتل منهنجي قتل کان گهڻو  ،كري سگهندؤ

توهان جي قسم! مونکي اميد آهي ته ا تعالٰي خدا جو  ،جو سبب هجي

توهان کان اهو بدلو وٺي جيكو توهان ۽  شيمونکي عزت بخ کانذلت 

خدا جو قسم! توهان مونکي قتل كندؤ ته جي خواب ۽ خيال ۾ نه هجي، 

۽ ان تي  ندو۽ توهان جو خون وهائي ندووجه انتشارتوهان ۾ تعاليٰ  ا

آهسته ڏيڻ وارو عذاب  توهان جي ال تكليفايستائين جو راضي نه ٿيندو 

  )431ص.  3يف التاريخ، ج. (ال�امل  “وڌائيندو. آهسته

  :نيڌمكايائته لشكر کي  ،جڎهن شمر خبيث كم نكرندي نه ڏٺو  

 ،جو انتظار كري رهيا آهيو ڇا  روئن يتتوهان جون  مائرون توهان ”

۽ كارا ككر  بادلن کان ظلمت جا ن طرفهاڻي چئ “.حسين کي قتل كيو

 عَنْهَا(فاطمه   تَعَاٰىل  اهللاُ ي ويا. زرعه بن شريك تميمي کاٻي جنتي ڇائجي چنڈ  )َرِ�َ

 ڀريلزخمن کان تلوار هنئي، امام ٿكجي ويا آهن....ُكلهي مبارڪ تي 

 تيرن جو شمار ناهي.... ....تلوارن جا لڳا آهن زخم 34 زخم نيزي جا 33آهن. 

بد ت ۾ سنان بن انس نخعي انهي ئي حال...ٿا وڃن هيٺ اچي ُاٿڻ چاهن ٿا ۽

سنان  ....يوو اچيو عرش جو تارو زمين تي ناري جهنمي نيزو هنيبخت 

 سنان ولد .ڏكيوان جو هٿ  سر كٹي ڇڎ.ردود خولي بن يزيد کي چيو: م

۽ گهوڙي تان لهي محمد رسول “ تنهنجو هٿ بيكار  ٿئي”الشيطان چيو: 

 َواٰلِهٖ ا   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا ذبح ، ٹن ڏينهن جي ُاڃاري کي پياريجي  جگرجي  َوَسلَّم َصّ�َ

ي جڇڎيو. شهادت جيكا كنوار بڻكيو ۽ سر مبارڪ جدا كري 

انهي ئي وقت جي  عّطرم، جنت جي خوشبوئن ۾ پائي ڳاڙهو جوڙو

ڀڳي ۽ پنهنجي  بي اختيار ٿي يالھ (نقاب)  هئي، گهونگهٹ ۾ر انتظا
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 عَ گهوٽ حسين شهيد   تَعَاٰىل  اهللاُ جي ڳلي ۾ ٻانهون وجهي چنبڑي  نْهُ ـَرِ�َ

  .....وئي.

�لِٖ� َوَصْحبِٖ� َاْجَمِع�َْ� َفَص  ٍد و� �� اهللاُ َع�ٰ� َسي�دنَا َو َمْوَالنَا ُمَحم� �  

لِمِ�ْ�   َو َلْعَنُة اهللاِ َع�ٰ� َاْعَداÒِٖه َوَاْعَداÒِهِِم الظ�

 ،ائونمبارڪ الهي پاڻ ۾ ورهائي ڇڎيامام جو لباس  ،ان تي به صبر نه آيو

، تمام و ويوي ُلٹيهلبيت جي خيمن کا  ،ٿڌي ٿيعداوت جي باھ اڃان به نه 

ٰلِهٖ مال ۽ اسباب ۽ محمد رسول ا   وَا  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ زيور  صاحبزادين جاجي  وََسلَّم َصّ�َ

  .جي كن ۾ هك والي به نه ڇڎيائون بي، كنهن به بيیا و االهي ڇڎي

 بدبختيهزار هزار لعنتون انهن بي دينن جي  جونا واحد قهار   

 اڃان به مردودن ..، .... به اهلبيت جي مٿن تان پوتيون ڇا پرته تي، زيور 

جيكو كو آهي ” جهنمي پكاريو:، هك شقي ناري کي چين نه مليو

گهوڙا  بد بختڏھ  “...؟ڇڎي لتاڙيحسين جي جسم کي گهوڙن سان 

 عَنْهَاا ۽ فاطمه ڀڳ ُكڎائيندي  تَعَاٰىل  اهللاُ  اهللاُ فٰي ، مصطليلاپ يجي هنج ج َرِ�َ َصّ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه کي سمن سان جي جسم مبارڪ  ريجي سيني تي کيڎڻ وا َوَسلَّم تَعَاٰىل

  .....يونپ ٹٹيجو سيني ۽ پٺ مبارڪ جون تمام هڎيون ويو  لتاڙيو

�لِٖ� َوَصْحبِٖ� َاْجَمِع�َْ�  ٍد و� �� اهللاُ َع�ٰ� َسي�دنَا َو َمْوَالنَا ُمَحم�   َفَص�

لِمِ�ْ�َو َلْعنَ    ُة اهللاِ َع�ٰ� َاْعَداÒِٖه َوَاْعَداÒِهِِم الظ�
  )432، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  

  شهادت کان پوِء جا واقعات

 عَ مر خبيث چاهيو ته امام زين العابدين ُكٻڑي ُكتي شِ   تَعَاٰىل  اهللاُ کي  نْهُ ـَرِ�َ

