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پيش لفظ
آسمان امامت ۽ واليت جي ستين ستاري ،حضرت امام موسى ڪاظم عليه السالم جو دور شيعه
تاريخ جو انتهائي حساس زمانو شمار ٿئي ٿو جنهن ۾ عباسين جي حڪومت پوري عالم اسالم ۾
مستحڪم ٿي چڪي هئي ۽ سندن ظالمانه چهرو سڄي دنيا اڳيان پوريَء طرح بي نقاب ٿي چڪو هئو.
ان زماني جي عباسي حاڪمن خاص ڪري هارون الرشيد جي حڪومت ۾ شيعيان حيدر ڪرار مٿان تمام
ڏکيو وقت گذريو .جنهن کي اسان جي ستين امام مڙسيَء سان منهن ڏنو ۽ هرقسم جا ظلم،ڏک ۽
مصيبتون سهي مسلمانن جي صحيح راهه ۽ حق جي واٽ ڏانهن راهنمائي ڪئي .
ان دور ۾ هڪ طرف جتي امام جعفر صادق عليه السالم جي شهادت کانپوِء شيعا قوم امامت جي
مسئلي تي اندروني خلفشار جو شڪار هئي ،اتي اسالمي دنيا مٿان شيعت جي وڌندڙ اثر و رسوخ پڻ وقت
جي حاڪمن کي خوفزده ڪري ڇڏيو هئو ،جنهن جي تالفي ڪندي ۽ شيعن جي طاقت کي ڪنٽرول ڪرڻ
الِء حڪمرانن طرفان مختلف قسمن جا هٿڪنڊا استعمال ڪيا ويا  .جنهن جو نتيجو ،ستين امام (ع)
جي شهادت کان عالوهه ٻين هزارين شيعن جي شهادت ،جال وطني ،قيد ۽ زندان جي صعوبتن جي شڪل
۾ سامهون آيو.
اهڙي ڏکئي دور ۾ امام موسى ڪاظم عليه السالم جو ڪردار ،تمام گهڻو حساس ۽ اهم شمار ٿئي
ٿو ،جن اهڙي سخت دور ۾ شيعت جي بهترين نموني رهبري ڪئي ۽ امامت جا سڀ فريضا تمام سهڻي
نموني سان انجام ڏنا .جنهن جي نتيجي ۾ نه فقط مذهب اهل بيت عليهم السالم کي بقا ملي بلڪه
هزارين شيعن ۽ اهل بيت عليهم السالم جي حبدارن جي جان ،مال ،عزت ۽ آبرو محفوظ رهي .جڏهن ته
ان سان گڏوگڏ دين جي لباس ۾ منافقت جو نقاب اوڙهيل نام نهاد ليڊرن جو اصل چهرو به وائکو ٿي ويو
ليڪن افسوس ان ڳالهه جو آهي ته سندن زندگيَء خاص ڪري سندن سياسي ڪردار بابت تمام گهٽ
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قلم کنيو ويو آهي جنهن ڪري کوڙ سارا انسان،خاص ڪري اسان جا ديني ڀائر ۽ مومنين ڪرام امام
عليه السالم جي ان عظيم جدوجهد کان آگاهه نه آهن .
ان سلسلي ۾ حجت االسالم والمسلمين جناب رسول جعفريان جي هڪ انتهائي اهم تحرير نظر مان
گذري  ،جنهن ۾ امام ڪاظم عليه السالم جي سياسي ڪردار ۽ سندن انجام ڏنل ڪارنامن تي هڪ
تجزياتي نگاهه وڌي وئي آهي ۽ امام (ع) جي عظيم جدوجهد کي بهترين نموني ذڪر ڪيو ويو آهي .
هن مختصر ڪتاب ۾ اسان ان تحرير جو سنڌي ترجمو ڪري اوهان جي اڳيان پيش ڪري رهيا آهيون.
جيتوڻيڪ اوهان کي هن ڪتاب جي روش ،سوانح عمري بابت عام رواجي ڪتابن کان مختلف نظر
ايندي ،ليڪن تحقيق ۽ تجزياتي قلم جي سونهن هر جاِء تي محسوس ٿيندي.
حجت االسالم والمسلمين جناب رسول جعفريان جو شمار اسالمي دنيا جي بهترين تاريخدانن مان
ٿئي ٿو جن اسالمي تاريخ جو مختلف حوالن سان تجزياتي مطالعو ڪيو آهي ۽ ڪيترن ئي ناياب
موضوعن تي انتهائي اهم ڪتاب ۽ تحقيقي رساال شايع ڪيا آهن.
ڪتاب جي آخري حصي ۾ بزرگ عالمن جي پيروي ڪندي امام عليه السالم جي انمول نصيحتن مان
چاليهه املهه حديثون ترجمي سان گڏ ذڪر ڪيون اٿئون .هيُء حديثون جتي امام (ع) جي بيڪران علمي
بحر جي گهرائيَء جو ڏس ڏين ٿيون ،اتي انسانيت الِء پڻ هڪ بهترين علمي اخالقي درس پڻ آهن.
اميد آهي ته اسان جي هيَء ننڍڙي ڪاوش حضرت باب الحوائج امام موسى ڪاظم عليه السالم جي
دربار ۾ قبوليت جو درجو ماڻيندي ۽ آخرت ۾ سندن شفاعت جي نصيب ٿيڻ جو سبب ٿيندي.
والسالم
خادم حسين الحسيني
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باب پهريون

حضرت امام موسى ڪاظم
( عليه السالم)

جي سوانح حيات
تحرير  :حجة االسالم والمسمين رسول جعفريان
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شيعن جو ستون امام حضرت موسى ڪاظم  آهي جنهن کي
مسلمانن خاص ڪري شيعن،دشمنن جي مقابلي ۾ حلم،بردباري ۽ پنهنجي
غصي کي ڪنٽرول ۾رکڻ ڪري ”ڪاظم“ جو لقب ڏنو .سندن والدت سن 821
هه ڌاري ابواء  -مديني ۽ مڪي جي وچ ۾ موجود هڪ ڳوٺ  -۾ ٿي .جڏهن ته
سندن شهادت  22رجب سن  811هه ۾ بغداد جي هڪ زندان ۾ ظالم عباسي
حڪمران هارون الرشيد جي هٿان ٿي .پاڻ مديني ۽ بغداد ۾ زندگي گذاريائون.
سندن دور جي علوي سادات ۾ ڪو سندن برابري ڪرڻ وارو نه هئو .جڏهن ته
علم،تقوى،زهد ۽پرهيزگاري ۾ ڪو سندن مٽ نه هئو.
شيخ مفيد سندن بابت لکي ٿو:
اه ْم َ
َو َ
وسى َ ا ْع َب َد َا ْهل َز َمانِ ِه َو َا ْف َق َه ُه ْم َو َا ْس َ
خ ُ
ڪ َ
ان َا ُبو ْال َ
ح َس ِن ُم َ
ڪ ّفاً َو
ِ
ا ْ
ڪ َر َم ُه ْم َن ْفسا (امام موسى ڪاظم  پنهنجي دور ۾ سڀني کان وڌيڪ عابد،
عالم ،سخي ۽ عزت وارا هئا).

طبرسي سندن باري ۾ لکي ٿو:

 - 1ارشاد 722/

1
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...و َ
َ
ين ِة ُي َس ُّم َ
اس بِ ْال َم ِد َ
ڪ َ
ڪ َ
َّلل َّ َت َع َالى َ
ان الن َّ ُ
اب ا ِ
ون ُه َزيْ َن
انَ ا ْح َف َظ الن َّ ِ
اس ِب ِ
ڪ َت ِ
ج َت ِه ِد َ
ْال ُم ْ
ين( 1 .پاڻ قرآن جا سڀني کان وڌيڪ حافظ هئا....مديني جا ماڻهو کين
مجتهدن جي زينت ۽ سونهن سڏيندا هئا).

ابن ابي الحديد سندن بابت لکي ٿو:
َج َم َع م َِن ْال ِف ْق ِه َو ّ
ک َو ْالحِلْ ِم َو ّ
الص ْب ِر( 2سندن وجود ۾ فقاهت ،ديانت،
ين َو الن ُّ ُس ِ
الد ِ
پرهيزگاري ،صبر ۽ بردباري گڏجي ويا هئا).

مشهور ّ
مورخ يعقوبي سندن بابت لکي ٿو:
اس ع َ
َ
ڪان ُم َ
ِباد ًة( 3.امام موسى ڪاظم سڀني
َو
وسي بْ ُن َج ْع َف ٍر م ِْن َا َش ِّد النّ ِ
ماڻهن کان وڌيڪ عبادت ڪندڙ هئا).

اهڙي نموني ابن عماد حنبلي شذرات الذهب ۾ لکي ٿو:
وادا َحليماً
دا َج ً
ڪان صالحاً عاب ً
َ
َ
ڪبير ْال َق ْدر( 4پاڻ صالح ،عبادتگذار،سخي ،بردبار
ِ
ِ
۽ وڏي عظمت واري شخصيت هئا).

اهڙي طرح ابو حاتم کان نقل ڪري ٿو:
ِمام م ِْن َائ ِ َّم ِة ْال ُم ْس ِل َ
ثِ َق ٌة ا ٌ
مين( 5.پاڻ قابل اعتماد ۽ مسلمانن جي سرواڻن مان هڪ
سرواڻ هئا)

يافعي چوي ٿو:
 - 1اعالم الورى 792
 - 2شرح نهج البالغه ج  51ص 722
 - 3تاريخ يعقوبي ج  7ص 454
 - 4شذرات الذهب ج 5ص 204
 - 5ساڳيو
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دا َج ً
ڪان صالحاً عاب ً
َ
وادا َحليماً 1..پاڻ صالح ،عبادتگذار ،سخاوت مند ،بردبارهئا).
(
ِ
ِ

مشهور نسب شناس يحيى بن حسن بن جعفر لکي ٿو:
الصالِ ُح م ِْن ع َ
َ
َ
ڪان ُم َ
ّ
ِبادت ِ ِه ِو ا ْج ِتها ِدهِ( 2.موسى بن
يدعى ْال َع ْب ُد
وسي ْب ُن َج ْع َف ٍر
جعفر کي سندن عبات ۽ اجتهاد سبب صالح ٻانهو چيو ويندو هو).

هيُء جمال،هڪ فقط هڪ ننڍڙو مثال آهن ان ڪالم جو جنهن ذريعي شيعه
سني ّ
مورخن ۽ محدثن امام موسى ڪاظم جي وصف بيان ڪئي آهي .
استاد عطاري پنهنجي ڪتاب مسند االمام الڪاظم ۾ اهڙي قسم جا
ڪيترائي جمال ذڪر ڪيا آهن.
امام جي صفتن مان سندن سخاوت ۽ ڪرم سڀني کان وڌيڪ مشهور هيون
ايستائين جو ماڻهو سندن مثال ڏيندا هئا .ابن عنبه ان بابت لکي ٿو:
َو في ُ
الدراهِ ِم َفي ْعطي َم ْن َلقِي ُه َو َم ْن َا َ
ص َر ٌر م َِن َّ
راد بِ َّر ُه َو َ
يض َر ُ
ڪ ِّم ِه ُ
کان ْ
ب ْال َم َث ُل
بِ ُ
ص َّرةِ ُموسي 3 .سندن کيسي ۾ درهمن جو ٿيلهيون هونديون هيون جيڪي پاڻ هر
ان شخص کي ڏ يندا هئا جيڪو ساڻن ملندو هئو ۽ سندن عطا جو طلبگارهئو.
ايستائين جو موسى ڪاظم  جي ٿيلهين جو مثال ڏنو وڃڻ لڳو.

سندن سخاوت انهن تائين به پهتي جيڪي کين تڪليفون ۽ اذيتون ڏيندا هئا
سي به سندن عطا کان محروم نه هئا .ان بابت ابن خلڪان،خطيب کان نقل
ڪري ٿو :
 - 1مرآة اجلنان ج  50ص 294
 - 2تھذيب التهذيب ج 5ص 229
 - 3عمدة الطالب ص 591
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ڪان َسخِياً َ
َ ُُ
الر ُجل ان َّ ُه يؤذي ِه َفي ْب َع ُ
َ
ث ا َِلي ِه بِ ُ
ص َّر ٍة فيها َا ْل ُف
ڪريماً َو
َو
ڪان ي ْبلغ ُه َع ِن َّ ِ
لث ِماةِ دينار َو َارْ َب َع ِماة دِينار َو َماْ َتي دينار ُث َّم َ
الص َر َر َث ُ
دينار َو َ
کان ُ
يص ُّر ُّ
يق ِّس ُمها
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
رار ُموسي َم َث ً
دين ِة َ 1ف َ
بِ ْال َم َ
ڪان ْ
ص ُ
ال.
ت ِ

2

پاڻ سخي ۽ ڪريم هئا،جڏهن کين خبر پوندي هئي ته ڪو شخص کين تڪليف
ڏيڻ چاهي ٿو ته ان ڏي به هزار دينار واري ٿيلهي موڪليندا هئا .سندن ٿلهين ۾
هميشه ٻه سئو ،ٽي سئو ۽ چار سئو درهم هوندا هئا جيڪي پاڻ مديني جي ماڻهن
۾ تقسيم ڪندا هئا.ايستائين جو موسى (ڪاظم )جون ٿيلهيون مثال بڻجي
ويون.

ابوالفرج اصفهاني کين تڪليف پهچائيندڙ دشمنن کي امام جي عطا بابت
هڪ تفصيلي روايت نقل ڪئي آهي جيڪا واقعا انسان کي تعجب ۾ وجهي
ٿي.

3

علم رجال جو مشهور سني عالم ذهبي امام ڪاظم جي باري ۾ لکي ٿو:
ڪان ُموسي م ِْن َا ْجوا ِد ْال ُح َ
ڪماِء َو م َِن ْال ُع ّبا ِد ْ
َ
االَ ْتقِياء( 4.موسى ڪاظم
َو َق ْد
وڏي سخي دانائن۽ پرهيزگار عابدن منجهان هئا)

سخاوت ۽ ڪرم کان عالوهه امام (ع) جي ٻين صفتن مان سندن عبادت ۽
پارسائي به مشهور هئي .پاڻ سالن جا سال زندان ۾ گذاريائون ليڪن ان پوري

 - 1تاريخ بغداد ج  52ص  72۽ وفيات االعيان ج  1ص 202
 - 2ساڳيو
 - 3مقاتل الطالينب ص 227
- 4ميزان االعتدال ج 4ص 705
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مدت ۾ اَّلل سائينَء جي عبادت ئي ڪندا رهيا .ايستائين جو زندانن جا داروغا
به کين ڏسي متاثر ٿيا ۽ امام کي قيد ۾ رکڻ کان انڪار ڪري ڇڏيائون .

1

َ
بان َبني ها ِش ٍم(بنوهاشم مان
ان بابت هارون ربيع کي چيو  :ا َّما ا َِّن هذا م ِْن ُر ْه ِ
هيُء شخص دنيا کان منهن موڙي چڪو آهي) ربيع کيس چيو :ته پوِء کيس قيد ۾
ڇو رکيو اٿئي؟هارون چيوَ :ه ْيهات ال ُب َّد م ِْن ذ ِل َ
ک (افسوس جو ان کانسواِء چارو
ناهو)

2

ستين صدي هجريَء جو ّ
مورخ ابن الوردي سندن گهڻي عبادت ڪرڻ بابت هڪ
ڀلي ۽ قوي روايت نقل ڪئي آهي

3

انهن پاڪ ۽ اخالقي صفتن جي ڪري ماڻهن جي دلين ۾ سندن الِء تمام
گهڻي محبت هئي ،جيڪي سندن ڪرامتن جا قائل هئا .ان بابت ابن جوزي
هڪ روايت نقل ڪئي آهي جنهن کي ابن حجر هيثمي پڻ ذڪر ڪيو آهي .
جنهن جو خالصو هيُء آهي.
”شقيق بلخي سن 841هه ۾ حج جي سفر دوران امام موسى ڪاظم سان
مليو ۽ ٻه ٽي دفعا ڪو سوال ڪرڻ جي ڪوشش ڪيائين .امام ان جي دل ۾
موجود مقصد نه فقط سمجهيو بلڪه ان کي قرآن جي هڪ آيت پڙهي ظاهر به
ڪيو“ .

4

 - 1مقاتل الطالينب ص 227
 - 2عيون اخبارالرضا ج  5ص 25
 - 3تتمة املختصر ج 5ص  ،750مسند االمام الڪاظم ج 5ص 47
 - 4صفة الصفوة ج  7ص ، 502صواعق احملرقة ص 704
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امام صادق عليه السالم کانپوِء امامت جو مسئلو
عام طور هڪ امام جي وڃڻ کانپوِء ٻئي امام جي امامت بابت شيعن ۾
اختالف هلندو رهيو آهي .ڇاڪاڻ ته ڪڏهن ڪجهه سياسي مسئال جهڙوڪ
عباسي حڪمرانن جو خوف سبب ٿيندو هو جو اڳيون امام ڪيترن ئي شيعن
کان ڳجهو رکيو وڃي .ڇاڪاڻ ته اهو امڪان موجود هو ته جيڪڏهن ڪنهن
امام جي امامت جو اعالن واضح نموني ٿئي ته وقت جا حڪمران ان تي دٻاُء
آڻيندا ۽ ناحق سختيون ڪندا .
منصور عباسيَء جي شيعن ،خاص ڪري امام صادق  سان کليل دشمني

1

سبب ٿي جو ڪجهه شيعا ،اڳين امام بابت شڪ ۽ ٻڏتر جو شڪار ٿين .جڏهن
ته امام صادق  جي ڪجهه ٻين فرزندن جي امامت جي ناحق دعوى ۽
(ڪجهه مفاد پرست ماڻهن جي) خود غرضي پڻ ان شڪ ۽ ٻڏتر جي واڌاري جو
سبب بڻي .ان کان عالوهه شيعن جو مختلف عالئقن ۾ پري پري تائين پکڙيل
هجڻ به سبب ٿيو جو کين،حقيقي امام بابت يقين حاصل نه ٿئي.
جڏهن ته ٻئي پاسي پنهنجي حقيقي جانشين کي حڪومت کان ڳجهو رکڻ
خاطر امام

صادق

پنهنجي وص ّيت ۾ پنهنجي ٻن فرزندن امام موسى

 - 1امام صادق عليه السالم جي سياسي زندگيَء ۽ منصور جي دشمنيَء بابت ڏسو ڪتاب ”سچو سرواڻ“
تاليف :سيد علي خامنه اي (دم ظله) ،سنڌيڪار  :خادم حسين الحسيني
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ڪاظم ۽ عبداَّلل کان عالوهه منصور عباسيَء کي پنهنجو وصيّ مقرر
ڪرڻ (به ان ٻڌتر جو مکيه ڪارڻ شمار ٿئي ٿو).

1

اهي سڀئي سبب جتي هر دور ۾ هر امام جي شهادت کانپوِء شيعن جي
مختلف گروهن ۾ تقسيم ٿيڻ باعث بڻيا آهن.ساڳئي طرح امام جعفرصادق
 جي شهادت کانپوِء به ،شيعن جي مختلف گروهن ۾ تقسيم ٿيڻ جو سبب
بڻيا .امام موسى ڪاظم  کان سندن هڪ صحابيَء اهو جواز پيش ڪندي
جانشيني جو سوال ڪيو ته :
” َذ َه َ
ب النّ ُ
اس َب ْع َد َابي َع ْب ِد ا ِ
َّلل (َ )يميناً و ِشماالً 2.امام صادق کانپوِء
ماڻهو ڪي اتر ته ڪي ڏکڻ طرف هليا ويا هئا (.تنهن ڪري توهان پنهنجي جانشين
کان آگاهه ڪريو).

