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 فہرست

  مقدمہ
  اسالم ميں انفاق کی اہميت پہلی فصل :

  انفاق ايک با برکت دانہ. ١
  انفاق اورسماجی مشکالت کا حل

  نماز، انفاق کے ساتھ.  ٢
  انفاق،عفو و در گذشت اور غصہ کو پی جانا. ٣
  انفاق نہ کر سکنے پر گريہ.  ۴
  انفاق کا اجر عظيم. ۵

  ايمان اورانفاق دو عظيم سرمائے
  جذبٔہ انفاق

  سرمايہ جاودانی. ۶
  چند اہم نکتے

  الف)انفاق اضافہ کا سبب ہے کمی اور نقصان کا نہيں
  (ب) اپنے اموال خدا کے پاس محفوظ کرو

  ہوم انفاق کی وسعت(ج)مف
  تمہارے انفاق خدا کے يہاں محفو ظ ہيں. ٧
  راه خدا ميں انفاق کرو اور فقر سے نہ ڈر و.  ٨

  شيطانی افکار سے جنگ
  غير مسلمين پر انفاق کرو. ٩

  انفاق کا اثر انفاق کرنے والے کی زندگی ميں
  معنی وجہُ ّهللاٰ 

  انفاق کرکے اپنے ٓاپ کو خطروں سے بچائيں.  ١٠
  کون لوگ ٓاتش جہنم سے دور ہيں ؟.  ١١
  بلند وباال مقاصد تک پہنچنے کا راستہ.١٢

  ات قرٓانی کا نفوذدلوں ميں ٓاي
  انفاق ،روايات اسالمی ميں

  انمول انفاق کے شرائط دوسری فصل :
  انمول انفاق.  ١٣

  کن اموال کو انفاق کيا جائے
  انفاق کے مختلف طريق ے. ١۴
  انفاق ہر چيز اور ہر طريقہ سے.  ١۵
  پوشيده طور پر انفاق بہتر ہے.  ١۶

  کس پر اورکس طرح انفاق کريں؟ تيسری فصل :
  کيسے اور کس پر انفاق کريں؟.  ١٧

  انفاق ميں ميانہ روی کی رعايت کرنا
  ايک سوال کا جواب

  چند نکتے
  الف) فضول خرچی کی بال

  ب) اسراف و تبذير کے درميان فرق
  (ج) کيا انفاق، ميانہ روی اورايثار کے درميان کوئی تضاد پايا جاتا ہے؟
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  انفاق کا بہترين مقام.  ١٨
  اولويت ،روايات اسالمی ميں

  انفاق کی قبوليت کے موانعچوتھی فصل : 
  انفاق قبول ہونے کی شرط. ١٩

  دوسری خوبصورت مثال
  موانع قبول. ٢٠
  انفاق کی قبوليت کے دوسرے موانع. ٢١

  روايات اسالمی ميں انفاق کی قبوليت کے شرائط
  نمائشی انفاق پانچويں فصل :

  ريا کاروں کا انفاق.  ٢٢
  الٰہی اورنمائشی انفا ق

  نمائشی انفاق کا دوسرا نمونہ.  ٢٣
  ايک بہترين مثال

  دو نکتے
  نمائشی انفاق ،روايات کی روشنی ميں

  انمول انفاق کی دس الزمی شرطيں چھٹی فصل :
  انمول انفاق کی د س الزمی شرطيں.  ٢۴

  راه خدا ميں انفاق کے سبق ٓاموز قصے ساتويں فصل :
  .سول خدا سے سيکھيں1
  يںسے سيکھ -اخالص عمل حضرت علی . ٢
  شفاعت کی سند.  ٣
  دوست و دشمن پر انفاق.  ۴
  بھوکے جانور پر انفاق.  ۵
  خشک سالی. ۶
  صدقہ دے کر بالئيں دور کيجئے. ٧
  اوليائے خدا سے محبت کا نتيجہ. ٨
  عالم اور محتاج پڑوسی. ٩
  يموں کے ساتھ نوازشيت.  ١٠
  ايک ہار اور اتنی ساری برکتيں. ١١
  محتاجوں کی مدد، مانگنے سے پہلے.  ١٢
  بے منت صدقے. ١٣
  ميں حضرت علی (ع) سے طلبگار ہوں 14
  پاک وپاکيزه اموال سے انفاق.  ١۵
  غيرمسلم ضرورتمند کی بھی مدد کرو.  ١۶
  لوگوں کے ہمراه.  ١٧
 غربت کی مشکالت کا بہترين راه حل .  ١٨
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  مقدمہ

  بہ نام خدائے رحمان و رحيم

  ايک درخشاں انسانی اخالق

  انسانی امدا د کو اسالم ميں بہت زياده اہميت حاصل ہے۔
نيازمندوں کی صرف مدد ہی نہيں بلکہ ہر کار خير اورمثبت سماجی کام جيسے مدرسہ بنانا، اسپتال کھولنا، سڑک 

ور کے عنوان کے تحت ٓاتے ہينا“انفاق فی سبيل هللا ”بنوانا،ثقافتی مرکز قاء،کرنا، مساجد وغيره تعمير کرانايہ سب 
  بہترين عمل شمار ہوتے ہيناور دنيا و ٓاخرت ميں بہت سے معنوی اور مادی برکات اور اثرات کا سرچشمہ ہيں۔

اسکی اہميت کے لئے يہی کافی ہے کہ سيکڑوں ٓايات و روايات ميں سے نمونہ کے طور پر مندرجہ ذيل ٓايت اور 
  روايات کو مالحظہ کيا جائے:

  قرٓان کريم ميں ٓايا ہے:) ١(
  )١تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ( لن

  تم ہرگز نيکی کی حقيقت تک نہيں پہونچ سکتے مگر يہ کہ اپنی محبوب چيزوں ميں سے راه خدا ميں انفاق کرو۔
  رسول اکرم نے ارشاد فرمايا:)٢(

بی عبد يبيت شبعان و اخوه من افضل االعمال ابراد االکباد الحارة و اشباع البطون الجائعة، فوالذی نفس محمد بيده ما ٓامن 
  )١او جاره يبيت جائعاً(

بہترين اعمال ميں سے (ايک عمل) جلتے ہوئے دلوں کو ٹھنڈا کرنا(پياسوں کو پانی پالنا)اور بھوکے پيٹوں کو کھانا 
کھالنا ہے۔ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت ميں محمد (ص) کی جان ہے ، جو شخص پيٹ بھر کر سوجائے

  کا مسلمان بھائی يا پڑوسی بھوکا ہو تووه مجھ پر ايمان نہيں اليا ہے۔اور اس 
  ٓاپ ہی سے منقول ہے کہ ٓاپ نے ارشاد فرمايا:)٣(

  )3خير الناس انفعھم للناس(
  لوگوں ميں سب سے بہتر وه ہے جو لوگوں کو زياده نفع اور فائده پہونچانے واال ہو۔

  ہيں: ارشاد فرماتے -امير المومنين حضرت علی ) ۴(
  ) 4سوسوا ايمانکم بالصدقة وحصنوا اموالکم بالزکاة و ادفعوا امواج البالء بالدعاء (

اپنے ايمان کو صدقہ دے کر محفوظ رکھو اور اپنے مال و دولت کو زکات دے کر محفوظ بنأو اور دعا کے ذريعہ بالء 
  و مصيبت کی موجوں کو اپنے ٓاپ سے دور رکھو۔

  ث ميں ارشاد فرمايا:ٓاپ نے ايک دوسری حدي) ۵(
  )5الصدقة دواء منجح (

  صدقہ ايک شفا بخش دوا ہے۔
اسالم نے مختلف شکل ميں ان امداد کی سفارش اور تاکيد کی ہے؛ تحفہ، صدقہ، صلہ رحمی، کھانا کھالنا، وليمہ، وقف، 

  ايک سوم مال کی وصيت، واجبی اور مستحبی زکات وغيره۔
اعث بنی ہے کہ اسالمی معاشروں ميں انسانی امداد ايک عظيم پيمانہ پر انجام پائے يہ قيمتی اور بابرکت اسالمی ثقافت ب

کے نام“ ہفتہ اکرام ”کے نام سے تو کبھی “ جشن نيکوکاری”اور بہت سے نيازمند افراد اس کے زير سايہ ٓاجائيں۔کبھی 
ستاد رسيدگی بہ امور ديہ”اور “ اریافط” کے عنوان سے ، اور کبھی “ ايام سوگواری” اور “ اعياد مذہبی ”پر ، کبھی 

  اور دوسرے عناوين کے تحت۔“ کمک بہ ازدواج جوانان” اور کبھی“ و کمک بہ زندانيان نيازمند
  اس کے عالوه ہزاروں مدرسے، اسپتال ، مساجد ، کتب خانے اور سستے گھر اسی جذبہ کے تحت بنائے گئے ہيں۔

اس ميں وسعت دی جائے تو سماج سے محروميت تو دور کيا جاسکتا  يقينا جب بھی اس جذبہ کو باقی رکھا جائے اور
  ہے اور ہمارا سماج بہترين اور محبت و عطوفت سے لبريز انسانوں کا مجموعہ بن جائے گا۔

اس سلسلہ ميں ايک اہم مسئلہ يہ ہے کہ انسانی امداد صرف غربت کو ختم کرنے يا طبقاتی فاصلہ سے ٹکرأو کا ذريعہ 
لکہ مدد کرنے والے کی تربيت اور روحی ترقی کا وسيلہ بھی ہے؛ جو شخص اپنے بہترين اموال ميں ہی نہيں ہے ب

سے ايک حصہ الگ کرتا ہے اور اسے ايک ٓابرومند انسان کی کمک کے لئے مخصوص کرتا ہے يا ايک عام المنفعہ 
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  نے دل کو صفا بخشتا ہے۔مرکز بناتا ہے وه ہر چيز سے پہلے اپنی روح کو پاک و پاکيزه بناتا ہے اور اپ
قرٓان مجيدنے اس کے لئے ايک بہترين تعبير بيان کی ہے ،وه رسول خدا (صلي هللا عليه و آله و سلّم) کو حکم ديتا ہے 

  اور فرماتاہے:
)6(  

(اے رسول !) ٓاپ ان کے اموال ميں سے زکات ليجئے تاکہ اس کے ذريعہ ان کو پاک و پاکيزه کريں اور انھيں رشد و 
  عطا فرمائيں۔نمو 

بے شک انسانی امداد انسان کی روح کو ترقی اور بالندگی عطا کرتی ہے اور اسے رشد و نمو بخشتی ہے، اوراسے 
بخل ، حسد، دنيا پرستی، اللچ اور خودخواہی جيسی برائيوں سے پاک و پاکيزه بناتی ہے اور دن بہ دن اسے خدا سے 

  نزديک کرتی ہے۔
ولت ميں برکت بھی ہوتی ہے اوراس پر روزی کے دروازے بھی کھل جاتے ہيں، يہاں اس کے عالوه، اس کے مال و د

  ارشاد فرماتے ہيں:  -تک کہ حضرت علی 
  )7اذا ملقتم فتاجروا هللا بالصدقة (

جب تمہاری زندگی تنگ ہوجائے اور غربت کے ٓاثار نماياں ہو جائيں تو صدقہ کے ذريعہ خدا سے تجارت کرو اور 
  رونق عطا کرو۔اپنی زندگی کو 

کوايک -جو بہت ہی معنی خيز ہيں -نے انفاق سے متعلق ٓايات“ ج۔ فراز مند” اسی سلسلہ ميں فاضلہ خاتون محترمہ
خاص انداز ميں جمع کيا ہے ۔ وه ٓايات جو انفاق کی اہميت کو بھی بيان کرتی ہيں اور اس کے کمال کے شرائط اور 

  ر انفاق کے سلسلہ ميں اولويت کو بھی ۔قبوليت کے موانع کو بھی بيان کرتی ہيناو
  تفسير نمونہ” انھوں نے ان ٓايات کی تفسير ميں 

سے کافی مددلی ہے اس کے عالوه انھوں نے ہر باب ميں چند حديثوں کا اضافہ کيا ہے اور ايک سبق ٓاميز اور “ 
  دلچسپ مجموعہ تيار کيا ہے۔

جو اسالمی  -کا وسيلہ قرار پائے کہ لوگ اس اہم سماجی مسئلہ اميد ہے کہ اس کا فائده عام ہو اور يہ کتاب اس بات
  کی طرف مزيد توجہ ديں۔-تعليمات کے اصول ميں ہے 

بھی اس علمی اور دينی خدمت کا شکريہ ادا کرتا ہے اور اميد وار ہے کہ يہ کتاب ايک دن سماج کے “ گروه معارف”
  مختلف طبقے کے لئے ايک درسی کتاب قرار پائے ۔

  ء ھ  ١۴٢۴الولٰی جمادی ا
  گروه معارف

  
________________________________________  

  ٩٢سوره ٓال عمران:ٓايت )١(
  ٣۶٩، ص ٧١)بحار االنوار:ج2(
  )نہج الفصاحہ3(
  ١۴۶)نہج البالغہ: کلمات قصار4(
  ٧)نہج البالغہ: کلمات قصار5(
  )١٠٣)سورٔه توبہ: ٓايت 6(
 )٢۵٨)نہج البالغہ: کلمات قصار7(

 

 دولت کا بہترين مصرف

 
  

  پہلی فصل : اسالم ميں انفاق کی اہميت
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  انفاق ايک با برکت دانہ. ١

  قرٓان کريم انفاق کو ايک بہت ہی خوبصورت انداز ميں اس طرح بيان فرماتا ہے:
ِ َکَمثَِل َحبٍَّة اَْنبَتَْت َسْبَع سنَابَِل فِْی ُکلِّ ُسنْ  ُ َواِسٌع َمثَُل الَِّذْيَن يُْنفِقُْوَن اَْمَوالَہُْم فِْی َسبِْيِل ّهللاٰ ُ يَُضاِعُف ِلَمن يََّشآُء َوّهللاٰ آئَةُ َحبٍّة َوّهللاٰ بُلٍَة مِّ

  )٢۶١َعلِْيٌم(سورٔه بقره:ٓايت
ے اموال خرچ کرتے ہيں ان کے عمل کی مثال اس دانہ(بيج)کی ہے جس سے سات بالياں پيدا ہوں جو لوگ راِه خدا ميں اپن

اور پھر ہر بالی ميں سو سو دانے ہوں اور هللا جس کے لئے چاہتا ہے اضافہ بھی کر ديتا ہے کہ وه صاحِب وسعت بھی ہے 
  اور عليم و دانا بھی۔(عالمہ جواديۺ)

  
   وضاحت

  کا حلانفاق اورسماجی مشکالت 

سماجی مشکالت ميں سے ايک بڑی مشکل طبقاتی فاصلہ اور دوری ہے جس ميں انسان ہميشہ گرفتار رہا ہے اور ٓاج بھی 
جبکہ صنعتی اور مادی ترقی عروج پر ہے پورا سماج اس طبقاتی کشمکش ميں مبتالہے ۔ايک طرف فقر،غربت اور ناداری 

  ہے تودوسری طرف مال وثروت کی کثرت و فراوانی۔
کچھ لوگ اتنے زياده مال وثروت کے مالک ہيں جن کا حساب نہيں لگاياجاسکتا اور کچھ لوگ ايسے بھی ہيں جو فقيری اور 
تنگ دستی سے ناالں ہيں اور زندگی کی ابتدائی ضروری اشياء جيسے روٹی، کپڑا،اور مکان کا مہيا کرنا ان کے لئے ايک 

  بہت مشکل کام ہے۔
کی بنياد کا ايک حصہ دولتمندی اور مالداری پر اور دوسرا حصہ فقر اور بھوک پر استوار واضح سی بات ہے کہ جس سماج

ہو اس سماج ميں بقااوردوام کی صالحيت نہيں پائی جاسکتی اور کبھی بھی سعادت اور خوشحالی سے ہمکنار نہينہوسکتا 
  ہے۔ 

  يز دشمنی اورعداوت حتمی اور يقينی چيز ہے۔ ايسے معاشره ميں پريشانی،اضطراب،بد بينی وبد گمانی اور سب سے اہم چ
اگر چہ يہ اضطراب گذشتہ انسانی معاشروں مينبھی موجود تھا ليکن ہمارے زمانہ ميں طبقاتی فاصلے زياده اور خطرناک 

شکل اختيار کر چکے ہيں اس لئے کہ ايک طرف سے انسانی امداد اور واقعی تعاون کے دروازے بند ہو چکے ہيں تو 
  ف سے سود خوری،طبقاتی فاصلہ کا ايک اہم سبب ہے۔ کے دروازے مختلف شکلوں ميں کھل چکے ہيں دوسری طر

کميونزم اور اس کے جيسے دوسرے مکاتب فکرکا وجودميں ٓانا، خونريزياناور اس صدی ميں چھوٹی بڑی وحشتناک اور 
،انسانی معاشره کی اکثريت کی محروميت کا تباه کن جنگوں کا واقع ہونا جو ٓاج بھی دنيا کے گوشہ و کنار ميں جاری ہيں

رِدعمل اور نتيجہ ہيں ۔دانشمندوں اور مفکرين نے سماج کی ہر مشکل کوحل کرنے کی فکر کی اور ہر ايک نے ايک راه 
اور جدا جدا راہوں اور طريقٔہ کار کاانتخاب کيا،کميونزم نے ذاتی اور شخصی مالکيت کو ختم کر کے، سرمايہ داری نے 

سے زياده ماليات اور ٹيکس لے کر اور عام فالحی اداروں (جن ميں زياده تر نمائشی ہيں چہ جائےکہ حاجت مندوں کی زياده 
مشکل حل کريں)کو تشکيل دے کراپنے اپنے گمان ميں اس مشکل کے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ليکن حقيقت حال يہ 

ا ہے اس لئے کہ اس مشکل کا حل،ماديت اور مادی افکار کے ذريعہ ہے کہ کوئی بھی اس راه ميں مٔوثر قدم نہيں اٹھا سک
ممکن نہيں ہے جو پوری دنيا پر حاکم ہے اس لئے کہ مادی تفکر ميں بال غرض اوربالاجرت مدد اور تعاون کی کوئی جگہ 

  نہينہے۔
ہ ہے کہ وه نظام جو سماج کی ٓايات قرٓانی ميں غور وفکر کرنے سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسالم کا ايک اہم مقصد ي

غير منصفانہ اور ظالمانہ روش سے سرمايہ دارانہ اور غربت و افالس کے دوطبقوں مينبٹ چکا ہے اس کا خاتمہ کر دے 
اور جو لوگ اپنی زندگی کی ضروريات کو دوسروں کی مددکے بغير پورا نہيں کر سکتے ان کی سطح کو اتنا بلند کر دے 

ندگی کے مالک ہوں۔ اسالم نے اس مقصد اور ہدف تک رسائی کے لئے ايک وسيع نظام اور کہ کم سے کم ضروريات ز
  قانون کو مدنظر رکھا ہے ۔ 

سودخوری کو مکمل طريقہ سے حرام قرار دينا،اسالمی ماليات(ٹيکس) جيسے زکٰوة، خمس، وغيره کی ادائےگی کو واجب 
اد کی تشويق کرنا ،اس نظام کا ايک حصہ ہے اور سب سے اہم چيز قرار دينا ،انفاق،وقف،قرض ا لحسنہ اور مختلف مالی امد
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  لوگوں ميں روِح ايمان، بھائی چارگی اور مساوات کو زنده کرنا ہے ۔

  ايک خوبصورت مثال 
  )٢۶١َمثَُل الَِّذْيَن يُْنفِقُْوَن اموالھم فی سبيل هللا کمثل جنة( بقره/

انفاق سے مراد راه جہاد ميں انفاق اور خرچ کرنا ہے اس لئے کہ اس ٓايت بعض مفسرين نے کہا ہے کہ اس ٓائہ کريمہ ميں 
سے پہلے والی ٓايتوں ميں جہاد کا تذکره ہوا ہے۔ ليکن واضح سی بات ہے کہ يہ مناسبت انفاق کو جہاد سے مخصوص کرنے

ائز خرچ اور مصرف کو شامل ہےکا سبب نہيں بنتی۔ اس لئے کہ کلمٔہ سبيل هللا جو کہ بطور مطلق ذکر ہوا ہے ہر قسم کے ج
کی بحث کو مستقل طور پر “ انفاق” -۔ اس کے عالوه اس ٓايت کے بعد کی ٓايات، جہاد کے بارے ميں نہيں ہيں۔ اسلئے کہ 

بيان کيا جا رہا ہے۔ اورتفسير مجمع البيان کے نقل کے مطابق روايات ميں بھی ٓايت کے عمومی معنٰی کی طرف اشاره کيا گيا
  ہے۔ 
رحال اس ٓائہ کريمہ مينراه ِخدا ميں انفاق کرنے والوں کو با برکت دانہ سے تشبيہ دی گئی ہے جو زرخيز زمين ميں بوئے بہ

جائيں جبکہ ان افراد کو دانہ سے تشبيہ نہيں دينا چاہئے تھا بلکہ ان کے انفاق کو دانہ سے تشبيہ دينا چاہيئے يا ان لوگوں کو 
تھاجو دانہ چھڑکتے اور بوتے ہيں۔ اسی وجہ سے بعض مفسرين نے کہاہے کہ اس ٓايت ميں کسانوں سے تشبيہ دينا چاہئے 
  تھا) “باذر”سے پہلے“ حبة”تھا يا کلمہ “ صدقات”سے پہلے کلمہ “) اَلَِّذْينَ (”ايک کلمہ حذف کر ديا گيا ہے 

کہ اس تشبيہ ميں ايک اہم راز پوشيده ليکن اس ٓايت ميں کسی کلمہ کے حذف ہونے يا پوشيده ماننے پر کوئی دليل نہيں ہے بل
  ہے اور انفاق کرنے والوں کو با برکت دانوں سے تشبيہ دينا ايک عميق اور خوبصورت تشبيہ ہے۔ 

قرٓان کريم اس بات کو بيان کرنا چاہتا ہے کہ ہر انسان کا عمل اس کے وجود کا پرتو اور عکس ہے ۔عمل جس قدر وسعت 
  ا وجود بھی اتنا ہی وسيع ہوتا چالجائے گا ۔پيدا کرے گا در حقيقت انسان ک

اس سے واضح لفظوں ميں قر ا ٓن مجيد،انسان کے عمل کو اس کی ذات سے الگ نہيں جانتا ہے بلکہ دونوں کو ايک ہی 
حقيقت کی مختلف شکل کے طور پر بيان کرتا ہے لٰہذاکسی چيز کو محذوف مانے بغيربھی يہ ٓايت قابل تفسيرہے اور ايک 

قيقت کی طرف اشاره ہے يعنی ايسے نيکی کرنے والے افراد دانوں کے مانند ہيں جو ہر طرف جڑ اور شاخ پھيال عقلی ح
  ليتے ہيں اور ہر جگہ کو اپنے زيِر سايہ ليتے ہيں ۔ 

  ميں اس بابرکت بيج کی صفت کو اس طرح بيان کيا ہے: “ َحبٍَّةاَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابِلَ ”قرٓان کريم نے 
  ے سات بالياں اگتی ہيں اور ہر بالی ميں سوسودانے ہوتے ہيں اس طرح دانے سات سو گنا زياده ہو جاتے ہيں ۔ اس بيج س

کيا يہ ايک فرضی تشبيہ ہے ؟اور ايسا دانہ کہ اس سے سات سو دانے اگيں خارجی وجود نہيں رکھتا ؟ ان دانوں سے مراد 
ہ تعداد مشاہده کی گئی ہے (چونکہ کہا گيا ہے کہ گيہوں اور اس کے ارزن ( چينا ايک قسم کا غلّہ) کے دانے ہيں جن ميں ي

مانند دانوں ميں ايسا نہيں ديکھا گيا ہے )ليکن قابل توجہ بات يہ ہے کہ چند سال پہلے جب بہت زياده بارش ہوئی تھی تو 
سب سے بڑی بڑی  اخباروں ميں يہ خبر شائع ہوئی کہ ايران کے جنوب ميں ايک گاؤں کے ايک کھيت ميں گيہوں کی

باليانپيدا ہوتی ہيں اور ہر بالی ميں تقريباً چار ہزار گيہوں کے دانے ہيں ۔يہ واقعہ خود اس بات کی دليل ہے کہ قرٓان کی تشبيہ
  ايک واقعی اور حقيقی تشبيہ ہے۔ 
ُ َواسع عليم ا”اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ  ُ يَُضاِعُف لَِمْن يََّشآُء َوّهللاٰ ور هللا جس کے لئے چاہتا ہے اضافہ بھی کر ديتا َوّهللاٰ

  ہے ۔
  مصدرضعفسے دوگنا يا چند گنا کے معنی ميں ہے ۔“ يَُضاِعفُ ”کلمہ

  لٰہذا اس جملہ کا معنی يہ ہے کہ پروردگار جس کے لئے چاہتا ہے اس برکت کو دوگنا يا چند برابر کر ديتاہے ۔
تے ہيں جو سات سودانوں سے کئی گنا دانے ديتے ہيں لٰہذا يہ تشبيہ مذکوره باتوں کے پيش نظر ايسے دانے بھی پائے جا

  ايک حقيقی تشبيہ ہے ۔
ٓايت کے ٓاخری جملہ ميں پروردگار کی قدرت اور علم کی وسعت کيطرف اشاره کيا گيا ہے تاکہ انفاق کرنے والے بھی اس 

ہے اور انہيں ہر طرح کی برکت عطا کرنے پر قادر بات سے ٓاگاه ہوجائيں کہ خداونِدعالم ان کے عمل اور نيت سے بھی ٓاگاه
 بھی ہے۔
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 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  نماز، انفاق کے ساتھ.  ٢
  پروردگاِرعالم ارشاد فرماتاہے: 

ا َرَزْقنَاھُْم يُْنفِقُْوَن> لٰوةََوِممَّ   < اَلَِّذْيَن يُؤْ ِمنُْوَن بِاْلَغْيِب َويُقِْيُمْوَن الصَّ
متقين وه لوگ ہيں جو غيب پرايمان رکھتے اور نماز قائم کرتے ہيں اور وه تمام نعمتيں جو ہم نے ان کو روزی کے طور پر 

  )٣دی ہيں ان ميں سے انفاق کرتے ہيں ۔ ( سورٔه بقره:ٓايت
ور دائمی بے شک صاحباِن ايمان نماز کے ذريعہ اپنے پروردگار سے رابطہ کے عالوه خلق خدا سے بھی بہت قريبی ا