كيا  ڇا ٻار به قتل !سبحان ا”به شهيد كري، حميد بن مسلم چيو:

  )433، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  .ڇڎي ڏنوظالم  “ويندا؟
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خولي بن يزيد ۽  مرحوم شهداء کيمظلوم ۽  مبارڪ امامِ  پو سرِ   

جڎهن كوفي آيا ۽  .مسلم سان گڎ ابِن زياد وٽ موكليو ويو حميد بن

خولي سر مبارڪ کڻي كري گهر آيو ۽ پنهنجي  .مكان بند ڏٺائون

ن جيكا ين: مان تنهنجي ال اها شيء کڻي آيو آهياعورت نوار کي چيائ

  چيائين “؟ڇا آهي: ”ان پڇيو “.ڎيسڄي عمر توکي غني كري ڇ

سون ماڻهو خرابي  هجي تنهنجي ال، ” انهن چيو: “حسين جو سر”

 وَاٰلِهٖ چاندي کڻي ايندا آهن ۽ تون رسول ا (  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ ) جي پٹ جو َوَسلَّم َصّ�َ

  “س.خدا جو قسم! مان تو سان گڎ كڎهن به نه رهند .کڻي آيو آهين سر

مون سڄي رات ڏٺو ته هك نوِر عظيم سر مبارڪ ” :بي چوي ٿياها بي

سِر اقدس تي قربان ٿي رهيا  پکيکان آسمان تائين بلند آهي ۽ سفيد 

  )434، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.  “آهن.

 ، ان جي گهر جي در ۽و ويوزياد خبيث وٽ آندجڎهن سر مبارڪ ابن  

کي ن مبارك ڏندنسان  سنهي لكڻ  بدبختار مان رت وهڻ لڳو، اهو ديو

 نه سهڻا ڏنَد كهڑا ،وبصورت نه ڏٺو، مون اهڑو خائينكري چي هڻي

 عَ زيد بن ارقم  “.آهن  تَعَاٰىل  اُهللا پنهنجي ڇڑي پري ” :فرمايائون ،اتي ويٺا هئا نْهُ ـَرِ�َ

 وَاٰلِهٖ ول ا رس نئيادتن تمون مُ  كر،  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ پن کي چمندي کي انهن چ وََسلَّم َصّ�َ

كري روئڻ لڳا. اهو خبيث چوڻ  اهو چئي “۽ پيار كندي ڏٺو آهي.

هجين ها ته كنڌ الهي  پوڙهو نهجيكڎهن  ،هجينصيب توکي روئڻ ” لڳو:

توهان ” :نفرمايائو کيارين مردود جي درٻهي ُاٿي بيٺا ۽ ان  “.نها اڇڎي

 عَ فاطمه جي ُپٹ   تَعَاٰىل  اهللاُ کي امير بڻائي  ڄايلکي قتل كيو ۽ مرجانه جي  نْهُ ـَرِ�َ

قتل  دلير ماڻهوخدا جو قسم! توهان جا  ،، اڄ کان توهان غالم آهيوڇڎيو

پري ٿين اهي جيكي ذلت . كيا ويندا ۽ جيكي بچندا اهي غالم بڻايا ويندا

ها حديث زياد! مان توکي اُ  اي ابنِ ” ائونپو فرماي “.هجنتي راضي  لڄ۽ 

، مون جي باھ ۾ وجهي ڇڎيندي کي كاوڙ تو جيكا ضرور بيان كندس

 َواٰلِهٖ حضور اقدس   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ تي حسن  مبارڪ ساڄي ران ته کي ڏٺو َوَسلَّم َصّ�َ

تي حسين کي ۽ هٿ مبارڪ انهن  مبارڪ کي ويهاريائون ۽ کاٻي ران
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اٰلهي مان انهن ٻنهي  کي ” ون:ئياکي كري دعا فرماتي ر مٿنجي 

ڏس  !اي ابن زياد “تنهنجي ۽  نيك مسلمانن جي حوالي كيان ٿو.

 َواٰلِهٖ نبي   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ هوڏانهن ظالمن  “؟جي امانت سان تو ڇا كيو َوَسلَّم َصّ�َ

هٿن ۾ هٿكڑيون وجهي ۽ بيبين کي  زنجير عابد بيمار جي ڳلي ۾

  .نكتا تي سوار كري ٻن ڏينهن کان بعد كربال کان ُاٺن

ٰ�� � ز�� � ا�ب �  �ار �ڑوں � ا�اء �دہ �ادہ   ا�

بغير  مظلومن جو ُلٹيل قافلو شهيدن جي الشن تي گذريو ته  جڎهن هي

 عَنْهَا(زينب بي بي حضرت  .پيا هئاميدان ۾ جي كفن۽  قبر  تَعَاٰىل  اهللاُ بي  )َرِ�َ

ن مالئكآسمان جي يارسول ا! حضور تي ” كرڻ لڳي: عرضٿي  وقاب

سر کان پير  ..ميدان ۾ ليٹيل ....! هي آهن حسين، حضورهجن وددر جا

۽ حضور جون ڌيئرون قيد جوڙ كٹيل  تمام بدن جا ....ڀريلتائين رت ۾ 

 كري وجهيکڻي  ٿيون ۽ حضور جا ٻار مقتول ٿيا آهن جن تي هوا خاڪ 

  )434، ص. 3 التاريخ، ج. (ال�امل يف “ٿي.

