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 گمراہياں اور بداعت واىل جانے ىك پر موقع كے اعشوراء

 

 وہ ہںي رہتے شيعہ سارے بہت پيش و گرد ہمارے اور ہوں پذير رہائش مںي دىب مںي
 اہلل رىض حسني وہ ہںي كرتے كچھ جو ہم كو حمرم دس اور نو كہ ہںي كرتے دعوى ہميشہ

 باللك يہ نہںي حرج كوىئ مںي كرنے عمل ايسے اور ہے، ديلل ىك حمبت ساتھ كے عنہ تعاىل
 :تھا كہا نے السالم عليہ يعقوب جيسے ہے ہى ايسے

 كو غم وہ اور تھںي، چىك ہو سفيد سے وجہ ىك غم و رنج آنكھںي ىك ان! يوسف ائےہ}
 گے رہںي لگے مںي ہى ياد ىك يوسف ہميشہ آپ!  واہلل كہا نے بيٹوں تھے، ہوئے دبائے
 اور پريشانيوں اپىن تو مںي كہا نے انہوں جائںي، ہو ہى ختم يا جائںي گھل كہ تك يہاں
 نہںي تم جو ہںي معلوم باتںي وہ سے طرف ىك جمھے ہوں، رہا كر سے ہى اہلل فریاد ىك رنج

 .{جانتے
 ؟ نہںي يا ہے جائز كرنا ماتم اور كوىب سينہ كہ بتائںي يہ آپ مہرباىن برائے

 

 ہلل احلمد

 كو آپ اپنے اور ہںي، كرتے كوىب سينہ و ماتم جو حرضات شيعہ مںي اعشوراء
 اور كرتے زخىم رس اپنے ساتھ كے تلواروں اور ہںي، مارتے وغريہ چھریاں اور زجنريوں

 تعليمات اسالىم يہ بلكہ ملىت، نہںي اصل كوىئ ىك اس مںي اسالم دين ہںي نكاتلے خون
 .ہے مناىف كے

 نىب پھر اور ہے، فرمايا منع سے كرنے ايسا نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب پھر اور
 اور فرماىئ نہںي مرشوع چزي كوىئ ايىس يلے كے امت اپىن نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم

 واال رتبہ و مقام عظيم كوىئ اگر كہ ہے كيا مرشوع كچھ بھى قریب كے ماتم اس ہى نہ
 ىك خرافات ايىس مںي ماتم كے اس تو ہو شہيد دورسى كوىئ يا جاىئ ہو فوت شخص
 .جائںي
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 شہادت ىك كرام صحابہ كبار ايك كىئ مںي زندىگ ىك وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب
 عبد بن محزہ مثال ہوئے بھى غمزدہ پر موت ىك ان وسلم عليہ اہلل صىل آپ اور ہوىئ

 كے اس يلكن رواحہ بن اہلل عبد اور طالب اىب بن جعفر اور حارثہ بن زید اور املطلب
 حرضات شيعہ جو كيا نہںي عمل كوىئ ايسا نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب باوجود
 ہم مںي اس وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب تو ہوىت بھالىئ و خري اكم يہ اگر اور ہںي، كرتے

 .جاتے لے سبقت سے
 زخىم كو چہرے اپنے ہى نہ اور ىك، نہںي كوىب سينہ نے السالم عليہ يعقوب پھر اور

 تھے ہوئے گم السالم عليہ يوسف مںي جس كو دن اس ہى نہ اور بہايا، خون نہ اور كيا،
 اور پيارے اپنے تو وہ بلكہ كيا، خمتص يلے كے ماتم كو روز اس ہى نہ اور بنايا تہوار
 ايىس يہ اور تھے، ہوتے غمزدہ و پريشان سے دورى ىك اس اور كرتے ياد كو بيٹے عزیز
 بلكہ سكتا، نہںي روك بھى كوىئ اور سكتا كر نہںي انكار بھى كوىئ اك جس ہے چزي

 جن جائںي اپنائے كر لے وراثت بطور امور كے جاہليت جو ہے مںي اس تو براىئ و ممانعت
 .ہو ديا كر منع نے اسالم سے

 نىب كہ ہے مروى سے عنہما تعاىل اہلل رىض مسعود بن اہلل عبد مںي مسلم و خبارى
 :فرمايا نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم

 ہم وہ لاگئںي آوازیں ىك جاہليت اور كيا چاك گریبان اور پيٹے رخسار بھى نے جس "
 " نہںي سے مںي