رابطہ رکھتے ہيں۔ اسی بنا پرصاحباِن ايمان کی تيسری صفت کو مذکور ه ٓايت ميں اس طرح بيان کيا گيا ہے: اور جو 
ا َرَزْقنَا ھُْم يُْنفِقُْوَن)   نعمتينہم نے انہيں روزی کے طور پر دی ہيں ان مينسے انفاق کرتے ہيں۔(َوِممَّ

وه اپنے اموال ميں سے انفاق کرتے “(ِمْن اَْمَوالِِھْم يُْنفِقُْونَ ”يں کہہ رہا ہے کہ:قابل توجہ بات يہ ہے کہ قرٓان کريم يہ نہ
ا َرَزْقنَاھُمْ ”ہيں)بلکہ فرما رہا ہے:  ہم نے جو انہيں روزی دی ہے، اس ميں سے انفاق کرتے ہيناس بيان کے ذريعہ “َوِممَّ

ے جو ہر قسم کی مادی اور معنوی نعمت کو شامل کئے پروردگار عالم نے مسئلہ انفاق کو اتنی عموميت اوروسعت دے دی ہ
  ہوئے ہے۔

لٰہذا متقی اور پرہيز گار وه افراد ہيں جونہ صرف اپنے اموال سے بلکہ اپنے علم، عقل، جسمانی قوت،سماج ميں اپنے 
  ے ہيں۔ اثرورسوخ اور مقام ومنزلت اور ہر سرمايہ ميں سے جزااور بدلے کی اميد کے بغير،حاجتمندوں کو عطا کرت

دوسری اہم بات يہ ہے کہ انفاق اس کائنات کا ايک عمومی قانون ہے خاص طور سے ہر زنده موجود کے بدن ميں بھی يہ 
قانون پايا جاتا ہے۔ انسان کا دل صرف اپنے لئے کام نہيں کرتا ہے بلکہ جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے وه اس ميں سے 

ں اور بدن کے دوسرے تمام اعضاء سب کے سب اپنے عمل سے حاصل ہونے سارے خليوں پر انفاق کرتا ہے ۔دماغ ،ٓانتي
  والے نتيجہ ميں سے ہر وقت انفاق کرتے رہتے ہيں قاعدةً اجتماعی زندگی انفاق کے بغير بے معنی ہے۔ 

ہ در حقيقت انسانوں سے رابطہ پروردگار عالم سے رابطہ کا نتيجہ ہے، جس کاخدا سے رابطہ برقرار ہو جائے اور جمل
ا َرَزْقنَاہُمْ ” کے مطابق تمام روزی اور نعمت کو خدا کی عطا جانے (نہ کی اپنی طرف سے)اور پروردگار کی اس عطا “ ِممَّ

کواپنے پاس رکھی ہوئی چند روزه امانت جانے، ايسا شخص راِه خدا ميں انفاق اور بخشش کرنے سے کبيده خاطر نہيں ہوتا 
نے ماِل خدا کو اس کے بندوں کے اوپر خرچ کيا ہے اور نتيجہ ميں اس انفاق کی بلکہ خوشحال ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس 

  مادی اور معنوی برکات اور اثرات کواپنے لئے خريدا ہے۔ 
يہ طرز فکرانسان کو بخل،کنجوسی اور حسد سے دور کرتا ہے اور عالم تنازع کو دنيائے تعاون ميں بدل ديتا ہے ۔ ايک 

ے ٓاپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ جو نعمتيں اس کے اختيار ميں ہيں انہيں ضرورت مندوں کے ايسی دنيا جہاں ہر شخص اپن
  سپرد کر دے اور کسی کی جزا اور عوض کی اميدکے بغير سورج کی طرح نور افشانی کرے ۔

ا َرَزْقنَاہُمْ ”قابِل ذکر بات يہ ہے کہ جملہ  ا ”د فرماياہے کی تفسير ميں امام جعفرصادق عليہ السالم نے ارشا“ِممَّ اِنَّ َمْعنَاهُ َوِممَّ
  يعنی جو علوم ہم نے انہيں سکھائے ہيں وه ان کو نشر کرتے ہيں اور ضرورت مندوں کو تعليم ديتے ہيں۔“َعلَّْمنَاہُْم يَبَثُّْونَ 

لہ واضح سی بات ہے کہ اس حديث کا مطلب يہ نہيں ہے کہ انفاق صرف علم سے مخصوص ہے بلکہ چونکہ اکثر افراد مسئ
نے اس معنوی انفاق کوذکرکرکے انفاق کی وسعت اور  -انفاق ميں مالی اورمادی انفاق کی طرف متوجہ ہو تے ہيں لٰہذا امام 

  عموميت کو بيان کرنا چاہاہے۔ 
اس کے نتيجہ ميں يہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مذکوره ٓايت ميں انفاق صرف زکٰوة واجب يا زکٰوة واجب ومستحب سے

نہيں ہے بلکہ انفاق کا ايک وسيع اور عام معنی ہے جو ہر قسم کی بال عوض مدد اور تعاون کو شامل کئے ہوئے مخصوص 
  ہے۔ 

  انفاق،عفو و در گذشت اور غصہ کو پی جانا. ٣
  -سعادت کے تين اہم اسباب 
  ميں اس طرح ذکر ہوا ہے :١٣۴سورئہ ٓاِل عمران ٓايت نمبر
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 َ◌  
و دکھ اور سکھ ہر حال ميں انفاق کرتے اور غصہ کوپی جاتے ہيناور لوگوں کو معاف کرنے (صاحباِن تقوٰی وه لوگ ہيں )ج

  والے ہيناور خدااحسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
  

  وضاحت 
چونکہ اس سے پہلے والی ٓائہ کريمہ ميں صاحباِن تقوٰی سے بہشتکا وعده کيا گيا ہے۔ لٰہذا اس ٓايت ميں ان کا تعارف کراتے 

  ے ان کے چند بلند وباال صفات حميده کوبيان کيا گيا ہے : ہوئ
۔صاحبان تقوٰی ہر حال مينانفاق کرتے ہيں چاہے راحت وٓارام اور وسعت رزق کا زمانہ ہويا سختی اور محرومی کا دورہو ١
ٓاِء ”۔ رَّ ٓاِء َوالضَّ ثابت کرتے ہيں کہ دوسروں کی مدد کرنا اور ان صاحبان تقوٰی اپنے اس عمل سے يہ “ اَلَِّذْيَن يُْنفِقُْوَن فِی السَّرَّ

کے ساتھ اچھا برتاؤ کرناان کی روح و جان مينراسخ ہو چکا ہے اسی بنا پر وه ہر حال ميں اس کام کے لئے قدم اٹھاتے ہيں ۔ 
واضح رہے کہ صرف راحت اور ٓاسائش ميں انفاق کرنا ان کی روح و جان ميں رسوخ کی دليل اور صفت سخاوت کی 

مت نہيں ہے بلکہ جو لوگ ہر حال ميں مدد اور انفاق کے لئے قدم اٹھاتے ہيں وه يہ بتانا چاہتے ہيں کہ يہ صفت ان کے عال
  وجود اور ذات ميں جڑ پکڑ چکی ہے ۔

  ممکن ہے کہ اس مقام پر يہ سوال کيا جائے کہ انسان تنگدستی اور فقر ميں کس طرح انفاق کر سکتا ہے؟
؛اس لئے کہ اوالًفقير اور تنگدست افراد بھی حتی االمکان دوسروں کی مدد کے لئے --ضح ہے اس سوال کا جواب بہت وا

انفاق کر سکتے ہيں ثانياًانفاق صرف مال و ثروت سے ہی نہيں ہوتا ہے بلکہ خدا کی عطا کرده ہر نعمت ميں سے ہو سکتا 
  ہے چاہے مال ودولت ہو يا علم و دانش يا دوسری نعمتيں ۔

ريعہ خدا وند عالم عفو ودر گذر ،فداکاری اور سخاوت کے جذبہ کو فقير اور تنگدست افراد ميں بھی پيدا کرنا اس بيان کے ذ
  چاہتا ہے تا کہ انسان بہت سی ايسی بری صفتوں سے محفوظ ره سکے جو کنجوسی کی وجہ سے پيدا ہوجاتی ہيں۔

يں اس کی وجہ يہ ہے کہ انہوں نے ہر انفاق کو الگ الگجو لوگ راه خدا ميں انفاق کو چھوٹا ، معمولی اور حقير سمجھتے ہ
نظر ميں رکھا ہے ورنہ اگر انہيں چھوٹی چھوٹی مدد اور انفاق کو جمع کيا جائے۔ مثال کے طور پر ايک ملک کے تمام 
ور افراد۔ فقير اور مالدار۔ سب کے سب محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لئے ايک مختصر سی رقم انفاق کريں ا

اس کو سماجی اہداف کی ترقی کے لئے خرچ کيا جائے تو اس کے ذريعہ بہت بڑے بڑے کام انجام دئے جا سکتے ہيں۔ اس 
کے عالوه انفاق کے معنوی اور اخالقی اثر کا تعلق انفاق کے حجم اور اس کی کمی اور زيادتی سے نہيں ہے بلکہ انفاق کا 

  کوپہنچتا ہے ۔ اثراور فائده ہر حال ميں انفاق کرنے والے 
ايک اہم بات يہ بھی ہے کہ يہاں پر ٓائہ کريمہ ميں سب سے پہلے صاحبان تقوٰی کی برجستہ صفت انفاق کا تذکره کيا گيا ہے۔ 

اس کی وجہ يہ ہے کہ يہ ٓايات ان صفات کے مقابلے ميں ہيں جو سود خوروں اور سرمايہ داروں کے بارے ميں اس سے 
گئی ہيں ۔ اس کے عالوه مال و دولت ميں سے انفاق وه بھی راحت اور سختی کی حالت ميں تقوٰی قبل کی ٓايات ميں بيان کی 

کی واضح نشانی ہے ۔اس کے بعد غصہ کو پی جانے اور عفو وبخشش کی اہميت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے: 
  “َواْلَکاِظِمْيَن اْلَغْيظَ َواْلَعافِْيَن َعِن النَّاسِ ”

ساری چيزيں احسان اور نيکی کے مفہوم ميں سمٹی ہوئی ہيں لٰہذا ٓايت کے ٓاخر ميں ارشاد فرماتا ہے : خدا اور چونکہ يہ 
  وندعالم احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۔

  اس سے بڑا فخر اور کيا ہو سکتا ہے کہ خدا انسان سے خوش ہو اور اسے دوست رکھے۔

  انفاق نہ کر سکنے پر گريہ.  ۴
يد مندرجٔہ ذيل ٓايات ميں ان صاحبان ايمان کا تذکره کررہا ہے جو راه خدا ميں (جہاد کے لئے)انفاق پر قدرت اور قرٓان مج

توانائی نہ رکھنے کی وجہ سے ٓانسو بہا رہے تھے۔ خدا وندعالم ان کو تسلی ديتے ہوئے انھينايک ايسی چيز کا حکم ديتا ہے 
  جو انفاق کا جانشين ہےمالحظہ فرمايئے : 

َعفَاِء َواَل َعلٰی اْلَمْرضٰی َواَل َعلٰی الَِّذْيَن اَل يَِجُدْوَن َما يُْنفِقُْوَن َحَرٌج اَِذا نََصحُ  ِ َو َرُسْولِہ َما َعلٰی اْلُمْحِسنِْيَن ِمْن < لَْيَس َعلَی الضُّ ّٰ ِ ْوا 
اَل َعلٰی الَِّذْيَن اَِذا َما اَتُ  ِحْيٌم وَّ ُ َغفُْوٌررَّ ْمِع َحَزناً َسبِْيٍل َوّهللاٰ ااَلَّ ْوَک لِتَْحِملَھُْم قُْلُت اَلٓ اَِجُد َمآ اْحَملَُکْم َعلَْيِہ تََولَّْوا وَّ اَْعيُنُھُْم تَفِْيُض ِمَن الدَّ

  )٩٢۔٩١يَِجُدْوا َما يُْنفِقُْوَن>(سورٔه توبہ:ٓايت 
نہينہے ان کے بيٹھے رہنے ميں کوئی  جو لوگ کمزور ہيں يا بيمار ہيں يا ان کے پاس راه خدا مينخرچ کرنے کے لئے کچھ

حرج نہيں ہے بشرطيکہ خدا ورسول کے حق ميں اخالص رکھتے ہوں کہ نيک کردار لوگوں پر کوئی الزام نہيں ہوتا اور هللا 
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  بہت بخشنے واال اور مہربان ہے ۔
تو ٓاپ ہی نے کہہ ديا کہ ہمارے اور ان پر بھی کوئی الزام نہيں ہے جو ٓاپ کے پاس ٓائے کہ انہيں بھی سواری پر لے ليجئے 

پاس سواری کا انتظام نہينہے اوروه ٓاپ کے پاس سے اس عالم ميں پلٹے کہ ان کی ٓانکھوں سے ٓانسوجاری تھے اورانہيں اس
  بات کا رنج تھا کہ ان کے پاس راه خداميں خرچ کرنے کيلئے کچھ نہيں ہے۔

  
  وضاحت

ل کے بارے ميں وارد ہوا ہے کہ رسول اکرم صلّی هللا عليہ وٓالہ وسلّم کے ايک مذکوره باال ٓايات ميں پہلی ٓايت کے شان نزو
  مخلص اور وفادارصحابی نے ٓاپ سے عرض کی:

اے هللا کے رسول !ميں بوڑھا،نابينا اورضعيف وناتوانہوں اور ميرے پاس کوئی ايسا شخص بھی نہيں جو ميرا ہاتھ پکڑ کر 
گر ميں جہاد ميں شرکت نہ کروں تو کيا ميرا عذر قابل قبول ہے؟ رسول اکرم نے مجھے ميدان جہاد تک لے جائے ۔لٰہذا ا

جواب دينے کے بجائے خاموشی اختيار فرمائی اتنے ميں مذکورہآيت نازل ہوئی اور اس طرح کے افراد کو جنگ ميں 
  شرکت نہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ۔ 

ا افراد بھی پيغمبر اسالم کی اطالع اور اجازت کے بغير جنگ سے منہ اس شان نزول سے يہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نا بين
نہيں موڑ سکتے تھے اور اس احتمال کی بنا پر کہ شايد ميدان جہاد مينايسے افراد کا وجود مجاہدين کی تشويق کا سبب بنے 

لہ وسلّم سے اپنے وظيفہ کو دريافت گا يا کم از کم لشکر کی کثرت کے لئے مفيد واقع ہوگا کہ وه رسول خدا صلی هللا عليہ وآ 
  کر ليا کرتے تھے۔

دوسری ٓايت کے سلسلے ميں بھی روايات ميں ذکر ہوا ہے کہ فقرائے انصار ميں سے سات افراد رسول خدا صلی هللا عليہ 
جائے  وٓالہ وسلّم کی خدمت ميں حا ضر ہوئے اور انہوننے درخواست کی کہ جہاد ميں شرکت کيلئے انہيں کوئی سواری دی

چونکہ ٓانحضرت کے پاس کوئی سواری نہيں تھی لٰہذا انہيں منفی جواب دے ديا۔ ٓانحضرت کا جواب سنتے ہی وه لوگ 
(بہت زياده گريہ کرنے والے)کے نام سے مشہور “ بکاؤن”ٓانسوبہاتے ہوئے ٓاپ کی خدمت سے واپس ہوئے اور بعد ميں 

  ہوئے۔

  انفاق کا اجر عظيم. ۵
  فرماتا ہے: خداوندعالم ارشاد

اَجَعلَُکْم ُمْستَْخلَفِْيَن فِْيِہ فَالَِّذْيَن ٓاَمنُْوا ِمْنُکْم َو اَ  ِ َوَرُسْولِہ َواَْنفِقُْوا ِممَّ ّٰ   )٧ْنفَقُْو لَہُْم اَْجٌر َکبِْيٌر> ( سورئہ حديد ٓايت /< ٓاِمنُْوابِا
س ميں اس نے تمہيں اپنا نائب قرار ديا ہے تم ميں تم لوگ هللا اور رسول پر ايمان لے ٓاؤ اور اس مال ميں سے خرچ کرو ج

  سے جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے راه خدا ميں خرچ کيا ان کے لئے اجر عظيم ہے ۔
  

  وضاحت

  ايمان اورانفاق دو عظيم سرمائے

  دے رہی ہے ۔  مذکوره باال ٓايت تمام انسانوں کو هللا پر اور اس کے رسول پر ايمان اور راه خداميں انفاق کی دعوت
ِ َوَرُسْولِہ) ّٰ   ارشاد ہوتا ہے :خدا اوراس کے رسول پر ايمان لے ٓاؤ۔ (ٓاِمنُْوا بِا

يہ دعوت ايمان اور انفاق ايک عمومی دعوت ہے جو تمام انسانوں کو دی جا رہيہے۔ صاحبان ايمان کو راسخ اور کامل ايمان 
)کو ايمان النے کی دعوت دی جا رہی ہے ايسی دعوت جو دليل -نکی دعوت دی جا رہی ہے اور غيرمومنين (کفار و مشرکي

  کے ساتھ ہے اور اس کی دليل اس سے قبل کی ٓايات توحيدی مينذکر کی جا چکی ہے۔
کی دعوت ديتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے :اس مال ميں سے خدا کی “ راه خدا ميں انفاق”اس کے بعد ايمان کے ايک اہم اثر 

  يں اس نے تمہيں اپنا نائب قرار ديا ہے۔ راه ميں خرچ کرو جس م
يہ پروردگار کی عطا کرده نعمتينجو انسان کے اختيار ميں ہيں ان ميں ايثار، فداکاری اور انفاق کی دعوت ہے اور پروردگار 

نے اس دعوت کو ايک اہم نکتہ سے جوڑ ديا ہے جس کو فراموش نہيں کرنا چاہئے۔وه يہ کہ اصل ميں مالک حقيقی 
عالم ہے اور يہ مال ودولت امانت کے طور پر کچھ دنوں کے لئے تمہارے حوالے کئے گئے ہينويسے ہی جيسے تم خداوند

  سے پہلے دوسروں کے اختيار ميں تھے اور ٓائنده بھی دوسروں کے ہاتھ ميں چلے جائيں گے۔
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ہے کہ ساری کائنات کا حقيقی بے شک ايسا ہی ہے اسلئے کہ قرٓان کريم کی ديگر ٓايات ميں اس بات کی وضاحت کی گئی 
ہيں اور يہ “امانتدار”مالک پروردگار عالم ہے۔ اس حقيقت اور واقعيت پر ايمان رکھنا اس بات کی دليل ہے کہ ہم اس کے 

  کيونکر ممکن ہے کہ امانتدار ،صاحب امانت کے فرمان کو نظر انداز کر دے ! 
اور ايثار پيداکرتا ہے اور اس کے دل اور ہاتھ کو خدا کی راه ميں  اس اہم نکتہ کی طرف توجہ، انسان کے اندر جذبٔہ سخاوت

  خرچ کرنے کے لئے کھو ل ديتا ہے ۔
(نائب اور جانشين ) کی تعبير ممکن ہے انسان کے زمين اور نعمات زمين ميں خدا کے نمائنده اور جانشين “ مستخلفين”

  اره ہو يا دونوں کی طرف اشاره ہو۔ہونے کی طرف اشاره ہو ياگذشتہ امتوں کی جانشينی کی طرف اش
ان چيزوں مينسے)ايک عام تعبير ہے جو صرف مال ہی نہيں بلکہ ہر سرمايہ اور نعمت اٰلہی کو شامل ہے “(مما“ ”تعبير”

جيسا کہ پہلے بھی بيان کيا گيا ہے کہ انفاق کا ايک وسيع اور عام معنی ہے جو صرف مال سے مخصوص نہيں ہے بلکہ 
  ی اثرو رسوخ اور دوسرے مادی اور معنوی سرمايہ کو بھی شامل ہوتا ہے۔ علم،ہدايت،سماج

اس بيان کے بعد مزيد تشويق کے لئے ارشاد فرماتا ہے: تم مينسے جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے خدا کی راه ميں خرچ 
  ٌر َکبِْيرٌ کيا ان کے لئے اجر عظيم ہے۔فَالَِّذْيَن ٓاَمنُْواِمْنُکْم َواَْنفَقُْوا لَہُْم اَجْ 

کلمہکبيرکے ذريعہ اجرکی صفت النا ،الطاف اور نعمات اٰلہی کی عظمت اور اس کی ہميشگی کو بيان کرنا ہے ۔يہ اجر 
  عظيم صرف ٓاخرت ہی ميں نہيں بلکہ اس کا کچھ حصہ دنيا ميں بھی انسان کو نصيب ہوگا ۔ 

وئے ارشاد فرماتا ہے :اور راه خدا ميں انفاق کيوں نہ کرو راه خدا ميں انفاق کے حکم کے بعد اس کی ايک دليل بيان کرتے ہ
ِ ِمْيَراُث السَّٰمَواِت َوااْلَْرضِ ”جبکہ زمين وٓاسمان کی ساری ميراث اسی کی ہے !  َّ ِ ِ َو   “َو َما لَُکْم ٔاَالَّتُْنفِقُْوا فِْی َسبِْيِل ّهللاٰ

ٓانکھ بند کرکے ،سب کچھ چھو ڑ کر چلے جاؤ گے لٰہذا فی يعنی ٓاخر کار تم سب اس کائنات اور اس کی ساری نعمتوں سے 
  الحال جبکہ يہ ساری چيز يں تمہارے اختيار ميں ہيں ان سے اپنا حصہ کيوں نہيں لے ليتے ؟

اس مال کو کہتے ہيں جو بغير کسی قرار داد اور معاہده کے کسی کو حاصل ہو اور “ميراث ”راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ 
انب سے جو چيز اس کے رشتہ داروں کی طرف منتقل ہوتی ہے وه اسی کا ايک مصداق ہے اور کثرت مرنے والے کی ج

  استعمال کی وجہ سے يہی معنی سب سے پہلے ذہن ميں ٓاتا ہے۔
ِ ِمْيَراُث السَّٰمَواِت َوااْلَْرِض ”تعبير  ّٰ جو کچھ اس لئے ہے کہ نہ صرف روئے زمين کی مال ودولت بلکہ زمين وٓاسمان ميں “ ِ

  بھی ہے سب خدا وند عالم کی طرف پلٹ جائے گا جب ساری مخلوقات مر جائے گی تو پروردگار ان سب کا وارث ہوگا۔
دوسرے اعتبار سے چونکہ مختلف حا الت اور مواقع ميں انفاق کی اہميت اور قيمت ميں فرق ہوتا ہے اسی وجہ سے بعد کے

  فرماتا ہے :جملہ ميں اس کی طرف اشاره کرتے ہوئے ارشاد 
جنہوں نے فتح اور کاميابی سے پہلے راه خدا ميں انفاق کيا اور جہاد کيا ان لوگوں کے برابر نہيں ہيں جنہوں نے فتح کے ”

  “ اَلْ يَْستَِوْی ِمْنُکْم َمْن اَْنفََق ِمْن قَْبِل اْلفَْتِح َوقَاتَلَ ”بعد اس کام کو انجام ديا: 
ھء ميں  ٨ح ہے؟ اس سلسلے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے۔ بعض نے اس کواس ٓايت ميں فتح سے مراد کون سی فت

  ھء ميں فتح حديبيہ کی طرف ۔ ۶فتح مکہ کی طرف اشاره جانا ہے اور بعض نے 
ً ”چونکہ سورئہ  بِْينا سب يہی ہے کہ سے مراد فتح (صلح )حديبيہ ہے لٰہذا يہاں پر بھی منا“فتح ”ميں کلمہ “اِنَّا فَتَْحنَاْ لََک فَْتحاً مُّ

جنگ و جہاد کيا ) فتح مکہ سے زياده مناسبت رکھتی ہے اس لئے کہ “(قاتل”مراد فتح حديبيہ (صلح حديبيہ) ہو، ليکن تعبير 
صلح حديبيہ ميں کوئی جنگ پيش نہيں ٓائی ليکن فتح مکہ ميں ايک مختصر سی جنگ ہوئی جو زياده مقاومت اور مقابلہ سے 

  رو برونہ ہو سکی۔ 
سے مراد مختلف جنگوں ميں مسلمانوں کی طرح طرح کی فتح اور کاميابی“الفتح”ال بھی پايا جاتا ہے کہ اس ٓايت ميںيہ احتم

ہو ۔ يعنی جن لوگو ننے سخت اوربحرانی حاالت ميں انفاق کرنے اور راه خدا ميں جاننثاری کرنے سے کسی قسم کی کوئی 
و طوفان حوادث اور سختيوں کے خاتمہ کے بعد اسالم کی مدد کے لئےکوتاہی نہيں کی ان لوگوں سے برتر اور افضل ہيں ج
  دوڑتے ہيں اور ٓايت کی يہ تفسير زياده مناسب ہے۔

اسی لئے مزيد تاکيد کے لئے ارشاد فرماتا ہے: ان لوگوں کا مقام اور منزلت ان لوگوں سے برتر اور باال تر ہے جنہوں نے 
  “ َک اَْعظَُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذْيَن اَْنفَقُْواِمْن بَْعِدَوقَاتَلُْوااُوٰلئِ ”فتح کے بعد انفاق اور جہاد کيا 

اس نکتہ کی ياد دہانی بھی ضروری ہے کہ بعض مفسرين اس بات پر مصر ہيں کہ انفاق اور راه خدا ميں خرچ کرنا جہاد 
اس بات کی دليل ہو۔ جبکہ يہ بات  کو جہاد سے پہلے ذکر کرنا“ انفاق”سے برتر اور افضل ہے اور شايد ٓائہ کريمہ ميں

واضح ہے کہ مالی انفاق کو جہاد پر مقدم کرنے کی وجہ يہ ہے کہ جنگی وسائل ،مقدمات اور اسلحے مال ہی سے خريدے 
اور فراہم کئے جاتے ہيں ورنہ بال شک و شبہ جاننثاری اور راه خدا مينشہادت کے لئے ٓاماده رہنامالی انفاق سے بر تر اور 
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  ہے۔  باال تر
بہرحا ل چونکہ دونوں دستہ (فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد انفاق کرنے والے ) درجات مينفرق کے ساتھ ساتھ 