سان ، ان عابد مظلوم ابن زياد بد نهاد وٽ پهتو ،قافلو جڎهن هي مظلوم 

خدا جو ” حيران ٿي كري چوڻ لڳو:ٻڌي ب جوا چپ كرائيندڙ، بحث كئي

ته هي ڏس ” ائين:پو هك شخص کي چي “آهيو. توهان انهن مان ئي قسم!

 عَ د مظلوم ان تي مري بن معاذ احمري شقي سي “بالغ آهي  تَعَاٰىل  اهللاُ کي بي  نْهُ ـَرِ�َ

قتل به انهي کي ” :خبيث چيو “ها جوان آهن.” :ستر كري ڏٺو، چيائين

 عَنْهَا(زينب بي بي حضرت  “كري ڇڎ.  تَعَاٰىل  اُهللا ٿي كري مظلوم  بي چين )َرِ�َ

 ! اڃانابن زياد بس كر” :ويون ۽ فرمايائون يچنبڑٹي جي ڳلي سان ڀائ

تو باقي كنهن کي  مانن مان تنهنجو پيٹ ناهي ڀريو؟ اسان اسان جي خو

کي  هن ٻارجيكڎهن  .....ان توکي خدا جو واسطو ڏيان ٿي تهڇڎيو آهي؟ م

  “سان گڎ مونکي به ماري  ڇڎ. قتل كرين ته ان
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 عَ (عابد مظلوم     تَعَاٰىل  اُهللا  عورتن جو الچاراي ابن زياد! هنن ”) فرمايو:نْهُ ـَرِ�َ

آخر  ۽ رسالت جا حق ته برباد ٿي ويا، رهندو؟ دين ۽ ديانتكير نگهبان 

جو ئي خيال كندي انهن به آهي انهي  قرابتتوکي هنن سان كجھ ته 

سان  اسالمي طريقيجيكو  ،ماڻهو گڎ كري ڇڎجانترس خداسان كو 

 عَنْهَا(حضرت زينب “ گڎ انهن کي مديني ڇڎي اچي.  تَعَاٰىل  اهللاُ جي اها  )َرِ�َ

به كهڑي شي آهي مان  رت جو رشتو” :ي خبيث چيوحالت ڏسي كر

ل يقين كيان ٿو ته هي بيبي اهو ئي چاهي ٿي ته ان ڇوكري کي قت

، خير ڇوكري کي ڇڎي ڏيو جو كيان ته انهي کي قتل كري ڇڎيان

  )435، ص. 3(ال�امل يف التاريخ، ج.   “سان گڎ رهي. گهروارن هي پنهنجي 

سِر انور جي �رامت  

روانه كيا ويا، سر  ڏانهنشام  مبارڪ رفلو ۽ شهيدن جا سَ هاڻي هي قا 

هو  ، رستي ۾ هك ماڻهو قرآن جي تالوت كري رهيومبارڪ نيزي تي هو

  جڎهن هن آيت تي پهتو: 

ِقۡ�ِ� � 
َ
ۡهِف َو ا�ّ�

َ
ٰ�َب ا�ۡ�

ۡ
�

َ
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َ
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َ
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ٰيِتَنا  �
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ُ
ان

َ
�۹﴾  

خبر آهي  ڇا توکي كنزااليمان:ترجمو  

غار ۽ جهنگ جي كناري وارا اسان جي 

  هك عجيب نشاني هئا.

�ِۡ� َو َحۡم�ِ�ۡ ”مبارڪ فرمايو:  سرِ   
ۡ
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َ
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َ
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قرآن پڑهڻ وارا! اصحاِب كهف جي قصي کان وڌيك عجيب آهي 

ي ڦرڻ. ظالم جتي جتي ُركجندا نيزي تي کڻ سر منهنجو قتل ٿيڻ ۽

   )212رشح الصدور، ص. ( .ينداتي رکي پهرو ڏکي نيزي  سر مبارڪ

توهان ُبرا  :ته چيائين ،، ٻڌايو ويوهك راهب نصراني ڏٺو ته پڇيائين 

وٺي كري ان ڳالھ تي راضي ٿي  ، ڇا ڏھ هزار اشرفيونماڻهو آهيو

يا جي كتن دن “مون وٽ رهي.مبارڪ سگهو ٿا ته هك رات هي سر 

سڄي رات ايائين، خوشبو لڳ ،ئيڏقبول كيو. راهب سر مبارڪ وٺي 
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، راهب اها رات سندو رهيو هك نور بلند ٿيندي ڏٺوي ڏپنهنجي ران تي رک

۽ گرجا گهر ۽ ان جو مال متاع  ئي كري گذاري، صبح اسالم آندائينرو

. صبح انهن خبيثن ڇڎي گذاريعمر ڇڎي كري اهلبيت جي خدمت ۾ 

، سڀ اشرفيون ٺكريون پاڻ ۾ ورهائڻ ال کوليون ڳوٿريون جوناشرفين 

  لکيل هو: هيون انهن جي هكڑي طرفٿي ويون 
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  خبر گمان نه كر ظالمن جي كم کان.

  :۽ ٻي طرف لکيل هو
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۽ اجهو ظالمن کي  كنزااليمان:ترجمو  

خبر پوندي ته كهڑي پاسي تي پلٹو 

  کائنيدا.