 (. 401)  نمرب حديث مسلم صحيح(  4921)  نمرب حديث خبارى صحيح
 اسالم دين ىك اس ہںي كرتے اكم غلط جو حرضات شيعہ دن كے اعشوراء يوم چناچنہ

 سے مںي صحابہ اپنے نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب اور ملىت، نہںي ديلل كوىئ مںي
 ىك دورسے كىس يا صحاىب كىس ہى نہ اور دى، نہںي تعليم ىك اس بھى كو ايك كىس
 كرام صحابہ پر موت ىك وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب پھر اور كيے، اعمال ايسے پر موت
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 حسني تو مصيبت ىك موت ىك وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب حاالنكہ نہںي ايسا بھى نے
 .ہے زیادہ بھى سے موت ىك تعاىل اہلل رىض

 :ہںي كہتے اہلل رمحہ كثري ابن حافظ
 ہونا غمزدہ پر ہونے قتل كے عنہ تعاىل اہلل رىض حسني كہ چاہيے كو مسلمان ہر "
 كرام صحابہ علماء اور رسدار كے مسلمانوں عنہ تعاىل اہلل رىض حسني كيونكہ چاہيے

 ىك بيىٹ اس ىك آپ اور نواسے كے وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب پھر اور تھے سے مںي
 و اعبد عنہ تعاىل اہلل رىض حسني پھر اور تھى، افضل سے بيٹيوں سب جو سے مںي اوالد
 .تھے ركھتے وصف اك بہادرى و شجاعت و سىخ اور زاہد

 مںي جس اظہار اك غم اور فزع و جزع اور ہںي كرتے كچھ جو حرضات شيعہ يلكن
 حسني حاالنكہ نہںي، اچھا عمل يہ اك ان ہے ہوىت ریاء اور بناوٹ و تصنع پر طور اكرث
 شہيد انہںي تھے افضل سے حسني تو عنہ تعاىل اہلل رىض ىلع وادل كے عنہ تعاىل اہلل رىض

 اہلل رىض حسني وہ طرح جس كرتے نہںي ماتم پر ہونے قتل كے اس وہ يلكن گيا كيا
 .ہںي كرتے ماتم دن والے ہونے قتل كے عنہ تعاىل

 چاليس كو عنہ تعاىل اہلل رىض ىلع وادل كے عنہ تعاىل اہلل رىض حسني كيونكہ
 ىك فجر نماز وہ جب گيا كيا قتل وقت اس روز كے مجعہ املبارك رمضان سرتہ ہجرى

 عنہ تعاىل اہلل رىض عثمان ہاں كے سنت اہل طرح اىس اور تھے، رہے جا يلے كے ادائيىگ
 چھتيس مںي گھر كے ان كے كر حمارصہ انہںي ہںي افضل سے عنہ تعاىل اہلل رىض ىلع

 كيا ذبح كر اكٹ رگ رگ انہںي اور گيا، كيا شہيد مںي ترشیق ايام كے ذواحلجہ ماہ ہجرى
 .بنايا نہںي ماتم كو دن كے قتل كے ان نے لوگوں يلكن گيا،

 اہلل رىض ىلع اور عثمان كہ جو عنہ تعاىل اہلل رىض خطاب بن عمر طرح اىس اور
 تالوت ىك جميد قرآن مںي حمراب ہوئے پڑھاتے فجر نماز انہںي ہںي افضل سے عنہما تعاىل

 .بنايا نہںي دن اك ماتم كو دن كے موت ىك ان نے لوگوں يلكن گيا كيا شہيد ہوئے كرتے
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 نے لوگوں اور تھے افضل سے ان عنہ تعاىل اہلل رىض صديق بكر ابو طرح اىس اور
 تو وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب پھر اور بنايا، نہںي دن واال ماتم كو دن كے موت ىك ان

 فوت اور گيا كيا قبض طرح اىس بھى كو آپ ہںي رسدار كے آدم اوالد مںي آخرت و دنيا
 كو موت ىك ان بھى نے ايك كىس يلكن گيا، كيا فوت كو انبياء پہلے طرح جس گيا كيا

 اہلل رىض حسني وہ طرح جس كریں طرح ىك جاہلوں رافىض ان وہ اور بنايا، نہںي ماتم
 ...ہںي كرتے خرافات دن كے ہونے قتل كے عنہ تعاىل

 اہلل رىض حسني جو ہے عمل وہى بہرت سے سب وقت كے مصيبتوں ىك طرح اس
 روايت سے وسلم عليہ اہلل صىل كریم رسول نانا اپنے نے انہوں ہے مروى سے عنہ تعاىل