” پروردگار کی خاص عنايت کے حقدار ہيں لٰہذا ارشاد فرماتا ہے: خدا وندعالم نے دونوں گروه سے نيکی کا وعده کيا ہے : 
ُ اْلُحْسنٰی  َعَدّهللاٰ   “َوُکالًّ وَّ

نوں دستہ سے نيکی کا وعده کرنا خدا کی جانب سے ہر اس شخص کی قدر دانی ہے جو حق کی راه ميں قدم اٹھاتے ہيں دو
اس ٓائہ کريمہ مينايک عام معنی مينہے جو ہر طرح کے ثواب اور دنيا و ٓاخرت کے جزائے خير کو اپنے دامن “حسنیٰ ”کلمۂ 

  ميں سميٹے ہوئے ہے۔ 
کی قيمت اس کے خلوص کی بنياد ہو تی ہے لٰہذا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے:تم جو کچھ  اورچونکہ ہر انسان کے عمل

ُ بَِما تَْعَملُْوَن َخبِْيرٌ ”بھی انجام ديتے ہو خدا اس سے ٓاگاه اور باخبر ہے يعنی خداوند عالم تمہارے اعمال کی مقدار اور “َوّهللاٰ
  اخبرہے ۔ کيفيت سے بھی آگاه ہے اور نيت وخلوص سے بھی ب

مذکوره ٓايت ميں ايک بار پھر راه خدا ميں انفاق کی تشويق کے ٓاخر ميں ايک خوبصورت تعبير بيان کی گئی ہے :کون ہے 
جو پروردگار کو قرض دے اور جو مال ودولت خدا نے اسے عطا کيا ہے ان ميں سے انفاق کرے تاکہ پروردگار اسے کئی 

ُ قَْرضاًَحَسناًفَيَُضاِعْفہُ لَہُ َولَہُ اَْجٌر َکِرْيمٌ ”ور با قيمتی اجر ہے: گنا کر دے اور اس کے لئے بہت زياده ا   “ َمْن َذاالَِّذْی يُْقِرُض ّهللاٰ
واقعاً يہ ايک عجيب وغريب تعبير ہے وه خدا جو ساری نعمتوں کا عطا کرنے واال ہے اور ہمارے وجود کا ذره ذره ہر لمحہ 

مند ہو رہا ہے اور اسی کی ملکيت ہے۔ اس نے ہم کو صاحب مال و دولت شمار کيا اس کے بے پاياں دريائے فيض سے بہره
ہے اور ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے ۔اور عام قرض کے خالف جہاں اتنی ہی مقدار واپس کی جاتی ہے وه اس ميں 

کاوعده بھی کرتا “اَْجٌر َکِرْيٌم ”وه کئی گنا اور کبھی سو گنا اور کبھی ہزار گنا اضافہ کر ديتا ہے اور ان سب باتوں کے عال
  ہے جو ايک عظيم اجر ہے جس کی مقدار خدا کے عالوه کوئی نہيں جانتا۔ 

  جذبٔہ انفاق
گذشتہ ٓايتوں ميں راه خدا ميں خرچ کرنے (چاہے جہاد کے لئے ہوياحا جت مندوں کی مدد کے لئے )کی تشويق کو مختلف 

  سے ہر ايک اس مقصد کی طرف قدم بڑھانے کا سبب بن سکتی ہيں ۔ عبارتوں مينبيان کيا گيا ہے جن ميں 
ايک ٓايت ميں مال و دولت مينلوگوں کی ايک دوسرے يا پروردگار کی جانشينی اور نيابت کی طرف اشاره کرتے ہوئے 

اور طرز حقيقی مالکيت کو خدا سے مخصوص جانتا ہے اور سارے انسانوں کو ان اموال ميں اپنا نائب بنانا، يہ تفکر 
  فکرانسان کے ہاتھ اور دل کو انفاق کے لئے کھولتا ہے اور اس راه ميں قدم اٹھانے کا سبب بنتا ہے۔

دوسری ٓايت ،ايک دوسری تعبير بيان کرتی ہے جو مال ودولت کی نا پائيداری اور انسانوں کے بعد باقی ره جانے کی حکايت
  “ٓاسمان وزمين کی ميراث خداوندعالم ہی کی ہے ” ہے ارشاد فرماتاہے“ ميراث”کرتی ہے اور وه تعبير 

تيسری ٓايت ميں ايک ايسی تعبير بيان کی گئی ہے جو سب سے زياده حساس ہے اور خدا وند عالم کو قرض لينے واال اور 
انسانوں کو قرض دينے واال بتارہی ہے ۔ايسا قرض جس ميں سود اور سود کی حرمت کاگزر نہيں اور اس کے مقابلہ ميں 

  کئی گنا بلکہ ہزاروں گنا واپس ديا جا ئے گا ۔ اس عظيم اجر کے ساتھ جوکسی کی فکر ميں سما نہيں سکتا ۔
يہ سارے بيانات اس لئے ہيں کہ کج فکری ، حرص واللچ ،حسد ، خود خواہی ،فقر اور تنگدستی کا خوف ، بڑی بڑی ٓارزؤں 

بنتی ہيں اور عطوفت، مہربانی ،ہم نوع دوستی اور تعاون کی بنيادکو ختم کرديا جائے جو راه خدا ميں انفاق کے لئے رکاوٹ 
  پر ايک خوشحال معاشر ه اور کووجود ميں اليا جا سکے۔

  سرمايہ جاودانی. ۶
ْزَق لَِمْن يََّشآُء ِمْن ِعبَاِده َويَْقِدُر لَہ َوَما اَْنفَْقتُْم ِمْن َشْی ٍء فَہَُويُ  ْاِزقِْيَن>(سورٔه سبا: ٓايت< قُْل اِنَّ َربِّْی يَْبُسطُ الرِّ   )٣٩ْخلِفُہ َو ہَُو َخْيُرالرَّ

بے شک ہمارا پروردگار اپنے بندوں ميں جس کے رزق ميں چاہتا ہے وسعت پيدا کرتا ہے اور جس کے رزق ميں چاہتا ہے 
بہتر رزق دينے تنگی پيدا کرتا ہے اور جو کچھ اس کی راه ميں خرچ کروگے وه اس کا بدلہ بہر حال عطا کرے گا اور وه 

  واال ہے۔ 
  

  وضاحت
اس ٓائہ کريمہ ميں ان لوگوں کی بات کا جواب ديا گيا ہے جو يہ گمان کرتے ہيں کہ مال واوالد خدا کی بارگاه ميں قربت کی 

دليل ہےں ۔لٰہذا اس تاکيد کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ: اے پيغمبر کہہ ديجئے کہ ميرا پروردگار اپنے بندونميں جس کے 
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ْزَق لَِمْن ”زق ميں چاہتا ہے وسعت پيدا کرتا ہے اور جس کے رزق ميں چاہتا ہے تنگی پيدا کرتا ہے: ر قُْل اِنَّ َربِّْی يَْبُسطُ الرِّ
اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے: تم خدا کی راه ميں جو بھی خرچ کروگے وه اس کا بدلہ بہر حال عطا “يََّشآُء ِمْن ِعبَاِده َو يَْقِدُر لَہ

  ے گااور وه بہترين روزی دينے واال ہے۔کر
اگر چہ اس ٓايت کا معنی گذشتہ مطلب کی تاکيد ہے ليکن دو جہت سے اس ميں نيا معنی ہے :پہال يہ کہ گذشتہ ٓايت کا معنی 

 “عباد”-يہی معنی تھا مگر اس ميں زياده تر کفار کے اموال اور اوالد کے سلسلہ ميں بيان ہے جبکہ اس ٓايت ميں کلمٔہ 
(بندے) صاحبان ايمان کی طرف اشاره ہے يعنی خداوند عالم صاحبان ايمان کی بھی روزی مينوسعت پيدا کرتا ہے اگر ان کی
مصلحت کے مطابق ہو اور کبھی ان کی روزی ميں تنگی پيدا کرتا ہے جب ان کی مصلحت اس بات کا تقاضا کرے۔ بہرحال 

 ٰلہی ميں مقرب ہونے يااس کی بارگاه سے دور ہونے کی دليل نہيں ہے۔روزی کی وسعت اور تنگی کسی انسان کے بارگاه ا
دوسری بات يہ ہے کہ گذشتہ ٓايت دو مختلف افراد کی روزی ميں وسعت اور تنگی کو بيان کر رہی تھی ليکن يہ ٓائہ کريمہ 

يں وسعت پيدا ہو جاتی ممکن ہے ايک ہی انسان کی دو مختلف حالتوں کی طرف اشاره کر رہی ہو کہ کبھی اس کی روزی م
  ہے اور کبھی تنگی ۔

اس کے عالوه ٓايت کے شروع ميں بيان کيا جانے واال مطلب ٓاخرٓايت ميں بيان ہونے والے مطلب کے لئے ايک مقدمہ ہے 
  اور وه راه خدا ميں انفاق کرنے کی تشويق کرنا ہے۔ 

ہے کہ راه خداميں خرچ ہونے والی ہر شیء ايک فائده ايک بہترين تعبير ہے جو اس بات کو بيان کر رہی “ فہو يخلفہ”جملہ
مند تجارت کے مثل ہے۔ اس لئے کہ خدا وند عالم نے اس کے بدلے کو اپنے ذمہ ليا ہے اور ہم سب جانتے ہيں کہ جب ايک 
ا کريم اور سخی انسان کسی چيز کے عوض کو اپنے ذمہ ليتا ہے تووه صرف برابری اور مساوات کی ہی رعايت نہيں کرت

  بلکہ اس کے عوض کو کئی گنا اور کبھی کبھی سو گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ 
البتہ يہ وعدئہ اٰلہی روز قيامت سے مخصوص نہيں ہے وه تو اپنی جگہ محفوظ ہے ہی بلکہ وه دنيا ميں بھی طرح 

  طرحبرکتوں اور رحمتوں کے ذريعہ اس انفاق کی جگہ کوبطور احسن پُر کرديتا ہے۔ 
ْاِزقِْينَ ہَُو خَ ”جملہ  (وه بہترروزی دينے واال ہے) کا ايک وسيع اور عام معنی ہے اور مختلف زاوئہ نظر سے غور و “ ْيُر الرَّ

  فکر کے قابل ہے۔
وه تمام روزی دينے والوں ميں سب سے بہتر ہے اس لئے کہ وه جانتا ہے کہ کيا چيز عطا کرے اور کس مقدار ميں عطا 

گمراہی کا سبب نہ بننے پائے اسلئے کہ وه ہر چيز سے ٓاگاه ہے وه جو بھی چاہے عطا کرے تاکہ انسان کی تباہی اور 
  کرسکتا ہے اسلئے کہ وه ہر چيز پر قادر ہے ۔ 

وه عطا کے مقابلہ ميں جزا نہيں چاہتا اس لئے کہ وه غنی بالذات ہے يعنی ہر چيز سے بے نياز ہے يہاں تک کہ وه بغير 
  کو عطا کرتا ہے اس لئے کہ وه حکيم اورہر چيز سے باخبر ہے ۔درخواست اورطلب کے بھی بندوں 

بلکہ اس کے عالوه اس کائنات ميں کوئی دوسرا رازق ہی نہيں ہے اس لئے کہ ہر چيز اسی کی عطاہے اور جو شخص بھی 
  روزی دينے واال نہينہے۔“ وه روزی کومنتقل کرنے واال ہے ”کسی دوسرے کو کوئی چيز ديتا ہے 

مال“ قليل ”قابل غور ہے کہ پروردگار فنا ہو جانے والے مال کے بدلے باقی رہنے والی نعمت عطا کرتا ہے اوريہ بات بھی 
 نعمت عطا کرنے واال ہے۔“ کثير”کے عوض ميں 

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  چند اہم نکتے
  

  الف)انفاق اضافہ کا سبب ہے کمی اور نقصان کا نہيں

يہ ايک “راه خدا مينجوکچھ بھی خرچ کروگے خدا وندعالم بہرحال اس کا بدلہ دے گا”مذکو ره باال ٓايت ميں فرمان خدا ہے: 
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  بہت ہی معنی دار تعبير ہے: 
اپنے وسيع اور عام معنی ميں ہر قسم کے مادی ،معنوی او رچھو ٹے بڑے انفاق کو شامل ہے اسی طرح ہر“ شیء”کلمۂ ) ١(

  ضرورت مند شخص جس پر انفاق کيا جائے سب کو شامل ہے۔
  سب سے اہم بات انسان کا اپنے مال کو راه خدا ميں خرچ کرنا ہے کيفيت اور کميت (مقدار) معيارنہيں ہے۔

پروردگار اپنی راه ميں خرچ ہونے والے مال کو فنا سے نکال کر بقا کا رنگ دينا چاہتا ہے اس لئے کہ اس نے ضمانت ) ٢
لی ہے کہ اپنی کئی گنا اور کبھی ہزار گنا (اور کم ازکم دس گنا)مادی اور معنوی نعمتوں کے ذريعہ اس انفاق کا عوضدے 

  گا ۔ 
عقيده کے تحت راه خدا ميں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو وه زياده سخاوت کے ساتھ لٰہذا انفاق کرنے واال جب اس جذبہ اور

خرچ کرتا ہے ،اور کبھی بھی نقصان ، کمی اور فقر و تنگدستی کی فکر نہيں کرتا بلکہ پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے کہ 
  اس نے اسے اپنے ساتھ ايک فائده مند تجارت کرنے کی توفيق عطا فرمائی ہے۔ 

  وريہ وہی تعبير ہے جسے پروردگار عالم نے سورئہ صف کی دسويں اور گيارہويں ٓاےت ميں بيان فرمايا ہے :ا
 ِ ّٰ ِ بِاَْمَوالُِکْم َواَْنفُِسُکْم   َوَرُسْولِہ َوتَُجاِھُدْوَن فِیْ < يَا اَيُّھَاالَِّذْيَن ٓاَمنُْوا ھَْل اَُدلُُّکْم َعلٰی تَِجاَرٍة تُْنِجْيُکْم ِمْن َعَذْاٍب اَلِْيٍم تُؤْ ِمنُْوَن بِا َسبِْيِل ّهللاٰ

  ٰذلُِکْم َخْيٌر لَُّکْم اِْن ُکْنتُْم تَْعلَُمْوَن> 
اے ايمان والو!کيا ميں تمہيں ايک ايسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہيں دردناک عذاب سے بچائے هللا اور اس کے

ومال سے جہاد کرو اگر تم جاننے والے ہوتو يہی تمہارے حق مينسب سے  رسول پر ايمان لے ٓاؤ اور راه خدا ميں اپنی جان
  بہتر ہے۔ 

  رسول خداسے منقول ہے کہ ٓاپ نے ارشادفرمايا :
  ينادی مناد کل ليلة لدوا للموت!

  ينادی منادابنواللخراب !
  وينادی منا داللّہّم ھّب للمنفق خلفاً!

  و ينادی مناد اللّہّم ہّب للممسک تلفاً!
  مناد لےت الناس لم يخلقوا! وينادی

  وينادی مناد ليتہم اذخلقوا فکروافيمالہ خلقوا!
  ہر رات ايک ٓاسمانی منادی ندا ديتا ہے (اے انسانوں!) پيدا کرو مرنے کے لئے ۔ 

  دوسرا ندا ديتا ہے:گھر بناؤ ويران ہونے کے لئے۔ 
  کے لئے عوض اور بدلہ قرار دے۔ايک منادی نداديتا ہے :پروردگارا!جو لوگ انفاق کرنے والے ہيں ان 

  اور ايک منادی ندا ديتا ہے :پروردگارا!جو لوگ کنجوسی کرتے ہيں ان کے اموال کوضائع کر دے۔
  دوسرا ندا ديتا ہے : اے کاش کہ انسان خلق نہ ہوئے ہوتے۔

  خلق کئے گئے ہيں ۔ دوسرا ندا ديتا ہے : اب جبکہ انسان خلق کر دئيے گئے ہيں اے کاش کہ ذرا فکر کرتے کہ کس لئے 
يہ ندا دينے والے فرشتے ہيں جو پروردگار کے حکم سے اس کائنات کے امور کی تدبير کرتے ہيں۔ايک دوسری حديث ميں 

  “من ايقن بالخلف سخت نفسہ بالنّفقة:”ٓانحضرت ارشاد فرماتے ہيں 
  ا ہے ۔ جو عوض اور بدلے کا يقين رکھتا ہوگا وه سخاوت کے ساتھ راه خدا ميں خر چ کرت

  امام محمد باقر اور امام جعفر صادق عليہماالسالم نے بھی ايک حديث ميں اسی مطلب کو بيان فرمايا ہے۔
ليکن سب سے اہم مسئلہ انفاق کا حالل اورجائز مال ميں سے ہونا ہے اس لئے کہ خدا وند مال حرام سے انفاق کو قبول نہيں 

  کرتا اور نہ ہی اس ميں برکت عطا کرتا ہے۔
ک شخص نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے عرض کی: قرٓان ميں دو ايسی ٓايتيں ہيں جن کو ميں کافی غور وفکر کے اي

بعد بھی نہيں سمجھ پا رہا ہوں ۔ امام عليہ السالم نے فرمايا:وه کون سی ٓايات ہيں ؟ اس شخص نے عرض کی: پہلی ٓايت يہ 
مجھ سے دعامانگوميں تمہاری دعاؤنکو قبول کروں “ ”ُعْوِنْی اَْستَِجْب لَُکمْ اُدْ ”ہے جس ميں خدا وندعالم ارشاد فرماتا ہے 

  ۔اس ٓايت کے مطابق ميں پروردگار سے دعا کرتا ہونليکن ميری دعا قبول نہيں ہوتی ۔ “گا
  امام عليہ السالم نے ارشاد فرمايا:کيا تم فکر کر رہے ہو کہ پروردگار نے وعده خالفی کی ہے ؟اس نے عرض کی:

  ہر گز نہيں۔ 
  امام عليہ السالم نے فرمايا:پھر کيا وجہ ہے ؟

  اس نے کہا :ميں نہيں جانتا ۔ 
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  امام عليہ السالم نے فرمايا :ليکن ميں تمہيں اس کی وجہ بتاتا ہوں:
  “ من اطاع ّهللاٰ عزوجل فيما ٔامره من دعائہ من جھة الدعا ء اجابہ”

ريقٔہ دعا کا حکم ديا ہے جو شخص بھی اس ميں پروردگار کی اطاعت خداوند عالم نے دعا کرنے کے سلسلہ ميں جس ط
  کرے گا وه اس کی دعا قبول کرے گا ۔

  اس نے سوال کيا :وه طريقٔہ دعا کيا ہے؟ 
ٓاپ نے فرمايا: سب سے پہلے خدا کی حمد وثنا کرو اور اس کی نعمتوں کو ياد کرو اور اس کا شکر ادا کروپھر صلوات 

ے گناہوں کو ياد کرو،اور بارگاه اٰلہی ميں ان کا اعتراف کرو اور خدا سے پناه طلب کرو ، گناہوں سے پڑھو،اس کے بعد اپن
  توبہ کرو، يہ ہے طريقٔہ دعا۔ 

  نے فرمايا :دوسری ٓايت کون سی ہے ؟  -اس کے بعد ٓاپ 
  “ َوَما اَْنفَْقتُْم ِمْن َشْیٍء فَہَُو يُْخلِفُہ”اس نے عرض کی: يہ ٓائہ کريمہ ہے:

  مينراه خداميں خرچ کرتا ہوں ليکن کوئی ايسی چيز جو اس کابدلہ ہو مجھے نظر نہيں ٓاتی ۔
  امام عليہ السالم نے فرماياکيا تم خيال کر رہے ہو کہ خدا نے اپنے وعده کی خالف ورزی کی ہے ؟

  اس نے کہا: نہيں ہر گز نہيں۔
  نے فرمايا: پھر ايسا کيوں ہے؟ -ٓاپ 

  لم نہيں۔اس نے عرض کی: مجھے ع
  “لوان احد کم اکتسب المال من حلّہ وانفقہ فی حلّہ لم ينفق درہماً ااِّلاخلف عليہ:” نے فرمايا  -ٓاپ

تم ميں سے جو شخص بھی مال حالل حاصل کرے اور راه خدا ميں حالل طريقہ سے خرچ کرے تو وه ايک درہم بھی انفاق 
  عطا کرے گا۔ نہيں کرے گا مگر يہ کہ پروردگار اس کا عوض اسے ضرور

  (ب) اپنے اموال خدا کے پاس محفوظ کرو
اس مقام ايک پر مفسر قرٓان نے ايک بہت خوبصورت تحليل پيش کی ہے وه کہتے ہيں :تعجب کی بات ہے کہ اگر کسی تاجر 

جاتا ہے کو معلوم ہو جائے کہ اس کا مال ضائع اور برباد ہونے واال ہے تو وه قرض پر بھی اسے بيچنے کے لئے تيار ہو 
چاہے خريدار فقيرہی کيوں نہ ہو وه کہتا ہے کہ فقير کے ہاتھ قرض کے طور پربيچنا اس سے بہتر ہے کہ اسے ايسے ہی 

  چھوڑ ديا جائے وه ضائع ہو جائے۔ 
اور اگر ايسی حالت ميں کوئی تاجر اپنے سامان کو بيچنے پر اقدام نہ کرے اور سرمايہ ضائع ہو جائے تو ہر ايک 

  کہے گا۔ “ارخطا ک”اسے
 اور اگر ايسی صورت ميں تاجر کو کوئی مالدار خريدار مل جائے اور اس کے ہاتھ نہ بيچے تو اسے بے عقل کہا جائے گا۔

اور اگراسے ايک مالداراور ثروت مند انسان مل جائے جو قابل اطمينان سند اور قول نامہ لکھ کر اسے دے اور تاجر اس 
ديوانہ کہا جاتاہے ۔ ليکن تعجب ہے کہ ہم سب يہی کام کرتے ہيں اور کوئی بھی اسے کے ہاتھ فروخت نہ کرے تو اس کو 

  جنون اور ديوانگی نہيں کہتا۔
اس لئے کہ ہمارے سارے اموال زائل اور ختم ہو جانے والے ہيں ہم چاہيں يا نہ چاہيں ہمارے ہاتھ سے نکل جائيں گے فنا ہو 

َوَما ”ا اس کو قرض دينا ہے اور وه بہت ہی معتبر ضامن ہے جو فرماتا ہے: جانے والے مال کو راه خداميں خرچ کرنا گوي
  “ اَْنفَْقتُْم ِمْن َشیٍء فَہَُو يُْخلِفُہ

حا النکہ خود پروردگار نے ان ساری نعمتونکو ہمارے پاس رہن رکھا ہے اس لئے کہ جو کچھ بھی انسان کے اختيار ميں 
  ہے وه خدا کی طرف سے عاريہ کے طور پر ہے۔

ان تمام باتونکے با وجودہم اپنے بہت سے اموال ميں سے انفاق نہيں کرتے اور ٓاخر کار وه ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہيں 
  نہ ہی ان ميں کوئی اجر ملتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص ہمارا شکر يہ ادا کرتا ہے۔

  (ج)مفہوم انفاق کی وسعت
  لئے مندرجٔہ ذيل حديث کی طرف توجہ ہی کافی ہے: اسالم ميں انفاق کے دائره کی وسعت کو جاننے کے 

  رسول خدا صلی هللا عليہ وٓالہ وسلّم نے ارشاد فرمايا : 
کل معروف صدقة ،وما انفق الرجل علی نفسہ واہلہ کتب لہ صدقة وما وقٰی بہ الّرجل عرضہ فہو صدقة،وما انفق الّرجل من ”

  “بنيان أو معصيةنفقة فعلٰی ّهللاٰ خلفہا اال ما کان من نفقة فی 
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ہر نيک کام جو راه خدا ميں انجام پائے وه صدقہ اور انفاق ہے (صدقہ صرف مالی انفاق سے مخصوص نہيں ہے) اور جو 
کچھ بھی انسان اپنی اور اپنے خانواده کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے خرچ کرے وه بھی انفاق اور صدقہ ہے۔ انسان 

لئے جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے بھی صدقہ اور انفاق کہا جاتا ہے اور انسان جو کچھ بھی اپنی عزت و ٓابرو کی حفاظت کے
راه خدا ميں خرچ کرے گا اس کا عوض اور بدلہ خدا کے ذمہ ہے مگر يہ کہ وه مال جو گھر بنانے يا خدا کی نافرمانی اور 

  گناه ميں خرچ کيا جائے۔
نفاق اور صدقہ سے الگ کرنے کی وجہ ممکن ہے کہ يہ ہو کہ گھر باقی حديث ميں گھر بنانے پر خرچ ہونے والے مال کو ا

 رہنے والی چيز ہے اس کے عالوه اکثر لوگوں کی توجہ اور نگاه بھی اسی پر ہوتی ہے۔

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  تمہارے انفاق خدا کے يہاں محفو ظ ہيں. ٧
   )٢٧(سورئہ بقره :ٓايت

اور تم جو کچھ بھی خدا کی راه ميں خرچ کروگے يا نذر کروگے تو خدا اس سے باخبر ہے البتہ ظالمين کا کوئی مددگار 
  نہيں ہے۔

  
  وضاحت 

يہ ٓائہ کريمہ ہم کو اس بات کی طرف توجہ دالرہی ہے کہ تم جوکچھ بھی راه خدا ميں خرچ کرو چاہے واجب ہو يا 
مستحب،کم ہو يا زياده ،حالل طريقہ سے حاصل کيا ہويا حرام راستہ سے ،خلوص کے ساتھ راه خدا ميں انفاق کيا ہويا 

بغير ،ان اموال ميں سے ہو جن کے انفاق کرنے کا حکم خدا نے ديارياکاری کے ساتھ ،منت اوراذيت کے ساتھ ہو يا اس کے 
ہے يا نذر کے ذريعہ اپنے اوپر واجب کر ليا ہے جس طرح بھی ہو خدااس سے ٓاگاه اور باخبر ہے اوراسی کے مطابق جزا 

  دے گا۔ 
ق پاک و پاکيزه اور حالل اموال مختصر يہ کہ سارے انفاق پروردگار کی نگاہوں کے سامنے ہيں کتنا اچھا ہوتا کہ سارے انفا

  ميں سے ہوں۔ 
يہ ٓائہ کريمہ اس بات کا پيغام دے رہی ہے کہ:ستمگروں اور ظالموں کا کوئی يار ومددگا ر نہ ہوگا “ َوَمالِلظَّاِلِمْيَن ِمْن اَْنَصارٍ ”