امام صادق  جي دور جو هڪ ٻيو خاص مسئلو جنهن کي ڪجهه مطلبي
۽ خود غرض ماڻهن استعمال ڪيو ،امام جي فرزند اسماعيل بن جعفر جو
مسئلو هئو :ڇاڪاڻ ته هو امام جو وڏو فرزند هئو تنهنڪري ڪيترن ئي
شيعن اهو گمان پئي ڪيو ته اسماعيل اڳيون امام ٿيندو ليڪن هو امام جي
زندگيَء ۾ ئي فوت ٿي ويو.
سندس موت جو ماڻهن کي يقين ڏيارڻ الِء امام صادق  تمام گهڻا جتن
ڪيا ،ليڪن ان جي باوجود ڪجهه ماڻهن امام صادق  کان بعد اسماعيل
 - 1اخلرائج ص  ،792مسند االمام الڪاظم ج  5ص 290
 - 2عيون اخبار الرضا ج 5ص 25
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جي مهدي موعود هجڻ جي دعوى ڪندي ۽ ڪجهه ٻين بهانن سان باطنيه،
اسماعيليه ۽ ٻين نالن سان شيعن ۾ فرقا ٺاهيا.
اسماعيل بابت خاص ڳالهه اها آهي ته پيُء کانپوِء سندس امامت ۽ رهبريَء
جو مسئلو سياسي هئو .جنهن ۾ سندس وڏي َ
پٽ هجڻ ،اثر ڪيو  .بالخصوص،
ان ڪري به ته امام صادقپنهنجي زندگيَء جي آخري ڏهاڙن تائين پنهنجي
جانشين جو واضح اعالن نه ڪيو.
جيتوڻيڪ هتي اهڙيون روايتون به موجود آهي جيڪي ٻڌائن ٿيون ته
شروع کان ئي ڪجهه ماڻهن کي امام ڪاظم  جي جانشينيَء جي خبر
پئجي وئي هئي 1.اهي روايتون مختلف طريقن سان نقل ٿيون آهن،ان کان
عالوهه ”حديث لوح “  2۾ پڻ امامن جي نالن جو درج هجڻ ،امام

ڪاظم

جي امامت جو دليل آهي.
ان جي باوجود به مٿي ذڪر ٿيل سببن جي ڪري اسماعيل پنهنجي حياتيَء
۾ ئي ايترو مشهور ٿي چڪو هئو جو ڪجهه شيعن کي سندس جانشين ٿيڻ
جو گمان هئو.
جيئن فيض  3کان نقل ٿيل هڪ روايت ۾ آيو آهي ته:
 - 1اصول ڪايف ج  5ص  202تا 209
 - 2حديث لوح اها مشهور حديث آهي جيڪا هڪ تختيَء تي لکيل هئي ،جيڪا رسول خدا (ص) امام حسين
عليه السالم جي والدت تي پنهنجي پياري نياڻي فاطمه زهرا (س) کي خوش ڪرڻ الِء هديي طور عطا ڪئي
هئي  .هن حديث ۾ ٻارنهن امام پاڪن جي نالن ۽ صفتن کي ذڪر ڪيو ويو آهي  .ڏسو ڪتاب اصول ڪافي
ج  8ص َ / 225،221ب ُ
ي َع َش َر َو الن َّ ِّ
ص َع َل ْي ِه ْم عليهم السالم) (مترجم)
اب َما َجاَء فِي االِ ْث َن ْ

 - 3رجال ڪشي ص 207
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هڪ ڏينهن امام صادق  وٽ ويٺو هئس ته اتي پيش آيل ڪنهن عمل سبب
امام واضح نموني چيو ته اسماعيل سندن جانشين ناهي  .فيض چوي ٿو ته امام
کي عرض ڪيم :اسان کي يقين هئو ته ماڻهو توهان کان پوِء سندس ئي پويان
ويندا  .روايت ۾ اڳتي اچي ٿو ته امام پنهنجي پٽ موسى ڪاظم جي جانشين
هجڻ جو اعالن ڪيو.

1

طبري اسحاق بن عمار صيرفي کان روايت ڪري ٿو ته :
امام صادق  کي سندن وڃڻ کانپوِء اسماعيل جي امامت بابت اشارو ڪيم ته
پاڻ انڪار ڪيائون.

2

هڪ ٻي روايت ۾ وليد بن صبيح امام کي عرض ڪيو:
عبدالجليل مون کي چيو آهي ته توهان اسماعيل کي پنهنجو جانشين مقرر ڪيو
آهي.امام ان جو انڪار ڪيو ۽ امام ڪاظم  جي جانشيني جو اعالن ڪيائون

3

ان ئي سبب جي ڪري امام صادق  اسماعيل جي فوت ٿيڻ کانپوِء
وڏا جتن ڪيا ته جيئن سندن شيعا ان جي موت جو يقين پيدا ڪن .ڇاڪاڻ ته
سندس زندهه هجڻ جي سوچ ۽ سندس مهدي موعود هجڻ جي عقيدي پيدا
ٿيڻ سبب – جيڪو ڪجهه غالين ۾ مشهور ٿي ويو هئو -شيعن ۾ هڪ نئين
فرقي جي پيدا ٿيڻ جو خطرو پيدا ڪري پيو  .تنهنڪري امام (ع) جو اسماعيل
جي موت تي اصرار ان خطري کان بچڻ جي هڪ ڪوشش هئي.
 - 1الغيبة ،نعماني ص 274
 - 2ساڳيو ص 271
 - 3حبار االنوار ج 42ص 71
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هڪ روايت ۾ زراره کان نقل ٿيو آهي (ظاهرا هيَء روايت اسماعيل جي
فوت ٿي وڃڻ واري وقت سان مربوط آهي):
هڪ ڏينهن امام صادق جي خدمت ۾ هئس ته امام حڪم ڏنو ته داود بن
ّ
مفضل بن عمر کي وٺي اچان .جڏهن اهي آيا ته
ڪثير رقي ،حمران ،ابوبصير،
انهن جي پويان ٻيا به ماڻهواتي پهچي ويا ۽ جڏهن موجود ماڻهن جو انگ  13ٿي
ويو ته امام فرمايو:
َ
” يا ُ
ِسماعيل( .اسماعيل جي چهري تان پردو
داو َد اِڪ َش ْف لي َعن َوج ِه ا
داو ُد َا َحيُّ ُه َو َا ْو ِم ّي ٌ
هٽاِء) جڏهن پردو هٽايائين ته امام پڇيس :يا ُ
ت(.ڇا
هوزنده آهي يا فوت ٿي ويو آهي؟) دائود چيو ته فوت ٿي چڪو آهي .
پوِء اتي موجود سڀني ماڻهن اسماعيل کي ڏٺو ۽ شاهدي ڏني.امام
ساڳيو عمل ٻيهر دهرايو.وري جڏهن سندس جنازوکڻي قبرستان پهتا ۽
قبر ۾ الهين پيا ته امام کين روڪيو ۽ هڪ دفعو ٻيهر اسماعيل جي
وفات جي سڀني کان شهادت ورتي ۽ پوِء موسى ڪاظمجي امامت
جو اعالن ڪيو“

1

شيخ مفيد چوي ٿو:
َّلل َج َز َع َع َلي ِه َج َزعاً َش ً
ديدا َو َح َز َن َع َلي ِه ُح ْزناً َعظيماً َو َت َق َّد َم َس ُ
و ُر ِوي َا َّن َابا َع ْب ِدا ِ
ريره
ض َق ْب َل َد ْفن ِه م ً
ِرارا َ
ض ِع َسري ِرهِ َع َلي ْ
َ
بِ َغي ِر ِحذا ٍء و ال ِردا ٍء َو َا َم َر بِ َو ْ
ڪ َ
ڪان
ثير ًة َو
االَرْ ِ
ِ

ين خ َ
ُ
قيق َا ْم ِر َوفاتِ ِه ِعنْ َد ّ
ح َ
ْ
الظانّ َ
يريد بِذالِڪ َت ْ
ِالف َته َل ُه
ش ُف َع ْن َو ْج ِه ِه َو ينْ ُظ ُر ا َِلي ِه
يڪ ِ
م ِْن َب ْعده و ا َ
2
ِزالة ُّ
الش ْب َه ِة َعنْ ُهم في َحياتِهِ.
ِِ
 - 1الغيبة ،نعماني ص 272
 - 2ارشاد ص 712
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نقل ٿيو آهي ته امام صادق  اسماعيل جي وفات تي تمام گهڻو غمگين هئا
۽ تمام گهڻو گريو ڪيائون .پاڻ پيرئين اگهاڙي تابوت جي اڳيان اڳيان ٿي هليا
۽ ٻه ٽي دفعا حڪم ڏنائون ته تابوت کي زمين تي رکو پوِء ڪفن کولي سندس
چهري ڏانهن پئي ڏٺائون(.شايد) ان عمل ذريعي انهن ماڻهن کي اسماعيل جي
موت جو يقين ڏيارڻ پئي چاهيائون ،جيڪي کيس پيُء جو جانشين سمجهن پيا.
ته جيئن ان وهم کي پنهنجي زندگيَء ۾ ئي ختم ڪري ڇڏين.

هڪ ٻئي روايت جيڪا جانشينيَء بابت ڪجهه شيعن جي شڪ ۽ ٻڏ تر جو
هڪ نمونو بڻجي سگهي ٿي هشام بن سالم جي هيَء روايت آهي:
” مومن طاق سان گڏ مديني ۾ هئاسين جو ڏٺوسين ته ڪجهه ماڻهو امام صادق
 جي فرزند عبداَّلل جي گهر ۾ گڏ ٿيا آهن.اسان به عبداَّلل کان زڪوات بابت
ڪجهه مسئال پڇياسين جن جا هن صحيح جواب نه ڏنا ،ته اسان اٿي ٻاهر آياسين.
اسان پريشان هئاسين ته (هاڻي ڪيڏانهن وڃون؟) مرجئه ،قدريه ،زيديه ،معتزله ۽
خوارج وغيره مان ڪهڙي فرقي کي قبول ڪريون .ان دوران هڪ اڻ واقف پوڙهو
شخص آيو (۽ اسان کي گڏ هلڻ جو چيائين) جنهن بابت گمان ڪيوسين ته منصور
جي انهن جاسوسن مان هڪ آهي جيڪي امام صادق  جي شيعن کي سڃاڻڻ
الِء جاسوسي ڪندا هئا  .ليڪن اسان جي توقع جي برخالف هواسان کي امام
موسى ڪاظم  جي گهر وٺي هليو .اسان اتي ئي هئاسين جو ُف َ
ضيل ۽ ابوبصير
آيا ۽ امام کان سوال ڪيائون ۽(صحيح جواب ملڻ جي صورت ۾) سندن امامت
جو يقين پيدا ڪيائون  .پوِء ته هر پاسي کان گروهن جي صورت ۾ ماڻهو سندن
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خدمت ۾ پئي آيا ،سواِء عمار ساباطي جي گروهه جي،جيڪي عبداَّلل بن جعفر
جي امامت جا قائل هئا“.

1

هن روايت مان خبر پوي ٿي ته شيعه اهڙي قسم جا ماڻهو نه هئا جيڪي
بغير تحقيق جي هر ڪنهن جي امامت کي قبول ڪري وٺن بلڪه هو پهريان
تحقيق ڪندا هئا  ،خاص سوال پڇي ڪري سندس علمي حيثيت جاچيندا هئا.
۽ يقين حاصل ٿيڻ کانپوِء سندس امامت تي ايمان آڻيندا هئا .هن روايت مان
هشام،فضيل ۽ ابو بصير جي باري ۾ شيعن جي تحقيق واري ان خاصيت کان
عالوهه شيعن مٿان منصورعباسيَء جي تمام گهڻي سختيَء جي چڱي طرح
خبر پوي ٿي.
شيعن عبداَّلل بن جعفر ـــ جيڪو عبداَّلل افطح جي نالي سان مشهور هئو
جڏهن ته سندس پيروڪارن کي فطحيه به چوندا آهن 2ـــ کان نماز ۽ زڪوات
جي حالل ۽ حرام ڪمن بابت،ڪجهه مسئال پڇي ڪري کيس آزمايو ۽ علمي
لياقت نه هجڻ ڪري کائنس منهن موڙي ڇڏيو.
ان ڳالهه کي نوبختيَء ”فرق الشيعه“ 3۾ پڻ ذڪر ڪيو آهي  .نوبختيَء ان
روايت ۽ اهڙين ٻين روايتن ۾ اشارو ڪيو آهي ته عبداَّلل افطح عقيدتي لحاظ
کان مرجئه فرقي ڏانهن مائل هئو.

4

 - 1اصول ڪايف ج  5ص ،712اخلرائج واجلرائح ص 792
 - 2هن فرقي جا ٻيا به ناال ذڪر ٿيا آهن ڏسو ڪتاب فرق الشيعه ص 22
 - 3فرق الشيعه ص 22،22
 - 4الفصول املختاره ص712
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نوبختي امام صادق  جي شهادت کانپوِء شيعن جي ڇهن فرقن ۾
تقسيم ٿيڻ کي هيٺينَء ريت بيان ڪري ٿو.
 .8جيڪي خود امام صادق جي مهدي موعود هجڻ جا معتقد هئا
 .2اسماعيليه خالصه جيڪي اسماعيل جي زندهه هجڻ جا معتقد هئا
 .1جيڪي اسماعيل جي پٽ محمد جي امامت جا معتقد هئا

1

 .4جيڪي محمد بن جعفر المعروف ”ديباج“ جي امامت جا معتقد هئا
 .2جيڪي عبداَّلل افطح جي امامت جا معتقد هئا
نوبتي ان مسئلي جي علت بيان ڪندي لکي ٿو :
شيعا پهريان هن حديث :االمامة في االڪبرمن ولد االمام (امامت تي حق ،امام
جي وڏي پٽ جو آهي) جي بنياد تي عبداَّلل وٽ ويا .ليڪن جڏهن هو سندن سوالن
جا جواب نه ڏئي سگهيو ته کيس ڇڏي ڏنائون .شروع شروع ۾ ڪيترائي وڏا وڏا
شيعا رهنما عبداَّلل وٽ ويا هئا .عبداَّلل ،امام جعفر صادق  جي شهادت کان
 53ڏينهن پوِء گذاري ويو .جڏهن ته کيس ڪو پٽ جو اوالد به نه هئو تنهن ڪري
سندس پيروڪار ان جي امامت تان هٿ کڻي امام موسى ڪاظم ڏانهن موٽي
ويا.

 .6جيڪي امام موسى ڪاظم جي امامت جا معتقد هئا .

 - 1شيخ مفيد انهن ماڻهن جو انگ ٿورو ڄاڻايو آهي جيڪي حممد بن امساعيل جي امامت جا قائل هئا .الفصول
املختاره ص717
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شيعن مان هشام بن سالم،عبداَّلل بن يعفور،1عمر بن يزيد ب ّياع
السابري،محمد بن نعمان ،مومن طاق ،عبداَّلل بن زراره ،جميل بن ّ
دراج ،ابان بن
تغلب  2۽ هشام بن حڪم جيڪي بزرگ شيعه عالم،فقيه شمار ٿين پيا،حضرت
امام موسى ڪاظم  جي امامت جا معتقد هئا .فقط ٻه ماڻهو هئا جيڪي سندن
امامت جا قائل نه ٿيا هڪ عبداَّلل بن بڪير بن اعين ٻيو عمار بن موسى
الساباطي.

3

مرحوم طبرسيَء پڻ پنهنجي ڪتاب اعالم الورى ۾ امام صادق



جي

شهادت کانپوِء شيعن ۾ پيدا ٿيل فرقن کي انهن جي پيدائش جي سببن کي
دليلن سان ذڪر ڪيو آهي

4

امام موسى ڪاظم عليه السالم جي سياسي جدوجهد
امام موسى ڪاظم  جنهن دور ۾ زندگي گذاري رهيا هئا سو عباسي
حڪمرانن جي ظلم ۽ ڏاڍ ڀري حڪومت جي پهرئين مرحلي جو حصو هئو.
عباسين ڪجهه ئي عرصو پهريان اهلبيت  جي نالي تي حڪومت جي واڳ
سنڀالڻ وقت عام ماڻهن ،خاص ڪري شيعن سان سٺو ورتاُء پئي ڪيو .ليڪن
جڏهن سندن حڪومت مضبوط ٿي ۽ ان تي سندن قبضو مستحڪم ٿيو ۽
 - 1گمان اهو آهي اهي ٻئي اڳواٽ ئي فوت ڪري ويا هئا
 - 2گمان اهو آهي اهي ٻئي به اڳواٽ ئي فوت ڪري ويا هئا
 - 3فرق الشيعه ص29
 - 4اعالم الورى ص 722
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ٻئي پاسي کان وري مختلف عالئقن ۾ شيعه بغاوتن ڪر کنيو ته کين خطرو
محسوس ٿيو ۽ هنن ظلم ۽ ڏاڍ جي راهه اپنائي ۽ مخالفن تي تمام گهڻيون
سختيون ڪيائون.ايستائين جو پنهنجي ويجهن ساٿين جهڙوڪ عبداَّلل بن
علي ــ جيڪو سفاح جي جانشينيَء جو اميدوار هئو ــ ۽ ابو مسلم خراسانيَء
کي به قتل ڪري ڇڏيائون.
منصور ڪيترن شيعن کي شهيد ڪرايو جڏهن ته ٻيا ڪيترائي ماڻهو سندس
جيلن ۾ فوت ٿي ويا.

1

اهي سختيون امام جعفر

صادق

جي دور کان شروع ٿيون ۽ امام

رضا  جي دؤر تائين ــــ جيڪو مامون جي حڪمرانيَء جو زمانو هئو ــــ
پنهنجي عروج تي پهتيون .جيتوڻيڪ مامون جي زماني ۾ ماڻهن کي ڪجهه
سڪون نصيب ٿيو،ليڪن جلد ٻيهر حڪومت طرفان سختين جو آغاز ٿي ويو.
امام محمد باقر ۽ امام جعفر صادق عليهما السالم طرفان عقيدتي ميدان
فراهم ڪرڻ کانپوِء اهو گمان ڪيو پيو وڃي ته اها علمي ،ثقافتي تحريڪ،
هڪ عظيم سياسي انقالب جي شڪل وٺندي جنهن جي نتيجي ۾ عباسي
حڪمرانن طرفان ڌمڪيون ۽ سختيون ملڻ شروع ٿي ويون.
اهڙي حساس دؤر ۾ حضرت امام موسى ڪاظم  هڪ طرف انهن سختين
۽ تڪليفن کي منهن ڏئي رهيا هئا ته ٻئي پاسي هڪ عظيم ذميواري سندن

 - 1تاريخ فخري ص 775م ، 777ترمجه گلپايگاني

 حضرت امام موسى ڪاظم( عليه السالم)21...................................................................