  
وڌي� واقعا  

 عَ اماِم مظلوم(جڎهن     تَعَاٰىل  اهللاُ  تيزيد پلي ظالم ، ان سر مبارڪ جو  ) نْهُ ـَرِ�َ

راني بادشاھ روم جو سفير موجود نصڇوهڻ لڳو،  سان يدب، پهتو وٽ

  اسان وٽ هك جزيري جي گرجا ۾ عيسيٰ ”، حيران ٿي كري چيو ته هو

َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا اسان هر سال پري پري  ،آهي سنب جو جي گڎھ عَـٰ�

ن ۽ ان جي آهيو سينداباسون با ويندا ۽ انگرکان ان جي طرف حج و

هنجي نبي ، توهان پنبي جياهڑي تعظيم كندا آهيون جيئن توهان كع

، مان گواهي ڏيان ٿو ته توهان ماڻهو جي پٹ سان اهو سلوڪ كيو

  “باطل تي آهيو.

َالممون ۾ ۽ داؤد ”چيو:  هك يهودي  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا ۾ ستر  عَـٰ�

يهودي منهنجي تعظيم كندا آهن ۽ توهان پاڻ  جو فاصلو آهيپيڑهين 

  !ڇڎيو يرپنهنجي نبي جي ُپٹ کي قتل ك

www.dawateislami.net



 

 

 آئ��� �ِ�ئ�� 71

پهچڻ  ، مديني ۾روانو كيو ويوطيبه ڏانهن پو شام کان هي قافلو مدينه   

غم وارو گهر گهر ۾  کڻي آئي،امت جو سامان پاڻ سان گڎ جي تاريخ قي

وجهڻ واري  زخمکان دل ڏکائيندڙ ۽ جگر ۾  نديوار . در ۽ماحول هو

  هئي. مٿان اچي پوندي مصيبت

پوِء جا واقعا   

اسان صبح   ”شهادت کان پو آسمان تان رت وسيو. نصره ازديه چون ٿيون

آسمان ايتري قدر ... سون جو اٿيا سين ته سڀئي ٿانَو رت سان ڀريل ڏٺا

پٿر  ملِك شام ۾ جيكو آيا... ۾   ڏسڻتارا جو  كارو ٿي ويو جو ڏينهن

   “.پيا ان جي هيٺان تازو رت ڏسن ن پياکڻ

هك روايت ۾ آهي ست ڏينهن آسمان اهڑو ته كارو ٿيو جو ديوارون 

 جوش تارن ۾ ،جون رڱيل چادرون معلوم ٿيون پئي (گالبي رنگ)شهاب 

ابو سعيد فرمائن . ھوهك تارو ٻئي تاري کان ٹكرائيندو نظر ايندو

 ....و رت ڏسونن انهن جي هيٺان تازپٿر کڻو سڄي دنيا ۾ جيكو”ٿا: 

كپڑا ڦاٹندي ڦاٹي ويا، پر ان جو اثر نه وڃڻو هو نه  آسمان کان رت وسيو....

  “.خراسان ۽ شام ۽ كوفي ۾ گهرن ۽ ديوارن تي رت ئي رت هو ...ويو.

سان گڎ ڏٺي ويندي  (ڳاڙهاڻ) اها تيز ڳاڙهاڻ جيكا شفق”علماء فرمائن ٿا 

تائين آسمان جا كنارا ، ڇھ مهينن هي شهادت مبارڪ کان پهرين نه هئيآ

  “.ڳاڙها رهيا پو اها سرخي ظاهر ٿي

امام حسين جي قتل ۾ شري� بد بختن جو عبرتناڪ انجام   

 كجھ ماڻهو ويٺا ذكر كري رهيا هئا ته جنهن”ابو الشيخ روايت كئي:  

 عَ اماِم مظلوم (  تَعَاٰىل  اهللاُ جھ مدد كئي كنهن نه كنهن ) جي قتل ۾ كنْهُ ـَرِ�َ

ال جي  ناپاڪ نفسپنهنجي  پوڙهوهك “ضرور مبتال ٿيو.۾ مصيبت

، باھ ان جي بتي کنيئي ڏيئي  “کي ته كجھ نه ٿيو. مون”ته  ڻ لڳووچ

پر اها باھ  ، ٹپو ڏنو باھ باھ دانهون كندو فرات ۾ ،کي ورتو بد بخت

   پهتو. وڃي ، ايستائين جو باھ ۾وساميئي نه 
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ا قاتل اهڑي ُاڃ ۾ مبتال ٿيا امام ج”آهي ته  منصور بن عمار روايت كئي

  .“ندي هئيپيئندا رهيا پر ُاڃ ختم نه ٿي جو پاڻيشك مَ  پوري جو

 كربال ۾ منهنجي دعوت كئي ماڻهن پاڻ هك ماڻهو”سدمي چون ٿا ته 

 عَ (حسين امام جنهن جنهن ” چيو ته۾   تَعَاٰىل  اُهللا جي خون ۾ شركت كئي  )نْهُ ـَرِ�َ

به انهي  مان”: ۽ چيائين جو انكار كيو ڳالههميزبان ان  .“خراب موت مئو

ال  كرڻ جي  ڏيئو ٺيكرات جي آخري حصي ۾ هو “ يسئي لشكر ۾ ه

ُاٿيو، اچانك باھ ان جي بدن کي ورتو، خدا جو قسم! مون ڏٺو ته ان جو 

  “بدن كوئلو ٿي ويو.