تے ہيں يا سماجی کاموں يعنی جو لوگ راه خدا ميں خرچ کرتے ہيں اور اس کے ذريعہ محروموں اور فقيروں کو نجات دال
ميں اپنے مال کو خرچ کرکے سب کے لئے ٓارام وٓاسائش کے سامان فراہم کرتے ہيں يہ انفاق دنيا و ٓاخرت ميں ان کا ناصر و
مددگار ہوگا اوروه ضرورت کے وقت اس سے استفاده کريں گے ۔ جبکہ مالدار بخيل يا انفاق کرنے والے رياکار اور لوگوں 

  ے والے ،اس طرح کے ناصرو مددگار سے محروم ہوں گے ۔کو تکليف پہچان
ممکن ہے کہ يہ جملہ اس بات کی طرف بھی اشاره ہو کہ ريا کاروں، بخيلوں اور منت گذاروں اور اذيت پہنچانے والونکے 

ہ وه لوگ ہيں لئے قيامت ميں عذاب اٰلہی کے مقابلے ميں کوئی بھی ان کا حامی و مددگار اور شفاعت کرنے واال نہ ہو گا ۔ ي
جو ظلم وستم کرنے والے ہيں جنہو ں نے فقيروں کے حقوق کو پامال کيا ہے ۔عدالت اٰلہی ميں کوئی ان کا دفاع کرنے واال 

  نہ ہوگا اور يہ ان کے ظلم و ستم کا نتيجہ ہوگا ۔
ناصرو مددگا رکا انتظام کر  اور خوشابحال ان افراد کا جنہوں نے انسانی امداد اور راه خدا ميں انفاق کے ذريعہ اپنے لئے

  رکھا ہے۔

  راه خدا ميں انفاق کرو اور فقر سے نہ ڈر و.  ٨
  خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے :

  )٢۶٨(سورئہ بقره ٓايت/ 
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شيطان تم سے(انفاق کے وقت) فقيری کا وعده کرتا ہے اور تمہيں برائيوں کا حکم ديتا ہے۔ اورخدا مغفرت اور فضل و 
  کرتا ہے۔ خدا صاحب وسعت بھی ہے اور عليم ودانا بھی۔احسان کا وعده 

  شيطانی افکار سے جنگ
خدا وند عالم اس سے پہلی والی ٓايت ميں فرماتا ہے کہ: راه خدا ميں خرچ کرتے يازکٰوة نکالتے وقت شيطان تمہيں فقيری اور

خرچ کرنا چاہو ) اور بسا اوقات يہ تنگدستی سے ڈراتا ہے (خاص طور سے اس وقت جب اچھے اور قابل توجہ اموال کو 
شيطانی وسوسہ انفاق اور بخشش کی راه ميں رکاوٹ بن جاتے ہےں يہاں تک کہ يہ بھی ممکن ہے يہ وسوسہ، خمس وزکٰوة 

  نکالنے اور دوسرے واجب انفاق ميں بھی اثرانداز ہو جائيں۔ 
گدستی کے خوف سے انفاق نہ کرناايک غلط فکر اور پروردگار لوگوں کو ٓاگاه اور خبر دار کرنا چاہتا ہے کہ فقر اور تن

شيطانی وسوسہ ہے اور چونکہ يہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن ميں يہ خيا ل ٓائے يہ خوف فقر اگر چہ شيطان کی طرف سے 
ان تمہيں گناه اور نا شيط“َويَاْ ُمُرُکْم بِاْلفَْحَشآءِ ”ہے ليکن ايک منطقی اور قابل توجہ خوف ہے ۔لٰہذا بال فاصلہ ارشاد فرماتا ہے 

فرما نی پر اکساتا ہے لٰہذا يہ فقر اور تنگدستی کا ايک غلط اور بے جا خوف ہے اس لئے کہ شيطان باطل اور گمراہی کے 
  عالوه کسی اور چيز کی دعوت نہيں ديتا ۔ 

نا ہے ليکن ہر در حقيقت ہر منفی فکر کا سر چشمہ فطرت سے انحراف اور شيطانی وسوسہ کے سامنے سر تسليم خم کر
  مثبت اور کار ساز فکر اور بلند نظری سے ٓاميختہ فکر کا سر چشمہ اٰلہی الہام اور خدا داد پاک وپاکيزه فطرت ہے ۔

  چونکہ شيطانی وسوسہ قوانين خلقت اور سنت اٰلہی کے خالف ہے لٰہذا اس کا نتيجہ بھی انسان کے لئے بد بختی ہے۔ 
  نسانی فطرت اور خلقت کے عين مطابق ہيں ۔ اس کے مقابلے ميں قوانين اٰلہی ا

واضح لفظوں ميں يہ کہ پہلی نظر ميں انفاق اور مال کو خرچ کرنا مال کوکم کرنے کے عالوه کوئی دوسری چيز نہيں ہے 
اور يہ وہی شيطانی نظريہ ہے ۔ ليکن غور وفکر اور وسعت نظر سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انفاق معاشره کی بقا کا 

من، سماجی عدالت کو مستحکم و استوار کرنے واال ہے اور طبقاتی فاصلے کو کم کرنے کا سبب اور ترقی کا ذريعہ ہے ضا
اور يہ بات بھی مسلّم ہے کہ معاشره کی ترقی کی صورت ميں اس معاشرے ميں زندگی بسر کرنے والے ٓارام و ٓاسائش کے 

  ور طرز فکرہے۔ساتھ زندگی گزاريں گے اور يہ وہی اٰلہی نظر يہ ا
  خالصہ يہ کہ ايک بد بخت اور ناکاره معاشره ميں ايک خوشبخت اور سعادت مند زندگی بسر نہيں کی جا سکتی ۔ 

لٰہذا قرٓان مجيد مسلمانوں کو اس اہم امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اگر ظاہراًانفاق تمہاری کسی چيز کو کم کر رہا ہے 
ہ مينہی اضافہ کرتا ہے اور مادی ومعنوی دونوں لحاظ سے سعادت و خوشبختی کا سبب ليکن حقيقت ميں وه تمہارے سرماي

  بنتا ہے۔ 
ٓاج دنيا ميں جہاں طبقاتی فاصلہ، جنگوں اور دوسرے حوادث ميں مال ودولت کی بربادی کے پيش نظر اس ٓايت کے معنی کو

  درک کرنا کو ئی مشکل بات نہيں ہے۔
اور فحشاء اور اخالقی برائيو ں کے درميان ايک گہرا “انفاق نہ کرنے”ہو جاتا ہے کہ اس ٓائہ کريمہ سے يہ بھی واضح 

رابطہ پايا جاتا ہے ۔اگر فحشاء ،بخل اور کنجوسی کے معنی ميں ہو تو ان دونوں کے درميان اس اعتبار سے رابطہ ہے کہ 
جيسی بری صفت پيدا کر ديتا ہے اور اگر فحشاء  راه خدا ميں انفاق اور بخشش کو ترک کرنا ٓاہستہ ٓاہستہ انسان کے اندر بخل

ہر طرح کے گناه يا جنسی گناه کے معنی مينہو تو فحشاء اور ترک انفاق کے درميان کا رابطہ کسی پر پوشيده نہيں ہے اس 
  لئے کہ بہت سے گناه جيسے بے عفتی اور جسم فروشی کی جڑ، غربت ،فقيری اور ناداری ہے۔

انفاق کرنے کے کچھ معنوی اثرات و برکات پائے جاتے ہيں جس کی طرف اشاره کرتے ہوئے  اس کے عالوه راه خدا ميں
ْنہُ َو فَْضالً ”فرماتا ہے:  ُ يَِعُدُکْم َمْغفَِرةً مِّ   “’َوّهللاٰ

تفسيرمجمع البيان ميں امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ انفاق کرتے وقت دو چيز خدا کی طرف سے ہو تی ہيں اور دو 
کی جانب سے،خدا کی طرف سے گناہوں سے مغفرت اور روزی ميں برکت ووسعت اور شيطان کی جانب سے  چيز شيطان

  فقر کا خوف اور فحشاء اور گناه کا حکم ۔
لٰہذآائہ کريمہ ميں مغفرت سے مراد گناہوں کی بخشش اور معافی ہے اورفضل سے مراد انفاق کے سايہ ميں وسعت 

  کہ ابن عباس سے اس مطلب کونقل کيا گيا ہے)اورگشائش رزق و روزی ہے (جيسا 
حضرت علی نے ارشاد فرمايا جب سختی اور تنگدستی ميں گرفتار ہو جاؤ تو راه خدا مينانفاق کرکے خدا کے ساتھ تجارت 

  کرو يعنی راه خدا ميں خرچ کروتاکہ تنگدستی سے نجات حاصل کر سکو ۔ 
ُ ”پروردگارعالم ٓاخر ٓايت ميں فرماتا ہے:   “  َوْاِسٌع َعلِْيمٌ َوّهللاٰ
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اس فقره ميں اس حقيقت کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ چونکہ خدا وند عالم کی قدرت وسيع اور ال محدود ہے لٰہذا وه اپنے 
کئے ہوئے وعدوں پر عمل کر سکتا ہے۔ پس اس کے وعده پر اطمينان رکھنا چاہئے ۔ نہ کہ مکار اور کمزور شيطان کے 

و گناہوں کی طرف کھينچتا ہے اور چونکہ وه مستقبل سے ٓاگاه نہيں ہے اور قدرت نہيں رکھتا لٰہذا اس وعده پر ۔ جو انسان ک
  کا وعده گمراہی اور گناہوں کی تشويق کے عالوه کچھ اور ہو ہی نہيں ہوسکتا ۔

  غير مسلمين پر انفاق کرو. ٩
َ يَْہِدْی َمْن  ِ َوَما تُْنفِقُ < لَْيَس َعلَْيَک ہَُدْاہُْم َو ٰلِکنَّ ّهللاٰ واِمْن َخْيٍر يَُوفَّ يََّشآُء َوَماْ تُْنفِقُْوا ِمْن َخْيٍرفاَِلٔ َْنفُِسُکْم َوَما تُْنفِقُْوَن ااِلَّاْبتَِغآَء َوْجِہ ّهللاٰ
  )٢٧٢ٔاِلَْيُکْم َواَْنتُْماَلْ تُْظلَُمْوَن (سوره بقره:ٓايت

نہيں ہے بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدايت دے ديتا ہے اور اے  اے پيغمبر! ان کی ہدايت پا جانے کی ذمہ داری ٓاپ پر
لوگو!جو مال بھی تم راه خدا ميں خرچ کروگے وه دراصل اپنے ہی لئے ہوگا اور تم صرف خوشنودی خدا کے لئے خرچ 

نہيں ہوگاکرتے رہو اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے پوراپورا تمہاری طرف واپس ٓائے گا اور تم پر کسی طرح کا کوئی ظلم 
  ۔

  
  شان نزول

تفسير مجمع البيان ميں اس ٓايت کے نزول کے بارے ميں عبدهللا بن عباس سے منقول ہے کہ مسلمان ، غير مسلمين پر انفاق 
اور ان کی مدد کرنے پر راضی نہيں تھے لٰہذا مذکوره باال ٓايت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ ضرورت 

  پر انفاق اور ان کی مدد کی جا سکتی ہے ۔ کے وقت غير مسلمين
عمر ”اس ٓايت کا ايک دوسرا بھی شان نزول نقل ہوا ہے جو گزشتہ شان نزول سے مختلف ہے اور وه يہ ہے کہ سفر 

ميں اسماء نامی ايک مسلمان خا تون رسول خد(صلي هللا عليه و آله و سلّم) کی خدمت ميں حاضر ہوئی۔اس کی ماں “ةالقضاء
ی اسے تالش کرتی ہوئی اس کے پاس ٓائيں اوراس سے مالی مدد چاہی ۔چونکہ يہ دونوں مشرک اور بت پرست تھيں اور داد

لٰہذا اسماء نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر ديا اور کہا :اس سلسلہ ميں پہلے ٓانحضرت سے اجازت حاصل کر لوں اس 
  لئے کہ ٓاپ لوگ ميرے دين کی پيروکار نہيں ہيں ۔ 

رسول خد(صلي هللا عليه و آله و سلّم) کی خدمت ميں ٓائی اور اس سلسلہ ميں ٓاپ سے اجازت طلب کی ،اس وقت اسماء 
  مذکوره باال ٓايت نازل ہوئی اور اسماء کو اپنی غير مسلم ماں اور دادی پر خرچ اور مالی مدد کی اجازت دی۔ 

  
  توضيح

  پروردگار عالم فرماتا ہے : لَْيَس َعلَيَک ہَُداہُمْ 
اس جملہ کے مخاطب رسول خد (صلي هللا عليه و آله و سلّم) ہيں۔ اس ٓايت اور اس سے قبل کی ٓايات مينرابطہ پايا جاتا ہے 

اس لئے کہ ان ٓايات ميں مسئلہ انفاق کو کلی طور پر بيان کيا گيا ہے اور اس ٓايت مينغير مسلمين پرانفاق کرنے کے جواز کا 
اور مساکين پر اس مقصد کے تحت انفاق نہ کرنا کہ وه فقر اور سختی کے دبأو ميں ٓاکراسالم  تذکره ہے يعنی غير مسلم فقراء

قبول کرليں اور ہدايت پاجائيں يہ صحيح نہيں ہے ۔ جس طرح سے خداوند عالم کی نعمتيں اور بخششيں اس کائنات ميں تمام 
نين کو چاہئے کہ مستحبی انفاق اور مالی امداد اور فقراءانسانوں کے لئے ہيں (ان کے عقيده اور دين سے قطع نظر) لٰہذا موم

  کی ضرورتوں کو پورا کرتے وقت غير مسلم فقيروں اور ناداروں کا بھی خيال رکھيں ۔
البتہ يہ حکم اس صورت ميں ہے جب غير مسلمين فقراء پر انفاق اور ان کی مالی امداد ايک انسانی مدد کے عنوان سے ہو، 

شمنوں کے ناپاکمنصو بوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے نہ ہو ۔ بلکہ يہ انفاق غير مسلمين کو اسالم کی کفر کی تقويت اورد
  انسان دوستی کی تعليم سے ٓاگاه کرنے کا سبب بنے ۔

اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ٓانحضرت تبليغ اور لوگوں “ پيغمبر اسالم کے اوپر انسانوں کی ہدايت کرنا واجب نہيں ہے”----
راہنمائی کے ذمہ دار نہيں ہيں بلکہ تبليغ اور راہنمائی ٓاپ کی ايک بنيادی ذمہ داری ہے بلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ ٓاپ  کی

کی ذمہ داری يہ نہينہے کہ لوگوں پر دبأو ڈاليں اور انہيں اسالم قبول کرنے پر مجبور کريں ۔دوسرے لفظوں ميں مراد جبری
  ہدايت کی يا پھر اس سے مراد ہدايت تکوينی کی نفی ہے نہ کہ ہدايت تشريعی کی۔ہدايت کی نفی ہے نہ کہ اختياری 

  انفاق کا اثر انفاق کرنے والے کی زندگی ميں
  “َوَما تُْنفِقُوا ِمْن َخْيٍر فاَِلٔ َ ْنفُِسُکْم” خداوندعالم فرماتاہے: 
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فائدے تمہاری طرف ہی پلٹتے ہيں اور دوسری  يہ جملہ ہميں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ راه خدا ميں انفاق کے
طرف انفاق کرنے والے کو اس پسنديده عمل کی تشويق کر رہا ہے اس لئے کہ جب انسان کو اس بات کا علم ہو کہ اس کے 
عمل کا نتيجہ اور فائده خوداسی کو حاصل ہونے واال ہے تو وه اس کام کو اور مزيد دلچسپی کے ساتھ انجام دے گا ۔ ممکن 
ہے کہ شروع ميں ايسا معلوم ہو کہ يہاں پر انفاق کے فائدے سے مراد اخروی ثواب اور انعامات اٰلہی ہيں اگر چہ يہ معنی 
اپنی جگہ صحيح ہے ليکن يہ خيال نہيں کرنا چاہئے کہ انفاق کے فائدے اور ثواب صرف ٓاخرت سے مخصوص ہيں اور 

فائده پہنچے گا ۔انفاق کے دنياوی فائدے ميں سے معنوی اعتبار سے انفاق  وہيں مليں گے بلکہ اس دنيا ميں بھی انھيں اس کا
کرنے والے ميں عفودر گذشت ، بخشش ،فدا کاری اورانسان دوستی کے جذبہ کو پروان چڑھاتا ہے روحی تکامل اور 

د کا وجود بہت شخصيت کے پروان چڑھنے ميں مؤثر واقع ہونا ہے اور مادی لحاظ سے سماج ميں محروم اور فقير افرا
سی مشکالت کا سبب بنتا ہے ۔ يہی مشکالت کبھی کبھی پوری مالکيت کو ختم اور سارے مال و ثروت کو نگل کر نيست و 

نابود کر ديتی ہيں۔انفاق، طبقاتی فاصلہ کو ختم کرتا ہے اور طبقاتی فاصلہ کی وجہ سے ہو نے والے خطرات کو نيست و 
  نابود کر ديتا ہے ۔ 

طبقہ کے غصہ اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بجھاديتا ہے اور ان کے جذبٔہ انتقام اور کينہ و حسد کو ختم کر  انفاق محروم
  ديتا ہے ۔ 

  لٰہذا سماج کی سالمتی اور انسيت کے اعتبار سے انفاق خود، انفاق کرنے والے کے نفع اورحق ميں ہے۔
ِ َوَماتُْنفِقُْوَن ااِلَّ ابْ ”پروردگار عالم فرماتا ہے :    “تَِغآَء َوْجِہ ّهللاٰ

يعنی مسلمان اپنے اموال کو راه خدا مينخرچ نہيں کرتے مگر پروردگار کی رضايت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ۔ 
کے معنی ميں استعمال کيا گيا ہو يعنی “نہی”ہو اور “ جملہ خبريہ”بعض مفسرين کے قول کے مطابق ممکن ہے کہ يہ جملہ 

نہ کرو مگر رضائے پروردگار کے لئے۔ اس لئے کہ انفاق کے سارے فائدے اسی وقت سامنے ٓائيں گے اے مسلمانو ! انفاق 
  جب خدا اور اس کی رضا کے لئے اسے انجام ديا جائے۔ٔ 

  معنی وجہُ ّهللاٰ 
سے مراد “وجہ هللا”کے معنی ميں بھی ٓاتا ہے ۔ لٰہذا “ذات”لغت ميں وجہ چہره کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے اور کبھی 

ذات پروردگار ہے يعنی انفاق کرنے والے کو چاہئے کہ پروردگار اور اس کی خوشنودی کو نظر ميں رکھے۔ ٓائہ کريمہ ميں 
سے “ برائے خدا”کی تاکيد جملہ “برائے ذات خدا”کلمٔہ وجہ کو استعمال کيا جانا ايک طرح کی تا کيد ہے اس لئے جملہ 

  زياده ہے ۔
کا سب سے اہم اور نماياں حصہ ہے اس لئے کہ بہت سے اہم اعضاء ، ٓانکھ، کان ، زبان، چہره ہی  اس کے عالوه چہره بدن

کا جزء ہيں ۔ لٰہذا کلمٔہ وجہ کا استعمال شرافت ،اہميت اور عظمت کی نشاندہی کرتا ہے اور ٓايت ميں کلمٔہ وجہ بطور کنايہ 
ت ،احترام اور اہميت کو سمجھاتا ہے ورنہ واضح سی بات ہےذات پروردگار کے لئے استعمال کيا گيا ہے ۔ جو اس کی عظم

َوَما تُْنفِقُْوا ِمْن َخْيٍر يَُوفَّ اِلَْيُکْم ”کہ خداکا نہ جسم ہے اور نہ ہی اس کا چہره۔ ٓايت کے ٓاخری حصہ ميں ارشاد فرماتا ہے : 
  “َواَْنتُْم اَلْ تُْظلَُمْوَن 

گمان نہ کرو کہ اپنے کئے ہوئے انفاق سے مختصر فائده حاصل کرو گے ” کہيہ جملہ گذشتہ بيان کو مزيدواضح کررہا ہے 
بلکہ تم جو کچھ انفاق کروگے بطور کامل تمہيں پلٹاديا جائے گا اور ذره برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہ کيا جائے گا ۔ لٰہذا دل

  “کھول کر راه خدا ميں انفاق کرو۔
ہونے پربھی ايک دليل ہے اس لئے کہ اس ميں بيان کيا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ يہ جملہ قيامت ميں انسانی اعمال کے مجسم 

  بھی انفاق کرو گے وہی تمہيں واپس کر ديا جائے گا۔لٰہذا اس کے بارے ميں ٓاپ خوب غورو فکر کريں ۔ 

  انفاق کرکے اپنے ٓاپ کو خطروں سے بچائيں.  ١٠

   )١٩۵َ◌ (سورئہ بقره: ٓايت 
کرو (ترک انفاق سے) خود کو اپنے ہاتھوں ہالکت ميں نہ ڈالو کيونکہ خدا وند عالم نيکی کرنے والوں  خدا کی راه ميں انفاق
  کو دوست رکھتا ہے۔

  وضاحت
جہاد ميں جس طرح مخلص ،دلير اور تجربہ کار افراد کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح مال ودولت کی بھی ضرورت پڑتی 
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سمی تياری ضروری ہے وہيں مناسب اسلحہ اور جنگی وسائل کی بھی ہے ۔کيو نکہ جہاں جہاد کے لئے روحی اور ج
ضرورت ہوتی ہے۔يہ صحيح ہے کہ جنگ ميں مجاہدوں کے لئے بلند حوصلے کو کافی اہميت حاصل ہے ليکن ساتھ ہی ساتھ

راه ميں انفاق انہيں جنگی وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ ٓائہ مبارکہ اس بات کی تاکيد کرتی ہے کہ اس 
  نہ کرنا گويا خود کو اور مسلمانوں کوہالکت ميں ڈالنا ہے ۔

خاص طورسے صدر اسالم ميں بہت سارے مسلمان ميدان جنگ ميں جانے کاشوق اور جذبہ تورکھتے تھے ليکن فقير اور 
کہ قرٓان کريم بيان  نادار ہونے کی وجہ سے جنگ کے معمولی اسلحے اور وسائل کو بھی فراہم نہيں کر سکتے تھے۔ جيسا

کرتا ہے کہ ايسے افرا د رسول خدا کی خدمت ميں ٓاتے تھے اورٓاپ سے تقاضا کرتے تھے کہ ان کے لئے جنگی وسائل اور
اسلحے فراہم کئے جائيں اور انہيں ميدان جنگ ميں پہنچايا جائے ليکن وسائل اور اسلحے فراہم نہ ہونے کی صورت ميں وه 

ْمِع َحَزناً ااَلَّ يَِجُدْوا َماْ :”غمگين ٓانحضرت کی خدمت سے واپس جاتے تھے افراد گريہ کنا ں اور  اَْعيُنُہُْم تَفِْيَض ِمَن الدَّ تََولَّْوا وَّ
  “يُْنفِقُْونَ 

اگر چہ يہ ٓايت ، ٓايات جہاد کے ضمن ميں نازل ہوئی ہے ليکن اس سے ايک سماجی حقيقت کا استفاده کيا جا سکتا ہے اور وه
ور کلی انفاق معاشره کے افراد کی ہالکت سے نجات کا سبب ہے اسی کے برعکس جب انفاق اور فقراء کی امداد يہ کہ بط

کو بھال ديا جائے اور ساری دولت معاشره کے چند افراد کے پاس جمع ہوجائے تو محروموں اور فقيروں کی اکثريت وجود 
دست دھماکہ ہوگااور سرمايہ داروں کی جان ومال کو اس کی ٓاگميں ٓائے گی اور بسا اوقات معاشره ميں ايک عظيم اور زبر

  )٩٢ميں جال کر راکھ کر دے گا۔ (سورئہ توبہ۔ٓايت/
اس بيان کے ذريعہ مسئلہ انفاق اور ہالکت سے نجات کے درميان رابطہ واضح ہو جاتا ہے ۔ لٰہذا انفاق محروموں اور 

کے لئے فائده مند ہے۔ بے شک دولت کی تقسيم اس کی محافظ ہے  ناداروں کے لئے فائده مندہونے سے پہلے دولت مندوں
  جيسا کہ حضرت علی اس حقيقت کی طرف اشاره کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں :

ٰکوةِ ” نُْوا اَْمَوْالَُکْم بِالزَّ   زکٰوةدے کر اپنے اموال کی حفاظت کرو۔“َحصِّ
َ ”سان اور نيک برتأو کرنے کا حکم ديا ہے ۔ٓايت کے ٓاخری حصہ ميں پروردگار عالم نے لوگوں کے ساتھ اح َواَْحِسنُْوا اِنَّ ّهللاٰ

يعنی پروردگار عالم مرحلٔہ جہاد اور انفاق سے مرحلٔہ احسان اور کی طرف ہدايت کررہا ہے اس لئے کہ “يُِحبُّ اْلُمْحِسنِْيَن 
  اسالم نے انسانوں کو متوجہ کيا ہے۔  مرحلٔہ احسان کا انسانی تکامل اور بلندی کا سب سے اہم مرحلہ ہے جس کی طرف

اس جملہ کا ٓائہ انفاق کے ذيل ميں ذکر کيا جانا اس بات کی طرف اشاره ہے کہ انفاق، احسان ،نيک برتأو اور مہربانی کے 
ساتھ ہونا چاہئے اور ہر قسم کے احسان جتانے اور سامنے والے کو رنجيده اور دکھ دينے والی باتوں سے دور اور خالی 

  ہونا چاہئے ۔

  کون لوگ ٓاتش جہنم سے دور ہيں ؟.  ١١
ی>   < َوَسيَُجنَّبُھَا ااْلَْتقٰی۔الَِّذْی يُؤْ تِْی َمالَہ يَتََزّکٰ

اوراس (بھڑکتی ہوئی ٓاگ) سے عنقريب صاحب تقوٰی کو محفوظ رکھا جائے گا۔جو اپنے مال کو دے کر پاکيزگی کا اہتمام 
  )١٧،١٨کرتا ہے۔(سورئہ ليل ٓايت:

  اس مقام پر قرٓان مجيد ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے دور ہوں گے۔ 
  

  تو ضيح
ی) قصد قربت اور خلوص نيت کی طرف اشاره ہے چاہے يہ جملہ روحی اور معنوی رشد ونمو  ٓائہ کريمہ ميں لفظ( يََتَ◌َز ّکٰ