ڪلهن تي هئي .جنهن جو هڪ ننڍڙو حصو ،شيعن جي هدايت ۽ حفاظت هئي.
جڏهن ته جيڪڏهن پاڻ رڳو شيعن کي صحيح نموني سان گڏ ڪري انهن جي
راهنمائي ڪرڻ کانسواِء پيو ڪجهه به نه ڪن ها تڏهن به سندن اهو ئي ڪم
عباسي حڪمرانن الِء وڏو خطرو حساب ٿئي پيو.
امام موسى ڪاظم  پيُء جي شهادت کان پوِء سن  841هه کان 811هه يعني
سندن شهادت جي سال تائين (تقريبا  12سال) امامت جي واڳ سنڀالي .ان
دوران ،سن 821هه تائين منصور،سن 861هه تائين منصور جي پٽ مهدي853،هه
تائين هاديَء حڪومت ڪئي (جنهن کانپوِء هارون رشيد حڪومت تي آيو).
جيئن ته پهريان به ٻڌائي چڪاسين ته امام موسى ڪاظم  جو دؤر
شيعن الِء تمام ڏکيو ۽ ڏکيو زمانو هئو .جنهن۾ عباسين خالف مختلف شيعه
تحريڪون هليون جن ۾ مکيه هاديَء جي حڪومت ۾ حسين بن علي ”شهيد
َفخ “ جي تحريڪ ۽ هارون جي زماني ۾ عبداَّلل جي فرزندن يحيى ۽ ادريس
جي تحريڪ آهي.
تاريخي ۽ حديثي ڪتابن ۾ عباسي حڪمرانن جي امام ڪاظم  سان
مختلف ورتائن کي بيان ڪيو آهي جنهن ۾ اهم هارون رشيد جو ورتاء آهي.
اھا ڳالهه ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته شيعن جي سڀني امامن جي هميشه اها ئي
ڪوشش رهي ته تقيو ڪن ۽ ڳجهي نموني پنهنجي شيعن جي رهنمائي ڪندا
رهن .ظاهر آهي ته اها ڳالهه باعث بڻي جو سندن سياسي جدوجهد جي چڱيَء
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طرح خبر نه پوي ۽ سندن جدوجهد جو عميق ۽ گهرائي سان تجزيو نه ڪري
سگهجي.
اهڙي ڳجهي راهنمائي جي قدر و قيمت جو ”قطعي دليل“ ان مذهب جو
ايترو ته قوي ٿيڻ آهي جو (تمام سختين ۽ تڪليفن باوجود) اڳتي هلي اسالمي
معاشري جي ٻن اصلي ڌڙن مان هڪ شمار ٿيڻ آهي (جنهن ۾ امام موسى
ڪاظم عليه السالم جو نمايان ڪردار آهي).
ان تحريڪ جي اڳواڻي ۽ اها دانائي جيڪا ان تحريڪ جي راهنمائي
۾ڪتب آندي وئي وسارڻ جوڳي ناهي .تاريخ ۾ ذڪر ٿيل واقعا ۽ اها پوري
طاقت ۽ زور جيڪو هارون رشيد پنهنجي تمام ظاهري منافقت باوجود ــــ
جنهن ذريعي هارون اهو پئي ڏيکارڻ چاهيو ته هن امام(ع) کي قتل ناهي ڪيو
يا اصال امام (ع) قتل ٿيو ئي ناهي ـــــ امام ڪاظم جي قتل ڪرڻ الِء
استعمال ڪيو ،ان عظيم خطري جي نشاني آهي جيڪو امام طرفان پنهنجي
حڪومت الِء هن محسوس پئي ڪيو .جڏهن ته هارون کليو کاليو اعتراف به
ڪيو هئو ته امام خالف کيس ڪو ثبوت ناهي مليو.
هتي اسان عباسي حڪمرانن طرفان امام سان ٿيل ورتاء کي نقل ڪندي
ڪوشش ڪنداسين ته امام جي سياسي جدوجهد ۽ ان جي اهميت کي اجاگر
ڪريون.
ابن شهرآشوب پنهنجي ڪتاب ۾ امام موسى ڪاظم  سان منصور جي
ورتاَء بابت لکي ٿو:
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منصور امام کي چيو ته عيد نوروز جي موقعي تي هڪ محفل ۾ سندن طرفان
شرڪت ڪري ۽ جيڪي تحفا آندا وڃن سي منصور پاران وٺي ته امام جواب ۾
کيس چيو:
هذا ْالعيد َخ َبراً
خبار َع ْن َج ّدي َر ُسول اَّللِ(َ )ف َل ْم َاج ْد لِ َ
اِنّي َق ْد َف َّت ْش ُت ْ
االَ َ
ِ
ِ
ِ
َ
سالم َو َم َ
ُ 1
س َو َم َ
حيي ما َم ُ
ُ
َّلل َا ْن ُن ْ
عاذا ِ
حاه االسالم.
اال
اِن َّ ُه ُسن َّ ٌه للْ ُفرْ ِ
حاها ْ ِ
مون پنهنجي نانا رسول اَّلل ( )جي حديثن ۾ تحقيق ڪئي آهي ليڪن
هن عيد جي باري ۾ ڪابه روايت نه ملي .هيَء ايرانين جي عيد آهي
جنهن کي اسالم ختم ڪيو آهي .خدا کان پناهه گهران ٿو جو ان شيِء
کي وري زنده ڪيان جنهن کي اسالم ختم ڪيو آهي.
منصور جواب ۾ چيو”سياسة للجند“ اهو ڪم جنگي مصلحت خاطر پيو ڪري.

ڇاڪاڻ ته منصور جي لشڪر جا اڪثر سپاهي ايراني هئا جيڪي ان عيد
جي مناسبت سان کيس تمام گهڻا تحفا ڏينداهئا ۽ ان طريقي سان تمام گهڻو
مال دولت سندس خزاني ۾ ايندو هئو _ جڏهن ته منصور جي ڪنجوسي به
مشهور هئي _ تنهنڪري امام(ع) مجبور ٿيا جو ان ڏينهن منصور طرفان ان
محفل ۾ شريڪ ٿئي ۽ سپاهين کان تحفا وٺي.
جيتوڻيڪ امام جو جواب هڪ اهڙي حقيقت کي بيان ڪري پيو جنهن ڏانهن
ڌيان ڏيڻ اسان جي الِء تمام گهڻو فائديمند آهي.

 - 1مناقب ج 7ص  ، 229مسند االمام الڪاظم ج  5ص 15،17
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ان کانپوِء مهدي عباسيَء جي ڏهه ساله حڪومت جي زماني ۾ امام درس
ڏيڻ ،حديثن جي بيان ڪرڻ ۽ ڪڏهن وري پنهنجي ڳجهي جدوجهد ۾ مشغول
هئا .ان دوران تاريخ ڪجهه اهم واقعا ذڪر ڪيا آهن.
جن ۾ سڀني کان وڌيڪ اهم واقعو ــ جنهن کي مشهور ّ
مورخن جهڙوڪ
ابن اثير،خطيب بغدادي،ابن خلڪان ۽ شيعا رواين به ذڪر ڪيو آهي ـــ امام
 کي گرفتار ڪري زندان ۾ وجهڻ ۽ پوِء بغداد ۾ آزاد ڪرڻ آهي.
” مهدي عباسي جنهن کي شايد امام (ع) جي سخاوت ۽ ڪرم ڊيڄاري ڇڏيو هئو،
تنهن گمان پئي ڪيو ته امام(ع) وڏو مال ۽ دولت گڏ ڪئي آهي ،جنهن کي هو
شيعن کي گڏ ڪرڻ ۽ طاقت وٺرائڻ تي خرچ ڪري رهيو آهي .سو هن مديني جي
گورنر کي حڪم ڏنو ته امام  کي گرفتار ڪري بغداد روانو ڪري .مهدي
امام کي زندان ۾ وجهي ڇڏيو ،ليڪن رات جو خواب ۾ حضرت علي بن
ابي طالب کي ڏٺائين جيڪو کيس چئي رهيو هئو:
يت ْم َا ْن ُت ْفس ُدوا فِى اْالَرْ ض َو َت َق َّط ُع َ
حام ُ
1
يت ْم ا ِْن َت َو َل ُ
َف َه ْل َع َس ُ
واارْ َ
ڪم؟
ِ
ڇا توهان حڪومت حاصل ڪري زمين تي فساد ڦهالئڻ چاهيو ٿا ۽ پنهنجي
رشتيداريَء واري رابطي کي ختم ڪرڻ چاهيو ٿا؟
مهدي خواب مان جاڳي پيو ۽ ان ئي لمحي پنهنجي دربان ربيع کي حڪم
ڏنائين ته امام ڪاظم  کي وٽس وٺي اچي .جڏهن امام  آيا ته کين پنهنجي
پاسي ۾ ويهاري ٻڌايائين ته حضرت علي  کي خواب ۾ ڏٺو اٿائين جنهن مٿين

- 1سوره حممد آيت 42
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َ
ڪيائين:ا َف ُت َؤ ِّم ُنني َا ْن ال َت ْ
خ ُر َج َع َليَّ َا ْو َعلي
آيت پئي پڙهي ،پوِء امام کان سوال
َا َح ٍد م ِْن ُو ْلدي؟
ڇا مون کي پڪ ڏين ٿو ته مون تي يا منهنجي اوالد خالف بغاوت نه ڪندين؟
َّلل ما َف َع ْل ُت ذلِ َ
امام فرمايوَ :وا ِ
ک و ال ُه َو م ِْن َشاْني .خدا جو قسم! نه اهو ڪم
مون ڪيو آهي ۽ نه ئي اهو ڪم منهنجي شان وٽان آهي.
خليفي امام جي ڳالهين جي تصديق ڪندي کيس ٽي هزار درهم ڏنا ۽ ساڻن اهڙو
سلوڪ ڪيو جو امام کائنس راضي ٿي واپس وڃي ،۽ پوِء کين مديني موڪلي
ڇڏيائين.

1

اهڙو ئي هڪ واقعو هارون جي دور ۾ به امام  سان پيش آيو جيڪو اڳتي
هلي بيان ڪنداسين.
امام ڪاظم  جي دور ۾ پيش آيل غير معمولي واقعن جو تعداد ٻين امام
جي ڀيٽ ۾ ــ سواِء حضرت علي  جي ـــ تمام گهڻو آهي ايستائين جو اهل
سنت جي ڪتابن ۾ به ان جو ذڪر ملي ٿو .
هڪ دفعي جي ڳالهه آهي ته امام مهدي عباسي وٽ ويا ڏٺائون ته
هو ماڻهن کان کسيل شيون واپس ڪري رهيو آهي .امام اهو ڏسي
کيس چيو :
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اهو حق جيڪو اسان کان ظلم جي ذريعي کسيو ويو آهي ،واپس نه ٿو ڪرين؟
مهديَء پڇيو  :ڇا جي باري ۾ ڳالهه ٿا ڪريو؟ امام  فدڪ جي واقعي کي هن
طرح بيان ڪيو:
َ
َ
وج ُف َعل ْي ِه َخ ْي ٌل َو ال ِر ٌ
کاب ) جي دائري ۾ اچي ٿو ،
فدڪ ! ڇاڪاڻ ته (ما ل ْم ُي ِ
تنهنڪري رسول اَّلل  جي ذاتي ملڪيت حساب ٿئي پيو .جيڪا پاڻ سڳورن
 پنهنجي پياري نياڻي فاطمه  کي ڏني هئي  .سندن رحلت کانپوِء حضرت
علي،امام حسن ۽ حسين  ۽ ام ايمن جي گواهيَء سبب ابوبڪر راضي ٿي
ويو هئو ته فدڪ حضرت فاطمه  کي واپس ڏئي ليڪن ٻئين خليفي ان جي
مخالفت ڪئي.

مهديَء چيو ته فدڪ جون حدون ٻڌاِء ته موٽائي ڏيانِء  .امام حدون ٻڌايون ته
خليفي چيو (هذا ڪثير ُ
فانظ ُر فيه)  1اها ته تمام وڏي ملڪيت آهي مان سوچيان!
ظاهر آهي ته مهدي هرگز اهو ڪم نه ڪري ها  ،ڇاڪاڻ ته ايتري وڏي دولت
جو امام ڪاظم  جي هٿ ۾ اچڻ ،سندس حڪومت جي الِء تمام گهڻا خطرا
پيدا ڪري ها.
مهدي کانپوِء سندس پٽ موسى هادي،حڪومت سنڀالي ليڪن هڪ سال کان
وڌيڪ زنده نه رهيو .ان جي زماني ۾ ئي حسين بن علي ”شهيد فخ“ قيام
ڪيو ۽ شهيد ٿي ويو .جڏهن سندس سر هاديَء الِء آندو ويو ته هن ڪجهه شعر
پڙهيا جنهن ۾ ”طال ِبين“ 2جي رشتي ختم ڪرڻ کي ذڪر ڪيائين ۽ پوِء امام
 - 1التهذيب ج 4ص 204
 - 2مراد حضرت ابوطالب ۽ حضرت علي عليهما السالم جو نسل آهي
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موسى ڪاظم  بابت پريشانيَء جو اظهار ڪندي قسم کنيائين کيس قتل
ڪندو
صي ِة في َ
ج َت ُه ِالَن َّ ُه صا ِح ُ
َّلل ما َخ َر َج ُح َسي ٌن ا ِّال َع ْن َا ْم ِرهِ َو ال اتَّ َب َع ا ِّال ُح َّ
َوا ِ
هذا
ب ْال َو ِ
اَّلل ا ِْن َا ْب َق ُ
يت َق َت َل ِني ُ
يت َع َليهِ.
ْال َب ِ
خدا جو قسم ! حسين(شهيد فخ) سندس (امام موسى ڪاظم  )ئي حڪم تي
قيام ڪيو ۽ سندس ئي ڳالهه مڃيندو هئو ڇاڪاڻ ته ان گهراڻي ۾ اهو ئي صاحب
وصيت آهي (يعني خاندان جو سرپرست آهي)  .جيڪڏهن ان کي زندهه ڇڏيم ته
خدا مون کي قتل ڪري.

َ
يوسف ـــ جيڪو ان جاِء تي موجود هئو ـــ کيس ٿڌو ڪيو ۽ کيس
قاضي ابو
چيائين :نه موسى بن جعفر ،نه ئي ان گهراڻي جو ڪو ٻيو ڀاتي،خليفن
خالف قيام جو ارادو رکن ٿا.

1

امام پاڪن جي ڳجهي تحريڪ ،ايتري ته ڳجهي هئي جو سندن مخالف،
ان جو تصور به نه پيا ڪن ته هو خليفن خالف قيام جو ارادو رکن ٿا يانه  .ان
ڳالهه کان هٽي ڪري ته حسين بن علي شهيد فخ جي قيام بابت هاديَء جو
نظريو صحيح هئو يانه ؟ قاضي ابو يوسف جو دفاع امام  جي تحريڪ
جي ڳجهي هجڻ جي اهميت کي ظاهر ڪري ٿو .

 - 1حياة االمام موسى بن جعفر ج 5ص 427
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ايستائين جو زيدي شيعا جيڪي پاڻ شدت پسند شمار ٿيندا هئا ،پڻ اهو
گمان پيا ڪن ته امام صادق  جهاد جو عقيدو نه پيا رکن  .جڏهن ته ٻڌائي
چڪا آهيون ته امام سندن دعوى جو واضح انڪار ڪيو ۽ فرمايو:
َ
ک ْن ال َا َد ُع عِلْمي اِلي َج ْه ِل ِه ْم) آئون پنهنجي علم کي سندن جهالت
(و ل ِ
جي حوالي نه ڪندس.

مٿي ذڪر ٿيل روايت ۾ آيو آهي ته جڏهن امام ڪاظم تائين سندن
گرفتار ي ۽ شهادت جي خطري بابت هاديَء جي اها خبر پهتي ته کيس بد دعا
ڏنائون پوِء ڪجهه ئي ڏينهن ۾ سندس موت جي خبر به مديني پهتي.

1

جڏهن ته ان موقعي تي سندن ڪجهه ساٿين کين لڪي وڃڻ جي صالح ڏني
هئي( .ليڪن امام (ع) ان کي رد ڪري ڇڏيو)

حسين بن علي ” شهيد فَخ “ جي تحريڪ
هن تحريڪ کي ٻين زيدي تحريڪن جي صف ۾ شمار ڪري سگهجي ٿو.
جيتوڻيڪ اهي اڪثر تحريڪون سچائيَء ۽ خلوص نيت سان وجود ۾ آيون.
ڪڏهن ته انهن جا اڳواڻ عالم فاضل ۽ فداڪار ماڻهو هئا،ليڪن مختلف
سياسي سببن جي ڪري گهڻائي باوجود اهي تحريڪون بي ثمر ثابت ٿيون.
يا گهٽ ۾گهٽ عراق ۾ کين ڪا ڪاميابي ملي نه سگهي.

 - 1ڏسو ڪتاب عيون اخبار الرضا ج  5ص29
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شيعن ۽ زيدين جي وچ ۾ موجود اختالف سبب ،شيعن جو انهن
تحريڪن ۾ شريڪ ٿيڻ ممڪن نه هئو .ڇاڪاڻ ته زيدي شيعه امامن جي امامت
جا قائل نه هئا .شيعن ۽ زيدين وچ ۾ اختالف شايد خود زيد جي زماني کان
شروع ٿيا ۽ نفس زڪيه واري واقعي تائين پنهنجي عروج تي پهتا .جنهن
زيدين ۽ شيعن جي هڪٻئي سان تعاون کي ڏکيو بڻائي ڇڏيو.
جڏهن حسين بن علي ”شهيد ّ
فخ“ قيام ڪيو ته سندس تحريڪ ۾ مديني جي
اڪثر علوي سادات شرڪت ڪئي ليڪن امام موسى ڪاظم  نه فقط
شرڪت نه ڪئي بلڪه حسين کي سندس شڪست ۽ شهيد ٿيڻ جي حتمي خبر
به ڏني هئي.

1

شهيد ّ
فخ جيتوڻيڪ پهريان ئي خليفي خالف قيام جو ارادو رکي پيو پر
هاديَء ۽ مديني جي گورنر ـــ جيڪو ٻئين خليفي جي خاندان مان هئو ــــ پاران
علوي سادات مٿان حد کان وڌيڪ سختيون ۽ تڪليفون ،ان قيام جي جلد
وجود ۾ اچڻ الِء بي اثر نه هيون.
حج جي ڏينهن ۾ جڏهن خليفي طرفان به وفد مڪي موڪليا ويا هئا اهو
قيام وجود ۾ آيو .۽ ان انقالبي تحريڪ جي مقابلي ۾ هڪ خاص
لشڪرموڪليو هئو ،جيڪو انهن (حج وارن) ڏينهن کانسواِء شايد خليفي جي
الِء بهترين نموني وڙهي نه سگهي ها.

 - 1مقاتل الطالبني ص 792،792
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اها جنگ حسين بن علي (شهيد ّ
فخ) ۽ سندس ساٿين جي شڪست ۽ شهادت
جي صورت ۾ پڄاڻيَء تي پهتي .جڏهن انهن جا سر موسى بن عيسي وٽ آندا
ويا ته اتي امام ڪاظمسميت علوي خاندان جا ڪجهه ٻيا ماڻهو به ويٺا
هئا ته اتي موسى بن عيسى ،حسين بن علي جي سر ڏانهن اشارو ڪندي
سوال ڪيو :
َ
َ
ڇا هيُء حسين بن علي َء جو ُ
ڏنو:نع ْم َانَّا ِ ِ
راج ُعون
سر آهي؟ امام جواب
َّلل َو اِنّا اِلي ِه ِ
َّلل ُم ْس ِلماً صالحاً َق ّواماً آم ً
روف َوناهِياً َعن ْال ُمنْ َ
َ
َمضي َوا ِ
ڪان في
ڪ ِر َوما
ِرا بِ ْال َم ْع
ِ
ِ
ِ
َا ْه ِل َبي ِت ِه م ِْث ُل ُه.
ها (انا َّلل و انا اليه راجعون ).ان حال ۾ ويو ،جو هو هڪ صالح مسلمان ،پنهنجي
پالڻهار جو عبادتگذار،نيڪيَء جي هدايت ڪندڙ ۽ برائيَء کان روڪيندڙ هئو .
سندس گهراڻي ۾ ان جو ڪو مٽ نه هو.

موسى بن عيسى ان جواب تي خاموش ٿي ويو ۽ ڪجهه نه چيائين.

1

امام ڪاظم عليه السالم ۽ هارون الرشيد
امام ڪاظم  جي زندگيَء بابت آيل اڪثر روايتن جو تعلق انهن سختين
۽ تڪليفن سان آهي جيڪي هارون طرفان کين ڏنيون ويون.اسان انهن روايتن
کي ٽن قسمن ۾ بيان ڪيون ٿا.
 .8امام ۽ هارون جي وچ پيش ايندڙ واقعن کي بيان ڪندڙ روايتون.