 كو انڌو ٿي مري ،و ويويانهن ۾ كو مار” :امام زهري فرمائن ٿا

    “ارو ٿي ويو.كنهن جو منهن ك ،ويو

موجود  جي شهادت جي وقت امام هك پوڙهو” امام واقدي فرمائن ٿا:

  ان مصطفيٰ ائين سبب پڇيو، چي .هو شريك نه هيو، انڌو ٿي ويو  اهللاُ َصّ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  ارتلو کليلهٿن ۾   ،کي خواب ۾ڏٺو ٻانهون مٿي كيل  َوَسلَّم تَعَاٰىل

 عَ  َرِ�َ حسين امام ، سامهون کڻي  تَعَاٰىل ا ڏھ قاتل ذبح ٿيل پيا هئا. ج نْهُ ـاهللاُ

 َواٰلِهٖ  حضور  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ تون اتي ”ته  فرمايو جاللتي  پوڙهيجن ان  َوَسلَّم َصّ�َ

۽ امام جي خون جي هك سرائي اکين  “کي وڌايو؟ي ٹول موجود ٿي ان

  “۾ وجهي ڇڎي، اٿيس ته انڌو هئس.

جنهن ماڻهو امام مظلوم جو سر ” ايت كن ٿا:سبط ابن الجوزي رو   

مبارڪ پنهنجي گهوڙي تي لٹكايو هو، كجھ ڏينهن کان پو ان جو ُمنهن 

تنهنجو ُمنهن ته سڄي ” :کان وڌيك كارو ٿي ويو. ماڻهن چيو كوئلي

 ،يو آهيجڎهن کان اهو سر کن” :چيائينآهي:؟  سٺو هو هي ڇا ڳالههب ۾ عر

باھ تي وٺي ڌكو  ٹهكندڙٻانهون پكڑي كري و ايندا ۽ هر رات ٻه ماڻه

پو وڏي بري  “باھ ُمنهن تي لڳندي آهي. ،سر جهكندو آهي ڏيندا آهن.

   “۾ مري ويو. حالت
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 َواٰلِهٖ حضور پرنور  پوڙهيهك    �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ کي خواب ۾ڏٺو ته  َوَسلَّم َصّ�َ

حضور  ،ٿاسامهون هك ٿالھ ۾ رت رکيل آهي ۽ ماڻهو پيش كيا وڃن 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ واري آئي، ان خون جو دهٻو لڳائن ٿا، جڎهن ان جي  َوَسلَّم َصّ�َ

دل سان ته چاهين ” :فرمايائون“ .مان ته موجود نه هئس” و:يان عرض ك

    .صبح جو انڌو اٿيواشارو كيو ان جي طرف سان پو مبارڪ آڱر“ .پيو

 َواٰلِهٖ پرنور حاكم روايت كئي ته حضور    �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ سان جبريل  َوَسلَّم َصّ�َ

مون يحٰي بن زكريا جي بدلي ۾  :“ا تعالٰي فرمائي ٿو”: عرض كيو

ستر هزار قتل كيا ۽ حسين جي بدلي ۾ستر هزار ۽ ستر هزار قتل 

  )4208، حديث 485، ص. 3(املستدرڪ، ج.   “فرمائيندس.

   ْ  لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد َوَجّلَ  هـل َوَجّلَ ! ا عَّزَ  عَ (ابن زياد خبيث کان امام  عَّزَ  تَعَاٰىل  اهللاُ جو  )نْهُ ـَرِ�َ

ٻين ان جي  ، ان جو سرڇڎيو. جڎهن اهو مردود ماريو ويو بدلو وٺي

شور ٿي  ،. ماڻهن جو هجوم هوويو وکڻي رکي ساٿين جي سرن سان گڎ

 ،نگ اچي رهيو آهيمون ڏٺو ته هك نا” :ي ٿوراوي چو “آيو آيو ”ويو 

هك  ي ناپاڪ سر تائين پهتو،جي وچ مان ٿيندو ابن زياد ج سڀني سرن

پو  .ويو نكتو ۽ هليو ي ٻي سوراخ مان نك جي سوراخ مان گهر

، گهڻائي هو ئي نانگ آيو ۽ ائين ئي كيائينشور ٿيو آيو آيو، پو ا

  “ٿيو. ئي ڀيرا ائين

، ان جو منهن سؤر جو ومون شام ۾ هك ماڻهو کي ڏٺ”منصور چون ٿا: 

 عَ اهو مولٰي علي ” يائين:منهن هو، سبب پڇيو، چ  تَعَاٰىل  اهللاُ پاڪ  ۽ ان جي نْهُ ـَرِ�َ

 وَاٰلِهٖ هك رات حضور سيدِ عالم  “اوالد تي لعنت كندو هو.  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ کي  وََسلَّم َصّ�َ

 تَعَاٰىل حسن مجتبٰي  خواب ۾ ڏٺائين، امامِ   اهللاُ ان خبيث جي شكايت  نْهُ ـعَ  َرِ�َ

 َواٰلِهٖ  ، حضوركئي  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ ٿكي تي نهن جن ان تي لعنت فرمائي ۽ مُ  َوَسلَّم َصّ�َ

  فقط َو الَْعَياذُ بِاهللاِ َرب� الَْعالَمِ�َْ� ڇڎيو، منهن سؤر جهڑو ٿي ويو. 
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  اء جا فضائلعاشور