رشدو نمو کرنے کے معنی ميں بھی استعمال “ تزکيہ”اس لئے کہ کلمٔہ  حاصل کرنے يا اموال کی پاکيزگی کے معنی مينہو۔
  ہوتا ہے اور پاک کرنے کے معنی ميں بھی ۔

  سورٔه توبہ ميں ارشاد ہوتا ہے:
  

پيغمبرٓاپ ان کے اموال ميں سے زکٰوة لے ليجئے کہ اس کے ذريعہ يہ پاک و پاکيزه ہو جائيں انہيں دعائيں د يجئے کہ ٓاپ 
  )١٠٣لئے تسکين قلب کا باعث ہوگی۔ (سورٔه توبہ ٓايت / کی دعا ان کے

  “َوَما اِلََٔحٍد ِعْنَده ِمْن نِْعَمٍة تُْجَزیٰ ”اس کے بعد انفاق مينخلوص نيت پر مزيد تاکيد کےلئے فرماتا ہے: 
ار (جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہيں ہے جس کی جزا دی جائے )بلکہ انسان کا مقصد صرف رضائے پروردگ

  سوائے يہ کہ وه خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے۔)“(ااَِلَّاْبتَِغاَء َوْجِہ َربِِّہ ااْلَْعلیٰ ”کو حاصل کرناہے 
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دوسرے لفظوں ميں لوگوں کے درميان بہت سے انفاق ،اس کے اوپر کئے گئے انفاق کے جواب ميں ہوتے ہيں اگر چہ حق 
نا ايک پسنديده کام ہے ليکن اس کاحساب متقين کے خالصانہ انفاق سے الگ شناسی اور احسان کا جواب احسان کے ذريعہ دي

ہے۔ اسی لئے مذکوره ٓايات اس بات کو بيان کررہی ہےں کہ صاحبان تقوٰی کا دوسروں کے اوپر انفاق کرنا نہ ريا کاری کی 
صرف رضائے اٰلہی کا حصول  بنا پر ہوتا ہے اور نہ ہی گذشتہ خدمات کے جواب ميں ہوتا ہے بلکہ ان کا مقصدصرف اور

  ہوتا ہے اور يہی وه چيز ہے جو ان کے انفاق کو ايک خاص اہميت عطا کرتی ہے۔
  ذات کے معنی ميں ہے اور اس سے مراد پروردگار کی رضايت اور خوشنودی ہے ۔ “ وجہ”ٓائہ کريمہ ميں لفظ

تھ انجام پاتا ہے ۔ اس حا لت ميں کہ وه پروردگار کی اس بات کی نشاندہی ہے کہ يہ انفاق معرفتخداکے سا“ ربہ االعلیٰ ”تعبير
  ربوبيت سے بھی ٓاگاه ہےں اور اس کے بلند وباال مقام و منزلت سے بھی باخبر ہےں ۔ 

اس کے ضمن ميں ہر طرح کی غير خدا کی نيت کی نفی بھی ہو رہی ہے جيسے خوشنامی اور لوگوں کی توجہ حاصل 
ميں مقام و منزلت حاصل کرنے کے لئے اور اسی کے مثل دوسرے امور ۔ اس لئے کہ کرنے کے لئے انفاق کرنا يامعاشره 

کا مفہوم انفاق کے مقصد کوپروردگارعالم کی مرضی اور خوشنودی سے مخصوص کرنا “ ااِلَّاْبتَِغآَء َوْجِہ َربِِّہ ااْلَْعلیٰ ”جملہ 
  ہے۔ 

  بلند وباال مقاصد تک پہنچنے کا راستہ.١٢
   )٩٢ن: ٓايت(سورئہ ٓال عمرا

تم نيکی کی منزل تک نہيں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چيزوں ميں سے راه خدا ميں انفاق نہ کرو اور جو کچھ بھی 
  انفاق کروگے خدا اس سے بالکل باخبر ہے۔

  
  توضيح

ا تُِحبُّونَ ” ی تُْنفِقُْوا ِممَّ   “لَْن تَنَالُوااْلبِرَّ َحتّٰ
کہتے ہيں اور اسی مناسبت“ برّ ”عنی ميں ہے اسی لئے وسيع صحرأوں اور بيابانوں کو وسعت کے ميں م“ بِرّ ”لغت ميں کلمۂ 

“خير”اور “ برّ ”کہا جاتا ہے کلمۂ “برّ ”سے وه نيک اعمال جن کا نتيجہ وسيع ہوتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچتا ہے اسے 
“ خير”اختيار کے ساتھ انجام دی جائے ليکن اس نيکی کو کہتے ہيں جو توجہ ، قصد اور “ برّ ”کے درميان يہ فرق ہے کہ 

  دوسروں کے ساتھ کی جانے والی ہر نيکی کوکہتے ہيں چاہے قصد واراده کے ساتھ ہو يا اس کے بغير۔
اور نيکی کی حقيقت تک نہيں پہنچ سکتے مگر يہ کہ اپنی “ برّ ”ٓايت اسی بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ: تم ہر گز 

  وں ميں سے راه خدا ميں خرچ کرو ۔ محبوب اور پسنديده چيز
سے مراد کيا ہے ؟اس سلسلہ ميں مفسرين نے مختلف اقوال ذکر کئے ہيں: بعض نے کہا ہے کہ “ برّ ”ٓائہ کريمہ ميں کلمٔہ 

  سے مراد بہشت ہے اور بعض نے تقوٰی اور پرہيزگاری کو مراد ليا ہے اور بعض نے جزائے خير کو۔ “ بِّر”
ايک وسيع اور عام معنی ميں ہے اور ہرطرح کی نيکی ، ايمان اور عمل “بِرّ ”نی سے معلوم ہوتا ہے کہ ليکن ديگر ٓايات قرآ 

ويں ٓايت ميں ٓايا ہے کہ خدا،قيامت اور انبيائے اٰلہی پر ايمان رکھنا ١٧٧صالح کو بّر کہا جاتا ہے جيسا کہ سورٔه بقره کی 
،وفائے عہد اور مشکالت وسخت حوادث کے مقابلہ ميں صبر کرنا يہ ،محتاجوں اور نياز مندوں کی مدد کرنا ،نماز، روزه

  ہيں۔“برّ ”سب 
لٰہذا واقعی نيکی کے بلند وباال مقام تک رسائی کی بہت سی شرطيں ہيں جن ميں سے ايک شرط مال کا انفاق ہے جو انسان 

الق و اقدار کا احترام اسی وقت کے لئے ايک پسنديده اور محبوب شے ہے اس لئے کہ خدا سے واقعی محبت اور انسانی اخ
معلوم ہو سکتا ہے جب انسان دور اہے پرکھڑا ہو ايک طرف مال و دولت اورمقام و منصب ہو اور وه اس سے شديد محبت 

  رکھتا ہو اور دوسری طرف خدا، حقانيت ،انسانی عطوفت اور احسان ونيکی ہو ۔
رلے تو اس کی محبت سچی ہے اور اگروه اس سلسلہ ميں فقط اب اگر وه خدا وند عالم کے لئے مال وثروت سے قطع نظر ک

جزئی باتوں سے صرف نظر کرنے پر تيار ہو تو خداوند عالم سے اس کی محبت بھی اسی مقدار ميں ہے۔اور يہ چيز کسی 
  کے ايمان اور شخصيت کو تولنے کا معيار و ميزان ہے ۔

  دلوں ميں ٓايات قرٓانی کا نفوذ
سلمانوں کے دلوں ميں ٓايات قرٓانی کا اتنا جلدی اور گہرا اثر ہوتا تھا کہ نزول ٓايات کے فوراً بعد اس صدر اسالم ميں بعض م

کا اثر ظاہر ہو جاتا تھا ۔نمونہ کے طور پر مذکوره ٓايت کے سلسلہ ميں تاريخ اورتفسير کی کتابونميں مندرجہ ذيل واقعات ٓائے
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  ہيں : 
سلّم) کے صحابی ابوطلحہ انصاری کا مدينہ منوره ميں ايک بہت ہی وسيع وعريض رسول خد(صلي هللا عليه و آله و ) ١(

کھجور کا باغ تھا ،مدينہ ميں ہر ايک کی زبان پر اس کا چرچا تھا۔ اس باغ ميں پانی کا ايک چشمہ تھا۔ جب بھی رسولخدا اس 
ه اس باغ کی ٓامدنی بھی بہت اچھی باغ مينتشريف لے جاتے اس چشمہ سے پانی پيتے اور وضو فرماتے تھے۔ اس کے عالو

تھی اس ٓائہ کريمہ کے نزول کے بعد ابو طلحہ انصاری ٓانحضرت کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کی: ٓاپ تو جانتے
ہيں کہ ميرے نزديک سب سے محبوب شے يہی باغ ہے اور ميں اس کو راه خدا ميں انفاق کرنا چاہتا ہوں تاکہ روز قيامت 

شاباش شاباش يہی وه ثروت ہے جو تمہارے لئے “ بخ بخ ٰذلک مال رابح لک”ه بن سکے ۔ ٓاپ نے فرماياميرے لئے ذخير
فائده مند ثابت ہوگی۔ اس کے بعد ٓاپ نے فرمايا: ميری نظر ميں بہتر يہ ہے کہ اس باغ کو ضرورت مند اور فقير رشتہ 

  “داروں کو بخش دو۔
  ميل کرتے ہوئے اسے اپنے رشتہ داروں ميں تقسيم کرديا ۔ ابو طلحہ انصاری نے رسول کريم کے حکم کی تع

ايک دن جناب ابوذر کے گھر ايک مہمان ٓايا۔ چونکہ جناب ابوذر ساده اور معمولی زندگی بسر کرتے تھے لٰہذا انہوں نے) ٢(
پر ميرے چند اونٹ مہمان سے معذرت چاہی کہ مشکالت کی بنا پر ميں خود تمہاری مہمان نوازی نہيں کر سکتا۔ فالں مقام 

ہيں ۔ زحمت کرکے ان ميں سے ايک سب سے اچھا اونٹ ليتے أٓو (تاکہ تمہارے لئے قربانی کروں )مہمان گيا اور ايک 
الغراور کمزور اونٹ لے کر ٓايا ۔جب ابوذر نے ديکھا تو اس سے فرمايا: تم نے حق امانت ادا نہيں کيا ۔ کيوں ايسا اونٹ 

رض کيا کہ: ميں نے سوچا: ايک دن ٓاپ کو ان اونٹوں کی ضرورت پڑے گی۔جناب ابوذرۻ الئے ہو؟اس نے جواب ميں ع
نے فرمايا: ميری نياز مندی کا زمانہ وه ہے جب ميں اس دنيا سے ٓانکھ بند کر لوں (کتنا اچھا ہوگا کہ اس دن کے لئے کچھ 

  “ ی تُْنفِقُوا ِمّما تُِحبُّونَ لَْن تَنَالُوااْلبِرَّ َحتّٰ ”ذخيره کرلوں) اور خدا وند عالم فرماتا ہے:
خليفہ عباسی ہارون رشيد کی زوجہ زبيده کے پاس ايک بہت ہی گراں قيمتی قرٓان تھا ،زبيده نے اسے زرو زيورات اور ) ٣(

جواہرات سے مزين کر رکھا تھا اور اس سے بہت زياده محبت رکھتی تھی۔ ايک دن جب اسی قرٓان کی تالوت کرتے ہوئے 
ی تُْنفِقُوا ِمّما تُِحبُّونَ لَْن تَ ”ٓايہ تک پہنچی تو ٓايت کو پڑھ کر ميں ڈوب گئی اوراپنے ٓاپ سے کہا :ميرے نزديک اس “نَالُوااْلبِرَّ َحتّٰ

قرٓان سے زياده محبوب کوئی دوسری چيز نہيں ہے لٰہذا اسی کو راه خدا ميں انفاق کر دينا چاہئے۔اس نے ايک شخص کو 
قرٓان کے سارے زروزيورات اور جواہرات کو فروخت کرکے اس کی قيمت سے حجاز کے  جوہری کے پاس بھيجا اور اس

بيابانوں اور صحراؤں ميں بيابان نشينوں کی پانی کی ضرورتوں کو پوراکرنے پر خرچ کر ديا (کنويں کھدوائے)لوگ کہتے 
  ا گيا ہے۔ ہيں کہ ان کنوؤں کے ٓاثار ٓاج بھی موجود ہيں اور زبيده کے نام پر ان کا نام رکھ

َ بِہ َعلِْيمٌ    َوَما تُْنفِقُْوا ِمْن َشیٍٔ فَاِنَّ ّهللاٰ
ٓاخر ٓايت ميں انفاق کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے فرماتا ہے :تم جو کچھ بھی راه خدا ميں خرچ کروگے،

ٓاگاه اور با خبر ہے۔ لٰہذا کوئی بھی کم ہويا زياده ،محبوب مال ميں سے ہو يا غير محبوب مال ميں سے، خداوند عالم سب سے 
چيز اس کے نزديک نہ ہی گم ہوگی اور نہ ہی پوشيده اور نہ ہی اس کی کيفيت اس پر مخفی رہے گی۔(يہ جملہ اس بات کی 

طرف اشاره ہے کہ راه خدا ميں انفاق ہونے والی ہر چيز محفوظ ہے اور انفاق کرنے والے روز قيامت ان سب کی جزا 
  گے۔)  دريافت کريں

  انفاق ،روايات اسالمی ميں
  رسولخدا نے ارشاد فرمايا :) ١(

  )١من اعطی درہماً فی سبيل هللا کتب هللا لہ سبعمائة حسنة(
  جو شخص راه خدا ميں ايک درہم بھی خرچ کرے گاپروردگار اس کے نامٔہ اعمال ميں سات سو نيکياں لکھے گا۔ 

دا ميں انفاق کے عالوه کسی دوسرے عمل خير کے بارے ميں اس طرح کے قابل توجہ بات يہ ہے کہ روايات ميں راه خ
عظيم ثواب کا ذکر نہيں ملتا لٰہذا يہ روايت انفاق کی ايک خاص اہميت کو بيان کررہی ہے جبکہ يہ کمترين جزا اور ثواب ہے 

ُ يَُضاِعُف لَِمْن يََّشآءُ ”جو انفاق کرنے والوں کو عطا کيا جائے گا ورنہ  کے مطابق کچھ افراد کو دو گنا يا کئی گنا ثواب “  َوّهللاٰ
  ملے گا۔ 

  اميرالمومنين حضرت علی نے ارشادفرمايا:) ٢
  )٢طوبٰی لمن انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من کالمہ(

  کتنے اچھے ہيں وه افرادجو اپنی ضرورت کے بعد بچے ہوئے ،مال کو انفاق کرديں اور فضول باتوں سے پر ہيزکريں۔
  امام علی سے منقول ہے کہ آپ نے ارشادفرمايا:) ٣
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   )٣ليس الحد من دنيا االما انفقہ علی اخراه (
  دنيا سے ہر شخص کا وہی حصہ ہے جو اس نے اپنی ٓاخرت کے لئےخرچ کيا ہے۔

  نيزارشاد فرمايا:) ۴
  )۴انما لک من مالک ماقّدمتہ الخرتک ؤاّخرتہ فللوارث(

  
ہارا ہے جو تم نے اپنی ٓاخرت کے لئے بھيج رکھا ہے اور جو چھوڑ کر جأو گے وه تمہارے مال ميں بس وہی حصہ تم

  وارثوں کا حصہ ہوگا۔
تجربہ اور مشاہده بھی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بعض ورثہ ميراث پر اس طرح دل باختہ ہو جا تے ہيں کہ صاحب 

  پر بھی عمل نہيں کرتے ۔ مال کی طرف کم توجہ ديتے ہيں يہاں تک کہ اس کی واجبی وصيت 
  امام جعفر صادق نے ارشادفرمايا:) ۵

  )5ملعون ملعون من وھب ّهللاٰ لہ ما الً فلم يتصّدق منہ بشٓیٍء(
بارگاه خدا سے نکاال ہوا اور ملعون ہے وه شخص جسے خداوندعالم مال وثروت عطا کرے اور وه اس ميں سے راه خدا ميں 

  خرچ نہ کرے ۔
  رماتے ہيں: امام علی ارشادف) ۶

  )6اّن العبد اِذامات قالت المال ئکة ماقدم و قال الناس ما ٔاّخر(
جب کوئی شخص اس دنيا سے فوت کر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہيں کہ مرنے والے نے ٓاخرت کے لئے کيا بھيج رکھا ہے 

  اور لوگ کہتے ہيں کہ وه کيا چھوڑ کر گيا ہے۔ 
ميں ٓايا اور عرض کی: ميرے کئی بچے ّہيں اور (اس وقت) سب کے سب بيمار ۔ايک شخص امام موسٰی کاظم کی خدمت :٧

  ہيں ۔ ٓاپ نے فرمايا :
  ) 7داو وہم بالّصدقة فليس شیء اسرع اجابة من الّصدقة وال اجدٰی منفعة علی المريض من الّصدقة(
کوئی چيز نہيں ہے اور  راه خدا ميں صدقہ دے کر مريضوں کا عالج کرو ، دعا کی قبوليت کے لئے صدقہ سے بہتر
  بيماروں کے عالج کے لئے اس سے زياده مفيد اور نفع بخش کوئی دوسری چيز نہيں ہے۔

________________________________________  

  ٢٠۶٢۴ميزان الحکمة ،ح)١(
  ١١٧،ص/٩۶بحاراالنوار،ج/)٢(
  غررالحکم )٣(
  غررالحکم)۴(
  ١٣٣،ص٩۶)بحار االنوار،ج5(
  ١١۵،ص٩۶)بحاراالنوار،ج6(
 ١٠٣۶۶)ميزان الحکمة، ح 7(

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  دوسری فصل : انمول انفاق کے شرائط
  

  انمول انفاق.  ١٣

  )٢۶٧(سورٔه بقره:ٓايت
اے ايمان والوں :اپنی پاکيزه کمائی اور جو کچھ ہم نے زمين سے تمہارے لئے پيدا کيا ہے ،سب مينسے ر اه خدا ميں خرچ 
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کرو اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا کہ اگر يہ مال تم کو ديا جائے تو ٓانکھ بند کئے بغير 
  خدا سب سے بے نياز اور سزا وار حمد و ثنا بھی ہے۔چھو ےں گے بھی نہيں ۔ ياد رکھو کہ 

  
   توضيح

اس ٓائہ کريمہ کی شان نزول کے بارے ميں امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ يہ ٓايت ان لوگوں کے بارے ميں نازل ہوئی 
ا ميں خرچ ہے جنہوں نے زمانہ جاہليت ميں سود کے ذريعہ مال ودولت جمع کر رکھا تھا اور اس مال ميں سے راه خد

  کرتے تھے ۔ پروردگار عالم نے انہيں اس کام سے منع کيا اور انہيں حکم ديا کہ پاک اور حالل مال ميں سے انفاق کريں ۔
تفسير مجمع البيان ميں مذکوره حديث کو نقل کرنے کے بعد امام علی سے نقل کيا گيا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :يہ ٓائہ کريمہ ان 

زل ہوئی ہے جو انفاق کے وقت خشک اور خراب کھجوروں کو اچھی کھجوروں ميں مال ديتے تھے لوگوں کے بارے ميں نا
  لٰہذا انہيں حکم ديا گيا کہ وه اس کام سے پرہيز کريں ۔

ان دونوں شان نزول ميں ٓاپس ميں کوئی اختالف نہيں ہے ممکن ہے کہ مذکوره ٓايت دونوں افراد کے بارے ميں نازل ہوئی ہو
نزول مال کی معنوی پاکيزگی کی طرف اشاره ہے اور دوسرا شان نزول انفاق کے ظاہری اور مادی مرغوبيت ۔ پہال شان 

  کی طرف اشاره ہے۔
وينآيت کے مطابق جنہوں نے زمانٔہ جاہليت ميں سود خوری  ٢٧۵ليکن اس بات کو پيش نظر رکھنا چاہئے کہ سورٔه بقره کی

يت کے نزول کے بعد انہوں نے سود خوری سے پرہيز کياتوگذشتہ اموال ان کے کے ذريعہ مال و ثروت جمع کر رکھا تھا آ 
لئے حالل ہو گئے يعنی يہ قانون گذشتہ اموال ميں نافذ نہيں ہوا۔ ليکن يہ بات واضح ہے کہ سود سے محفوظ مال کے حالل 

کی طرح ہے جو مکروه اور نا ہونے کے باوجوداس ميں اور دوسرے اموال ميں کافی فرق ہے ۔در حقيقت يہ مال ان اموال 
  پسنديده راستہ سے حاصل کيا گيا ہو۔

  کن اموال کو انفاق کيا جائے
اس ٓائہ کريمہ ميں راه خدا ميں انفاق کئے جانے والے مال کی کيفيت بيان کی گئی ہے۔ ٓايت کے پہلے جملہ ميں پروردگار 

فاق کرو۔ لغت ميں طيب، پاکيزه کے معنيہے اور طيبات اسميں سے ان“ طيبات”عالم، صاحبان ايمان کو حکم دے رہا ہے کہ 
کی جمع ہے۔ جس طرح ظاہری اور مادی پاکيزه چيز کو طيب کہا جاتا ہے اسی طرح باطنی اور معنوی پاکيزه شے کو بھی 

شبہ اور طيب کہا جاتا ہے۔يعنی ايسے مال ميں انفاق کرنا چاہئے جو اچھا،مفيد اور قيمتی بھی ہو اور ہر طرح کے شک و 
  ٓالودگی سے خالی بھی ہو۔

ٔاَْن تُْغِمُضْوا فِْيہِ ”مذکوره باال شان نزول بھی ٓايت کی عموميت پر تاکيد کر رہا ہے۔جملہ  يعنی اوراگريہ “(َولَْستُْم بِآِخِذ ْيِہ ااِلَّ
کہ اس سے مراد صرف خراب مال تم کو ديا جائے تو ٓانکھ بند کئے بغير چھوو گے بھی نہيں ،)اس بات کی دليل نہيں ہے 

ظاہری پا کيزگی ہے ۔اس لئے کہ با ايمان افرادبھی ظاہری اعتبار سے ٓالوده اور بے قيمت يا معمولی مال کولينے کے لئے 
  تيار نہيں ہوتے اور نہ ہی مشتبہ مال کو ، مگر چشم پوشی اور کراہيت کے ساتھ ۔ 

  انفاق کے مختلف طريق ے. ١۴
  ل کرو) تجارت کے ذريعہ حاصل ہونے والی ٓامدنی کی طرف اشاره کر رہا ہے ۔ جو تم حاص“(ما کسبتم”جملہ 

ہر طرح کی ٓامدنی کو شامل ہے اس لئے کہ سارے اموال کا سرچشمہ زمين اور اس کے مختلف “ مما اخرجنا”لٰہذا جملہ 
  ۔ منابع ہيں يہاں تک کہ صنعت ،تجارت اور کاريگری وغيره بھی اسی کے ذريعہ انجام پاتی ہے 

اسی کے ضمن ميں يہ جملہ اس بات کی طرف بھی ايک لطيف اشاره ہے کہ پروردگار عالم نے ان سارے منابع کو تمہارے 
  اختيار ميں قرار ديا ہے لٰہذا ان ميں سے راه خدا ميں انفاق کرنے سے ذره برابر بھی مضائقہ نہيں کرنا چاہئے ۔

ُموْ ”اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے:  ٔاَْن تُْغِمُضْوا فِْيِہ َواَلْ تَيَمَّ   “ا اْلَخبِْيَث ِمْنہُ تُْنفِقُْوَن َولَْستُْم بِآِخِذ ْيِہ ااِلَّ
چونکہ بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ ہميشہ کم قيمت ،ناقابل استعمال چيزوں کو انفاق کرتے ہيں اس طرح کے انفاق

سبب بنتے اور نہ ہی ضرورت مندوں کے لئے نفع بخش نہ ہی انفاق کرنے والوں کی معنوی تربيت اور روحانی رشد کا 
  ثابت ہوتے ہيں بلکہ اس سے ان کی ايک طرح کی اہانت اور تحقير ہوتی ہے ۔

لٰہذا يہاں پر صاف لفظوں ميں لوگوں کو اس کام سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرماتاہے: کيونکر اس طرح کے مال کو راه خدا
گواری اور کراہيت کے بغيراسے قبول کرنے پر تيار نہ ہو گے؟!! کيا تمہارے مسلمان ميں انفاق کر رہے ہو جسے تم بھی نا

  بھائی اور اس سے باال تر وه پروردگار کہ جس کی راه ميں انفاق کررہے ہووه سب تمہاری نظر ميں تم سے کمتر ہوں!