 - 1ساڳيو ص 207
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 .2سندن گرفتار ۽ قيد ٿيڻ جي واقعن کي بيان ڪندڙ روايتون.
 .1سندن شهادت جي باري ۾ آيل روايتون
ليڪن سڀ کان پهريان اهو ٻڌائڻ چاهيون ٿا ته هارون سن  853هه کان 811هه
تائين حڪومت تي رهيو .ان مدت دوران شيعن سان مختلف جهڙپن کان
عالوهه سندن قتل ۽ تشدد ۾ ملوث رهيو ،جن جا تفصيل هن مختصر تحرير
۾ ذڪر نه ٿا ڪري سگهجن .انهن قتلن ۽ قتل عام جي واقعن کي ابو الفرج
اصفهانيَء پنهنجي ڪتاب ”مقاتل الطالبين“ ۽ ڪجهه ٻين واقعن کي طبريَء
پنهنجي ڪتاب ۾ ذڪر ڪيو آهي.
سراسري طور اهو چئي سگهجي ٿو ته هارون جا ظلم ۽ ستم اڳين
حڪومت سان قياس ڪرڻ جهڙا نه هئا ،اهي ڪثرت ۽ ّ
شدت جي لحاظ کان
متوڪل جي حڪومت جي دور سان ملن پيا .جيتوڻيڪ ان ڳالهه کان به انڪار
نه ٿو ڪري سگهجي ته ڪجهه موقعن تي هارون رشيد پنهنجي مخالفن خاص
ڪري شيعن سان نرمي سان پيش آيو هجي ،ليڪن پڪا تاريخي ثبوت نه ملڻ
سبب امام ڪاظم  ۽ هارون جي وچ ۾ پيش ايندڙ واقعن مان ان نرميَء
کي ثابت نه ٿو ڪري سگهجي.
روايتن جو پهريون قسم

ڪجهه روايتن مان خبر پوي ٿي ته هارون پنهنجي حڪومت جي شروعاتي
دور ۾ سختي نه ڪئي هئي،ليڪن وقت گذرڻ سان گڏ مختلف سبب جي ڪري
امام مٿان سندن سختين ۾ اضافو ٿيندو ويو.
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عياشي۽ شيخ مفيد جي نقل ٿيل هڪ روايت ۾ آيو آهي:
ڪان م ِّما َ
هار ُ
َ
ون ِالَبي ْال َ
َ
دار َو ُ
حين ُا ْدخ َِل َع َليهِ :ما ه ِذهِ ّال ُ
قال ُ
دار
ح َس ِن ُموسي ()
ار ال ياْخ ُِذها؟ َ
قال َفما ُ
شيع ِتنا َف ْت َر ًة َو لِ َغ ْبرهِ ْم فِ ْت َن ًةَ :
َم ْن هِي َ
ب ّ
قال لِ َ
بال صا ِح ُ
قال
الد ِ
ِ
ڪَ ،ف َق َ
ور ًة َف َ
يع ُت َ
را َا ُب َ
ين ِش َ
قال َا َ
ت ِمنْ ُه عام َِر ًة َوال ياْ ُخ ُذها اِالّ َم ْع ُم َ
اخ َِذ ْ
والح َس ِنَ « :ل ْم
َ
ذين َ
ُ
ڪين ُمنْ َف ّ
ين َح ّتي َتاتِ ُ
يه ُم ْال َب َ
ڪ َ
َ
يڪن الَّ َ
ين ُة»
تاب َو ْال ُم ْش ِر
ڪ َف ُروا م ِْن ا ْه ِل ْال ِ
ڪ ِ
لڪ ْن َ
ح ُن ُ
ڪما َ
ار؟ َ
قال ُ
اَّللَ «:ا َل ْم َتر ا َِلي الَّ َ
ڪ ّف ٌ
 1قال َل ُهَ :ف َن ْ
ذين َب َّد ُلوا نِ ْع َم َة
قال ال َو ِ
ڪ ْف ً
َّلل ُ
ب ِعنْ َد ذلِ َ
3
ض َ
را َو َا َحل َّ ُوا َق ْو َم ُه ْم َ
ا ِ
ڪ َو َغ ُل َظ َع َلي ِه
وار»َ 2ف َغ ِ
دار ْال َب ِ
جڏهن امام ڪاظم  کي هارون جي سامهون پيش ڪيو ويو ته سندن وچ ۾
ٿيندڙ گفتگو جو هڪ حصو هيئن هئو
” هارون :هيَء دنيا ڇا آهي؟ ۽ ڪنهن جي الِء آهي؟
امام :دنيا اسان جي شيعن الِء سڪون جوسبب ۽ ٻين الِء امتحان جو مقام آهي.
هارون :ته پوِء ان جو مالڪ کيس پنهنجي هٿ ۾ نه ٿو وٺي؟
امام:جڏهن آباد هئي ته کائنس کسي وئي ۽ وري جڏهن آباد ٿيندي ته هوواپس
وٺندو
هارون :توهان جا شيعا ڪٿي آهن؟
امام :جواب ۾ هن آيت جي تالوت ڪئي :اهل ڪتاب ۽ مشرڪ ڪافر پنهنجي
ڪفر تان هٿ کڻڻ الِء تيار نه هئا ايستائين جو انهن وٽ خدا طرفان واضح دليل
آيو.
هارون :ان جو مطلب ته اسان ڪافر آهيون؟
 - 1سوره بينه آيت5
 - 2سوره ابراهيم آيه 72
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امام :نه پر ائين آهيو جيئن خدا فرمايو آهي ” :ڇا انهن کي نه ٿا ڏسو جن خدا جي
نعمتن کي ڇڏي ڪري ڪفر اختيار ڪيو ،ڪيئن پنهنجي ماڻهن کي هالڪت ۾
وجهي رهيا آهن“.
ان موقعي تي هارون ڪاوڙجي پيو ۽ امام سان سخت ورتاء ڪرڻ شروع ڪيائين“.

هڪ ٻئي روايت ۾ صدوق نقل ڪري ٿو :
هڪ دفعي هارون ڪنهن شخص کي حڪم ڏنو ته فورا موسى بن جعفر کي
مون وٽ وٺي اچ .جڏهن خليفي جو قاصد مديني ۾ امام وٽ پهتو ۽ کائنس گهر
ڪيائين ته خليفي وٽ هلي ته امام فرمايو:
َ
َ
َ
طاع َة ُّ ْ
َ
طان
ول اَّللِ(ص) َا َّن
السل ِ
لو ال انّي َس ِمعت في خ َب ِر َع ْن َج ّدي َر ُس ِ
ٌ َ
لِ َّ
ماج ْئ ُت.
واج َبة اِذا ِ
لتقِي ِة ِ
جيڪڏهن نانا رسول اَّلل جي هيَء روايت نه ٻڌي هجيم ها ته  :تقيي جي
حالت ۾ بادشاهه جي اطاعت ضروري آهي ته هرگز نه هالن ها.
جڏهن امام وٽس پهتو ته هن پنهنجي ڪاوڙ لڪائي نرميَء سان امام کان پڇيو ته
اسان وٽ ڇونه ٿو اچين؟ ته امام جواب ۾ چيوَ :س َع ٌة َمم َْل َ
ڪ و ُح َّب َ
ڪ ِت َ
ڪ لِ ُّ
لدنْيا.
تنهنجي سلطنت جي وسعت ۽ دنيا سان تنهنجي محبت،تو وٽ اچڻ کان مانع آهي.
تنهن کانپوِء هارون امام کي ڪجهه تحفا ڏنا .امام  انهن کي قبول ڪرڻ
جي سلسلي ۾ فرمايو:
َّلل َلوال َانّي َارى َا ْن َا َت َز َّو َج بِها مِن ُع ّذ ِ َ
َو ا ِ
ب لِ َئ ّال ينْ َقط ُِع َن ْس ُل ُه
اب بني طالِ ٍ
َا َب َ
1
دا ما َق ِبلْ ُتها.
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خدا جو قسم! جيڪڏهن ابوطالب جي خاندان جي ڇڙن جي شاديَء جو
فڪر نه هجي ها ته ـــ جيئن سندس نسل ختم نه ٿئي ـــ هرگز اهي تحفا
قبول نه ڪيان ها.

روايتن جو ٻيون قسم:

امام  جي قيد ٿيڻ بابت مختلف روايتون آيون آهن جن مان طور اها خبر
پوي ٿي ته هارون  ،امام  کي ٻه دفعا قيد ڪيو .جن مان ٻيون دفعو 851هه
کان 811هه تائين يعني چئن سالن تي محيط هئو جنهن جو خاتمو سندن شهادت
جي صورت ۾ ٿيو .جڏهن ته پهرئين دفعي ۾ امام  گهڻو عرصو قيد رهيا
روايتن ۾ ان بابت ڪا به نشاندهي نه ٿي آهي .امام جي ٻه دفعا قيد ۾ وڃڻ جو
دليل ّ
مورخن جي اشارن  1کان عالوهه اهي روايتون آهن جيڪي هارون جي
پهرئين قيد مان امام جي آزاد ٿيڻ کي بيان ڪن ٿيون ،جن کي تمام گهڻن
راوين ذڪر ڪيو آهي.
مسعودي لکي ٿو:
عبداَّلل بن مالڪ خزاعي هارون جي گهرجو مسؤول ۽ پوليس آفيسر هئو ،چوي
ٿو :
هارون جو قاصد اهڙي وقت مون وٽ آيو جڏهن ڪير نه ايندو آهي ۽ مون کي
ڪپڙن مٽائڻ جي مهلت به نه ڏنائين ،ان ئي حال ۾ هارون وٽ حاضر ڪيائين.
جڏهن سالم ڪري ويٺس ته هر طرف طاري خاموشيَء مونکي حيرت ۾ وڌو .اتي

 - 1ڏسو ڪتاب عيون اخبار الرضا ج 5ص 92
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هارون مون کان پڇيو :ڇا تو کي خبر آهي ته توکي ڇو گهرايو اٿم؟ چيم :خدا جو
قسم نه!
هارون چيو  :هن وقت خواب ڏٺو اٿم،هڪ حبشي تلوار کنيو بيٺو آهي ۽
چوي پيو ته جيڪڏهن هن ئي وقت موسى بن جعفر  کي آزاد نه ڪيئي ته
تنهنجو سر هن تلوار سان ڌار ڪندس .تنهن ڪري هن ئي وقت وڃي کيس آزاد
ڪري  13هزار درهم ڏئي کيس چئو :جيڪڏهن چاهي ته ڀلي هتي رهي ،جيڪڏهن
ڪا حاجت هجئي ته پوري ڪنداسين ،جيڪڏهن مديني واپس وڃڻ چاهي ته سندس
وڃڻ جو انتظام ڪر؟
مون کي يقين نه آيو ،تنهن ڪري ٽي دفعا کائنس پڇيم :ڇا تون اهو حڪم
ڏئي رهيو آهين ته موسى بن جعفر کي آزاد ڪريان؟ هن ٽئي دفعا پنهنجي
ڳالهه ورجائي.
آئون هارون وٽان ٻاهر نڪري سڌو زندان طرف آيس .جڏهن موسى بن
جعفر مون کي ڏٺو ته ان خيال سان ته مان کيس تڪليفون ڏيڻ الِء آيو آهيان
پنهنجي جاِء تان اٿي بيٺو .مون کين چيو ته مون کي حڪم مليو آهي ته توهان
کي هن وقت ئي آزاد ڪري  13هزار دهم ڏيان .
منهنجي ڳالهه ٻڌي ڪري موسى بن جعفر  چيو ته هن مهل خواب ۾
ت َم ْظ ُلوماً
ناني رسول  کي ڏٺو اٿم ،جيڪو چئي رهيو هئو :يا ُموسى ُحب ْس َ
ِ
(توکي بيگناهه قيد ۾ رکيو ويو آهي) هيَء دعا پڙهه تون اڄ رات ئي هن زندان
مان آزاد ٿيندي پوِء اها دعا پڙهيائين.

 - 1مروج الذهب ج  2ص ،211شذرات الذهب ج 5ص 204
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ان روايت جو ٻين تاريخي ڪتابن ۾ ذڪر ٿيڻّ ،
مورخن وٽ ان جي مشهور
هجڻ جو دليل آهي،جيتوڻيڪ انهن جي بيان۽ ڪجهه ماڻهن جي نالن ۾ فرق
آهي .البته شيخ صدوق ان روايت کي وڌيڪ تفصيل سان ذڪر ڪيو آهي.

1

هيُء واقعو مهدي عباسي جي دور ۾ پيش ايندڙ واقعي جهڙو آهي ،اهل سنت
جي ڪتابن ۾ ان جو ذڪر ٿيڻ،سندن ّ
مورخن جو ان ڳالهه کي قبول ڪرڻ جي
نشاني آهي .جيئن پهريان به اشارو ٿي چڪو ته اڄ به بغداد جي ماڻهن جي دلين
۾ امام جون يادون موجود آهن  ،سندن مزار انهن الِء به مقدس زيارتگاهه آهي
۽ امام انهن وٽ به باب الحوائج جي نالي سان مشهور آهي.
بهرحال ان روايت مان خبر پوي ٿي ته هارون رشيد ،شيعن سان دشمنيَء
سان گڏ موسى ڪاظم  کان تمام گهڻو خطرو محسوس ڪندو هئو .فقط
امام  جو تقيو ڪرڻ ۽ ڌمڪين وارا خواب ئي هئا ،جيڪي کين هارون
جي شر کان امان ۾ رکن پيا.
ليڪن نيٺ هڪ پاسي کان هارون کي امام طرفان پنهنجي حڪومت الِء
محسوس ٿيندڙ خطرو ۽ امام سان سندس حسد ۽ ڪينو ۽ ٻئي طرف کان
شيعن وٽ امام  جو عظيم مقام يعني امامت ۽ رهبري .جڏهن ته ان کان
عالوهه ڪجهه پنهنجن ئي رشتيدارن جو ساڙ،ڪوڙ ۽ چغل خوري سبب ٿيو
جو هارون جي امام سان دشمنيَء ۾ بي پناهه اضافو ٿئي .هتي اسان انهن

 - 1عيون اخبار الرضا ج 5ص ،222امايل صدوق 771

 حضرت امام موسى ڪاظم( عليه السالم)36...................................................................

واقعن جو هڪ نمونو پيش ڪريون ٿا جيڪي سندن ٻيهر قيد ۾ وڃڻ جو
سبب بڻيا.

حضرت امام حسن۽ حسين عليهما السالم جي رسول اهلل  جي
فرزنديَء جو مسئلو
حضرت محمد مصطفى  جو ان ڳالهه تي خاص تاڪيد ته امام حسن ۽ امام
حسين عليهما السالم کي سندس فرزند سمجهيو وڃي باعث ٿيو جو اهلبيت
 جي الِء هڪ خاص عظمت ۽ عزت پيدا ٿئي  .جنهن ۾ خود رسول اَّلل

جي مرضي به هئي ته جيئن سندن آل ،اسالمي معاشري ۾ هڪ وڏو مقام پائي.
رسول اَّللکان تمام گهڻيون روايتون جهڙوڪ حديث ثقلين ،حديث سفينه
وغيره ان موضوع بابت ،شيعه توڙي سني ڪتابن ۾ذڪر ٿيون آهن.
حضرت امام حسن ۽ امام حسين عليهما السالم کي رسول اَّلل 

جو فرزند سمجهيو وڃڻ ،مسلمانن جو انهن ڏانهن خاص توجه ۽ کين چڱي
نموني سمجهڻ جو سبب بڻجي سگهي پيو .اهو ئي سبب آهي جو اهلبيت 

جا دشمن ۽ مخالف هميشه ان رشتي کي ڪوڙو ڪرڻ جي پويان رهيا ۽ هميشه
ڪوشش ڪندا رهيا ته ـــــ اسالمي معاشري جي اڪثر شيعه توڙي سني
مسلمانن جو کين رسول اَّلل  جي فرزند طور قبول ڪرڻ باوجود ــــ انھن
جي مخالفت ڪن.
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اموي حڪمران معاويه بن سفيان سخت تاُء کائيندو هئو 1جو امام حسن
۽ حسين  رسول اَّلل جا فرزند سڏجن ۽ پوري ڪوشش ڪيائين ته جيئن
ماڻهو کين علي  جا پٽ سمجهن .عمرو بن عاص کي به ان ڳالهه کان نفرت
هئي 2،حجاج بن يوسف کي جڏهن خبر پئي ته يحيى بن يعمر امام حسن ۽
امام حسين عليهما السالم کي رسول اَّلل  جو فرزند سمجهي ٿو ته کيس
خراسان کان گهرائي ،مجبور ڪيائين ته ان ڳالهه کي قرآن مان ثابت ڪري.
هن به دليل طور قرآن مجيد مان سوره انعام جي  12آيت پڙهي(جيڪا حضرت
عيسى کي ابراهيم جو فرزند ثابت ڪري پئي) ۽ چيو:
قرآن عيسى کي حضرت ابراهيم  جو فرزند سڏيو آهي ،جڏهن ته هن جو
سندس ماُء ذريعي حضرت ابراهيم سان رشتو هئو ته پوِء امام حسن ۽ امام
حسين عليهما السالم  ،رسول اَّلل  جا فرزند ڇو نه ٿا ٿي سگهن؟

3

استاد جعفر مرتضى پنهنجي ڪتاب ”حيات سياسي امام حسن (ع)“ ۾ ان
موضوع بابت وڌيڪ دليل ذڪر ڪيا آهن.

4

اهو مسئلو هارون جي دور ۾ ۽ آل رسول  خاص ڪري امام ڪاظم 
سان مالقاتن ۾ به کليو .گهٽ ۾ گهٽ هڪ مالقات ۾ امام جو ان موضوع تي

 - 1کشف الغمه ج 7ص 521
 - 2شرح نهج البالغه ابن ابي احلديد ج 70ص 224
 - 3وفيات االعيان ج 1ص  524تفسري ابن ڪثري ج 7ص ،511د ّر املنثور ج 2ص72
 - 4حياة السياسية لالمام احلسن ص 24،21
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بيهڻ ،سندن قيد ۾ پوڻ جو سبب ٿيو .هڪ روايت ۾ اچي ٿو هارون امام کان
سوال ڪيو ته توهان ڪيئن ٿا چئو ته رسول اَّلل جي آل آهيو؟ جڏهن ته
رسول اَّلل  کي پٽاڻو اوالد ڪونه هئو ۽ توهان سندس ڌي جي اوالد مان
آهيو؟
امام (ع) ان بابت ٻه دليل پيش ڪيا
 -8سوره انعام جي  12آيت جنهن ۾ حضرت عيسى  کي حضرت ابراهيم

جو فرزند ڄاڻايو آهي.
 -2آيه مباهله جنهن ۾ ”ابنائنا“ جا امام حسن ۽ امام حسين عليهما السالم ظاهري
نمونا هئا.

1

اها ڳالهه عباسين کي تمام گهڻي ڏکي پئي لڳي ڇاڪاڻ ته هو پاڻ کي رسول
اَّلل  جا سوٽ سمجهن پيا ۽ وارثت جي قانون کي استعمال ڪندي پاڻ کي
خالفت الِء ٻئي هر ڪنهن کان وڌيڪ مستحق سمجهن پيا .سندن دليل مطابق
رسول اَّلل جو چاچو عباس،نبي سائين جي رحلت کانپوِء به زنده هئو.
تنھنڪري،ان جي هوندي ٻين چاچن جي اوالد جو حق نه پيو بڻجي،جيئن مروان
بن ابي حفصه پنهنجي هڪ شعر ۾ ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪيو آهي:
اَني يَکُونُ َو ال يَکُونُ َو ْمل يَکُن

لِبَين ِ الْبَ ِ
نات َوراثَة ُ ْاالَعمامِ

(ڪيئن ٿو ٿي سگهي؟ نا ممڪن آهي ،نه ئي ڪڏهن ٿيو آهي جو چاچي جي هوندي ڪنهن
جي ڌيُء جو اوالد وارث ٿئي).
 - 1نور االبصار ص  .542.549الصوائق احملرقه ص  ،702ينابع املودة ص 421
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سندس ،انهن جي شعرن جي رد ۾ امام ڪاظم  سان منسوب شعر ذڪر
ٿيا آهن.