 قادري نا  الياس عطارحضرت عالمه موال امير اهلسنت (شيِخ طريقت،

ْ ـهُ ـاتُ ـَركَ ـ ْت بَ ـدَامَ  ِ ـعَ ـُم ال َ ـال   جي مايه ناز تاليف فيضان سنت جلد اّول مان نكتل) هْ ـي

  تونوصيصخ 25 عاشوراء جون

 عَـلَيْـِه  محرم الحرام عاشوراء جي ڏينهن حضرت سّيدنا آدم 10 )1(  َو ّـنَا  نَبِـيِ عَـٰ�

َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ کي پيدا  هنان ئي ڏينهن ان) 2. (قبول كئي وئي جي توبه الـّصَ

) ان ئي 4جنت ۾ داخل كيو ويو (انهن کي ) ان ئي ڏينهن 3كيو ويو (

) تارا 10) چنڈ (9) سج  (8) زمين (7) آسمان (6كرسي ( )5( ڏينهن عرش

) ان ئي ڏينهن حضرت سّيدنا ابراهيم 12) جنت پيدا كئي وئي (11۽ (

 نَبِـيِّـخليل ا  َالمعَـٰ�  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو ) ان ئي ڏينهن ان کي باهه 13پيدا ٿيا ( نَا

لٰوة ُ  ) ان ئي ڏينهن حضرت سيدنا موٰسي14(.کان نجات ملي  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا عَـٰ�

َالم ۽ ان جي امت کي نجات ملي ۽ فرعون پنهنجي قوم سان گڎ   َوالـّسَ

َالمت سّيدنا عيٰسي روح ا ) حضر15( .غرق ٿيو  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو ّـنَا  نَبِـيِ پيدا  عَـٰ�

) ان ئي 17( .) ان ئي ڏينهن ان کي آسمانن  ڏانهن کنيو ويو16( .كيا ويا

َالمڏينهن حضرت سّيدنا نوح   َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو ّـنَا  نَبِـيِ  جودي جي كشتي  كوهِ  عَـٰ�

لٰوةُ  ليمان ) ان ئي ڏينهن  حضرت سّيدنا سُ 18( .كيتي رُ   الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا عَـٰ�

َالم حضرت سّيدنا  ) ان ئي ڏينهن19(.کي ملك عظيم عطا كيو ويو َوالـّسَ

َالم يوُنس  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو ّـنَا  نَبِـيِ ) ان ڏينهن 20( .مڇي جي پيٹ مان كڍيا ويا عَـٰ�

َالمحضرت سّيدنا يعقوب   َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا جي بينائي جو ضعف دور  عَـٰ�

َالم) ان ئي ڏينهن حضرت سّيدنا يوسف 21( .ٿيو  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا وڏي  عَـٰ�

 عَـلَيْـِه ّيدنا ايوب ) ان ئي ڏينهن حضرت س22( .کوهه مان كڍيا ويا  َو  نَبِـيِّـنَا عَـٰ�

َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ ) آسمان کان زمين تي سڀ 23( .جي تكليف دور كئي وئي الـّصَ

) ان ئي ڏينهن جو روزو 24کان پهريان بارش ان ئي ڏينهن نازل ٿي ۽ (ٰ

ايتري تائين جو هي به چيو ويو ته ان ڏينهن جو  ،امتن ۾ مشهور هو

 .بارڪ کان پهريان فرض هو پو منسوخ كيو ويوروزو رمضان م

) امام الُهمام، اماِم عالي مقام، اماِم عرش مقام، 25( )311ص  ،(م�اَشَفُةالقلوب
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 عَ حسين  اماِم تشنه كام سّيدنا امامِ   تَعَاٰىل  اهللاُ کي شهزادن ۽ رفيقن  نْهُ ـَرِ�َ

نهن سان گڎ  ٹي ڏينهن بکايل رکڻ کان پو ان ئي عاشوراء جي ڏي

 .كربال جي رڻ پٹ ۾ نهايت بي رحمي سان شهيد  كيو ويو

 َصــلُّـْوا  َعـلَـى   الْـَحِ�ْيـب!             َصـلَّـى اُهللا   َتعالٰـى �َلـٰى   ُمـَحـمَّد

  فن جي نسبت سانجي ڇهن حر “يا حسين”
  فضائل 6محرّم الحرام ۽ عاشوراء جي روزن جا  

 عَ  هو هريرحضرت سّيدنا ابُ  :1مدينه   تَعَاٰىل  اهللاُ کان روايت آهي  حضور  نْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ اكرم، نور مجّسم، رسول محَتَشم، شافِِع امم،   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا  َوَسلَّم َصّ�َ

فرمائن ٿا رمضان کان پو محّرم جو روزو افضل آهي ۽ فرض کان 

  .پو افضل نماز صٰلوة الّليل (يعني رات جا نفل) آهن
   )1163، حديث  891يح مسلم ،ص (صح

 َواٰلِهٖ ا جا حبيب،حبيِب لبيب  طبيبن جا طبيب، :2مدينه   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  َوَسلَّم َصّ�َ

محّرم جي هر ڏينهن جو روزو  هك ”جو فرمان رحمت نشان آهي 

     )          158، حديث 87، ص2(طربا� يف الصغ�،ج  “.مهيني جي روزن جي برابر آهي

                         

ـالَم موسٰي يومِ    عَـلَيْـِه الـّسَ

 عَ  حضرت سّيدنا عبدا ابن عّباس :3مدينه   تَعَاٰىل  اهللاُ جو ارشاد آهي رسول  مَانْهُ ـَرِ�َ