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

کچھ راه خدا ميں خرچ کيا جاتا ہے اس در حقيقت يہ ٓائہ کريمہ ايک دقيق نکتہ کی طرف اشاره کررہی ہے اور وه يہ کہ جو 
کے ايک طرف فقراء اور ضرورت مند افراد ہيں اور دوسری طرف خدا ہے جس کی راه ميں انفاق کيا جا رہا ہے ۔ايسی 

صورت ميں اگر پست اورکم قيمت اموال کو منتخب کيا جائے تو ايک طرفمقام اقدس پروردگار کی توہين ہو گی کہ اس کو 
چيزوں کے الئق نہيں سمجھا اور دوسری طرف فقراء اور ضرورت مندوں کی تحقير اور بے عزتی ہو گی۔  طيب اور پاکيزه

اس لئے کہ ممکن ہے تنگدستی کے باوجود بھی وه ايمان اور انسانيت کے بلند وباال مرتبہ پر فائز ہوں اور اس طرح کے 
  انفاق کے نتيجہ ميں ان کی روح کبيده خاطر ہو جائے۔

(قصد و اراده نہ کرو ) ميں پوشيده ہے۔ اس جملہ ميں اس “ التيمموا”طرف بھی توجہ ضروری ہے جو جملہ اس بات کی 
بات کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ انسان جو کچھ بھی انفاق کررہا ہے اگر اس کے درميان بغير کسی توجہ کے کوئی 

يں داخل نہيں ہے اس لئے کہ يہ حکم ان لوگوں کے ناپسنديده اور کم قيمت چيز شامل ہو جائے تو يہ شخص مذکوره حکم م
  سلسلہ ميں ہے جو جان بوجھ کر اس طرح کے انفاق پر اقدام کرتے ہيں ۔

ٓاگاه رہو کہ اس خدا کی راه مينخرچ کر رہے ہو جو تمہارے “ َواْعلَُمْوا اَنَّ ّهللاٰ َغنِیٌّ َحِمْيدٌ ”ٓايت کے ٓاخر ميں ارشاد فرماتا ہے : 
ياز ہے اور ساری حمد و ثنا اسی کے لئے ہے اس لئے کہ اسی نے يہ ساری نعمتيں تمہارے اختيار ميں قرار انفاق سے بے ن

  دی ہيں ۔
تعريف کرنے والے) کے معنی ميں ہو يعنی پروردگار عالم تمہارے انفاق “(حميد ” يہ احتمال بھی پايا جاتا ہے کہ يہاں پر

اورتمہيں اس کی جزاديتا ہے لٰہذا کوشش کرو کہ پاک وپاکيزه اور حالل  سے بے نيازی کے باوجود تمہاری تعريف کرتا ہے
 اموال ميں سے اس کی راه ميں انفاق کرو۔ 

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  انفاق ہر چيز اور ہر طريقہ سے.  ١۵
   )٢٧۴(سورئہ بقره: ٓايت

جولوگ اپنے اموال کو راه خدا ميں رات ميں ،دن ميں، خاموشی سے اور عالنيہ خرچ کرتے ہيں ان کے لئے پيش پروردگار 
  اجر بھی ہے اور انہيں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن۔ 

  
  توضيح

بہت سی روايات ميں ٓايا ہے کہ يہ ٓايت حضرت علی کی شان ميں نازل ہوئی ہے اس لئے کہ ٓاپ نے ايک درہم رات ميں ، 
ايک درہم دن ميں، ايک درہم عالنيہ اورايک درہم خاموشی سے اور پوشيده طور سے راه خدا ميں انفاق کيا تھا۔ ليکن قرٓان 

اور کيفيتوں کے سلسلہ ميں ايک حکم کے عنوان سے بيان کيا ہے اور انفاق کرنے  کريم نے اسے انفاق کے مختلف طريقے
والوں کی يہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ وه عالنيہ اور پوشيده انفاق کرنے کے لحاظ سے سامنے والے کی اخالقی اور 

  سماجی حيثيت اورعزت و ٓابرو کی حفاظت کا خاص خيال رکھيں۔
کو ظا ہر کرنے کی کوئی علت اور سبب نہ ہو تو ان کی عزت و ٓابرو کی حفاظت اور مزيد  يعنی جب حاجت مند پر انفاق

خلوص کے لئے پوشيده طور پر انفاق کيا جائے اور جہاں پر کوئی مصلحت (مثالً دينی شعائر کی تعظيم کرنا، دوسروں ميں 
  نہ ہو تو عالنيہ انفاق کيا جا سکتا ہے۔شوق پيدا کرناہو)اور کسی حاجت مند مسلمان کی بے عزتی اور توہين کا سبب 

فَلَہُْم اَْجُرہُْم ِعْنَد َربِِّہْم َواَلْ ”--پروردگار عالم اس طرح انفاق کرنے والوں کو اجر و ثواب کيخوشخبری ديتے ہوئے فرماتا ہے: 
نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن) چونکہ ان کے لئے پيش پروردگار اجر بھی ہے اور انہيں “(َخْوٌف َعلَْيِہْم َواَلْ ہُْم يَْحَزنُْونَ 

انسان زندگی بسر کرنے کے لئے اپنے ٓاپ کو مال و دولت سے بے نياز نہيں پاتاہے لٰہذا وه عام طور سے انہيں کھو دينے 
  پر غمگين ہو جاتا ہے اس لئے کہ وه نہيں جانتا کہ ٓائنده اس کے حاالت کيسے ہو ں گے ۔ 

و انفاق کرنے سے روک ديتی ہے۔ ليکن وه لوگ جو ايک طرف پروردگار کے کئے يہی فکر بہت سے مواقع پرانسان ک
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ہوئے وعدوں پر ايمان رکھتے ہيں اور دوسری طرف انفاق کے سماجی اثرات و برکات کو جانتے ہيں ۔ ايسے لوگ راه خدا 
ے چلے جانے پر غمگين ہوتے ميں انفاق کرتے ہيں نہ ٓائنده کے سلسلہ ميں فکر مند اور خوف زده ہوتے ہيں اور نہ مال ک

ہيناس لئے کہ وه اچھی طرح جانتے ہيں کہ انہوں نے جو چيز راه خدا ميں دی ہے اس سے کہيں زياده فضل خدااور اس کی 
  انفرادی سماجی اور اخالقی برکتوں ميں سے اسے اس دنيا ميں بھی حاصل ہو گا ٓاخرت ميں بھی۔

  
کہ نمازيں قائم کريں اور ہمارے رزق ميں سے چھپا کر اور عالنيہ ہماری راه  اورٓاپ ميرے ايماندار بندوں سے کہہ ديجئے

  )٣١ميں انفاق کريں قبل اس کے کہ وه دن ٓاجائے جب نہ تجارت کام ٓائے گی اور نہ دوستی۔(سورئہ ابراہيم ٓايت/
  

  تو ضيح
ہ ديجئے کہ نماز قائم کريں اور جو پروردگار عالم پہلے فرماتا ہے کہ: اے ميرے رسول ٓاپ ميرے با ايمان بندوں سے کہ
ٰلوةَ َو ”کچھ بھی ميں نے انہيں روزی عطا کی ہےاس ميں سے چھپا کر اور عالنيہ انفاق کريں قُْل لِِّعبَاِدَی الَِّذْيَن ٓاَمنُْوا يُِقْيُمواالصَّ

ا َرَزْقنَا ہُْم ِسّراًوَّ َعاَلْنِيَةً  ے کہ وه دن ٓاجائے جس دن نہ ہی تجارت کام ٓائے گی کہ اس کے بعد فرماتاہے :قبل اس ک“يُْنفِقُْوا ِممَّ
انسان اس کے ذريعہ اخروی سعادت اور عذاب سے نجات کو خريدسکے اور نہ ہی کوئی دوستی اور رفاقت کام ٓائے گی 

گا اور کسی طرح کی کوئی بھی خريد و  (ِمْن قَْبِل ٔاَْن يَّا تَِی يَْوٌم الَّ بَْيٌع فِْيِہ َواَلْ ِخاَلٌْل)بے شک اس دن بازار عمل بند ہو جائے
فروخت اور تجارت نہ ہوگی ۔ صرف وہی زاد راه کام ٓائے گا جسے پہلے سے مہيا کر رکھا ہے اور ہر شخص اپنے عمل 
  کے مطابق جزايا سزا پائے گا ۔ ايسے دن کے لئے بہترين زاد راه يہی انسانی امداد اور حاجت مندوں پر انفاق کرنا ہے۔

  يده طور پر انفاق بہتر ہےپوش.  ١۶
   )٢٧١(سورئہ بقره ٓايت/ 

اگرتم صدقہ کو کھلے عام دوگے تويہ بھی ٹھيک ہے ۔اور اگر چھپا کر فقراء کے حوالے کردوگے تو يہ بھی بہت بہتر ہے 
  لٰہذا اس کے ذريعہ تمہارے بہت سے گناه معاف ہو جائيں گے اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ 

  
  وضاحت

ے شک راه خدا ميں انفاق کرنا چاہئے عالنيہ ہو يا چھپا کر ہر ايک کا مفيد اور نفع بخش اثر اور فائده ہوتا ہے ۔اس لئے کہ ب
جب انسان کھلے عام اپنے مال کو راه خدا ميں خرچ کرتا ہے اور اگر يہ انفاق واجب ہو تو لوگوں کو اس طرح کے نيک کام 

  سے اس تہمت کو دور کرتا ہے کہ اپنے واجب وظيفہ پر عمل نہيں کيا ۔ کے شوق کے عالوه انفاق کرنے والے 
اور اگر مستحب ہو تو در حقيقت يہ ايک طرح کی عملی تبليغ ہے کہ لوگوں کوعمل صالح ،محرومين اور فقراء کی حمايت 

  اور مدد اور عوامی منفعت کے کاموں کو انجام دينے کا شوق پيدا کرتا ہے ۔ 
ے اور لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر انفاق کيا جائے تو اس ميں ريا کاری کا امکان کم ہوجاتا ہے اوراگر خفيہ طور س

بلکہ مزيد خلوص کے ساتھ انجام پاتا ہے خاص طور سے فقراء کی مدد کرنے ميں ان کی عزت و ٓابرو کی حفاطت زياده 
  “ نفاق بہتر ہےں ليکن خفيہ انفاق زياده بہتر ہے۔ دونوں طريقٔہ ا:”بہتر طريقہ سے ہوتی ہے ۔ اس لئے ٓايت کہہ رہی ہے 

بعض مفسرين نے کہاہے کہ يہ حکم مستحبی انفاق کے بارے ميں ہے اور واجبی انفاق جيسے زکٰوةوغيره ميں بہتر يہ ہے 
ايک بھی  کہ ہميشہ عالنيہ ہونا چاہئے ليکن يہ بات مسلّم ہے کہ دو نوں حکم (انفاق کو ظاہر کرنا يا مخفی کرنا)ميں کوئی

حکم عمومی نہيں ہے بلکہ مواقع کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ہيں لٰہذا جب تشويق کا اثر زياده ہواور خلوص کے لئے 
نقصان ده نہ ہو تو بہتر ہے کہ عالنيہ انفاق کيا جائے اور جب ٓابرو منداور باعزت افراد ہوں اور ان کی عزت وٓابرو کی 

وشيده طور سے انفاق کيا جائے اور رياکاری يا خلوص کے ختم ہو جانے کا ڈر ہو تو حفاظت کا سبب بنے کہ خفيہ اور پ
  ايسی صورت ميں خفيہ طور سے انفاق کرنا بہتر ہے۔

  بعض حديثوں مينآيا ہے کہ واجبی انفاق کو عالنيہ اور مستحبی انفاق کو پوشيده طور پر ہونا چاہئے۔
رشاد فرمايا: زکٰوة واجب کو کھلے عام اپنے مال سے نکالو اور کھلے حضرت امام جعفرصادق سے منقول ہے کہ ٓاپ نے ا

  عام انفاق کرو ليکن مستحبی انفاق کو اگر پوشيده طور سے خرچ کرو تو زياده بہتر ہے۔ 
اس طرح کی ديگر احاديث گذشتہ باتوں کے خالف نہيں ہيں اس لئے کہ واجب ذمہ داريونکی انجام دہی ميں دکھاوے کی 

ہوتی ہے اس لئے کہ واجب ہے اور ہر شخص کو انجام دينا واجب ہے اور ايک الزمی ماليات اور ٹيکس کے گنجائش کم 
مانند ہے جسے ہر فرد کو ادا کرنا ضروری ہے لٰہذا اس کو کھلے عام انجام دينا بہتر ہے۔ ليکن مستحبی انفاق جس ميں 
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يہ اور ظاہر کرنا خلوص نيت کے لئے مضر اور نقصان ده ہو وجوب کا پہلو نہيں ہوتا ليکن ايسا ہو سکتا ہے کہ اس کو عالن
  لٰہذا اس کو پوشيده طور سے انجام ديناہی زياده بہتر ہے۔

اس جملہ سے معلوم ہوتاہے کہ راه خداميں انفاق کا گناہوں کی بخشش ميں بہت گہرا اثر ہے اس “ َو يَُکفُِّر َعْنُکْم ِمْن َسيِّئَاتُِکم ”
  بعد اسی جملہ ميں فرمايا ہے :اور پروردگار تمہارے گناہوں کومعاف کردے گا ۔ لئے کہ حکم انفاق کے 

جو “ من”البتہ اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ چھوٹے سے انفاق کے اثر ميں سارے گناه معاف کر دئيے جائيں گے بلکہ کلمہ 
نفاق گناہوں ميں سے بعض گناہوںعام طور سے تبعيض يعنی (بعض ) کے لئے استعمال ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ا
  کی بخشش کا ذريعہ بنتا ہے اور وه بھی انفاق کی مقدار اور ميزان خلوص سے مربوط ہے ۔

انفاق گناہوں کی بخشش کا سبب ہے اس سلسلہ ميں شيعہ وسنی دونوں کتابوں ميں بہت سی روايات وارد ہوئی ہيں ۔انہيں ميں 
رپر انفاق کرنا غضب اٰلہی کو ختم کر ديتا ہے اورجس طرحپانی ٓاگ کو بجھا ديتا سے ايک حديث يہ بھی ہے کہ: پو شيده طو

  ہے گناہوں کو ختم کر ديتا ہے۔ 
ايک دوسری روايت ميں اس طرح ٓايا ہے کہ :سات لوگ ايسے ہيں جنہينا اس دن اپنی رحمت کے سايہ ميں لئے ہوگا جس 

  ہ ہوگا : دن اس کے سائہ رحمت کے عالوه کوئی دوسرا سايہ ن
  ۔ حاکم عادل،١
  ۔ وه جوان جو عبادت اور بندگیٔ  خدا ميں پروان چڑھے ،٢
  ۔ جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو،٣
۔ وه لوگ جو دوسروں کو هللا کے لئے دوست رکھتے ہيں اور محبت کے ساتھ ايک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہيں اور ۴

  عشق و محبت کے ساتھ جدا ہوتے ہيں۔
ايک خوبصورت اور صاحب مقام و منزلت عورت گناه کی دعوت دے اور وه شخص خدا کے خوف  ۔ وه شخص جسے۵

  سے گناه پر ٓاماده نہ ہو ۔
۔ وه شخص جو پوشيده طور سے انفاق کرے اس طرح سے کہ اگر داہنے ہاتھ سے انفاق کرے تواس کا باياں ہاتھ با خبر نہ ۶

  ہو ۔
  اس کی ٓانکھوں سے اشک جاری ہو جائيں ۔ ۔ جو شخص تنہائی ميں خدا کو ياد کرے اور ٧
ُ بَِما تَْعَملُْوَن َخبِْيرٌ ” اس جملہ کا مطلب يہ ہے کہ جو کچھ بھی انفاق کيا جا تا ہے خدا اس سے با خبر ہے چاہے عالنيہ ہو“ َوّهللاٰ

ر سے کس مقصد کے تحت يا پوشيده طور پر۔ اسی طرح وه تمہاری نيتوں سے بھی باخبر ہے ۔ انفاق کو عالنيہ يا پوشيده طو
  انجام دے رہے ہو ۔

بہر حال انفاق ميں جو چيز سب سے زياده اہم ہے وه يہ ہے مالپاک و پا کيزه ہواور عمل ميں خلوص ہو دوسروں کے باخبر 
ليم ہے ہونے يا نہ ہونے کا کوئی اثر نہيں ہے بلکہ علم خداميں ٓانا اور اس کا ٓاگاه ہونا ہی سب سے اہم چيزہے اسلئے کہ وه ع

 اور وہی ہر عمل کی جزا دينے واالہے اور ہر ظاہر وباطن سے باخبر ہے۔

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  تيسری فصل : کس پر اورکس طرح انفاق کريں؟
  

  کيسے اور کس پر انفاق کريں؟.  ١٧

  )٢۶(سورٔه اسراء: ٓايت
  اورديکھو قرابتداروں ،مسکين اور غربت زده مسافر کو اس کا حق دے دو اور خبر دار اسراف سے کام نہ لينا ۔

  )٢٧(سورٔه اسراء: ٓايت
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  اسراف کرنے والے شياطين کے بھائی ہيں اور شيطان تو اپنے پروردگار کا بہت بڑا انکار کرنے واال ہے ۔ 
  )٩٢(سورٔه اسراء:ٓايت

اور خبردارنہ اپنے ہا تھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا قرار دو اور نہبا لکل پھيال دو کہ ٓاخر ميں قابل مال مت اور خالی ہاتھ 
  بيٹھے ره جأو۔

  
   وضاحت

  انفاق ميں ميانہ روی کی رعايت کرنا

ان ٓايات ميں راه خدا ميں انفاق کرنے اور قرابتداروں ،مساکين اور غربت زده مسافروں کے حق کی ادائيگی کے بارے ميں 
کا حکم ديا گيا ہے  اسالمی احکام کو بيان کيا گيا ہے اور انفاق کرنے ميں ہر طرح کے اسراف اور فضول خرچی سے پرہيز

قرابتداروں اور رشتہ ”اور خدا وندعالم ان احکام کو چند مرحلے ميں بيان فرمايا ہے: پہلے مرحلے ميں ارشادفرماتا ہے: 
  داروں کا حق انہيں دے دو: َوَء ا ِت َذااْلقُْربَٰی َحقَّہ

بِْيلِ اور مساکين اور غربت زده مسافرين کاحق بھی ان کے حوالے کر دو:َواْلِمْسکِ    ْيَن َواْبَن السَّ
ْر تَْبِذْيراً    اور خبردار اسراف سے کام نہ لو : َواَلْ تُبَذِّ

کلمہ تبذير مصدر بذرسے بيج اور چھڑکنے کے معنی ميں ہے ليکن يہ کلمہ اس وقت بوال جاتا ہے جب انسان اپنے اموال کو 
  چھڑکنا اور پھيالنا) ہے۔ “( ت وپاشريخ”غير منطقی اور نا مناسب طريقہ سے خرچ کرے۔ فارسی ميں مترادف 

دوسرے لفظوں ميں، تبذير يہ ہے کہ مال کو نادرست مقام پر خرچ کيا جائے اگر چہ کم ہی کيو ں نہ ہو ،اور اگر اسے اس 
  کے صحيح مقام پر خرچ کيا جائے توتبذير نہيں ہے اور اگر يہی حد سے بڑھ جائے تو اسے اسراف کہتے ہےں۔

م جعفر صادق سے منقول ہے کہ ٓاپ نے اس ٓائہ کريمہ کے ذيل ميں ايک سوال کرنے والے کے جواب تفسير عياشی ميں اما
  ميں فرمايا:

ِ فَہَُو ُمْقتَِصدٌ  ٌرَو َمْن اَْنفََق ِفْی َسبِْيِل ّهللاٰ   َمْن اَْنفََق َشْيئاًفِْی َغْيِر طَاَعِة ّهللاٰ فَہَُو ُمبَذِّ
کرنے واال مبذر(اسراف کرنے واالہے) اور راه خدا ميں خرچ کرنے واال  غيراطاعت پروردگارميں اپنے مال کو خرچ

  مقتصد اور ميانہ روہے ۔
ايک دوسری حديث ميں ٓانحضرت سے منقول ہے کہ ايک دن ٓاپ نے حاضرين کی مہمان نوازی کے لئے کھجور النے کا 

يہ کام نہ کرو اس لئے کہ يہ تبذير ”ے فرمايا : حکم ديا ۔ بعض لوگوں نے کھجور کھا کر اس دانہ کو دور پھينک ديا تو ٓاپ ن
  “اور اسراف ہے اور خدا ضائع کرنے کو دوست نہيں رکھتا۔

مسئلہ اسراف اور تبذير کو واضح کرنے کے لئے اس حد تک کوشش کی گئی ہے کہ ايک حديث مينآيا ہے کہ : رسول خدا 
مصروف تھے اوروه بہت زياده پانی بہا رہے تھے ايک راستہ سے گذررہے تھے۔ ٓاپ کے صحابی، سعد وضو کرنے ميں 

ٓاپ نے يہ ديکھ کر سعد سے فرمايا: اے سعد! کيوں اسراف کر رہے ہو؟! سعدنے عرض کيا :کيا وضوکرنے ميں بھی 
نہ ہو اور بے شک اگرچہ تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے ہی کيوں“(نََعْم اِْن ُکْنَت َعلٰی نَْہٍرَجارٍ :”اسراف ہوتا ہے؟ ٓاپ نے فرمايا 

  اس سے وضو کرو۔)
سے مراد سارے قرابتدار ہيں ياصرف رسولخدا کے قرابتدار مراد ہيں؟(اس لئے کہ ٓايت ميں “ِذی اْلقُْربٰی ”ٓائہ کريمہ ميں 

  خطاب ٓانحضرت سے ہے )اس سلسلہ ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے۔
ا کے قرابتدار ہيں يہا ں تک بعض روايتوں ميں يہ ٓايا ہے کہ يہ متعدد روايات ميں ٓايا ہے کہ ذی القربٰی سے مراد رسول خد

  ٓايت جناب فاطمہ زہرا سالم هللا عليھا کو باغ فدک بخشنے کے سلسلہ ميں نازل ہوئی ہے۔
ليکن جيسا کہ پہلے بھی کئی بار بيان کيا جا چکا ہے کہ اس قسم کی روايات ٓايت کے عمومی معنی کو محدود نہيں کرتی ہيں 

  يہ روايات ٓايت کے واضح مصداق کو بيان کرتی ہيں ۔  بلکہ
ميں پيغمبر اسالم سے خطاب اس حکم کے ٓانحضرت سے مخصوص ہونے کی دليل نہيں ہے اس لئے کہ “ و ٓا ت”لٰہذا جملہ

وسی وه سارے احکام جو ان ٓايات ميں وارد ہوئے ہيں جيسے تبذير سے نہی، سائل اور مسکين کے ساتھ اچھا برتأو يا کنج
اور اسراف سے منع ان سارے احکام کے مخاطب ٓانحضرت ہيں جبکہ يہ احکام صرف پيغمبر سے مخصوص نہيں ہيں بلکہ 

  يہ عام ہيں۔
ايک قابل توجہ بات يہ بھی ہے کہ قرابتدار وں ، مساکين اور غربت زده مسافر وں کے حق کی ادائيگی کے بعد تبذير اور 
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ره ہے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ قرابتداروں ،مسکين اور غربت زده مسافر کے ساتھ اسراف سے روکنا اس بات کی طرف اشا
انسانی عطوفت ادائيگی ميں اتنی زيادتی نہ ہو جائے کہ ان کے استحقاق سے زياده ان پر انفاق کرکے اسراف اور فضول 

  خرچی ميں مبتال ہو جأواس لئے کہ اسراف ہر جگہ مذموم اور قابل مالمت ہے 
ِرْيَن َکانُْوابعد وال ی ٓايت سے منع کرنے کی دليل کو بيان کر رہی ہے کہ: اسراف کرنے والے شيا طين کے بھائی ہيں :اِنَّ اْلُمبَذِّ

يَا ِطْينِ    اِْخَواَن الشَّ
بے شک اسراف کرنے والے،شيطان کے بھائی ہيں اس لئے کہ شيطان کا کام فساد وتباہی ہے اسراف کرنے والے بھی خدا 

  ں کو تباه وبرباد اوراسے غلط طريقہ سے خرچ کرکے ضائع وبرباد کر ہيں ۔کی نعمتو
لٰہذا وه لوگ جو اضافی کھانا پکا کے، پھينک ديتے ہيں اور وه لوگ جو دکھاوے کی غرض سے پانچ مہمانوں کے لئے بيس 

جو دوسرے ملکوں ميں زراعتی ٓادميوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہيں اور بقيہ کھانے کو ضائع کرديتے ہيں اور وه افراد 
اور مہنگی چيزوں کی مہنگائی کو باقی رکھنے کےلئے کافی مقدار ميں گيہوں اور مکھن کو دريا ميں پھينک ديتے ہيں، سب

  کے سب شيطان کے بھائی ہيں بلکہ ان ميں بہت سے خود شيطان ہيں۔ 
بھی روک لگائی ہے۔ فرماتا ہے:اپنے ہاتھوں کو اپنی اس کے بعد والی ٓايت ميں کنجوسی سے منع کيا گيا ہے اور اسراف پر 

  گردنوں سے بندھا ہوا قرار نہ دو ،َواَلْتَْجَعْل يََدَک َمْغلُْولَةً اِلٰی ُعنُقِکَ 
يہ لطيف و دقيق تعبير اس بات کی طرف اشاره ہے کہ انفاق کرنے واال ہاتھ رکھو اور کنجوسوں کی طرح نہ ہو جأوجو اپنے 

  ردنونسے زنجير کے ذريعہ باندھے ہوئے ہيں اور وه دوسروں کی مدد اور ان پر انفاق نہيں کر سکتے ۔ ہاتھوں کو اپنی گ
دوسری طرف اپنے ہاتھوں کو بہت زياده نہ کھول دو اور بے حساب و کتاب بخشش اور سخاوت کرنے لگو جو تمہيں کام 

ے الگ تھلگ ہو جانے کا سبب بن جائے :َواَلْ اور کاروبار سے روک دے اور دوسروں کی مالمت اور مذمت اور لوگوں س
ْحُسوراً    تَْبُسْطھَا ُکلَّ اْلبَْسِط فَتَْقُعَدَملُْوماًمَّ

کنجوسی کی طرف اشاره ہے اسی طرح ہاتھوں کا مکمل طور سے کھال ہونا بھی “ ہاتھ کا گردن سے بندھا ہونا”جس طرح 
  سے معلوم ہوتا ہی ہے ۔ “اَلْ تَْبُسْطھَا ُکلَّ اْلبَْسِط ”بے حساب انفاق اور بخشش کی طرف اشاره ہے جيسا کی جملہ 

  اور کلمہ تقعد جو مصدر قعود سے بيٹھنے کے معنی ميں ہے کام سے بے کام ہوجانے کی طرف اشاره ہے۔ 
تعبيرملوم اس بات کی طرف اشاره ہے کہ کبھی کبھی بہت زياده انفاق اور بخشش نہ صرف يہ کہ انسان کو کام کاج اور 

  دگی کے ضروری کاموں سے روک ديتا ہے بلکہ مالمت کرنے والوں کی زبان کو بھی کھول ديتا ہے۔زن
محسور مصدر حسر سے برہنہ کرنے کے معنی ميں ہے ،اسی لئے حاسراس سپاہی کو کہتے ہيں جس کے بدن پر زره اور 

  سر پر ٹوپی (خود) نہ ہو۔ 
ه جائيں انہيں حسير اور حاسرکہا جاتا ہے گويا ان کے بدن کے وه جانور جو زياده چلنے کی وجہ سے تھک کر پيچھے ر

  سار ے گوشت يا ساری طاقت وقوت جواب دے ديتی ہے اور وه برہنہ ہو جاتے ہيں ۔ 
اس کے بعد ٓايت کے اس معنی ميں وسعت پيدا ہوئی اورہر تھکے اور منزل مقصود تک پہنچنے سے عاجز شخص کو 