1

البته شيعن وٽ امامت جي ثابت ٿيڻ الِء وراثت جي ڪا اهميت ناهي،
بلڪه ان سلسلي ۾ شيعه رسول اَّلل  طرفان بيان ٿيل حديثن ۽ پوِء وقت
جي امام پاران اڳئين امام جي معين ڪرڻ بابت آيل صحيح روايتن کي دليل
بڻائيندا هئا.
جڏهن ته اهي بنو عباس هئا جيڪي خالفت کي فقط پنهنجي خاندان ۾
محدود ڪرڻ الِء وراثت جو سهارو وٺندا هئا .ان ئي سبب ڪري ڪوشش ڪندا
هئا ته امام حسن۽ امام حسين عليهما السالم ۽ سندن اوالد کي آل رسول

بجاِء آل علي ظاهر ڪن ته جيئن ان ذريعي سندن وراثت جي انڪار سان
گڏ ،ماڻهن وٽ سندن بي پناهه احترام کي ختم ڪري سگهن.
پوري يقين سان چئي سگهجي ٿو ان وقت ايران ،شام ۽ يمن وغيره جي
اهل سنت معاشرن تي علوي سادات جي روحاني حڪومت،انهن واضح حديثن
جي ڪري هئي جيڪي پيغمبر پنهنجي اهلبيت  جي شان ۾ بيان ڪيون
۽ امام حسن ۽ امام حسين عليهما اسالم کي ”ابنائنا“ جي طور سامهون آندو.
ابن اثير نقل ڪري ٿو ته :

 - 1االحتجاج  ،ج 7ص 512
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هارون رشيد سن 851هه جي رمضان مهيني ۾ عمري جي نيت سان مڪي پئي
ويو جو ان سفر دوران مديني آيو ۽ روضه رسول تي حاضري ڀريائين  .ماڻهن
جو ڌيان ڇڪائڻ ۽ کين رسول اَّلل سان پنهنجو رشتو جتائڻ الِء هيئن سالم
ڪ يا َر ُس َ
الم َع َل ْي َ
ڪيائينَّ :
الس ُ
ول ا ِ
َّلل َيا بْ َن َع ِّم (منهنجو سالم هجي توتي اي اَّلل
جا رسول ۽ منهنجا سوٽ)
اتي حضرت امام موسى ڪاظم اڳتي وڌي ڪري پنهنجي نانا جي زيارت
الم َعل ْي َ
ڪئي ۽ فرمايائونَّ :
الس ُ
ڪ يا َا َب ِة (اي منهنجا بابا توتي سالم).
اهو جملو ٻڌي هارون جي منهن جو رنگ مٽجي ويو .هن امام ڪاظمکي
خ ُريا َا َب ْال َ
مخاطب ٿي چيو :هذا ْال َف ْ
ح َس ِن ِج ّد ًا (اهو حقيقي فخر آهي اي ابوالحسن)
پوِء سندن گرفتاريَء جو حڪم ڏنائين

1

يافعي ان واقعي کي مختصر صورت ۾ ذڪر ڪيو آهي .

2

هارون پوِء يحيى بن جعفر ڏانهن منهن ڪري چيوُ :ا ْش ِه ُد َانَّه َا ُب ُ
وه َحقاً( .بيشڪ
اعتراف ڪيان ٿو ته رسول اَّلل  سندس پيُء آهي).

3

هارون جي اها گفتار حقيقت ۾ سندس اعتراف هئو ته سندس خاندان
جي خالفت صحيح ناهي ،جيڪا وراثت جي بنياد تي ورتي وئي هئي.۽ اعتراف
هئو ته حضرت زهرا  جي آل ئي رسول اَّلل  جو اوالد آهي.

 - 1ابن اثري ج 1ص، 514احتجاج ،ج 7ص511الصواعق احملرقه 704
 - 2مرآة اجلنان ج 5ص 291
 - 3ڪامل الزيارات ص ، 52اصول ڪايف ج 4ص 112
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جڏهن ته ان واقعي کانپوِء امام جو قيد ٿيڻ ٻڌائي ٿو ته امام جو اهو ڪم
هارون خالف سياسي قدم سمجهيو ويو.۽ امام



جا اهڙا ڪم هارون الِء

خطرناڪ هئا.
روايتن جو ٽيون قسم

امام  جي گرفتاريَء ۽ قيد ٿيڻ جا ٻيا به دليل هئا جن مان هڪ هيُء آهي
ته  :شيعن کي روڪيو ويو هئو ته امام ۽ سندن رهبريَء متعلق هر قسم
جي ڳالهه کي لڪايو وڃي ۽ امامت جي رازن کي ظاهر نه ڪيو وڃي،ليڪن
ڪڏهن ائين به ٿيندو هئو جو هو امام ڪاظم جي امامت ۽ سندن اطاعت
جي واجب هئڻ کي ظاهر ڪري وجهندا هئا ۽ سندن اهو اقدام امام سان
گڏ خود سندن الِء به مشڪالتن جو سبب بڻجندو هئو.
اهو ساڳيو ئي مسئلو امام صادق  جي دور ۾ منصور جي دشمنيَء
سبب موجود هئو .ليڪن امام پاڪن جي تقيي جي ڪري عباسي اهو پيا
سمجهن ته جيڪڏهن شيعا ۽ سندن امام امامت جي دعوى رکن پيا ،تڏهن به
خليفن خالف بغاوت ۽ قيام جو ارادو نه ٿا رکن .تنهن ڪري انهن علوي
سادات کي جيڪي زيدي اڳواڻن واري راِء رکن پيا (ته خليفن سان جنگ ڪئي
وڃي ) نصيحت ڪندي چوندا هئا ته پنهنجي سوٽ موسى بن جعفر  وانگر
رهندؤ ته امان ۾ هوندؤ.
 - 1مقاتل الطالبني 202

1
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حقيقت ۾ شيعن جا امام ـــ امامت ۽ رهبري کي فقط پاڻ وٽ محدود ڄاڻڻ
۽ حڪومت وقت کي غلط ۽ ناحق سمجهڻ باوجود ــ انهن خالف مسلحانه
بغاوت کي صحيح نه پيا سمجهن .ڇاڪاڻ ته هو اهڙي جدوجهد کي (ان وقت
جي سياسي حالت سبب) بي فائده پيا سمجهن.
امام موسى ڪاظم  جي دور ۾ شيعن جا حاالت اهي هئا جو سندن طرفان
فقط اهو عقيدو ظاهر ڪرڻ ئي ته امام موسى ڪاظم  جي اطاعت کي
واجب آهي،سندن الِء مشڪالتون آڻيندو هئو.
ان بنياد تي امام  جي قيد ٿيڻ جو هڪ دليل اهڙي قسم جي عقيدن کي
کي کلي عام بيان ڪرڻ کي به چئي سگهي ٿو  .ڇاڪاڻ ته بنو عباس الِء اهڙي
قسم جا عقيدا تمام گهڻا خطرناڪ هئا .اسان جي حديثي ڪتابن ۾ هڪ باب
”باب تحريم اذاعة الحق مع الخوف به“ جوڙيو ويو آهي 1جنهن ۾ ان موضوع
بابت امامن پاڪن خاص ڪري امام صادق عليه السالم جون حديثون ذڪر
ڪيون ويون آهن.
ڪتاب ”رجال ڪشي“ يونس بن عبدالرحمن کان هڪ طويل روايت ذڪر
ڪئي آهي جيڪا اسان جي هن موضوع الِء بهترين مثال آهي:
يحيى بن خالد برمڪي هشام کي سٺو سمجهندو هئو .ليڪن جڏهن هارون هشام
بن حڪم جون ڪجهه ڳالهيون ٻڌي ان ڏانهن مائل ٿيو ته يحيى ڪوشش ڪئي ته
هارون کي سندس خالف ڀڙڪائي .هڪ ڏينهن هارون کي چيائين:
 - 1مستدرڪ الوسائل ج 57ص729

 حضرت امام موسى ڪاظم( عليه السالم)43...................................................................
َ
ير َ
ڪ َم ْف َ
روض ّ
الط َ
ض ِه اِماماً َغ َ
اعةَِ ...و ْ
ُه َو ْ
يز َع ُم َا َّن ِ ِ
يز َع ُم َانَّه َلو َا َم َر ُه
َّلل فِي ارْ ِ
روج َل َ
ب ْال ُ
اال ْلبا ِد بِ ْ
خ ُ
خ َرج و اِنَّما َنري َانَّه ِم َّم ْن ُ
رض.
االَ ِ
يري ْ ِ
ِ
هن جو عقيدو آهي ته تو کانسواِء ڪو ٻيو امام آهي جنهن جي اطاعت واجب
آهي ...۽ جيڪڏهن هو کيس قيام جو حڪم ڏيندو ته هو سندس اطاعت ڪندو...
جڏهن ته اسان کيس قيام ڪرڻ وارو نه پيا سمجهون.
هارون يحيى کي حڪم ڪيو ته علم ڪالم (عقائد) جي عالمن جي ڪچهري
ڪوٺاء،جنهن ۾ هارون پردي پويان لڪي ويهندو ته جيئن اهي پنهنجي گفتگوَء ۾
آزاد هجن.
مجلس سجائي وئي ،ڪچهري شروع ٿي ليڪن جلد ئي هڪ نقطي تي ڳالهه
اٽڪي پئي  .يحيى چيو ڇا فيصلو ڪرڻ الِء هشام بن حڪم جي ڳالهه مڃندؤ
؟انهن چيو ته ها قبول ڪريون ها پر هو بيمار آهي.
يحيى هشام ڏي ماڻهو موڪليو  .پهريان يحيى جي ڪري هن اچڻ نه پئي چاهيو
سو چيائين ته مون عهد ڪيو آهي ته جڏهن چاڪ ٿيس ته ڪوفي وڃي ڪري هر
قسم جي بحث مباحثي کان پاسو ڪندس ۽ فقط خدا جي عبادت ڪندس .ليڪن
جڏهن يحيى تمام گهڻو زور ڀريو ته ڪچهريَء ۾ حاضر ٿيو ۽ اختالفي مسئلو
ٻڌڻ کان پوِء ڪن جي ڳالهه جي حمايت ،ته ڪن جي ڳالهه کي رد ڪيائين .
ڪچهريَء جي آخر ۾ يحيى کائنس گهر ڪئي ته ان ڳالهه جي رد ۾ دليل آڻي
ته ”امام جو منتخب ڪرڻ ماڻهن جو حق آهي“ .هشام مجبوريَء ۾ ان مسئلي
بابت ڳالهايو ته ان موقعي تي سليمان بن جرير ــــ جنهن جي موقف کي ڪجهه دير
پهريان هشام رد ڪيو هئو ـــ کان يحيى گهر ڪئي ته هشام کان ان مسئلي تي
راِء وٺي.
هن اميرالمومنين جي باري ۾ سوال ڪندي پڇيو :
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ڇا تون ان جي اطاعت کي واجب سمجهين ٿو؟ هشام چيو ها
هن پڇيو  :جيڪڏهن هو توکي قيام جو حڪم ڏئي ته قيام ڪندين؟ هشام چيو
ته هو اهو حڪم نه ڏيندو ......تان جو ڳالهه اتي پهتي جو هشام چيو جيڪڏهن ٻڌڻ
چاهين ٿو ته ٻڌ :جيڪڏهن هن قيام جو حڪم ڏنو ته مان قيام ڪندس؟ ها ائين
ئي آهي.
اتي هارون جيڪو پردي پويان لڪو ويٺو هئو ڪاوڙجي پيو  ......امامڏانهن
ماڻهو موڪلي کيس قيد ۾ وڌائين.

يونس بن عبدالرحمن ان روايت کي ذڪر ڪرڻ کانپوِء چوي ٿو:
س ِه م ِْن َغ ْيره م َِن ْ َ
َف َ
ڪان هذا َس َب ُ
باب(.امام جي قيد ۾ وڃڻ جي ٻين سببن
ب َح ْب ِ
اال ْس ِ
ِ
سان گڏ هڪ اهم سبب اهو پڻ آهي ).هشام ان واقعي کان پوِء ڪوفي وڃي ابن
اشرف جي گهر ۾ رهيو ۽ اتي ئي وفات ڪري ويو.

1

هڪ ٻئي روايت ۾ آيو آهي ته :
هشام کي امام طرفان خاموش رهڻ جو حڪم مليو هئو ليڪن هو گهڻو وقت
خاموش رهي نه سگهيو .ان بابت امام جي هڪ صحابي عبدالرحمن بن حجاج
کيس مالمت ڪئي ۽ چيو :چپ ڪري ڇونه ٿو ويهين .....پوِء ان امام طرفان کيس
چيو :ڪنهن مسلمان جي قتل ۾ حصو وٺڻ سان خوش ٿيندين ؟ هشام چيو نه.
عبدالرحمن کيس چيو ته ائين ڇو ٿو ڪرين؟ جيڪڏهن چپ ڪري ويٺين ته ٺيڪ
نه ته امام کي سوليَء تي لٽڪائيندين .

 - 1رجال ڪشي ص 717،711
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روايت جي آخر ۾ هيُء جملو آيو آهيَ :فما َس َ
ڪ َ
َ
ڪان م ِْن َا ْم ِرهِ ما
ت َح َّتي
1
َ
ڪان(.هشام چپ نه رهيو ،ايستائين جو اهو ٿي ويو جيڪو نه ٿيڻ کپي ها)

مٿين روايت مان اسان جي ڳالهه جي سچائي ظاهر آهي .ان ئي موضوع بابت
هڪ ٻي روايت به ذڪر ٿي آهي جيڪا ممڪن آهي اها ئي روايت ئي هجي .
البته ان روايت ۾ وڌيڪ بيان اهو آهي ته :
هارون پردي جي پويان سڀ ٻڌو پئي ۽ ڪچهريَء ۾ موجود ماڻهن به پڪو پهه
ڪري ڇڏيو هئو ته امامت کانسواء ڪنهن ٻئي مسئلي تي نه ڳالهائيندا .جڏهن
هارون پردي پويان هشام جو واضح عقيدو ٻڌو ته سخت ڪاوڙ ۾ اچي چيائين:
”م ُ
ً
ساعة وا ِح َد ًة؟ َف َو ا ِ
َّلل لِلسان هذا َابْ َل ُغ
ِثل هذا َحي َو ي ْبقى لي ُملْڪي
ُُ
وب ّ
يف(.جيڪڏهن اهڙي قسم جا ماڻهو
اس م ِْن مِاَ ِة َا ْل ِ
الن ِ
في قل ِ
ف َس ٍ
زندهه رهيا ته ڇا هڪ لمحي الِء به منهنجي حڪومت هلي سگهندي؟
قسم خدا جو سندس زبان لک تلوارن کان وڌيڪ ماڻهن جي دلين تي
اثررکي ٿي“).
هشام خطري کي محسوس ڪندي لڪي ويو ۽ جڏهن هارون ان کي ڳولي نه
سگهيو ته سندس ڀائرن ۽ دوستن کي گرفتار ڪري جيل ۾ وڌائين .ليڪن ڪجهه
ئي وقت ۾ کيس هشام جي وفات جي خبر ملي ته سڀني کي آزاد ڪري ڇڏيائين.

2

هڪ ٻئي جاِء تي شيخ صدوق امام ڪاظم  جي شهادت جي سببن ۾ هڪ
سبب هن کي بيان ڪري ٿو:

 - 1ساڳيو ص 725
 - 2اڪمال الدين ص  ،217حبار االنوار ج 42ص 704
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اختالفهم فِي ِّ َ
َّ
هار َخ ْش ً
م ِْن ُقول َّ
الش َ
يع ِة بِا َِم َ
سهِ
ية َعلي َن ْف ِ
يل َو الن َّ ِ
الس ِّر اِلي ِه بِالل ِ
ِ
ام ِته َو ْ ِ ِ ِ
ڪهِ 1 .امام  جي شهادت جو هڪ سبب (هارون کي اها خبر پوڻ هئي ته)
َو ُملْ ِ
شيعا کين امام مڃن ٿا ۽ ڏينهن رات لڪي ملن ٿا .ڇاڪاڻ ته هو امام پاران
سندس حڪومت خالف قيام کان ڊنو پئي.

يحيى بن خالد برمڪيَء جي ڪيني سان گڏ امام جي ڪجهه ويجهن مائٽن جي
چغل خوريَء کي به امام جي گرفتاريَء جي سببن سان گڏ وڌائڻ گهرجي.
شيخ مفيد ۽ ابوالفرج اصفهاني ان موضوع بابت هڪ مستند روايت هيٺين
صورت ۾ ذڪر ڪئي آهي:
يحيى بن خالد برمڪي ان ڳالهه کان راضي نه هئو جو هارون پنهنجي پٽ
کي جعفر بن محمد بن اشعث وٽ موڪليو هو جيڪو امام موسى ڪاظم 
جي امامت جو قائل هئو .تنهن ڪري هو هميشه هارون وٽ ان جي گال ڪندو هئو
ً
(.ظاهرا ان کان بدلو وٺڻ جي نيت سان ئي امام خالف سازشون ڪرڻ شروع
ڪيون هيائين) ان سلسلي ۾ امام جي خاندان مان اهڙي ماڻهوَء جي تالش ۾ هئو
جيڪو سندس سازشن ۾ شريڪ بڻجي.
نيٺ پڇا ڳاڇا ڪري علي بن اسماعيل بن جعفر الصادق کي ڳولي لڌائين
جيڪو تمام گهڻو غريب هئو ،هن کيس دولت ڏئي هارون جي دربار ۾ اچڻ تي
مجبور ڪيو ته جيئن ان جي ذريعي امام خالف پنهنجن سازشن کي عملي جامو
پهرائي .جڏهن اسماعيل هارون جي دربار ۾ وڃڻ الِء راضي ٿيو ته امام ڪاظم

 - 1عيون اخبار الرضا ج 5ص500
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 ڪوشش ڪئي ته مالي مدد ذريعي به کيس ان ڪم کان روڪي ،ليڪن هو
هارون وٽ ويو ۽ سندس سامهون امام جي خالف ڳالهايائين.

1

اها ئي ڳالهه هڪ ٻئي صورت ۾ امام جي قيد ۾ وڃڻ الِء به بيان ٿي آهي.
شيخ صدوق اها روايت ڪامل ۽ وڌيڪ دقت سان ذڪر ڪئي آهي جنهن ۾
جعفر بن محمد بن اشعث جي امام سان ڳجهي رابطي کي ذڪر ڪرڻ کانپوِء
لکي ٿو:
يحيى جي جعفر بابت هارون وٽ چغلي کڻڻ کانپوِء هارون جعفر کي پاڻ وٽ
گهرائي چيو  :مون ٻڌو آهي ته تون پنهنجي ملڪيت جو خمس ۽ اهي پيسا جيڪي
تازو توکي ڏنا هئم،موسى بن جعفرڏانهن موڪليا اٿئي؟
جعفر جواب ۾ اهي سڀ پيسا هارون جي سامهون اچي رکيا ۽ دشمنن جي سازشن
کي ناڪام ڪندي هارون کي مطمئن ڪيو.ان واقعي کانپو يحيى علي بن
اسماعيل جي باري ۾ سوچڻ لڳو.