 وَاٰلِهٖ  ا  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا المنّوره ۾ تشريف کڻي آيا، يهودين کي  جڎهن مدينةُ  َوَسلَّم َصّ�َ

هي كهڑو ڏينهن ” :شوراء جي ڏينهن روزي دار ڏٺو ته ارشاد فرمايائونعا

 ،ڏينهن آهي عرض كيو، هي عظمت وارو “رکو ٿا؟ وآهي جو توهان روز

ـالَم جو هن ۾ موٰسي  الـّسَ ۽ ان جي قوم کي ا تعاٰلي نجات ڏني ۽  عَـلَيْـِه

ـالَم عَـلَيْـهِ ان جي كري موٰسي  .فرعون ۽ ان جي قوم کي ٻوڙي ڇڎيو  الـّسَ

رکندا  وشكراني طور ان ڏينهن جو روزو رکيو، ته اسان به روز

ـالَم ارشاد فرمايائون موٰسي .آهيون  الـّسَ جي موافقت كرڻ ۾ توهان  عَـلَيْـِه

 اهللاُ ته پو سركار “ جي نسبت اسان گهڻا حقدار ۽ گهڻا ويجها آهيون َصّ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه   ،656، 1ج (صحيح البخاري، .روزورکيو ۽ ان جو حكم به ڏنو پاڻ به وََسلَّم تَعَاٰىل

   )2004حديث 
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هن حديث پاڪ مان معلوم ٿيو ته جنهن ڏينهن  !مٺا مٺا اسالمي ڀائرو

َوَجّلَ ا  ان کي يادگار بڻائڻ درست ۽  ،كا خاص نعمت عطا فرمائي عَّزَ

 ۽ ان جين نعمت عظٰمي جي ياد تازا ٿيندي محبوب آهي ته ان طرح ا

  .ارشاد آهيو سبب به ٿيندو خود قرآن عظيم ۾شكر ادا كرڻ ج

� �ِ
ّٰ
�ِ� ا��

يّٰ
َ
ۡ� بِا

ُ
ۡر�

ّ
ِ�

َ
۽ انهن کي ا جا  ترجمو كنزااليمان:    َو ذ

  ڏينهن ياد ڏيار

 اِهللا صدراالفاضل حضرت عّالمه موالنا سّيد محمد نعيم الّدين مراد آبادي  َرْمحَُة

 �َلَيْه ا مان اهي ڏينهن مراد آهن جنهن يِّٰم ائن ٿا  اَ هن آيت جي تحت فرم تَعَاٰىل

ن تي انعام كيا جيئن ته بني اسرائيل جي ال مّن هپنهنجي ٻان عَّزََوَجّلَ ۾ ا 

َالم حضرت سّيدنا موٰسي ،۽ سلوٰي نازل كرڻ جو ڏينهن  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو ّـنَا  نَبِـيِ  عَـٰ�

ڏينهن ۾ سڀ اياّم يعني جو ڏينهن، انهن  جي ال دريا ۾ رستو ٺاهڻ

ِد عاَلم  اکان  وڏي نعمت وار  َواٰلِهٖ ڏينهن سِيّ  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جي والدت ۽  وََسلَّم َصّ�َ

انهن جي ياد قائم كرڻ به هن آيت جي حكم ۾  ،معراج جا ڏينهن آهن

  )409(ملخصا خزائن العرفان،ص .داخل آهي

  ۽ دعوت اسالمي َوَسلَّم اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِهٖ  َصّ�َ  عيد ميالد االنبي

اسان مسلمانن جي ال سلطان مدينهء منّوره،  !مٺا مٺا اسالمي ڀائرو

 َواٰلِهٖ  شهنشاهِ مكهء مكّرمه  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جي ڏينهن  والدت مبارڪجي  َوَسلَّم َصّ�َ

نعمتون  ؟ سڀئيهوندو“ انعام جو ڏينهن”کان وڌيك كهڑو ڏينهن 

آهي جو انهي  انهي جي كري ته آهن ۽ هي ڏينهن عيد کان به بهتر

دقي ۾ عيد به عيد ٿي ان جي ئي كري پير(سومر) شريف جي صجي 

يعني ان ڏينهن “ فيه ُولِدتُّ ”ارشاد فرمايو  رکڻ جو سبب ڏينهن روزي

  )1162،حديٿ 591(صحيح مسلم،ص  .منهنجي والدت ٿي

ْ ا  لـَحمْ ـ◌َل � ـِ ُد َوَجّلَ  هـل تبليغ قرآن ۽ سنت جي عالمگير تحريك، دعوت اسالمي  عَّزَ

ن تي هر سال عيد جڳه كي ئيجي طرفان دنيا جي بيشمار ملكن ۾ 

 َواٰلِهٖ بي النّ  ميالدُ   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  .شاندار طريقي سان ملهائي ويندي آهي َوَسلَّم َصّ�َ

www.dawateislami.net



 

 

 آئ��� �ِ�ئ�� 77

ميالد جو  الشان اجتماعِ  ربيع النّور شريف جي ٻارهين جي رات عظيم

انعقاد ٿيندو آهي ۽ خاص طور منهنجي حسِن ظن جي مطابق ان رات 

ٿيندو آهي تماِع ميالد باب المدينه كراچي ۾دنيا جو سڀ کان وڏو اج

 َواٰلِهٖ عيد جي ڏينهن مرحبا يا مصطٰفي   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ جون دهومون  َوَسلَّم َصّ�َ