  محسوريا حا سرکہا جانے لگا ۔ 
ہرحال جب بھی انفاق اور بخشش حد سے بڑھ جائے اور انسان کی ساری توانائی وقوت اسی ميں خرچ ہونے لگے تو ظاہر ب

سی بات ہے کہ انسان کام کاج اور زندگی کی ضروريات کو پورا کرنے سے پيچھے ره جائے گا اور نتيجہ ميں لوگوں سے 
  اس کا رابطہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ 

نزول ميں اس بات کو واضح طور پر مالحظہ کيا جا سکتا ہے۔ اس روايت ميں اس ٓايت کی شان نزول کو  اس ٓايت کے شان
  اس طرح سے بيان کيا گيا ہے : 

ايک دن رسول خدا گھر ميں تشريف فرما تھے ، ايک سائل نے دق الباب کيا چونکہ اس وقت ٓانحضرت کے پاس اسے دينے 
ے ٓانحضرت سے ان کے پيراہن کا تقاضا کر ليا ٓاپ نے اسے اپنا پيراہن عطا کر ديا اور کے لئے کوئی چيز نہ تھی لٰہذا اس ن

اس دن نماز کے لئے مسجد ميں حاضر نہ ہو سکے ۔ اس واقعہ نے کفار کی زبان کو مالمت کے لئے کھول ديا اور وه کہنے 
  ماز کو بھول گئے۔ لگے کہ محمد سوتے ره گئے يا دوسرے کاموں ميں مصروف ہونے کی وجہ سے اپنی ن

کا مصداق بھی قرار پايا اسی “ ملوم ومحسور”اس طرح يہ کام دشمن کی مالمت اور دوستوں سے دوری کا سبب ہوا اور
  وقت مذکوره باال ٓايت نازل ہوئی اور رسول خداکو ايسے کام کی تکرار سے منع کيا ۔ 

  ہم ٓائنده بحث کريں گے ۔اس ٓايت کا ظاہری حکم ايثار کے خالف نہيں ہے جس کے بارے ميں 
بعض ا فراد نے يہ بھی نقل کيا ہے کہ کبھی کبھی رسولخدا بيت المال کے سارے اموال فقراء ميناس طرح تقسيم کر ديتے 
تھے کہ اگر بعد ميں کوئی ضرورت مند ٓاجائے تو اسے دينے کے لئے کچھ نہيں بچتا تھا اور اس کے سامنے شرمنده ہونا 
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اوقات ٓانے واال ضرورت مند شخص ٓاپ کی مذمت اور مالمت کرنے لگتا تھا۔ جس سے ٓانحضرت کو پڑتا تھا ۔ اور بسا 
تکليف ہوتی تھی لٰہذا حکم نازل ہوا کہ نہ ہی بيت المال کے پورے مال کاانفاق کر ديا جائے اور نہ ہی پورے مال کو بچائے 

  رکھا جائے تا کہ ٓائنده اس طرح کی مشکالت پيش نہ ٓائيں ۔ 
  
  احتوض

ان ٓايات ميں راه خدا ميں انفاق کرنے اور قرابتداروں ،مساکين اور غربت زده مسافروں کے حق کی ادائيگی کے بارے ميں 
اسالمی احکام کو بيان کيا گيا ہے اور انفاق کرنے ميں ہر طرح کے اسراف اور فضول خرچی سے پرہيز کا حکم ديا گيا ہے 

قرابتداروں اور رشتہ ”لے ميں بيان فرمايا ہے: پہلے مرحلے ميں ارشادفرماتا ہے: اور خدا وندعالم ان احکام کو چند مرح
  داروں کا حق انہيں دے دو: َوَء ا ِت َذااْلقُْربَٰی َحقَّہ

بِْيلِ    اور مساکين اور غربت زده مسافرين کاحق بھی ان کے حوالے کر دو:َواْلِمْسِکْيَن َواْبَن السَّ
ْر تَْبِذْيراً  اور خبردار اسراف سے کام نہ لو   : َواَلْ تُبَذِّ

کلمہ تبذير مصدر بذرسے بيج اور چھڑکنے کے معنی ميں ہے ليکن يہ کلمہ اس وقت بوال جاتا ہے جب انسان اپنے اموال کو 
  چھڑکنا اور پھيالنا) ہے۔ “( ريخت وپاش”غير منطقی اور نا مناسب طريقہ سے خرچ کرے۔ فارسی ميں مترادف 

ير يہ ہے کہ مال کو نادرست مقام پر خرچ کيا جائے اگر چہ کم ہی کيو ں نہ ہو ،اور اگر اسے اس دوسرے لفظوں ميں، تبذ
  کے صحيح مقام پر خرچ کيا جائے توتبذير نہيں ہے اور اگر يہی حد سے بڑھ جائے تو اسے اسراف کہتے ہےں۔

ل ميں ايک سوال کرنے والے کے جواب تفسير عياشی ميں امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ ٓاپ نے اس ٓائہ کريمہ کے ذي
  ميں فرمايا:

ِ فَہَُو ُمْقتَِصدٌ  ٌرَو َمْن اَْنفََق ِفْی َسبِْيِل ّهللاٰ   َمْن اَْنفََق َشْيئاًفِْی َغْيِر طَاَعِة ّهللاٰ فَہَُو ُمبَذِّ
کرنے واال  غيراطاعت پروردگارميں اپنے مال کو خرچ کرنے واال مبذر(اسراف کرنے واالہے) اور راه خدا ميں خرچ

  مقتصد اور ميانہ روہے ۔
ايک دوسری حديث ميں ٓانحضرت سے منقول ہے کہ ايک دن ٓاپ نے حاضرين کی مہمان نوازی کے لئے کھجور النے کا 

يہ کام نہ کرو اس لئے کہ يہ تبذير ”حکم ديا ۔ بعض لوگوں نے کھجور کھا کر اس دانہ کو دور پھينک ديا تو ٓاپ نے فرمايا : 
  “ہے اور خدا ضائع کرنے کو دوست نہيں رکھتا۔ اور اسراف

مسئلہ اسراف اور تبذير کو واضح کرنے کے لئے اس حد تک کوشش کی گئی ہے کہ ايک حديث مينآيا ہے کہ : رسول خدا 
ايک راستہ سے گذررہے تھے۔ ٓاپ کے صحابی، سعد وضو کرنے ميں مصروف تھے اوروه بہت زياده پانی بہا رہے تھے 

يکھ کر سعد سے فرمايا: اے سعد! کيوں اسراف کر رہے ہو؟! سعدنے عرض کيا :کيا وضوکرنے ميں بھی ٓاپ نے يہ د
بے شک اگرچہ تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے ہی کيوں نہ ہو اور“(نََعْم اِْن ُکْنَت َعلٰی نَْہٍرَجارٍ :”اسراف ہوتا ہے؟ ٓاپ نے فرمايا 

  اس سے وضو کرو۔)
سے مراد سارے قرابتدار ہيں ياصرف رسولخدا کے قرابتدار مراد ہيں؟(اس لئے کہ ٓايت ميں “بٰی ِذی اْلقُرْ ”ٓائہ کريمہ ميں 

  خطاب ٓانحضرت سے ہے )اس سلسلہ ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے۔
کہ يہ متعدد روايات ميں ٓايا ہے کہ ذی القربٰی سے مراد رسول خدا کے قرابتدار ہيں يہا ں تک بعض روايتوں ميں يہ ٓايا ہے 

  ٓايت جناب فاطمہ زہرا سالم هللا عليھا کو باغ فدک بخشنے کے سلسلہ ميں نازل ہوئی ہے۔
ليکن جيسا کہ پہلے بھی کئی بار بيان کيا جا چکا ہے کہ اس قسم کی روايات ٓايت کے عمومی معنی کو محدود نہيں کرتی ہيں 

  بلکہ يہ روايات ٓايت کے واضح مصداق کو بيان کرتی ہيں ۔ 
ميں پيغمبر اسالم سے خطاب اس حکم کے ٓانحضرت سے مخصوص ہونے کی دليل نہيں ہے اس لئے کہ “ و ٓا ت”ا جملہلٰہذ

وه سارے احکام جو ان ٓايات ميں وارد ہوئے ہيں جيسے تبذير سے نہی، سائل اور مسکين کے ساتھ اچھا برتأو يا کنجوسی 
ں جبکہ يہ احکام صرف پيغمبر سے مخصوص نہيں ہيں بلکہ اور اسراف سے منع ان سارے احکام کے مخاطب ٓانحضرت ہي

  يہ عام ہيں۔
ايک قابل توجہ بات يہ بھی ہے کہ قرابتدار وں ، مساکين اور غربت زده مسافر وں کے حق کی ادائيگی کے بعد تبذير اور 

زده مسافر کے ساتھ  اسراف سے روکنا اس بات کی طرف اشاره ہے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ قرابتداروں ،مسکين اور غربت
انسانی عطوفت ادائيگی ميں اتنی زيادتی نہ ہو جائے کہ ان کے استحقاق سے زياده ان پر انفاق کرکے اسراف اور فضول 

  خرچی ميں مبتال ہو جأواس لئے کہ اسراف ہر جگہ مذموم اور قابل مالمت ہے 
ِرْيَن َکانُْوا بعد والی ٓايت سے منع کرنے کی دليل کو بيان کر رہی ہے کہ: اسراف کرنے والے شيا طين کے بھائی ہيں :اِنَّ اْلُمبَذِّ
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يَا ِطْينِ    اِْخَواَن الشَّ
بے شک اسراف کرنے والے،شيطان کے بھائی ہيں اس لئے کہ شيطان کا کام فساد وتباہی ہے اسراف کرنے والے بھی خدا 

  باد کر ہيں ۔کی نعمتوں کو تباه وبرباد اوراسے غلط طريقہ سے خرچ کرکے ضائع وبر
لٰہذا وه لوگ جو اضافی کھانا پکا کے، پھينک ديتے ہيں اور وه لوگ جو دکھاوے کی غرض سے پانچ مہمانوں کے لئے بيس 
ٓادميوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہيں اور بقيہ کھانے کو ضائع کرديتے ہيں اور وه افراد جو دوسرے ملکوں ميں زراعتی 

و باقی رکھنے کےلئے کافی مقدار ميں گيہوں اور مکھن کو دريا ميں پھينک ديتے ہيں، سباور مہنگی چيزوں کی مہنگائی ک
  کے سب شيطان کے بھائی ہيں بلکہ ان ميں بہت سے خود شيطان ہيں۔ 

اس کے بعد والی ٓايت ميں کنجوسی سے منع کيا گيا ہے اور اسراف پر بھی روک لگائی ہے۔ فرماتا ہے:اپنے ہاتھوں کو اپنی 
  سے بندھا ہوا قرار نہ دو ،َواَلْتَْجَعْل يََدَک َمْغلُْولَةً اِلٰی ُعنُقِکَ  گردنوں

يہ لطيف و دقيق تعبير اس بات کی طرف اشاره ہے کہ انفاق کرنے واال ہاتھ رکھو اور کنجوسوں کی طرح نہ ہو جأوجو اپنے 
  ی مدد اور ان پر انفاق نہيں کر سکتے ۔ ہاتھوں کو اپنی گردنونسے زنجير کے ذريعہ باندھے ہوئے ہيں اور وه دوسروں ک

دوسری طرف اپنے ہاتھوں کو بہت زياده نہ کھول دو اور بے حساب و کتاب بخشش اور سخاوت کرنے لگو جو تمہيں کام 
اور کاروبار سے روک دے اور دوسروں کی مالمت اور مذمت اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانے کا سبب بن جائے :َواَلْ 

ْحُسوراً تَْبُسْطھَا    ُکلَّ اْلبَْسِط فَتَْقُعَدَملُْوماًمَّ
کنجوسی کی طرف اشاره ہے اسی طرح ہاتھوں کا مکمل طور سے کھال ہونا بھی “ ہاتھ کا گردن سے بندھا ہونا”جس طرح 

  ۔  سے معلوم ہوتا ہی ہے“اَلْ تَْبُسْطھَا ُکلَّ اْلبَْسِط ”بے حساب انفاق اور بخشش کی طرف اشاره ہے جيسا کی جملہ 
  اور کلمہ تقعد جو مصدر قعود سے بيٹھنے کے معنی ميں ہے کام سے بے کام ہوجانے کی طرف اشاره ہے۔ 

تعبيرملوم اس بات کی طرف اشاره ہے کہ کبھی کبھی بہت زياده انفاق اور بخشش نہ صرف يہ کہ انسان کو کام کاج اور 
  ں کی زبان کو بھی کھول ديتا ہے۔زندگی کے ضروری کاموں سے روک ديتا ہے بلکہ مالمت کرنے والو

محسور مصدر حسر سے برہنہ کرنے کے معنی ميں ہے ،اسی لئے حاسراس سپاہی کو کہتے ہيں جس کے بدن پر زره اور 
  سر پر ٹوپی (خود) نہ ہو۔ 

کے وه جانور جو زياده چلنے کی وجہ سے تھک کر پيچھے ره جائيں انہيں حسير اور حاسرکہا جاتا ہے گويا ان کے بدن 
  سار ے گوشت يا ساری طاقت وقوت جواب دے ديتی ہے اور وه برہنہ ہو جاتے ہيں ۔ 

اس کے بعد ٓايت کے اس معنی ميں وسعت پيدا ہوئی اورہر تھکے اور منزل مقصود تک پہنچنے سے عاجز شخص کو 
  محسوريا حا سرکہا جانے لگا ۔ 

ی ساری توانائی وقوت اسی ميں خرچ ہونے لگے تو ظاہر بہرحال جب بھی انفاق اور بخشش حد سے بڑھ جائے اور انسان ک
سی بات ہے کہ انسان کام کاج اور زندگی کی ضروريات کو پورا کرنے سے پيچھے ره جائے گا اور نتيجہ ميں لوگوں سے 

  اس کا رابطہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ 
اس روايت ميں اس ٓايت کی شان نزول کو  اس ٓايت کے شان نزول ميں اس بات کو واضح طور پر مالحظہ کيا جا سکتا ہے۔

  اس طرح سے بيان کيا گيا ہے : 
ايک دن رسول خدا گھر ميں تشريف فرما تھے ، ايک سائل نے دق الباب کيا چونکہ اس وقت ٓانحضرت کے پاس اسے دينے 

پنا پيراہن عطا کر ديا اور کے لئے کوئی چيز نہ تھی لٰہذا اس نے ٓانحضرت سے ان کے پيراہن کا تقاضا کر ليا ٓاپ نے اسے ا
اس دن نماز کے لئے مسجد ميں حاضر نہ ہو سکے ۔ اس واقعہ نے کفار کی زبان کو مالمت کے لئے کھول ديا اور وه کہنے 

  لگے کہ محمد سوتے ره گئے يا دوسرے کاموں ميں مصروف ہونے کی وجہ سے اپنی نماز کو بھول گئے۔ 
کا مصداق بھی قرار پايا اسی “ ملوم ومحسور”وں سے دوری کا سبب ہوا اوراس طرح يہ کام دشمن کی مالمت اور دوست

  وقت مذکوره باال ٓايت نازل ہوئی اور رسول خداکو ايسے کام کی تکرار سے منع کيا ۔ 
  اس ٓايت کا ظاہری حکم ايثار کے خالف نہيں ہے جس کے بارے ميں ہم ٓائنده بحث کريں گے ۔

ے کہ کبھی کبھی رسولخدا بيت المال کے سارے اموال فقراء ميناس طرح تقسيم کر ديتے بعض ا فراد نے يہ بھی نقل کيا ہ
تھے کہ اگر بعد ميں کوئی ضرورت مند ٓاجائے تو اسے دينے کے لئے کچھ نہيں بچتا تھا اور اس کے سامنے شرمنده ہونا 

نے لگتا تھا۔ جس سے ٓانحضرت کو پڑتا تھا ۔ اور بسا اوقات ٓانے واال ضرورت مند شخص ٓاپ کی مذمت اور مالمت کر
تکليف ہوتی تھی لٰہذا حکم نازل ہوا کہ نہ ہی بيت المال کے پورے مال کاانفاق کر ديا جائے اور نہ ہی پورے مال کو بچائے 

  رکھا جائے تا کہ ٓائنده اس طرح کی مشکالت پيش نہ ٓائيں ۔ 
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  ايک سوال کا جواب
فقير اور مسکين افراد ہی کيونہوں کہ ہم کو انفاق کرنا پڑے کيا يہ بہتر نہ ہوتا کہ يہاں پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ محروم 

  خداوند عالم انہيں ان کی ضرورت کی تمام چيزيں عطا کر ديتاتا کہ ہم ان اوپر انفاق کرنے کے محتاج نہ ہوتے؟
  

  -جواب 
  : -م فرماتا ہے ٓايت کا ٓاخری حصہ گويا اسی سوال کے جواب کی طرف اشاره ہے پروردگار عال

  
دراصل يہ تمہارے لئے ايک امتحان ہے ورنہ پروردگار کے لئے ہر چيز ممکن ہے وه اس طرح سے تمہاری تربيت کرنا 

  چاہتا ہے اور تمہارے اندر سخاوت، فدا کاری اور ايثار کے جذبہ کو پروان چڑھا نا چاہتا ہے ۔ 
سر کشی پر اتر ٓائيں گے لٰہذا ان کی مصلحت اسی ميں ہے کہ  اس کے عالوه اگربعض لوگ بالکل بے نياز ہو جائينتو وه

انہيں ايک معين مقدار ميں روزی دی جائے جو نہ ہی ان کے فقراور تنگدستی کا سبب ہو اور نہ ہی طغيان اور سرکشی کا 
  باعث ہو۔ 

الوه ) کی روزی ميں وسعت ان سب باتوں کے عالوه انسانوں ( کچھ موارد کے عالوه يعنی بے کار اور معمولی افراد کے ع
اور تنگی کا تعلق خود ان کی سعی و کوشش سے ہے اور يہ کہ خدا وند عالم فرما رہا ہے کہ:وه جس کی روزی کو چاہتا ہے
تنگ يا کشاده کر ديتا ہے۔ يہ مشيت پروردگار بھی اس کی حکمت کے مطابق ہے اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ جو بھی

  کا حصہ زياده اور جس کی سعی و کوشش کم ہوگی وه اتنا ہی محروم ہوگا۔ زياده کوشش کرے گا اس
بعض مفسرين نے اس ٓايت اور اس سے پہلے کی ٓايات کے درميان رابطہ کے سلسلہ ميں اس احتمال کو قبول کيا ہے کہ اس 

ہ ٓايت يہ پيغام دينا چاہتی ہے کہ ٓاخری فقره ميں انفاق ميں افراط و تفريط سے منع کرنے کی دليل کو بيان کيا گيا ہے۔ گوياي
پروردگار بھی اپنی ساری قدرت کے باوجود روزی عطا کرنے ميں درميانی راستہ اختيار کرتا ہے اور حد وسط کی رعايت 

کرتا ہے نہ ہی اتنا زياده عطا کرتا ہے کہ فساد اور تباہی کا سبب بن جائے اور نہ ہی روزی ميں اتنی تنگی کرتا ہے کہ 
  مت ميں پڑ جائے يہ تمام چيزيں بندوں کے حاالت کی رعايت اور ان کی بھالئی کے پيش نظر ہيں ۔ انسان زح

 لٰہذا بہتر يہی ہے کہ تم بھی اخالق اٰلہی کو اپنأو ، اعتدال اور درميانی راستہ اختيار کرو اور افراط وتفريط سے پرہيز کرو ۔
 

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  چند نکتے
  يہاں پر محترم قارئين کو چند اہم نکات کی طرف متوجہ کرتے ہيں :

  الف) فضول خرچی کی بال

بے شک روئے زمين پر موجود پروردگار کی نعمتيں،زمين پر بسنے والوں کے لئے کافی ہيں مگراس شرط کے ساتھ کہ 
انھيں بال وجہ ضائع اور اسراف نہ کيا جائے بلکہ صحيح اور معقول طريقہ سے ان سے استفاده کيا جائے اس لئے کہ يہ 

  استعمال اور اسراف سے متٔاثر ہو کر ختم نہ ہو جائيں ۔نعمتيں اتنی زياده اور المحدود بھی نہيں ہيں کہ غلط 
بے شک زمين کے ايک حصہ پر اسراف وتبذير، دوسرے حصے والو ں کی محرومی کا سبب ہے يا ٓاج کے انسانوں کا 

اسراف کرنا ٓائنده نسلوں کی محرومی کا باعث ہے يہ بات اس دور مينبھی بہت واضح ہے اور ہر شخص اس کوسمجھ سکتا 
کہ اس زمانہ ميں جب اخراجات ٓاج کی طرح نہ تھے، اسالم نے انسانوں کو خبردار کيا کہ زمين پر موجود خدا کی ہے 

نعمتوں کے استعمال ميں اسراف وتبذير سے کام نہ ليں ۔ اور قرٓان کريم نے متعدد ٓايات ميں اسراف کرنے والوں کی سختی 
  ه عمل سے منع کيا ہے ۔سے مذمتاور مالمت کی ہے اور انھيں اس نا پسنديد
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  )١( ايک جگہ فرماتا ہے: اسراف نہ کرو کہ خدا وند اسراف کرنے والونکو دوست نہيں رکھتا :
  )٢( دوسرے مقام پر اسراف اورزيادتی کرنے والوں کو جہنمی قرار ديتے ہو ئے فرمايا:

  )٣( :ايک مقام پر ايسے افراد کی اطاعت اورپيروی کرنے سے لوگوں کو منع فرمايا 
  )۴( :عذاب اٰلہی ان کے انتظار ميں ہے 

  )۵( :اور اسراف اور زياده روی ايک فرعونی عمل ہے
  )۶( :ايسے افراد ہدايت اٰلہی سے محروم ہوتے ہيں

  )٧( ٓاخر کار اسراف اور زيادتی کرنے والوں کا انجام ہالکت اور نابودی ہے:
ھی اسراف اورزيادتی کرنے والوں کو شيطان کا بھا ئی اور جيسا کہ پہلے بھی مالحظہ کر چکے ہيں کہ ان ٓايات ميں ب

  ساتھی قرار ديا گيا ہے۔ 
  اسراف کيا ہے؟

اسراف ايک عام معنی ميں ہے۔ اسراف ہر اس کام کو کہتے ہيں جسے انجام دينے ميں انسان حد سے تجاوز کر جائے عام 
  طور سے يہ کلمہ مالی اخراجات کے سلسلہ ميں استعمال ہوتا ہے۔ 

” يات قرٓانی سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اسراف سختی کے مقا بلے ميں ہے جيسا کہ پروردگار عالم نے فرما يا ہے: آ 
 ً   “ َوالَِّذْيَن اَِذااَْنفَقُْوا لَْم يُْسِرفُْوا َولَْم يَْقتُُرْوا َوَکاَن بَْيَن َذالَِک قَِواما
ر نہ سختی سے کام ليتے ہيں بلکہ درميانی راستہ اختيار کرتے اور وه لوگ جو انفاق کرتے وقت نہ اسراف کرتے ہيں او

  )۶٧ہيں۔(سورئہ فرقان/ٓايت/
________________________________________  

  ٣١۔ سورٔه اعراف: ٓايت١۴١سورٔه انعام :ٓايت )١(
  ۴٣سورٔه غافر: آيت )٢( 
  ١۵١شعراء:ٓايت ٧سوره) ٣(

  ٣۴سورٔه ذاريات:ٓايت)۴( 
  ٨٣: ٓايتسورٔه يونس) ۵(

  ٢٨سورٔه غافر:ٓايت )۶( 
   ٩سورٔه انبياء: ٓايت )٧(

  

  ب) اسراف و تبذير کے درميان فرق

اسراف و تبذيرکے درميان کيا فرق ہے ؟اس سلسلہ ميں مفسرين نے کوئی خاص بحث نہيں کی ہے ليکن ان دونوں کلمہ کے 
لمہ ايک دوسرے کے مقابلہ ميں ہوں تو اسراف مصدر کو پيش نظر رکھتے ہوئے ايسا معلوم ہوتا ہے کہ جب يہ دونوں ک

کسی چيز کو ضائع کئے بغير حداعتدال سے خارج ہو جانے کے معنی مينہے مثالً ہم ايسا گراں قيمت لباس جس کی قيمت 
ہماری ضرورت کے لباس سے دس گنا زياده ہو يااپنے کھانے کو اتنے زياده پيسے سے تيار کريں کہ اتنے پيسے ميں کئی 

کو کھانا کھال سکتے ہوں ۔ يہاں پر ہم نے حد سے تجاوز کيا ہے۔ ليکن ظاہراًکوئی چيز ضائع اور برباد نہيں ہوئی ہے۔لوگوں 
يہ ہے کہ کسی چيز کو اس طرح استعمال يا خرچ کيا جائے کہ وه ضائع اور بربادہو جائے۔مثالًدو مہمانوں کے “تبذير”ليکن 

ر بچے ہوئے کھانے کو کوڑے دان ميں ڈال کر برباد کر ديا جائے جيسا کہ بعض لئے دس ٓادميوں کا کھانا پکايا جائے او
  ثروت مند افرادايسا ہی کرتے ہيں ۔

  ليکن کبھی کبھی يہ دونوں ايک ہی معنی ميں استعمال ہوتے ہيں اور تاکيد کے لئے ايک ساتھ الئے جاتے ہيں ۔
  ارشاد فرماتے ہيں  -حضرت علی 

 ی غير حقّہ تبذير واسراف وہو ير فع صاحبہ فی الّدنيا ويضعہ فی اآلخرة ويکرمہ فی النّاس ويھينہ عندّهللاٰ ٔاَالؤاّن اِعطاء المال ف
ٓاگاه ہو جأو کہ غير مورد استحقاق ميں مال کو خرچ کرنا اسراف وتبذير ہے ممکن ہے يہ عمل دنيا ميں انسان کے مرتبہ کو 

ر دے گااور ممکن ہے کہ لوگوں کی نظر ميں احترام و اکرام کا سبب بنے ليکنبلند کر دے ليکن يقينا ٓاخرت ميں اسے ذليل ک
  خدا وند عالم کی بارگاه ميں اسے رسوا کر دے گا ۔ (نہج البالغہ عالمہ)

مذکوره ٓايت کے ذيل ميں بيان کيا گياہے کہ اسالمی احکام ميں اسراف اور تبذير سے ممانعت کے سلسلہ ميں اس قدر تا کيد 
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ے کہ وضو کے لئے زياده پانی بہانا اگر چہ جاری نہر کا پانی ہی کيوں نہ ہو منع کيا گيا ہے اور امام جعفر صادق کی گئی ہ
  نے کھجور کے ايک بيج کو پھينکنے سے منع فرمايا ہے ۔ 