2

حقيقت ۾ امام جو آخري دفعو قيد ٿيڻ ان ئي سبب ڪري هئو  .شيخ مفيد
مٿين روايت ذڪر ڪرڻ کانپوِء لکي ٿو:
هارون ان ئي سال 851(.هه).حج تي آيو مديني ۾ امام جي گرفتاريَء جو حڪم
ڏنائين.البته ڪجهه روايتن ۾ علي بن اسماعيل جي بجاِء محمد بن اسماعيل جو
نالو آيو آهي

 - 1ارشاد ص ،229مسند االمام الڪاظم ج5ص551
 - 2عيون اخبار الرضا ج 5ص 221
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حضرت امام موسى ڪاظم  جي گرفتاري
ابونصر بخاري لکي ٿو:
محمد بن اسماعيل سندس چاچي موسى ڪاظم  سان گڏ هئو (ان جي باوجود )

ض َخ َ
هارون کي هڪ خط ۾ لکي ٿو:ما َع ِلم ُ
ْت َا َّن في ْ
ليف َت ْي ِن ُي ْ
جبى ا َِل ْي ِه َما
االَرْ ِ
ْال َ
راج(.مون کي خبر نه هئي ته زمين تي ٻه خليفا ٿي سگهن ٿا جن ٻنهي وٽ ُ
خ ُ
ڏڻ
ايندو هجي)

سندس ان ڳالهه جو مقصد امام جي چغلي کڻڻ هئو .ان خط کان فورا پوِء
امام کي گرفتار ۽ قيد ڪيو ويو جيڪو سندن شهادت تائين باقي رهيو.
اها ئي ڳالهه ابن شهر آشوب به ذڪر ڪئي آهي

1

2

انهن ٻن روايتن ۾ جن مان هڪ علي بن اسماعيل ۽ ٻي محمد بن اسماعيل
جي باري ۾ آهي ڪجهه هڪجهڙائي پاتي وڃي تي جنهن مان انهن ٻن روايتن
جي هڪ روايت هجڻ جو خيال مضبوط ٿئي ٿو.
مشهور آهي ته هارون هڪ سال حج تي ويندو هئو ته ٻئي سال جنگ تي .
ان سال يعني 851هه ۾ حج ڪرڻ جو وارو هئس .جڏهن مديني پهتو ته مديني
جا ناليوارا ماڻهو جن ۾ امام ڪاظم  به هئا سندس استقبال الِء آيا  .ليڪن
هارون جيڪو امام جي ڳجهي تحريڪ کان آگاهه هئو تنهن سڀني ماڻهن جي
روبرو رسول اَّلل  جي ضريح جي سامهون بيهي چيو:
 - 1سرالسلسلة العلويه ،21مسند االمام الڪاظم ج5ص19
 - 2مناقب ج  7ص221
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يا َر َ
َّلل اِنَّي َا ْع َتذِ ُر ا َِل َ
ريد َا ْن َا ْف َع َل ُه ُا ُ
يڪ م ِْن َشي ٍء ُا ُ
ريد َا ْن َا ْح ِب َ
س ُموسي َ
سول ا ِ
بن
ڪ َو َس ْف َ
ين ُا َّم ِت َ
ُ
1
الت ْش َ
يريد َّ
تيت َب َ
ڪ دِمائِها.
َج ْع َف ٍر َفاِن َّ ُه
اي رسول خدا  جيڪو ڪجهه ڪرڻ چاهيان ٿو ان تي معافي گهران ٿو .آئون
چاهيان ٿو ته موسى بن جعفر کي قيد ۾ وجهان جيڪو تنهنجي امت ۾
اختالف وجهي ،سندن خون وهائڻ چاهي ٿو.

جيئن ته ماڻهو امام ڪاظمکي رسول اَّلل  جو فرزند سمجهندا هئا
لهذا رسول اَّلل  کان معذرت ان سبب ڪري هئي .ان جي باوجود ماڻهن
جي سامهون اهو ڪم سوال پيدا ڪندڙ هئو تنهن ڪري ،امت ۾ تفرقو وجهڻ
جو الزام ماڻهن الِء هڪ قانع ڪرڻ وارو بهانو هئو.
مٿين روايت مديني ۾ امام  جي اهميت ۽ عظمت کي بيان ڪري ٿي
جتي هارون جهڙو طاقتور حڪمران مجبور هئو ته اهڙي قسم جا بهانا ٺاهي
امام کي گرفتار ڪري ۽ ماڻهن کي پاڻ سان مالئي.
پوِء ان ئي مسجد ۾ سندن گرفتاريَء جو حڪم ڏنائين  2۽ پوِء ٻن قافلن کي تيار
ڪري هڪ کي ڪوفي ته ٻئي کي بصري روانو ڪيائين ته جيئن ماڻهن کي خبر
نه پوي ته امام کي ڪٿي قيد ڪيو ويندو.

3

ابوالفرج اصفهاني مٿين ڳالهين کي ذڪر ڪرڻ کانپوِء لکي ٿو:

- 1ارشاد ص 720
 - 2ارشاد ۽ روضة الواعظني ص 522
 - 3شيخ صدوق لکي ٿو ته ان جي ٻئي ڏينهن جڏهن ته پاڻ رسول اهلل جي مصلى واري جڳهه تي مناز پئي پڙهيائون
کني گرفتار ڪيو ويو .عيون اخبار الرضا ج 5ص22
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هارون رشيد امام کي بصري جي گورنر عيسى بن جعفر بن منصور ڏانهن
موڪليو ۽ امام ڪجهه وقت ان وٽ قيد رهيو .ليڪن عيسى جلد ئي ان ڪم
کان ٿڪجي پيو ۽ هارون کي لکيائين ته امام کي ڪنهن ٻئي شخص جي حوالي
ڪيو وڃي ورنه هو کيس آزاد ڪري ڇڏيندو .ڇاڪاڻ ته ان پوري عرصي ۾ هن
امام خالف هر بهانو ڳولڻ جي ڪوشش ڪئي آهي پر ڳولي نه سگهيو آهي.

اها خاص ڳالهه جيڪا عيسى پنهنجي خط ۾ لکي ٿو هيَء آهي:
َ
َح ّتي َانّي الَ ْس َت ِم ُع َع َلي ِه اِذا َدعا َل َعل َّ ُه ي ْد ُعو َع َلي َا ْو َع َل َ
سه
يڪ َفما ا ْس َم ُع ُه ي ْد ُعو ا ِّال لِ َن ْف ِ
يساَل اَّلل َّ
ْ
الر ْح َم َة َو ْال َم ْغ ِف َرة(1 .ايستائين جو سندس دعائون غور سان ٻڌان ٿو ته
ڪٿي توکي يا مونکي بددعا ڏيندو هجي ليڪن هو فقط پنهنجي الِء دعا گهري ٿو
۽ خدا کان پنهنجي الِء رحمت ۽ مغفرت جو طلبگار آهي)

اهو امام جي تمام گهڻي پرهيزگاري۽ پارسائي سان گڏ سندن ڳجهه ۽ تقيي
کي ظاهر تي بهترين دليل آهي.
ان کانپوِء امام کي فضل بن ربيع جي حوالي ڪيو ويو .جنهن وٽ امام طويل
عرصي تائين قيد رهيو.ان کي

امام

جي قتل جو حڪم به ڏنو ويو پر هن

انڪار ڪيو جنهن کان پوِء امام کي فضل بن يحيى جي قيد ۾ رکيو ويو.
امام ان وٽ به ڪجهه عرصو رهياّ .
مورخن جي روايت مطابق هو امام سان
عزت ۽ احترام سان پيش آيو جڏهن هارون کي رقه ۾ 2اها خبر پئي ته

امام

 - 1مقاتل الطالبني ص 721
- 2فرات جي اوڀارين پاسي هڪ شهر آهي (شايد مراد موجوده شام ملڪ ۾ واقع مشهور شهر رقه هجي .
مرتجم)
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ان وٽ آرام،سڪون ۽ آزاديَء سان رهي پيو ته پنهنجي دربار ۾ حڪم ڏنائين
ته ان تي لعنت مالمت ڪئي وڃي ته خليفي کي ڇو ناراض ڪيو اٿائين ڍ.ان
ئي ڏوهه ۾ کيس  833ڪوڙا هنيا ويا .ان کان پوِء امام کي هڪ ٻئي قيد خاني
جي داروغي سندي بن شاهڪ جي حوالي ڪيو ويو.

1

حضرت امام موسى ڪاظم  جي شهادت
روايت ۾ آيو آهي ته:
ان واقعي تي يحيى بن خالد پريشان ٿي ويو هئو ۽ هارون وٽ وڃي ڪري فضل
بن ربيع جي ڪم تي عذرخواهي ڪيائين .خود هارون به چاهي پيو ته امام

کي قتل ڪيو وڃي تنهن اهو ڪم سندي بن شاهڪ ذريعي انجام ڏنو .

2

يحيى بن خالد جي امام  جي شهادت ۾ اهم ڪردار هجڻ بابت پڻ ڪجهه
روايتن ۾ وضاحت موجود آهي.
ابوالفرج ۽ ٻين جي روايت مطابق هو ظاهر ۾ ڪنهن ٻئي ڪم الِء ليڪن
حقيقت ۾ امام کي شهيد ڪرڻ الِء بغداد ويو هئو .اها روايت ٻڌائي ٿي
ته هو اهو ڪم واضح نموني پنهنجي سر تي کڻڻ الِء تيار نه هئو  .پهريان به
ٻڌائي چڪاسين ته هشام بن حڪم جي واقعي کانپوِء امام سان سندس دشمني

 - 1مقاتل الطالبني ص 221
 - 2ساڳيو :ص 221
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واضح هئي ان صورت ۾ ڪجهه روايتن ۾ جيڪو اهو آيو آهي ته هو دلي طور
امام کي چاهيندو هئو جنهن جي هارون کي خبر نه هئي ،صحيح نه ٿو لڳي.
هڪ روايت ۾ امام رضا  کان سوال ٿيو ته ڇا يحيى بن خالد اوهان جي
والد کي زهر ڏنوهئو؟ ته امام ان بابت ها ڪئي . 1ان ڳالهه جي ٻيون روايتون
به تاڪيد ڪن ٿيون.

2

امام موسى ڪاظم  جي شهادت بابت ـــــ جيئن اڪثر ّ
مورخن گواهي
ڏني آهي ـــ ڪو به شڪ ناهي .ليڪن امام جي ڳجهي نموني شهادت ۽ بنو
عباس جي حڪمرانن پاران ماڻهن ۾ اهو دغا ڀريو اعالن ڪرڻ ته امام طبعي
ّ
مورخن تي اثر ڪيو جن پنهنجي
موت سبب انتقال ڪري ويا آهن،ڪجهه
ڪتابن ۾ امام جي وفات کي طبعي موت ذڪر ڪيو آهي  .پوِء ”قيل“ چئي
سندن شهادت جو ذڪر ڪيو آهي.

3

امام جي شهادت ڪيئن ٿي ؟

ان بابت ٽي مختلف روايتون ذڪر ٿيون آهن
 .8امام جي شهادت کين زهر ڏيڻ سبب ٿي .اهو مٿي ذڪر ٿيل
امام رضا  جي روايت ۾ پڻ آيو آهي ۽ ٻيون روايتون به جيڪي

 - 1رجال ڪشي ص 102
 - 2دالئل االمامة ص 542
 - 3ڏسو ڪتاب ابن خلڪان ج 1ص،250عمدة الطالب ص591
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يحيى بن خالد کي امام جي قتل جو ذميوار چون ٿيون ،ان ڳالهه جي
تاڪيد ڪن ٿيون
 .2امام کي هڪ غاليچي ۾ ويڙهي ايترو ته زور ڏنو ويو جو
سندن شهادت واقع ٿي وئي

1

.1هڪ ڪمزور روايت جيڪا مستوفي نقل ڪئي آهي ،اها به آهي ته :
شيعه چون ٿا :هارون جي حڪم تي ٻڙڪايل شيهو سندن نڙيَء ۾ وڌو
ويو 2.جنهن سان سندن شهادت ٿي.
البته مشهور روايت کين زهر ڏئي شهيد ڪرڻ ،واري آهي .باقي امام

جي شهادت کانپوِء سندن جسد کي عام ماڻهن جي اڳيان ڇو ڦٽو ڪيو ويو ؟
ان بابت ٻه سبب بيان ڪيا ويا آهن
 .8اربلي جي روايت مطابق سندي بن شاهڪ بغداد جي فقيهن ۽ وڏن
ماڻهن کي جن ۾ ميثم بن عدي به هئو امام جي جسد تي ان الِء وٺي
آيو ته انهن کي ڏيکاري ته امام جي جسم تي زخم،تشدد ۽ ڦاهيَء جا

اثر ناهن ۽ سندن وفات طبعي هئي.
 .2ڪجهه شيعا سندن مهدويت جا معتقد هئا يا انهن ۾ اهو عقيدو پيدا
ٿيڻ جو گمان موجود هئو تنهن ڪري امام جي جسد کي بغداد جي پل

 - 1مقاتل الطالبني ص 221
 - 2تاريخ برگزيده ص 204
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تي زمين تي رکيو ويو .يحيى بن خالد ڪجهه ماڻهن کي حڪم ڏنو
ته اهو نعرو هڻو ته هيُء آهي اهو موسى بن جعفر جنهن بابت
رافضي عقيدو رکندا هئا ته هو زنده آهي .ماڻهو آيا ۽ سندن جنازي کي
ڏٺائون ۽ پوِء سندن جنازي کي بغداد جي باب التين وٽ قريشين جي
1

قبرستان ۾ دفن ڪيو ويو

شيخ صدوق جي روايت مطابق امام جي شهادت جي تاريخ  22رجب سن 811
هه جڏهن ته شيخ مفيد جي روايت مطابق  24رجب آهي جڏهن ته مستوفي سندن

شهادت  84صفر لکي آهي.
امام موسى ڪاظم  پاران عباسي حڪومت سان مقابلي جا ٻيا پهلوَء
هن وقت تائين جيڪو ڪجهه بيان ٿيو ان کان عالوهه امام پاران عباسي
ظالم حڪمرانن خالف ڳجهي جنگ ۽ مقابلي جا ٻيا به کوڙ سارا نمونا موجود
آهن.
جيتوڻيڪ اهي قدم حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ الِء ته شايد ڪافي نه هجن
ليڪن انهن ذريعي حڪومت کي ناحق ثابت ڪرڻ کان عالوهه ماڻهن جو ان
حڪومت تان اعتماد کڄڻ جو سبب بڻيا پئي.ڪنهن به مقابلي جو بنياد تعاون
نه ڪرڻ آهي جيڪو حڪومت جي ناجائز هجڻ تي بيٺل آهي.هڪ حڪومت
خالف ماڻهن ۾ اهڙي قسم جي سوچ (ته اها ناجائز آهي) جو ڦهلجڻ ان الِء هڪ
 - 1ڪشف الغمه ج  7ص724
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وڏو خطرو حساب ٿئي ٿو .ڇاڪاڻ ته جڏهن ماڻهن جي نظر ۾ هڪ حڪومت
ناجائز سمجهي وڃي ته عين ممڪن آهي ته ماڻهو ان حڪومت خالف انقالب
آڻين يا اهڙي انقالب جي حمايت ڪن.
ان ڳالهه جو تاريخي مثال صفوان بن مهراڻ ج ّمال بابت آيل روايت آهي.
”جڏهن هو امام ڪاظم  جي خدمت ۾ حاضر ٿيو ته پاڻ کيس فرمايائون:يا
ميل ما َخال شيئاً وا ِح ً
ڪ َح َس ٌن َج ٌ
وان ُ
ڪ ُّل َشئ ِمنْ َ
ص ْف ُ
َ
دا(.تنهنجا سڀ ڪم ڀال آهن
سواِء هڪ ڪم جي) صفوان پڇيو اهو ڪهڙو ڪم آهي؟
امام فرمايو :اِڪراُءڪ ج َ
ڪ مِن َ
مال َ
هار َ
الر ُج ِل َي ْعني ُ
هذا َّ
ون( .هن ماڻهوَء (يعني
ِ
هارون) کي اٺ ڪرائي تي ڏيڻ)
صفوان چيو :ته هن پنهنجا اٺ کيس عيش عشرت يا شڪار الِء ناهن ڏنا ،بلڪه
مڪي سفر ڪرڻ الِء ڏنا اٿس جڏهن ته هو پاڻ به ان سفر ۾ شريڪ ناهي بلڪه ان
الِء به ڪجهه ماڻهو مزدوريَء تي رکيا اٿائين.
َ َ
ُ َ
يهم؟ ڇا تون سمجهين ٿو کين اٺ
امام فرمايو:يا
صفوان ا َي َق ُع ِ
ڪراُءڪ َعل ِ
ڪرائي تي ڏيڻ صحيح آهي؟
َ
َ
ِب َب ُ
قائ ُه ْم َح ّتي َي ْ
چيو:ا ُتح ُّ
راُءڪ؟
ڪ
صفوان چيو :هاصحيح آ ،ته امامکيس
خ ُر َج ِ
ڇا تون چاهين ٿو ته جيستائين هو تو کي ڪرايو ڏين زنده رهن ؟
َ
ب َب َ
َ
فرمايو:ف َم ْن َا َح َّ
ڪان ِمنْ ُه ْم کان
قائ ُهم َف ُه َو ِمنْ ُه ْم َو َم ْن
صفوان چيو ها،امام
َ
ورد النّار(.جيڪو سندن زندهه رهڻ کي پسند ڪري هو انهن مان آهي ۽ جيڪو
انهن مان ٿيو جهنم ۾ ويندو).
ان واقعي کانپوِء صفوان پنهنجا سڀئي ُا َ
ٺ کپائي ڇڏيا.جڏهن ان بابت هارون کائنس
سوال ڪيو ته چيائين :هاڻي مان پوڙهو ٿي ويو آهيان ۽ نوڪر به صحيح ڪم نه
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ٿا ڪن .هارون چيو مون کي خبر آهي ته ڪنهن جي چوڻ تي اهو ڪم ڪيو اٿئي
.توکي موسى بن جعفر  ان ڪم تي مجبور ڪيو آهي .هن چيو ته منهنجو ان
سان ڪهڙو ڪم؟
ڪ َل َق َتلْ ُت َ
ح َب ِت َ
ع َعنْ َ
سن ُ
َّلل َلوال ُح ُ
هارون چيو َ :د ْ
ص ْ
ڪ هذا َف َوا ِ
ڪ .اهي ڳالهيون ڇڏي
ڏي ،خدا جو قسم جيڪڏهن اسان جي پراڻي دوستي نه هجي ها ته توکي قتل
ڪري ڇڏيان ها“.

1

امام موسى ڪاظم طرفان پنهنجي تمام شيعن الِءــــ سواِء انهن شيعن
جي جيڪي سندن ئي حڪم تي حڪومت سان رابطي ۾ هئا ــــ اهڙي قسم جو
هر عام حڪم مٿي ذڪر ٿيل حڪومت سان مقابلي جو هڪ پهلوُء هئو.
جڏهن ته مقابلي جو ٻيو پهلوُء عباسي حڪومت ۾

امام

پاران علي بن

يقطين جي حفاظت ڪرڻ هئو ،ته جيئن ان وسيلي شيعن کي گرفتارين ۽
تڪليفن کان نجات ڏئي سگهن .علي بن يقطين جو شمار ،امام جي انهن
ساٿين مان ٿيندو هئو جن جو عباسي حڪومت ۾ تمام گهڻو اثر هئو  .هو
مهدي ۽ هارون جي دور ۾ تمام گهڻو با اثر هئو۽ پنهنجي ان اثر کي شيعن
جي فائدي الِء استعمال ڪندو هئو .
شروع ۾ جڏهن هن امام کان حڪومت جي نوڪري ڇڏڻ جي اجازت گهري
ته امام کيس اها اجازت نه ڏني ۽ فرمايو:

 - 1رجال ڪشي ص445
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َ
ڪ ْس ً
َ ُ ً
ڪ َ
اَّلل ب َ
ڪب َ
َ
َ
ڪ ع ِّز ًا َو َعسى َا ْن َي ْ
را و
ج ِب َر ُ ِ
ال ت ْف َع ْل فِا َّن لنا بِڪ انْسا َو ِال خوانِ ِ
ياع ِلي َ
ڪ ّف َارة َا ْعمالِ ُ
ڪسرب َ
فين َع ْن ُا ْوليائ ِه َ
ڪم َا ْ ِال ْح ُ
ڪ نائ ِ َر َة ْال ُمخالِ َ
سان اِلي
َي ِ ِ
ا ِْخوانِ ُ
1
ڪم.
اهو ڪم نه ڪر ڇاڪاڻ ته اسان تنهنجي اتي هجڻ سان مانوس ٿي چڪا آهيون۽
تون پنهنجي ڀائرن الِء عزت آهين  .شايد خدا تنهنجي ذريعي تنهنجي دوستن جي
نقصان کي پورو ڪري يا انهن جي دشمنن جي سازشن کي ناڪام بڻائي.اي علي!
توهان جي گناهن جو ڪفارو پنهنجي (ديني) ڀائرن سان نيڪي ڪرڻ آهي.