 :فرمايا نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم رسول كہ ہے كيا
 چاہے آئے ياد مصيبت وہ اور ہو پہنىچ مصيبت كوىئ بھى كو مسلمان كىس جس "

 اہلل تو پڑھے راجعون ايلہ انا و ہلل انا دوبارہ سے رسے نئے وہ تو ہو چىك ہو ہى پراىن وہ
 " ہے كرتا عطا ثواب و اجر ہى جتنا دن والے پہنچنے كے مصيبت اس اسے تعاىل

 انتہى"  ہے كيا روايت نے ماجہ ابن اور امحد امام اسے
 (. 994/  8)  ةوانلھاي ةابلداي: ديكھںي

 :ہںي لكھتے پر مقام ايك اور
 شيعہ رافىض مںي حكومت دور كے بویہ بنو پاس آس كے ہجرى صدى چوتھى "

 پيٹے ڈھول پر موقع كے اعشوراء يوم مںي وغريہ بغداد اور ہوئے شاكر اك ارساف حرضات
 ديے لٹاك ٹاٹ پر داكنوں اور جاىت دى پھيال وغريہ ریت مںي بازاروں اور راستوں اور جاتے

 رات اس لوگ اكرث سے مںي ان اور روتے، اور كرتے اظہار اك حزن و غم لوگ اور جاتے،
 پياسے وہ كيونكہ ہو؛ موافقت ىك عنہ تعاىل اہلل رىض حسني كہ تا تھے پيتے نہںي پاىن
 .تھے ہوئے قتل

 كوىب سينہ اور پيٹتںي رخسار اپنے اور نكلتںي كے كر ننگے چہرے عورتںي پھر
 ىك قسم قبيح ايك كىئ بھى عالوہ اسكے اور گزرتںي پاؤں ننگے سے بازاروں ہوىئ كرتںي
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 اس اور كرتے، اعمال كن تباہ كردہ اجياد سے جانب اپىن اور خواہشات شنيع اور بداعت
 كے ان عنہ تعاىل اہلل رىض حسني كيونكہ ديتے قرار برا كو اميہ بنو حكومت وہ سے
 .تھے ہوئے قتل مںي حكومت دور

 يوم وہ كيا، اكم برعكس كے رافضيوں و شيعہ نے نواصب كے شام اہل يلكن
 اك قسم بہرتین كر لاگ خوشبو كے كر غسل اور كرتے تقسيم كر پكا دانے مںي اعشوراء

 كھانے كے قسم خمتلف اور يلتے بنا عيد اور تہوار كو دن اس اور كرتے تن زیب بلاس
 سے ان اور خمالفت ىك رافضيوں مقصد اك ان كرتے، اظہار اك رسور و خوىش كے كر تيار

 انتہى"  تھا كرنا ظاہر عناد
 (. 990/  8)  ةوانلھاي ةابلداي: ديكھںي

 كرنا ظاہر رسور و خوىش دن اس طرح اىس ہے بدعت كرنا ماتم دن اس طرح جس
 :ہںي كہتے اہلل رمحہ تيميہ ابن االسالم شيخ يلے اىس ہے، بدعت بھى منانا جشن اور

 قسم دو مںي لوگوں نے شيطان مںي سبب كے شہادت ىك عنہ تعاىل اہلل رىض حسني "
 اظہار اك حزن و غم اور كرنا ماتم دن كے اعشوراء يوم تو ايك كروائںي اجياد بداعت ىك

 ...كرنا اظہار اك رسور و خوىش بدعت دورسى اور... پڑھنا مرثيے اور كرنا كوىب سينہ اور
 مںي مقابلہ كے اس نے دورسوں اور كيا اجياد ماتم اور حزن و غم نے لوگوں ان
 اور كرنا غسل ڈانلااور رسمہ كو اعشوراء يوم وہ طرح اس اور ىك اجياد ىك رسور و خوىش

 تياركرنا كھانا كے اقسام و انواع كر ہٹ سے اعدت اور پالنا كھالنا زیادہ كو عيال و اہل
 مسلمان دورسے وغريہ اربعہ آئمہ ہے گمراہى بدعت ہر اور ىل، كر اجياد بدعت جيىس
 انتہى"  ہے ديا قرار مستحب كو اس ہى نہ اور اسے تو نہ نے علماء