جن ۾ لکين  ،جلوس كڍيا ويندا آهنجا ميالد  مچائيندا بيشمار 

   .عاشقاِن رسول شريك ٿيندا آهن

  عاشوراء جو روزو

 عَ حضرت سّيدنا عبد ا ابِن عّباس   4مدينه   تَعَاٰىل  اهللاُ فرمائن ٿا  مون  َمانْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ رحمِت عاَلميان  جهانن جي ُسلطان، هيٻن  �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ ي كنهن ک َوَسلَّم َصّ�َ

 ارشادڏينهن تي فضيلت ڏئي كنهن ٻئي کي ۽  ڏينهن جي روزي

     ـ “ندي نه ڏٺو پر اهو ته عاشوراء جو ڏينهن ۽ رمضان جو مهينوفرمائي
   ) 2006،حديث  657ص 1(صحيح البخاري،ج 

ت �يو
َ
ف
َ
 يهودين جي مخال

 �َ تاجداِر رسالت  شفيِع اّمت، نبِيّ رحمت، 5مدينه  تَعَاٰىل  اهللاُ  َواٰلِهٖ َصّ�َ جن  َوَسلَّم لَيِْه

يوم عاشوراء جو روزو رکو ۽ ان ۾ يهودين جي ”ارشاد فرمايو 

    .ُمخاَلَفت كيو ان کان پهرين يا بعد ۾ به هك روزو رکو
            ) 2154حديث  518،ص1(مسند امام احمد ،ج 

عاشوراء جو روزو جڎهن به رکو ته ان سان گڎ نائين يا يارهين  محّرم 

  .جو روزو رکڻ به بهتر آهي الحرام

 عَ  هادَ تَ قَ  وحضرت سّيدنا ابُ   6مدينه  تَعَاٰىل  اهللاُ  ا ولُ سُ کان روايت آهي، رَ  نْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ مون کي ا تي گمان آهي ته عاشوراء ”فرمائن ٿا ته  َوَسلَّم َصّ�َ

 590(صحيح مسلم ،ص .ندو آهيمٹائي ڇڎي هجو روزو هك سال پهريان جا گناه

  )1162حديث 

  ن نه بيمار ٿيو اٿاکيون  نه سڄو سال

 �َلَيْهمفّسر شهير حكيم االّمت حضرت مفتي احمد يار خان     تَعَاٰىل  اِهللا  َرْمحَُة

ته گهڻو ثواب  يمحّرم جي نائين ۽ ڏهين جو روزو رک: فرمائن ٿا
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ته  پچايوسٺا کاڌا  اسٺ تمامٻار ٻچن جي ال ڏهين محرم جو  وـ ماڻيند

 شَ  ـ�آءَا�اِْن ل َوَجّلَ  هـل  اهو آهي ته کچڑوبهتر ،سال گهر ۾ بركت رهندي وپور عَّزَ

حضرت شهيد كربال  پچائي(عام طور تي ان کي حليم چوندا آهن) 

 عَ سّيدنا امام حسين   تَعَاٰىل  اُهللا (اثر كندڙ ۽  جي فاتحه ڏي  گهڻو مجّرب نْهُ ـَرِ�َ

غسل كري ته  تي محّرم الحرام 10ئي تاريخ يعني آزمايل) آهي ان 

 شَ سال  وسڄ ـ�آءَا�اِْن َوَجّلَ  هلـل بيمارين کان امن ۾ رهندو ڇو ته ان ڏينهن زم  عَّزَ

  .زم جو پاڻي سڀني پاڻين ۾ پهچندو آهي
   ) 93، �وئ�ه_اسالمي زندگي ،ص 142ص 4(تفس� روح البيان ،ج 

 َواٰلِهٖ  َصّ�َ موجودات  هِ شاه كائنات، سرورِ   �َلَيِْه  تَعَاٰىل جن ارشاد فرمايو جيكو  َوَسلَّم اُهللا

اکيون ثمند سرمو اکين ۾ وجهندو ته ان جون شخص عاشوراء جي ڏينهن اِ 

  ) 1354کان  1347_فيضان سنت ،ص  367ص  3،ج 3797(شعب اال�ان ، الحديث   .كڎهن به نه ڏکنديون

 َصـلَّـى اُهللا   َتعالٰـى �َلـٰى   ُمـَحـمَّد        َصــلُّـْوا  َعـلَـى   الْـَحِ�ْيـب!     

 ”پهرين محّرم الحرام تي 
ّٰ
ِحۡ��ِ �ِۡسِم ا��

َ
  ڀيرا لکي كري 130 “ِ� ا�َ�ۡحٰمِن ا�ّ�

(يا پالسٹك كوٹنگ  ي(يا لکرائي كري) جيكو به پاڻ  وٽ رک

 شَ كرائي، ريگزين يا چمڑي ۾ سالئي كري پائي ڇڎي)  ـ�آءَا�اِْن  َوَجّلَ عَزَّ  هلـل

   .ي۾ كنهن کي به كا برائي نه  پهچ پوري عمر ُان کي يا ان جي گهر

  )136_فيضان سنت ص  73(شمس املعارف مرتجم،ص 

  

 َصــلُّـْوا  َعـلَـى   الْـَحِ�ْيـب!             َصـلَّـى اُهللا   َتعالٰـى �َلـٰى   ُمـَحـمَّد
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