هڪ ٻئي روايت ۾ آيو آهي ته امام کيس جواب ڏنو:
ال َل َ
خ ُرج م ِْن َع َم ِل ِهم َو اتَّ ِق َ
الم ْ
ڪ َ
اَّلل 2 .نه ،تووٽ اهو ڪم ڪرڻ کانسواِء چارو
ناهي .خدا کان ڊڄندو رهه.

هڪ ٻئي جاِء تي آيو آهي ته جڏهن امام عراق آيو ته علي بن يقطين کين چيو:
مون کي افسوس آهي جو توهان کي ان حال ۾ ڏسي رهيو آهيان ته امام کيس
فرمايو:
الظ َلم ِة ي ْد َف ُع به ْم َعنْ َا ْوليائ ِه َو َانْ َ
َّلل ّ َتعالي َا ْولياٌء َم َع َاولِياِء َّ
يا عِليُّ ا َِن ِ ِ
ت ِمنْ ُهم يا َعلِي .اي
ِِ
3

علي  :ظالمن جي ساٿين۾ ،اَّلل جا اهڙا محب آهن جيڪي اَّلل جي حبدارن کان برائيَء
کي پري ڪندا آهن ۽ تون انهن مان آهين.

يا هڪ ٻئي نقل مطابق:

 - 1حباراالنوار ج 42ص 521
 - 2قرب االسناد ص 571
 - 3رجال ڪشي ص 422
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ڪ ِّل طاغِية َو ً
َّلل َم َع ُ
ا َِن ِ ِ
زيرا م ِْن َا ْوليائه ي ْد َف ُع بِ ِه َعنْ ُهم(1.اَّلل جا هر جابر وٽ اهڙا
ٍ
دوست آهن جيڪي سندس حبدارن کان مصيبتون دور ڪندا آهن).

امام جو علي بن يقطين سان رابطي جي صحيح ۽ ضروري هجڻ تي
تاڪيد ۽ اهڙي نموني سندن مٿيان جمال خاص ڪري آخري جملو اهو ٻڌائي ٿو
ته  ان رابطي کي شيعن جي دفاع الِء استعمال ڪندا هئا .علي بن يقطين
الِء تمام گهڻيون چغليون کنيون ويون ليڪن هن تقيي ۽ امام ڪاظم



جي رهنمائيَء وسيلي ان مان جان ڇڏائي 2.اهڙي نموني ڪجهه مذهبي مسئلن۾
جن جو حڪومت شڪارٿيندي هئي ڪوشش ڪندو هئو ته امام ڪاظم
جي راِء مطابق عمل ڪري.



3

امام  پاران حڪومت خالف ڳجهي ويڙهه جو هڪ نمونو ،وڪامجي
ويل فاسد عالمن سان مقابلو ڪرڻ هئو جيڪي درٻاري عالم هئا ۽ انهن ماڻهن
جو وجود ،حڪومت جو ماڻهن اڳيان جائز هجڻ جو سبب بڻجي پيو تنهنڪري
حڪومت وٽ اهڙن ماڻهن جي وڏي اهميت هئي.
هڪ حديث ۾ رسول اَّللفرمايو آهي ته :
الر ُسل ما َل ْم َي ْد ُخ ُلوا فِي ُّ
َا ْل َف َقهاُء ُا َمناُء ّ
الدنْيا 4.فقيهه جيستائين دنيا ۾ داخل نه ٿين
نبين جا امين آهن.سوال ٿيو ته اهي دنيا ۾ ڪيئن داخل ٿيندا ته پاڻ فرمايائون:
- 1رجال ڪشي ص 421
 - 2ارشاد ص 224،221
 - 3تفسري عياشي ج  5ص 521
 - 4حباراالنوار ج ص21
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وهم َعلي َا ْديانِ ُ
السلْطان َفاِذا َف َع ُلوا ذ ِل َ
ڪ َفا ْح َذ ُر ُ
ا ِّت ُ
باع ُّ
ڪم(.حاڪمن جي پيروي
ِ
.جڏهن ائين ڪن ته انهن کان پنهنجي دين بابت خوف کائو).

اهڙن عالمن جو مثال اهي ماڻهو هئا جن کان هارون امام جي موت کي ثابت
ڪرڻ الِء فائدو ورتو ۽ انهن جي ظاهري چهري ذريعي ماڻهن کي بيوقوف
بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي.
عقائدي بحث ۽ علمي ۽ سياسي مسئال

انهن مذهبن مان جيڪي پهرئين صدي هجريَء جي آخر ۾ پيدا ٿيا ۽ ان کانپوِء
اسالمي معاشري ۾ فڪري جهيڙن ۾ وڏو حصو بڻيا،هڪ مذهب ”اعتزال“ به
هئو .هن مذهب جو بنيادي عنصر ،ديني مسئلن جي خالص عقل جي روشنيَء
۾ توجيه ڪرڻ هئو” .واصل بن عطاء“ ۽ ”عمرو بن عبيد“ ان مذهب جا مکيه
اڳواڻ هئا.
ديني مسئلن جي عقلي بنياد تي توجيه اهڙي ڳالهه نه هئي جنهن جو شيعا
انڪار ڪندا هجن .ليڪن اهم نڪتو اهو هئو ته ديني مسئلن کي اهڙي نموني
عقل جي حوالي ڪرڻ جو عقل انهن جي تجزئي ۾ حد کان وڌي وڃي .اهڙو
ڪم نه هئو جنهن مان گهربل نتيجا ملي سگهن  .جنهن جو مثال مختلف قسم
جا اهي عقيدا آهن جيڪي فقط عقل تي ڀاڙيندڙن ،توحيد بابت پيش ڪيا
آهن.جن ۾ ڪڏهن متضاد صفتن کي خدا ڏانهن نسبت ڏيڻ آهي ته ڪڏهن وي
قرآن جي واضح بيان باوجود ڪجهه صفتن کي ان کان جدا ڪرڻ آهي.
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سندن عقلي تشريحون شيعن کي انهن ڏانهن مائل ٿيڻ جو سبب بڻجي
سگهن پيون .جيتوڻيڪ هشام بن حڪم جهڙا ماڻهو اڪيال به انهن جو مقابلو
ڪري سگهن پيا .تنهن ڪري شيعن جي امامن عقل ڏانهن توجهه باوجود هڪ
مخصوص ۽ مقرر حد تائين ئي عقل کي ديني مسئلن ۾ استعمال جي اجازت
ڏين هئي .خاص ڪري اهڙن مسئلن ۾ جن ۾ حد کان وڌيڪ غور ڪرڻ انسان
الِء وڏن مسئلن جو سبب بڻجي پيو .بالخصوص اَّلل سائين جي صفتن جي
باري ۾ عين ممڪن هئو ته انسان ڪفر ،انڪار ۽ معطليَء جي حد تائين وڃي
پهچي.
امام موسى ڪاظم  جي زماني ۾ اهڙي قسم جون تاويلون تمام گهڻيون
هيون .لهذا اَّلل سائينَء جي صفتن ۽ ان جهڙن موضوعن جي سلسلي ۾ امام
 بهترين ۽ انتهائي اهم نصيحتون ڪيون آهن  .جن مان هڪ هيَء آهي:
جڏهن امام کان اَّلل جي صفتن بابت سوال ٿيو ته فرمايائون :ال َت َ
جاو ُزوا َع ّما فِي
ُْ
رآن 1 .جيڪو قرآن ۾ موجود آهي ان کان قدم اڳتي نه وڌايو ۽ ٻين لفظن ۾
الق ِ
الت ْوحي ِد ما َذ َ
جاو ْز فِي َّ
ڪ َر ُه ُ
فرمايائون  :ال َت َت َ
ڪتابِ ِه َف َت ْه ُلڪ 2.توحيد
اَّلل َتعالي في ِ
جي باري ۾ جيڪو ڪجهه اَّلل تعالى پنهنجي ڪتاب ۾ ذڪر ڪيو آهي،ان کان
قدم اڳتي نه وڌايو.

هڪ ٻئي روايت ۾ آيو آهي:

 - 1احملاسن ص  ،729اصول ڪايف ج 5ص507
 - 2توحيد ص21
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اَّلل َا ْعلي َو َا َج ُّل َو َا ْع َظ ُم م ِْن َا ْن ي ْب َل َغ ُ
ص ُف ُ
ان َ
َّ
وه بِما َو َ
ص َف بِ ِه َن ْف َس ْه َو
ص َف ِت ِه َف ِ
ڪنْ َه ِ
ُ
ڪ ُّفوا َع ّما ِسوي ذ ِٰلِ َ
ڪ(1.اَّلل سائين ان کان وڏو ۽ اعلى آهي جو ڪو سندس صفتن
جي حقيقت کي سمجهي سگهي .تنهنڪري کيس ائين سڃاڻو جيئن پاڻ کي ٻڌايو
اٿائين ۽ ان کانسواِء ٻين تان هٿ کڻو).

جڏهن پاڻ خدا جي صفتن جو ذڪر ڪرڻ چاهيندا هئا ته فقط قرآن مجيد ۾
ذڪر ٿيل مضمونن کي بيان ڪندا هئا ۽ اڳتي قدم نه وڌائيندا هئا.

2

جڏهن ته ٻئي طرف اهل حديث ــــ جيڪي ”مشبهه“ هئا ۽ قرآن جي آيتن ۽
روايتن جي ظاهري لفظن ذريعي اَّلل سائينَء جي الِء انساني ۽ مادي صفتون
ٺاهيندا هئا ــــ سان مهاڏو اٽڪائي خدا کي هر قسم جي تشبيهه ۽ مادي صفتن
کان پاڪ ثابت ڪندا هئا.

3

جڏهن کين چيو ويو ته ڪجهه ماڻهن جو اهو عقيدو آهي ته خدا دنيا جي آسمان
تي نازل ٿيندو ته فرمايائون:
َ
ُ
َ
َ
ا َِّن َ
ح ُ
اَّلل ال ينْ ِز ُل َو ال ي ْ
رب َو ْال ُب ْع ِد َسواٌء( .اَّلل نازل نه
تاج اِلي ا ْن ينْ ِزل اِنَّما َمنْظ ُر ُه فِي ْالق ِ
4

ٿيندو،نه ئي ان جي خدا کي ڪا ضرورت آهي .ڇاڪاڻ ته ويجهو ۽ پري ٻئي خدا جي نظر
۾ هڪ جهڙا آهن).

 - 1اصول ڪايف ج 5ص 501
 - 2توحيد ص 21
- 3توحيد ص 21،92،99
 - 4اصول ڪايف ج  5ص ، 571احتجاج ،ج  7ص 511
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خدا جي صفتن بابت امام موسى ڪاظم  کان انتهائي عميق ۽ املهه
ڳالهيون نقل ٿيون آهن

1

عقائدي مسئلن بابت اهڙا ٻيا به ڪيترائي مثال امام کان روايتن ۾ نقل
ٿيا آهن جن جو هدف ،عام طور معتزله ۽ اهل حديث جي مقابلي ۾ ـــ جيڪي
افراط ۽ تفريط جو شڪار هئا ـــ شيعه عقيدن جي وضاحت ڪرڻ هئو.
جبر ۽ اختيار واري مسئلي ۾ به امام کان تمام مضبوط ۽ سهڻا دليل
نقل ٿيا آهن جيڪي امام  اهل سنت جي امام اعظم ابو حنيفه اڳيان پيش
ڪري کيس گوڏا ٽيڪڻ تي مجبور ڪيو هئو.

- 1توحيد ص 522،522،521،542،545
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باب ٻيون

حضرت امام موسى ڪاظم
( عليه السالم)

جون چاليهه حديثون
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حضرت امام موسى ڪاظم (عليه السالم) جون چاليهه حديثون

 .5قا َل عليه السالم  :أ َ
فض ُل ال ِعبا َدةِ ب َ ِ
عد املَع ِرفَةِ إِِنتِظا ُر الف َ َر ِج

1

معرفت کان پوِء بهترين عبادت ٻارهين امام جي ظهور جو انتظار آهي

.7قا َل عليه السالم َ :ر ِح َم ا ّهلل ُ َع ْبدا تَفَق َّ َهَ ،ع َر َ
اس َوالي َ ْع ِرفُون َ ُه.
ف الن ّ َ

2

علم دين سکيو ،ماڻهن کي
اَّلل سائين رحمت نازل ڪري ان ٻانهي تي جنهن ِ
سڃاتو ليڪن ماڻهو کائنس غافل آهن.
اجلا ِهل3.
 .2قا َل عليه السالم  :ما ق ُ ِسم بني ال ْ ِعبا ِد اءف ْ َض ُل ِمن الْعقْل ،نَوم الْعا ِقل اءف ْ َض ُل ِمن سهر ْ

ّ َ َْ َ

ِ

َ َ ِ ُْ

ْ َ َِ

ِ

ماڻهن ۾ عقل کان وڌيڪ بهتر شيِء نه ورهائي آهي  ،عقل مند انسان جي
ننڊ جاهل جي راتين جي جاڳڻ کان وڌيڪ بهتر آهي.
ق4.
 .4قا َل عليه السالم  :إن اه َل اال ْ ر ِض مرحومون ما َيافُونَ ،و اءدوا اال ْ مانَةَ ،و ع ِملُوا ب ْ
احل ّ

َّ ْ

ْ

َْ ُ ُ َ

 - 1حتف العقول ،ص402
 - 2نزهة النّاظر و تنبيه اخلاطر حلواني  :ص  ،577ح .7
 - 3حتف العقول  :ص 752
 - 4تهذيب اال حڪام  :ج  ،1ص  ،210ح 995

َ

َ

ُّ

َ َ

ِ َِ
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زمين وارا جيستائين اَّلل کان ڊڄندا رهن ،امانت دار ۽ حق تي عمل ڪندا
رهن  ،سندس رحمت جي سائي ۾ رهندا.
ن ذاوجهني و ذالِسان َني1.
ي ُ
ڪو ُ

 .1قا َل عليه السالم  :بِئ ْ َس ال ْ َع ْبدُ َ

ِْ

َ ْ َ ِْ َ

بدترين انسان اهو آهي جيڪو ٻه چهرا ۽ ٻه زبانون رکي ٿو( .يعني جيڪو
سامهون هڪڙو ۽ پرپٺ ٻيو آهي).
ن من غَنب عمره ساعةً2.
 .1قا َل عليه السالم  :اَمل ْغْبو ُ

َُ

َ ْ ِ َ ُْ َُ

َ

هر اهو انسان گهاٽي ۾ آهي جنهن جي عمر ،هڪ لمحي الِِٰء به بيهوده گذري ٿي

2

اخل َطا عا ِذرا3.
 .قال عليه السالم  :من استَشار َمل يع ِدم ِعند الصواب ما ِدحا ،و ِعند ْ

َِ ْ

َ ْ َْ ْ ْ َ

َّ ِ

َ َْ

جيڪو انسان مشوري سان ڪم ڪري ٿو جيڪڏهن ڪامياب ٿيو ته سندس
تعريف ڪئي ويندس ۽ جيڪڏهن ناڪام ٿيو ته سندس عذر قبول ڪيو ويندو.

. 2قا َل عليه السالمَ :م ْن َ ْمل ي َ ُ
ڪ ْن ل َ ُه ِم ْن نَف ْ ِس ِه وا ِع ٌظ َت َ َ
ڪ َن ِم ْن ُه َعدُ ُّ

شيطان 4.
وهُِ يعين ال ّ

جيڪو شخص پنهنجي نفس کي پاڻ نصحيت نه ڪري (ضمير جو سڏ نه ٻڌي)
شيطان مٿس حڪومت ڪندو.
 - 1حتف العقول  :ص 795
 - 2نزهة الناظر و تنبيه اخلاطر حلواني  :ص  ،572ح 1
 - 3ساڳيو :ص  ،572ح 52
 - 4ساڳيو :ص  ،574ح .51
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جا َد ٍةَ ،و َس ْب َح ٍة فيها ْارب َ ٌع
َخ َس ٍةِ :سواكٍَ ،و ِم ْش ٍط ،و َس ّ
 .9قا َل عليه السالم  :الَي َْلُو امل ْ ُ ْؤ ِم ُن ِم ْن َ ْ
خاَت عقيق1.
و ثَالثُو َن حبة ،و َ

َ

َ َّ

َ

ُ َ ٍ

مومن پنجن شين کان خالي ناهي هوندو  :ڏندڻ ،ڪنگو،مصلّو 14 ،داڻن واري
تسبيح ۽ عقيق جي منڊي

 .50قا َل عليه السالم  :الت َ ْد ُخل ُ ْ
وااحل َ ّم َام َعلَى الرّ ِيقَ ،والت َ ْد ُخلُوهُ َحتّى تُطْ ُ

شيئا2.
ِعموا َ

ْ

خايل پيٽ محام ۾ داخل نه ٿيو (غسل نه ڪريو) ۽ ڪا ِ
شيء کائڻ بغري به ان ۾داخل نه
ٿيو (يعين پيٽ ڀريل ۽ خايل پيٽ واري حالت ۾ محام نه وڃو )

 .55قا َل عليه السالم ِ :ايّا َ
َب بِنُورِ
ڪ َواملِْزا َح ،ف َ ِان َّ ُه ي َ ْذه ُ

خف مروتَكَ3 .
اميانِكَ ،ويست َ ِ

ََْ

ُّ ُ ُ َّ

(بيجا بيهوده) مذاق کان پاسو ڪريو ڇاڪاڻ ته اها توهان جي ايمان جي نور
کي ختم ڪيو ڇڏي ۽ عزت آبرو کي گهٽائي ٿي.
اجلسد4.
 .57قا َل عليه السالم  :اللَّحم ينب ُت اللَّحم ،والسمكُ يذيب ْ

ْ ُ ُْ ِ

 - 1حباراال نوار :ج  ،92ص  ،521ح 21
 - 2وسائل ا ّ
لشيعة  :ج  ،7ص  ،17ح 5414
 - 3وسائل ا ّ
لشيعة  :ج  ،57ص  ،552ح 51257
 - 4وسائل الشيعة  :ج  ،71ص  ،22ح 75740

ْ َ َ َّ َ

ُ ُ

ََ َ
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گوشت،گوشت (۽ چربي) وڌائي ٿو ۽ مڇي (چرٻي) ۽ جسم(جي گوشت) کي
ڳاري ٿي.

 .52قا َل عليه السالم َ :م ْن َص َد َق لِسان ُ ُه َزڪى َع َمل ُ ُهَ ،و َم ْن َح ُسنَ ْت نيَّت ُ ُه ز َيد فى رِ ْز ِق ِهَ ،و
من حسن بره باخْوان ِ ِه و اه ِل ِه مد فى عمرهِ1 .