 خمترصا ( 551/  1)  ةالسن منھاج: از ماخوذ
 دشمنان پناہى پشت ىك اعمال كے قسم غلط ان كہ چاہيے رہنا متنبہ پر اس يہاں

 ىك مسلمانوں اور اسالم اور سكںي پہنچ تك مقاصد گندے اپنے وہ كہ تا ہںي كرتے اسالم
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"  كتاب اپىن املوسوى موىس مںي سلسلہ اىس كریں، پيش مںي دنيا كركے مسخ كو صورت
 :ہںي لكھتے مںي"  اتلصحيح و ۃالشيع

 شہادت ىك عنہ تعاىل اہلل رىض حسني كہ نہںي شبہ و شك كوىئ مںي اس يلكن "
 زخىم رس كر مار تلواریں پر رسوں اور كرنا كوىب سينہ دن كے حمرم دس مںي سوگ كے

 عراق اور ايران وقت كے حكومت دور انگریز سے ہندوستان كرنا زىن زجنري اور كرنا
 سے عنہ تعاىل اہلل رىض حسني امام اور جہالت ىك شيعہ نے انگریزوں اور ہوا، داخل مںي

 كہ حىت دى، تعليم ىك مارنے برينگ پر رسوں انہںي ہوئے جانتے غنيمت موقع كو حمبت
 ماىل ىك قافلوں حسيىن ان خانے سفارت برطانوى مںي بغداد اور طہران تك قریب ابھى
 رصف غرض پيچھے كے اس جاتے، نكانلے پر سڑكوں دن اس جو تھے كرتے كيا مدد

 كریں، آبيارى ىك اس كر بڑھا كو اس وہ كہ تا تھا غلبہ و استعمار انگریزى اور سياىس
 معقول ايك سامنے كے ميڈيا آزاد اور معارشے اپنے وہ كہ يہ كر بڑھ بھى سے اس اور

 مںي ملكوں اسالىم دورسے اور ہندوستان اك برطانيہ جو تھے چاہتے كرنا مہيا بہانا
 .تھے كرتے خمالفت ىك قبضہ

 تربيت جو ہںي وحىش والے بسنے مںي ممالك ان كہ تھے چاہتے كرنا ظاہر يہ وہ اور
 معارشہ يافتہ ترىق كر نكال سے وادى ىك وحشيوں اور جہالت انہںي كہ ہںي حمتاج كے
 ىك شائع تصاویر مںي ميگزینوں اور روزناموں انگریزي اور يورىپ طرح اس جائے، بنايا

 كے كر ماتم سے زىن زجنري پر موقع كے اعشوراء قافلے كے افراد ہزاروں كہ جاتںي
 .ہے گيا نكاال خون سے برينگ اور تلوار پر رسوں اور ہںي رہے گھوم مںي بازاروں
 انساىن ايك كو استعمار اور قبضہ مںي ممالك ان ٹينك تھنك استعمارى يہ طرح اس

 ىك ترىق اسے يلے اس ہے ثقافت يہ ىك ممالك ان كہ كہتے اور كرتے، پيش كر بنا واجب
 ياسني"  اعظم وزیر كے عراق وقت كے قبضہ انگریز كہ ہے جاتا كہا اور ہے رضورت

 اك كرنے ختم كو نظام كے وائرسائے سے انگریزوں اور كيا دورہ اك نلدن جب نے"  ہاشىم
 سعادت وہ كہ تا ہںي يلے كے مدد ىك لوگوں عراىق مںي عراق ہم: لاگ كہنا انگریز تو كہا
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"  سے بات اس تو سكںي كر حاصل نعمت ىك نكلنے سے بربریت اور كریں حاصل
 يلكن آيا، نكل سے كمرہ كے مذاكرات كر ہو ناراض اور آيا مںي غصہ"  ہاشىم ياسني

 عراق اسے سے احرتام بڑے اور ىك معذرت سے اس ہوئے دكھاتے چاالىك بڑى نے انگریز
 كربالء و جنف قافلے حسيىن مںي جس ىك درخواست ىك ديكھنے فلم ايك متعلق كے
 كہ گویا تھا، گيا دكھايا ہوئے كرتے زىن زجنري اور كوىب سينہ پر سڑكوں ىك اكظميہ اور

 بھى ذرا مںي جس ہے ہوىئ گرى ہى اتىن قوم يہ كيا: تھے چاہتے كہنا يہ اسے انگریز
 انتہى! " ؟ ہے رہى كر سلوك يہ ساتھ اپنے جو نہںي رمق ىك ترىق

 . اعلم واہلل