َ ْ َ ُ َ ِ ُّ ُ ِ

َ ْ ُ َّ

ُِْ

جنهن جي زبان سچ ڳالهائي ٿي ان جا عمل پاڪ ٿين ٿا ،جنهن جي نيت ڀلي
هجي تنهن جي رزق ۾ اضافو ٿئي ٿو،جنهن پنهنجي (ديني) ڀائرن ۽ گهر وارن
سان نيڪي ڪئي تنهن جي عمر ۾ اضافو ٿئي ٿو.

ِ
 .54قا َل عليه السالم :إِِذَا َما َت امل ْ ُ ْؤ ِم ُن ب َڪ ْت َعل َ ْي ِه امل ْ َ َالئڪة ُ َو بِقَاع ُ ْاال َ ْر ِض ال ِِّت کَا َن ي َ ْعبُدُ
اهلل علَيها 2

َّ َ ْ َ

جڏهن مومن جي وفات ٿئي ٿي ته ان تي مالئڪ ۽ زمين جا اهي حصا روئن ٿا
جتي اَّلل جي عبادت ڪئي اٿائين
ڪلَّما زيد فى اميان ِ ِه زيد فى بالئ ِ ِه3.
ڪفَّتَى املْيزان ُ
 .51قا َل عليه السالم  :امل ْؤ ِمن ِمث ْ ُل َ

ُْ ُ

 - 1حتف العقول  :ص  ،222س 52
 - 2اصول ڪايف  :ج  ،5ص 22
 - 3حتف العقول  :ص 205

ِ

ِ

َ

َ

َ
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مومن تاراجي (ساهميَء) جي ٻن پلڙن وانگر آهي جيترو سندس ايمان وڌندو
اوترو ئي سندس امتحان وڌندو.
اس فَلْيتَوڪ ْل علَى اهللِ1 .
 .51قا َل عليه السالم  :من اَراد ان يڪون اقْوى الن ِ

َ ْ

َ

َ ْ َ

َ ّ

َ َ

ّ

جيڪو ماڻهو چاهي ٿو سڀني کان وڌيڪ طاقتور ٿئي ته کيس گهرجي ته اَّلل
تي ڀروسو رکي

بان ال ِرّ ْز َقَ ،و ْ
اخلِيانَة ُ َوال ْ ِ
بان الْفَقْ َر
ڪ ْذ ُب ََيْ ِل ِ
صد ُق ََيْ ِل ِ
 .52قا َل عليه السالم  :اداءُ اال ْ مانَةِ َوال ِ ّ
ق2.
وال ِنفا َ

َ ّ

سچائي ۽ امانتداري انسان جي رزق ۾ اضافو ڪن ٿيون .جڏهن ته ڪوڙ ۽
خيانت غربت ۽ منافقت آڻين ٿيون.
ڪن إمعة 3
 .52قا َل عليه السالم  :اب ِل ْغ خَريا و ق ُ ْل خَريا والت َ ُ

ْ

ْ َ

ْ َ

ْ َّ َ

نيڪي ڪر،ڀلو ڳالهاِء ۽ الپرواهه ۽ غير ذميوار نه ٿي.

 - 1حباراال نوار :ج  ،21ص ،272ح .4
 - 2حتف العقول  :ص 792
 - 3ساڳيو  :ص ،204
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ب
 .59قا َل عليه السالم  :تَفَقَّهُوا فى دي َن ّ
اهللِ ،ف َ ِانَّ ال ْ ِفقْ َه ِمفْتا ُح الْبَص َريةَِ ،و َت ُام ال ْ ِعبا َدةَِ ،و ا َّ
لسبَ ُ
اجلليلَةِ ِفى الدين والدنيا1 .
ل الرفيعةِ والرتَب ْ

ِالَى املَْنازِ ِ َ َ َ ُّ ِ

َ

ّ ِ َ ّ

اَّلل جي دين جو علم حاصل ڪر ،بيشڪ علم دين ،بصيرت جي چاٻي ،عبادت
جو ڪمال ۽ دنيا ۽ آخرت جي اعلى منزلن ۽ بلند مقامن تائين پهچڻ جو ذريعو
آهي

 .70قا َل عليه السالم  :ف َ ْض ُل الْفَقي ِه َعلَى العابِ ِد َ
ڪف َ ْض ِل ال َّش ْم ِس َعلَى ال ْ َ
ڪواڪِ ِبَ ،و َم ْن
ض اهلل لَه عمالً2.
َمل يتَفَقَّه فى دي ِن ِه َمل ير َ

َْ ْ

ْ َْ

ُّ ُ َ َ

عابد مٿان عالم جي فضيلت ائين آهي جيئن سج جي تارن مٿان فضيلت.
جيڪو شخص اَّلل جي دين جي ڄاڻ نه ٿو رکي ،اَّلل سندس عملن تي راضي
ناهي

لعامل ل ِ ِعل ْ ِم ِه َو َد ْع ُمنا َز َعت َ ُهَ ،و َص ِغ ّ ِر ْ
اجلا ِه َل ِجل َ ْه ِل ِه َوالت َطْ ُر ْدهُ َول ِ
ڪ ْن
 .75قا َل عليه السالمَ :ع ِ ّظ ِم ا ِ َ
قَربه و ع ِل ّمه3.

ِّ ْ ُ َ َ ْ ُ

 - 1ساڳيو  :ص 207
 2ساڳيو  :ص ،202
 - 3حتف العقول  :ص 709
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عالم جي سندس علم جي ڪري عزت ڪر ۽ ساڻس جهيڙو نه ڪر ،جاهل کي
اهميت نه ڏي ليڪن کيس تڙ به نه ڪڍ،بلڪه کيس قرب ڏي ۽ علم سيکار.
ڪ ّل مؤ ِمن1 .
 .77قا َل عليه السالم  :صلوة ُ النوا ِفل قُربانٌ ِالَى اهلل ِ ل ِ ُ

ّ ِ ْ

َ

ّ

ِ ُ

ٍ

نافله نمازون هر مومن کي اَّلل جي ويجهو ڪن ٿيون.

 .72قا َل عليه السالم َ :مث َ ُل ال ّدنيا َمث َ ُل ْ
لس ُّم الْقات ِ ِلَْ َ ،ي َذ ُرهَاال ِرّجا ُل
احلَيَّةَِ ،م ُّسها ل َ ِ ّني ٌ َو فى َج ْو ِفهَا ا َّ
ن باءيديهم2.
ذَوى الْعقُول و يهوى ِالَيهاال ِصبيا ُ

ِ

ُ ِ َ َْ

َْ

ّْ

ِ ْ ِْ

دنيا جو مثال نانگ وانگر آهي ،جنهن جي ٻاهران َک َل نرم ۽ وڻندڙ آهي ليڪن
سندس پيٽ ۾ زهر قاتل آهي .عقلمند ان کان ڊڄندا رهن ٿا (۽ ان کان پاسو
ڪن ٿا) جڏهن ته (بي عقل) ٻار ان ڏانهن جذب ٿين ٿا.

 .74قا َل عليه السالم َ :مث َ ُل ا ُّلدنيا َمث َ ُل ِ
ماءالْبَ ْح ِر ُ
ڪلَّما َش ِر َب ِم ْن ُه الْعطْ شا ُن ِا ْزدا َد َعطَ شا
حتّى يقْتُلُه3 .

َ

َ ُ

دنيا جو مثال سمنڊ جي پاڻيَء وانگر آهي جنهن مان اڃايل جيترو پئندو اوتري
سندس اڃ وڌندي ويندي ايستائين جو سندن جان وٺي.

 - 1وسائل الشيعة  :ح  4ص  ،22ح .4142
 - 2حباراال نوار :ج  ،5ص  ،517ضمن ح .20
 - 3حتف العقول  :ص 797
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ڪ في ِه 1
 .71قا َل عليه السالم  :ان احلرام ال ينمى وان ُمنِى ال يبار ُ

َّ َ َ

ُ

َ

ُ َ

بيشڪ حرام مال وڌندو ناهي۽ جيڪڏهن وڌندو ته ان ۾ برڪت نه هوندي آهي

ت نَب ِي ّ ِه َض َّلَ ،و َم ْن ت َ َر َ
ڪَ ،و َم ْن ت َ َر َ
 .71قا َل عليه السالم َ :م ْن ن َ َظ َر بِ َراءي ْ ِه هَل َ َ
ڪ ا ْه َل ب َ ْي ِ
ڪ
ڪِ تاب اهلل ِ و قَو َل نَبي ِه کَفَر2 .

َ ّ َ ْ

ِّ

َ

جنهن (دين ۾) پنهنجي راِء هالئي هالڪ ٿي ويو ،جنهن آل رسول (عليهم السالم)

کي ڇڏيو ،گمراهه ٿيو ،جنهن اَّلل جي ڪتاب ۽ نبي جي قول (سنت) کي ڇڏيو،
سو ڪافر ٿيو .
ض الْعبدالْفارِ غَ3 .
 .72قا َل عليه السالم  :ان اهلل لَيب ِغ ُض الْعبد النوام ،إ نَّاهلل لَيب ِغ ُ

َّ ّ َ ُ ْ

َ ْ َ َّ ّ َ

َّ ُْ

ََْ

اَّلل سائين گهڻي ننڊ ڪندڙ ۽ بيڪار ماڻهوَء کي دشمن سمجهي ٿو.
حتب ان تُعطاه4 .
 .72قا َل عليه السالم  :الت َّ ُ
واضع :ان تُع ِطي الناس ما ُ ِ

ُ

ْ ْ َ ّ َ

ُّ ْ ْ

ُ

تواضع جي معنى اها آهي ته ماڻهن الِء اهو ڪم ڪرين جيڪو چاهين ٿو ته هو
تهنجي الِء ڪن .

 - 1اصول ڪايف  ،ج 571 ،1
 - 2اصول ڪايف  :ج  5ص  27ح 50
 - 3وسائل ج  52ص  12ح .4
 - 4وسائل ا ّ
لشيعة  :ج  ،51ص  ،722ح .70492
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ب غَرا َمة ُ الْغُالمِ فى ِصغ َ ِرهِ لِيَ ُ
ڪو َن َحليما فى ڪِ َ َِبهِ َو ي َ ْنبَغى
 .79قا َل عليه السالم  :ي ُ ْست َ َح ُّ
سع على عيال ِ ِه لِئَال ّ يتَمنوا موتَه1.
لِلرجل ان يو ِ

َّ ُ ِ ْ ُ َ ّ َ َ

َ

َ َ َّ ْ َ ْ َ

بهتر آهي ته ٻارن کي ننڍپڻ کان وڏن ڪمن کي انجام ڏيڻ تي عادي بڻايو ته
جئين وڏا ٿي بردبار ٿين ۽ ماڻهوَء کي گهرجي ته پنهنجي گهر وارن کي
سهولت (۽ آسائش) ۾ رکن ته جيئن اهي سندس موت جي تمنّا نه ڪن.

ب نَف ْ َس ُه فى ُ
ڪ ِ ّل ي َ ْو ٍم ،ف َ ِا ْن َع ِم َل َح َسنا ا ْستَزا َد
 .20قا َل عليه السالم  :لَيْ َس ِمنّا َم ْن َ ْمل َُيا ِس ْ
اهلل ،و ان ع ِم َل سيئا استَغْفَراهلل و تاب ِالَي ِه2.

َّ َ ْ َ

َ ِّ

ْ

َ َّ َ

َ ْ

جيڪو انسان هر روز پنهنجو محاسبو نه ڪري سو اسان مان نه آهي ،جيڪڏهن
(ان ڏينهن) چڱو ڪم ڪيو اٿائين ته اَّلل سائين ان ۾ اضافو ڪندو ۽ جيڪڏهن
برو عمل ڪيو اٿائين ته اَّلل سائين سندس مغفرت فرمائيندو
ڪر3.
ليل و د ُ
ڪ ّل َشيي ٍء د ٌ
 .25قا َل عليه السالم  :ل ِ ُ
ليل الْعا ِقل التَّف َ ُّ

ِ

ْ

َ

َ َ

ِ

هر شيَء الِء نشاني آهي ۽ عاقل جي نشاني سوچ ويچار ڪرڻ آهي.

 - 1ساڳيو  :ج  ،75ص  ،429ح .72201
 - 2ساڳيو :ج  ،51ص  ،91ح 75024
 - 3حتف العقول  :ص 721
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حمم ٍد1.
 .27قا َل عليه السالم  :ما ِفى املْيزان َشيء اثْق َ ُل ِمن الصالةِ على ُحمم ٍد و آل ُ

ِ

ْ ٌ

َ َّ

َ

َ َّ َ ِ َ ّ

قيامت جي ڏينهن عمل جي تور ۾ ڪابه شيَء محمد و آل محمد (عليهم السالم)

مٿان درود موڪلڻ کان وڌيڪ نه هوندي.

 .22قا َل عليه السالم :ق َ ُ
ليل ال ْ َع َم ِل ِم َن الْعا ِق ِل َمقْبُو ٌل ُمضا َع ٌف َو َ
ڪث ُريال ْ َع َم ِل ِم ْن ا ْه ِل ال ْ َهوى
اجلهل مردُودٌ2.
و ْ

َ َْ ِ َ ْ

عاقل جو ٿورو عمل قبول ۽ ٻيڻو اجر رکي ٿو ،جڏهن ته جاهل ۽ نفساني
خواهشن جي پيروي ڪرڻ واري جو گهڻو عمل به قبول نه آهي.

 .24قا َل عليه السالمَ :و َش ْع ُر ْ
خى امل ْ َ ِ
فاص َلَ ،و َورِ ثَ
اجل َ َس ِد إذا طا َل قَطَ َع ماءَ ال ُّ
صل ْ ِبَ ،و ْار َ
لس َّل3
ا َّ
لضعف وا ِ

ْ َ َ

جيڪڏهن جسم جا (اضافي) وار وڌي وڃن ته مردانگيَء جو پاڻي کٽندو ،هڏن
جي جوڙن ۾ سستي،ڪمزوري ۽ سهڪو آڻيندو،

 - 1اصول ڪايف  :ج  ،7ص  ،494ح .51
 - 2حتف العقول  :ص  ،721حباراال نوار :ج  ،20ص  ،555ح .54
 - 3وسائل ا ّ
لشيعة  :ج  ،7ص  ،11ح 5499
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 .21قا َل عليه السالم:ثَالثَة ٌ ََيْلُو َن الْبَ َص َر :الن َّ َظ ُر إلَى اخل ُ ْض َرةَِ ،والن َّ َظ ُر إ لَى امل ْ ِاء ْ
اجلارىَ ،والن َّ َظ ُر
احلسن1.
إلَى الْوج ِه ْ

َ ْ

ََ ِ

ٽي شيون اکين جو نور وڌائن ٿيون :ساوڪ،هلندڙ پاڻي ۽ سهڻي چهري تي نظر.
احلجةُ2 .
ڪ ْ
 .21قا َل عليه السالم  :إن اال ْ ر َ
ض ال ََتُلُو ِمن حج ٍة ،و ان َا واهلل ِ ذال ِ َ

َّ

ْ

ْ ُ َّ

َ ّ

َ

ُ َّ

زمين ڪڏهن به اَّلل سائينَء جي حجت کان خالي ناهي رهندي .خدا جو قسم!
(هن وقت) آئون اَّلل جي حجت آهيان.

َب بِبَ ِ
هاء
 .22قا َل عليه السالم ُ :س ْر َعة ُ امل ْ َ ْش ِى ت َ ْذه ُ

امل ْؤ ِمن3.

ُْ ِ

ڊوڙڻ سان مومن جي آبرو ۽ شان شوڪت هلي وڃي ٿي .
ااجلواب ،إ منَّا ذلِكَ إلَينا4 .
 .22قا َل عليه السالم  :إمنَّا ا ِمر َُت ان تَسئَلُوا ،ولَيس علَين ْ

ْ ْ ْ ْ

َ ْ َ َ َْ َ ُ

ْ

توهان کي (اسان اهلبيت (ع) کان ) سوال ڪرڻ جو حڪم آهي ليڪن اسان
تي جواب ڏيڻ واجب ناهي( .جيڪڏهن) اسان (مصلحت ڏٺي سين ته) جواب
ڏينداسين( .ورنه خاموش رهنداسين)

 - 1وسائل ا ّ
لشيعة  :ج  ،1ص  ،240ح  ،2حماسن برقي  :ص  ،177ح .19
 - 2اصول ڪايف ج  5ص  529ح .9
 - 3خصال  :ج  5ص  9ح .20
 - 4مستدرڪ الوسائل  :ج  ،52ص  ،722ح .21
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غاب َع ْن ُه ُرعاؤُها ،بِ َ
اض َّر فى د ِين ُم ْس ِل ٍم
بان ضارِ ِ
 .29قا َل عليه السالم  :ما ِذئ ْ ِ
بان فى غَنَ ٍم ق َ ْد َ
ِمن حب الرياسةِ1.

ْ ُ ِ ّ ِّ َ

ڪرسيَء سان محبت جو خطرو مسلمان الِء ،بي ڌنار رڍن جي ڌڻ تي ٻن بگهڙن
کان به وڌيڪ آهي.

ميان بِ َد َر َج ٍةَ ،و الْيَقني ُ
 .40قا َل عليه السالم  :اال ميانُ ف َ ْو َق اال ْ ْسالمِ بِ َد َر َج ٍةَ ،والتَّقْوى ف َ ْو َق اال ِ
ف َ ْو َق التَّقْوى بِ َد َر َج ٍةَ ،و ما ق ُ ِ ّس َم ِفى الن ّ ِ
اس َش ْييء ٌ اق َ ُّل ِم َن الْيَق ِني.

2

ايمان آڻڻ،مسلمان ٿيڻ کان هڪ درجو وڌيڪ آهي ۽ تقوى ايمان کان هڪ
درجو مٿي آهي .جڏهن ته يقين تقوى کان هڪ درجو وڌيڪ آهي .جڏهن ته
ماڻهن ۾ يقين کان گهٽ ڪابه شيِء تقسيم نه ڪئي وئي آهي.

 - 1وسائل ا ّ
لشيعة  :ج  ،51ص  ،210ح  ،5مستدرڪ  :ج  ،55ص  ،225ح 5
 - 2وايف  :ج  ،4ص  ،541ح  ،5حباراال نوار :ج  ،12ص  ،521ح .7
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اچو ته گڏجي خدمت ڪريون
اسان الهدى فائونڊيشن پاڪستان طرفان اوهان کي دعوت ڏيون ٿا ته اسان جي
انقالبي پروگرام ”هر مسجد هڪ ڪتابخانو “ ۾ شريڪ ٿي ،اسان جي مدد ڪريو ۽ دنيا

۽ آخرت جي سعادت ماڻيو! توهان اسان جي مدد ڪري سگهو ٿا:
 جيڪڏهن اوهان جي عالئقي ۾ ڪا شيعه مسجد آهي ۽ اتي ڪتابخانو نه
آهي ته ان جي ايڊريس اسان تائين پهچائڻ ذريعي!
 جيڪڏهن اوهان وٽ ڪجهه اهڙا اضافي ڪتاب آهن جيڪي اوهان پڙهي
ڇڏيا آهن ۽ هاڻي اهي توهان جي استعمال ۾ نه آهن،سي اسان تائين پهچائڻ
ذريعي !
 پنهنجا يا پنهنجي اداري جا ڇاپيل ڪتاب اسان جي هن پروگرام ۾ شامل
ڪرڻ ذريعي!
 پنهنجي مرحومين جي ايصال ثواب الِء ديني ڪتاب خريد ڪري ڏيڻ ذريعي !

 پنهنجي مرحومين جي ايصال ثواب الِء الهدى فائونڊيشن جاڪتاب ڇپرائي
ڏيڻ ذريعي!
جيڪڏهن اوهان هن نيڪ ڪم ۾ اسان جي مدد ڪرڻ چاهيو ٿا ته ڪتاب ۾ درج ايڊريس
ذريعي اسان سان رابطو ڪريو
والسالم
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