اس دور ميں جب بعض دانشمندوں نے بعض چيزوں کی کمی کا احساس کيا تو ہر چيز کے استفاده کی طرف خاص توجہ دی
يہاں تک کہ کوڑے سے بہترين کھاد بناتے اور ردی چيزوں سے ضرورت کے سامان بناتے ہيں اور گندے پانی کو صاف 
کرکے اسے کھيتی ميں استفاده کے قابل بناتے ہيں اس لئے کہ انہوں نے احساس کر ليا ہے کہ دنيا ميں موجود مواد ال محدود

ے ۔ پس ضروری ہے کہ تمام چيزوں سے ہر اعتبار سے استفاده کيا نہينہے کہ جن سے ٓاسانی سے صرف نظر کيا جا سک
  جائے کيا ايسے حا الت ميں بھی اسراف و تبذير ہے ؟ 

  (ج) کيا انفاق، ميانہ روی اورايثار کے درميان کوئی تضاد پايا جاتا ہے؟
سورٔه دہر، اورقرٓان کی دوسری انفاق ميں ميانہ روی کا حکم دےنے والی مذکوره ٓايات کے پيش نظر يہ سوال پيش ہے کہ 

ٓايات اور روايات ميں ايسے ايثار کرنے والوں کی مدح کی گئی ہے جو سخت حاالت ميں بھی اپنے اموال ميں سے دوسروں 
  پر انفاق کرتے تھے يہ دونوں حکم کس طرح ٓاپس ميں ساز گار ہيں ؟ 
کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وهمذکوره باال ٓايات کے شان نزول اور دوسرے قرينوں ميں غوروفکر 

  يہ ہے کہ: 
انفاق ميں ميانہ روی کا حکم وہاں پر ہے جہاں بہت زياده بخشش اور انفاق انسانی زندگی ميں بہت زياده حيرانی و پريشانی 

اور ان کے ساتھ سختی کا  ہو جائے يا ايثار کرنا گھر والوں کے لئے تکليف ده“ ملوم ومحسور”کا سبب بن جائے اور انسان 
سبب بن جائے، نظام خانواده کے درہم برہم ہو جانے کا خوف الحق ہو جائے اور اگرايسے حاالت پيش نہ ٓائيں تو ايسی 

  صورت ميں بے شک ايثار ايک بہت عمده اور پسنديده عمل ہے۔ 
حکم ہے جو بعض معين مواقع پر  اس کے عالوه ميانہ روی کی رعايت ايک عام اور کلی حکم ہے اور ايثار ايک خاص

  جاری ہوتا ہے لٰہذا ان دونوں حکم کے درميان کوئی تضاد نہيں پايا جاتا۔ اس پرغور کريں۔

  انفاق کا بہترين مقام.  ١٨
  

يہ صدقہ ان فقراء کے لئے ہے جو راه خدا ميں گرفتار ہو گئے ہيں اور کسی طرح سفرکرنے کے قابل بھی نہيں ہيں ۔نا واقف
انہيں ان کی حيا اور عفت کی بنا پر مالدار سمجھتے ہيں حا النکہ تم ٓاثارسے غربت کا اندازه کر سکتے ہو اگر چہ يہ  افراد

لوگوں سے چمٹ کر سوال نہيں کرتے ہيں اور تم لوگ جو کچھ بھی انفاق کروگے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ (سورٔه بقره: 
   )٢٧٣ٓايت

  توضيح 
کے بارے ميں امام محمد باقر(ع) سے منقول ہے کہ يہ ٓايت اصحاب صفہ کے بارے ميں نازل  اس ٓائہ کريمہ کے شان نزول

  ہوئی ہے۔ 
(اصحاب صفہ مکہ اور اطراف مدينہ کے تقر يباً چار سو مسلمان تھے جن کے نہ ہی مدينہ ميں گھر تھے اور نہ ہی کوئی 

قيم تھے اور ميدان جہاد ميں جانے کے لئے اپنی تياری کا رشتہ دار جس کے يہاں جا سکيں لٰہذا يہ افراد مسجد النبی ميں م
اعالن کرتے تھے )ليکن چونکہ ان کا مسجد ميں رہنا مسجد کی شان کے مطابق نہ تھا لٰہذا ان کو حکم ديا کہ مسجد کے 

ں کو حکم ديا کنارے صفہ( ايک بڑے اور وسيع چبوترے )پر منتقل ہو جائينتومذکوره باال ٓايت ناز ل ہوئی اور دوسرے لوگو
کہ اپنے امکان بھر اپنے ان دينی بھا ئيوں کی مدد سے دريغ نہ کريناور مسلمانوں نے ايسا ہی کيا (يعنی سبھی نے اپنی 

  حيثيت کے مطابق ان کی مددکی۔)
ندرجٔہ ذيل پروردگار عالم نے اس ٓائہ کريمہ ميں اپنی راه ميں انفاق کے بہترين مواقع اور مقامات کو بيان کيا ہے اور وه م

  صفات کے حامل افرادہيں :
ِ يعنی وه افراد جو اہم کاموں مثالًدشمن سے جہاد کرنے اور علم دين حاصل کرنے کی وج) ١( ہ اَلَِّذْيَن ٔاُْحِصُر ْوا فِْی َسبِْيِل ّهللاٰ

  ۔سے اپنی زندگی کے اخراجات فراہم کرنے سے عاجز ہيں ، اصحاب صفہ کی طرح جو اس کے واضح مصداق تھے
اَلْ يَْستَِطْيُعْوَن َضْرباًفِْی ااْلَْرض ِيعنی وه افراد جو سفر نہيں کر سکتے اورسامان زندگی فراہم کرنے کے لئے ايسے ) ٢(

شہروں کی طرف بھی نہيں جا سکتے جہاں بہت زياده نعمتيں ہيں ۔لٰہذا جو لوگ اپنی زندگی کے اخراجات کو پورا کر سکتے
زحمت و مشقت برداشت کريں اور ہر گز دوسروں کے انفاق اور کمائی پر بھروسہ نہ کريں ۔ ہيں انھيں چاہئے کہ سفر کی 
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مگر يہ کہ کوئی اہم کام ہو جيسے راه خدا ميں جہاد جو مسلمانوں کے لئے ضروری ہے اور پروردگار کی خوشنودی بھی 
  اسی ميں ہے۔

جو لوگ ان کے حا الت سے باخبر نہيں ہيں وه انہيں ان کی خودداری اور عزت نفس يَْحَسَ◌بُہُُم اْلَجاِہُل ٔاَْغنِيَآَء ِمَن التََّعفُّف ) ٣(
  کی وجہ سے مالدار اور بے نياز سمجھتے ہيں۔

تَْعِرفُہُْم بِِسْيَماہُم (ٓاپ ان کو ان کے ٓاثار سے پہچانتے ہيں ) لغت ميں سيما عالمت اور نشانی کو کہتے ہيں ۔يعنی اگر چہ ) ۴(
کوزبان پر نہيں التے ليکن ان کے چہرونپر ان کے اندرونی رنج و درد کی نشانياں موجودہيں جو عاقل  وه لوگ اپنے حا الت

اور سمجھ دار انسان کے لئے واضح اور ٓاشکار ہيں۔بے شک (رنگ رخسار ه خبرمی دہداز ِسّردرون) يعنی رخسار کی 
  رنگت اندرونی راز کی خبر ديتی ہے ۔

اِْلَحافاً وه لوگ عام فقيروں کی طرح اصرار کے ساتھ لوگوں سے کوئی چيز نہيں مانگتے۔در حقيقت وه  اَلْ يَْسئَلُْوَن النَّاسَ ) ۵(
  کسی کے ٓاگے دست سوال ہی نہينپھيالتے کہ اصرار کی نوبت ٓائے ۔ 

گ اصرار اگر قرٓان کريم يہ کہہ رہا ہے کہ وه لوگ اصرار کے ساتھ سوال نہيں کرتے تو اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ يہ لو
  کے بغير مانگتے ہيں بلکہ اس کامطلب يہ ہے کہ وه عام فقيروں کی طرح نہيں ہيں کہ سوال کريں ۔ 

، لٰہذا اس جملہ اور جملہ تَْعِرفُہُْم بِِسْيَماہُْم ميں کوئی منافات نہيں ہے ايسے افراد کو ان کے ٓاثارکے ذريعہ پہچانا جاسکتا ہے 
  مانگنے کے ذريعہ نہيں۔

ريمہ ميں ايک احتمال يہ بھی پاياجاتا ہے کہ جب سخت حاالت انہيں اپنا حال بيان کرنے پر مجبور کر ديتے ہيں تب اس ٓائہ ک
بھی وه لوگوں کے سامنے ہاتھ نہيں پھيالتے اور نہ ہے اصرار کرتے ہيں بلکہ اپنی حاجت کو بہت ہی محترمانہ شکل ميں 

  اپنے مسلمان بھائيونکے سامنے پيش کرديتے ہيں ۔
َ بِہ َعِلْيٌم يہ جملہ انفاق کرنے والوں کی تشويق کے لئے ہے۔ خاص طور سے ان لوگوں پر) ۶( انفاق  َوَما تُْنفِقُْوا ِمْن َخْيٍرفَاِنَّ ّهللاٰ

کرنے کے لئے جو عزت نفس اور نيک طينت کے مالک ہيں ۔ اس لئے کہ جب انھيں يہ معالوم ہو کہ وه جو کچھ راه خدا 
چاہے خفيہ طور سے ہی کيوں نہ ہوخدا اس سے باخبر ہے اور انہيں ان کے نيک اعمال کے ثواب سے مينخرچ کررہے ہيں 

  نوازے گا تو ان ميناس عظيم خدمت کو انجام دينے پر مزيد شوق پيدا ہو جائے گا ۔
درد سے اکثر ليکن افسوس کہ ہر سماج ميں اس طرح کے ٓابرو مند فقير پائے جاتے ہيں جن کے اندرونی حاالت اور رنج و 

لوگ بے خبر ہوتے ہيں ۔لٰہذا باخبر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ايسے افراد کو تالش کريں اور ان کی مدد کريں اور 
  بہترين انفاق يہی انفاق ہے۔

  اولويت ،روايات اسالمی ميں
  رسول خدا نے ارشاد فرمايا :) ١(

  ةً اِنَّ َعلٰی ُکلِّ ُمْسلٍِم فِْی ُکلِّ يَْوٍم َصَدقَ 
  ہرمسلمان پر ضروری ہے کہ وه ہر روز صدقہ دے۔

  بعض اصحاب نے عرض کيا :يا رسوال !کون ہے جو اس کام کيقدرت رکھتا ہے؟
  ٓاپ نے فرمايا :

  اِٰما طَْتُک االذٰی عن الطريق صدقة:لوگوں کے راستہ سے رکاوٹ کوبر طرف کرنا بھی صدقہ ہے۔ 
  نبی مسافر کو راستہ کی راہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے۔وارشادک الّرجل الی الطّريق صدقة:ايک اج

  وعيادتک المريض صدقة: مريض کی عيادت،
  ؤامرک با لمعروف صدقة: امر بالمعروف،
  ونہيک عن المنکرصدقة:نہی عن المنکر،
  ورّدک الّسالم صدقة: اور سالم کا جواب 

  )١يہ سب کے سب صدقہ اور راه خدا ميں انفاق ہيں ۔(
  ميں منقول ہے : ايک حديث ) ٢(

ٔالی ٔاہل  کان ٔاَبو عبد ّهللاٰ عليہ السالم اذا اعتّم و ذہب من الّليل شطره ٔاخذ جرابًا فيہ خبز و لحم والّدراہم فحملہ علی عنقہ ثّم ذہب بہ
  الحاجة منٔاہل المدينہ فقّسمہ فيہم وال يعرفونہ، فلّما مضی ٔابو عبد هللا

  )2کان ٔابا عبدّهللاٰ عليہ السالم( عليہ السالم فقدواٰذلک فعلموا انّہ
امام جعفر صادق(ع) نماز عشاء سے فارغ ہونے اور رات کا ايک حصہ گزر جانے کے بعد روٹی ،گوشت اور درہموں سے 
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بھرا ہوا ايک تھيال اپنے کاندھے پراٹھا ئے ہوئے مدينہ کے فقراء ميں تقسيم فرماتے تھے ۔اس طرح کہ وه لوگ ٓاپ کو پہچان
تھے جب امام(ع) کی شہادت ہو گئی اور مدينہ کے فقراء کی امداد بند ہو گئی تب انھيں کو معلوم ہوا کہ وه مدد  نہ پاتے

  کرنے والے امام جعفر صادق(ع) تھے۔ 
  نيز امام جعفر صادق(ع) نے فرمايا:) ٣(

المسکين المتعفّف الّذی ال يسٔال النّاس واليفطن لہ ليس المسکين بالطّواف وال بالّذی ترّده التّمرة والتّمرتان واللّقمة والّلقمتان ولکن 
  )3فيتصّدق عليہ(

مسکين وه شخص نہيں ہے جو ادھر ادھر چکر لگائے يا ايک دو کھجوريں يا ايک دو لقمہ اسے قانع کر دے بلکہ واقعی 
ی نہ ہو کہ وه فقير ہے مسکين وه ہے جو بہت زياده با عفت ہے، لوگونسے کسی چيز کا مطالبہ نہ کرے اور کسی کو معلوم ہ

  تا کہ اس کے اوپر انفاق کرے اور اس کی مدد کرے ايسے شخص کو تالش کرکے اس پر انفاق کرنا چاۂے۔
________________________________________  

  ۵٠،ص ٧۵) بحار االنوار،ج1(
  ٨ص/۴)اصول کافی ج2(
 ١۶۵۵٢)کنز العمال ،ح/3(

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  چوتھی فصل : انفاق کی قبوليت کے موانع
  

  انفاق قبول ہونے کی شرط. ١٩

   )٢۶۵۔٢۶۴(سورٔه بقره:ٓايت 
ايمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتا نے اور اذيت کرنے سے برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دکھاوے

کے لئے صرف کرتا ہے اور اس کا ايمان نہ خدا پر ہے اور نہ ٓاخرت پر اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد 
ئے يہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختيا ر نہيں رکھتے اور هللا کافروں جم گئی ہو مگرتيز بارش کے ٓاتے ہی بالکل صاف ہو جا

  کی ہدايت بھی نہيں کرتا ۔ 
اور جو لوگ اپنے اموال کو رضائے اٰلہی کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرض سے خرچ کرتے ہيں ان کے مال 

کو دو گنا بنا دے اور اگر تيز بارش نہ ٓائے تو  کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تيزبارش ٓاکر اس کی فصل
  معمولی بارش ہی کافی ہو جائے اور هللا تمہارے اعمال کی نيتوں سے خوب با خبر ہے۔ 

  وضاحت 
  انفاق کے عوامل و نتائج مختلف ہوتے ہيناور اس کی صورتيں بھی متعدد ہوتی ہيں ۔

رف اشاره کيا گيا ہے کہ مومنين کو راه خدا ميں کئے ہوئے انفاق مذکوره باال دو ٓايتوں ميں سب سے پہلے اس حقيقت کی ط
  کو احسان جتانے اور اذيت کرنے کے ذريعہ باطل اور بے اثر نہيں کرنا چاہئے ۔ 

اس کے بعد احسان جتانے ،اذيت اور دکھاوے کے لئے انفاق کرنے اور اخالص و انسانی محبت کی بنا پر انجام پانے والے 
  مثال بيان کی گئی ہے۔ انفاق کی خوبصورت

سخت اور صاف پتھر کے ايک ٹکڑے کو نظر مينرکھيں جس پر مٹی کی ايکباريک پرت ہو اور اس مٹی کی پرت پر چھڑک
ديئے جائيں اور اس پر کھلی ہوا اور دھوپ پڑتی ہو اس کے بعد بارش کے بڑے بڑے قطرے برسيں تو بات يقينی ہے کہ 

ورکام نہ کرےں گے کہ مٹی کی اس باريک پرت کو دانوں کے ساتھ بہالے جائے بارش کے قطرے اس کے عالوه کوئی ا
گی اور سخت وصاف پتھر جس پر کسی طرح کی کوئی گھاس نہيں اگ سکتی وه اپنے سخت اور صاف چہرے کو ٓاشکار 
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ہے بلکہ اس کا  کر دے گا اس کی وجہ يہ نہيں ہے کہ دھوپ ،کھلی ہوا اور بارش کے قطروں نے اس پر کوئی برا اثر ڈاال
سبب يہ ہے کہ يہ جگہ ان بيجوں کے لئےمناسب نہ تھی ۔يہ پتھر ظاہری طور سے خوبصورت ہے ليکن اندر سے سخت 
اورکسی چيز کو قبول نہيں سکتا۔ صرف مٹی کی ہلکی سی پرت نے اسے چھپا رکھا تھا ۔ حاالنکہ سبزه اگانے کے لئے 

حصہ بھی جڑوں کو قبول کرنے اور اسے خوراک دينے کے لئے  ضروری ہے کہ زمين کے عالوه،زمين کا اندرونی
  تيارہو۔

قرٓان کريم نے دکھاوے والے عمل اور احسان جتانے اور ٓازار واذيت سے ملے ہوئے انفاق کو مٹی کی اس ہلکی پرت سے 
يا جا سکتا ہے تشبيہ دی ہے جو سخت پتھر کے ظاہر کو چھپائے ہوتی ہے ۔جس سے کسی طرح کا کوئی فائده حاصل نہيں ک

  بلکہ کسان کی زحمتوں کو بھی ضائع کر ديتا ہے۔ 
  (يہ وه مثال ہے جو پہلی ٓايت ميں دکھاوے کے انفاق، احسان اور ٓازار واذيت کے ساتھ انفاق کے لئے بيان کی گئی ہے۔)

  دوسری خوبصورت مثال
زمين کھلی فضا ميں ہوں اوراس پر دھوپ ايک سر سبز و شاداب باغ اور کھيت کو نظر ميں رکھيں جو بلند اور زرخيز 

پڑتی ہو اوراس پر بارش کے بڑے بڑے قطرے گريں اوراگر بارش نہ ہو تب بھی کم سے کم شبنم اور ہلکی ہلکی پھوار کے
  ذريعہ باغ کی لطافت و شادابی ويسے ہی باقی رہتی ہے۔

ديتے ہےں اس لئے کہ اس کی زمين بھی زرخيز اس کے نتيجہ ميں ايسے کھيت دوسرے کھيتوں کے مقا بلہ ميں دو گنا پھل 
ہے اورہلکی ہلکی پھوار بھی پھل کو تيار کرنے کے لئے کافی ہيں چہ جائيکہ موسالدھار بارش اس کی وجہ يہ ہے کہ کھيت
ايک بلندی پر واقع ہے اور وه کھلی فضا اور دھوپ سے اچھی طرح بہره مند ہوتا ہے ۔ اس کے عالوه وه دور سے ديکھنے 

  لوں کی نگاہوں ميں ايک خوبصورت منظر پيش کرتا ہے اور سيالب کے خطرے سے بھی محفوظ ہو تا ہے۔ وا
لٰہذا جو لوگ رضائے پروردگار اور روح ميں ايمان کے راسخ ہو جانے کی غرض سے انفاق کرتے ہينوه اس کھيت کے 

  مانند ہيں جو بابرکت،مفيد اورقيمتی ثمر دےتے ہيں۔
  

  ی طرف توجہ ضروری ہے:يہاں پر چند نکات ک
اپنے انفاق کو احسان جتانے اوراذيت کے ذريعہ باطل نہ کرو)سے معلوم ہوجاتا ہے “(اَلْ تُْبِطلُْوا َصَدقَاتُِکْم بِاْلَمنِّ َوااْلَٔ ذیٰ ) ”١(

کی  کہ کچھ برے اعمال، نيک اعمال کے اثر کو ختم کر ديتے ہيں اور اسی کو احباط کہا جاتا ہے جس کی وضاحت عقائد
  کتابوں ميں ٓائی ہے 

دکھاوے کے عمل کو ايک سخت و صاف پتھر کے ٹکڑے سے تشبيہ دينا جسے مٹی کی ايک ہلکی سی پرت نے چھپا ) ٢(
رکھا ہوايک واضح تشبيہ ہے اس لئے کہ رياکار انسان اپنے سخت باطن اور بے فائده وجود کو خير خواہی اور احسان کے 

کرتا ہے اور ايسے اعمال انجام ديتا ہے جن کی اس کے وجود ميں کوئی ثابت جڑ نہيں پردے ميں پوشيده کرنے کی کوشش 
ہوتی ليکن بہت جلدہی اس کی زندگی کے نشيب و فراز اس کے اوپر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا ديتے ہيں اور اس کےباطن کو 

  سب کے سامنے ظاہر کر ديتے ہيں ۔ 
ِ َو ”جملۂ ) ٣( ْن اَْنفُِسِہمْ اْبتَِغآَء َمْرَضاِت ّهللاٰ انفاق کے صحيح اور اٰلہی مقاصد کو بيان کر رہا ہے اور وه دو چيزہے: “تَْثبِْيتاً مِّ

  ايمان کو قوی اور مستحکم بنانا اور روحی سکون و اطمينان حاصل کرنا ۔ ) ٢رضائے پروردگار کی طلب (
ار کی خوشنودی اور اچھے اخالق کو پروان يہ جملہ بيان کررہا ہے کہ حقيقی انفاق کرنے والے وه لوگ ہيں جو پروردگ

چڑھانے اور ان صفات کو اپنے اندر مستحکم کرنے اور اسی طرح ان اضطراب اور تکليفوں کو ختم کرنے کے لئے انفاق 
کرتے ہيں جو محروموں اور فقيروں کی نسبت احساس ذمہ داری کی وجہ سے ان کے وجدان ميں پيد اہو تی ہيں لٰہذا ٓائہ 

  کے معنی ميں ٓاياہے۔ “ فی“”ِمن”ں کريمہ مي
ُ بَِما تَْعَملُْوَن بَِصْير”جملہ) ۴( (تم جو کچھ بھی انجام ديتے ہو خدا اس سے ٓاگاه ہے ) ہر نيک کام انجام دينے والے کو “ َوّهللاٰ

کے اجروثواب ٹہوکا دے رہا ہے کہ تمہاری نيت ميں يا طرز عمل ميں ذره برابر بھی ريا کاری کا شائبہ تمہارے نيک عمل 
  کو برباد کر سکتا ہے اس لئے کہ خدا مکمل طور سے تمہارے اعمال کانگراں اور ديکھنے واالہے۔

  موانع قبول. ٢٠
   )٢۶٣(سورئہ بقره:ٓايت 

(حاجت مندوں کے سامنے)نيک کالم اور مغفرت، اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پيچھے دل دکھانے کا سلسلہ بھی ہو۔خدا 
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  ر بڑا بردبارہے۔سب سے بے نياز او
  وضاحت

گذشتہ ٓايات کی طرح يہ ٓائہ کريمہ بھی انفاق کرنے والونکو خبردار کر رہی ہے کہ جو لوگ حاجت مندوں کے سامنے نيک 
کالمی کرتے ہيں اور ان کے اصرار ، يہاں تک کہ ان سخت کالمی کے باوجود بھی انہيں معاف کر ديتے ہيں۔ ايسے ہی 

  وں کے انفاق سے بہتر ہے جو انفاق کے بعد صاحبان حاجت کو اذيت پہونچاتے ہيں ۔ لوگوں کايہ برتاؤ ان لوگ
يہ ٓائہ کريمہ انسانوں کی سماجی حيثيت اور عزت و ٓابرو کے سلسلہ ميں اسالمی اصول کو بيان کر رہی ہے اور جو اس 

اچھائی کی طرف رہنمائی کرتے  انسانی سرمايہ کی حفاظت کے لئے کوشش کرتے ہيں اور حاجت مندوں کو نيک کالم اور
ہيں اور ان کے راز کو فاش نہيں کرتے ايسے لوگوں کے عمل کو خود خواه اور کوتاه نظر افراد کے انفاق سے برتر اور با 

التر قرار ديتی ہے جو ذرا سے انفاق کے بعد با عزت لوگوں کو برا بھال کہنے لگتے ہيں اور ان کی شخصيت اور عزت 
ے ہيں۔ درحقيقت ايسے افراد دوسروں کو نفع سے زياده نقصان پہنچاتے ہيں اور اگر کسی کو کوئی چيز وٓابرو سے کھيلت

  ديتے ہيں تو اس کے بدلے ميں اس سے کئی چيزيں لے بھی ليتے ہيں ۔
ْعُرْوفٌ ”گذشتہ باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ  وررہنمائی کو وسيع اور عام معنی ميں ہے اور ہر نيک کالم ،دلداری ا“قَْوٌل مَّ

  شامل ہے۔ 
مغفرت صاحبان حاجت کی سخت کالمی کو معاف کردينے کے معنی ميں ہے جن کا پيمانٔہ صبر سختيوں اور پريشانيوں کے 
پے در پے حملہ کی وجہ سے لبريزہو جاتا ہے اورکبھی کبھی بغير قصد و اراده کے ان کی زبان پر سخت کلمات جاری ہو 

  جاتے ہےں ۔
طرح اس ظالم سماج سے انتقام لينا چاہتے ہيں جس نے ان کے حق کو ادا نہيں کيا ہے۔ لٰہذا سماج اور مالدار ايسے افراد اس 

افراد ان کی محروميت کو کم کرنے کے لئے کم سے کم جو کام انجام دے سکتے ہيں وه يہ ہے کہ ان کی سخت کالمی کو 
  بانيں بند کر ديں۔برداشت کريں اور خوش دلی اور نرمی سے جواب دے کر ان کی ز

بے شک فقراء کی سخت کالمی کو برداشت کرنا اور ان کے برے برتأو کو معاف کر دينا ان کے غضب کو کم کر دے گا۔ 
يہاں پر اس اسالمی حکم کی اہميت کا اندازه کيا جا سکتا ہے اور کبھی کبھی ايسے نيک برتأو کی اہميت انفاق کرنے سے 

  کہيں زياده ہوتی ہے۔
ماء نے اس ٓائہ کريمہ ميں کلمٔہ مغفرت کو اس کے اصل معنی (يعنی پوشيده کرنا ،چھپا نا )ميں ليا ہے اور اس کلمہ بعض عل

کو ٓابرو مند فقراء اور حاجت مندوں کے اسرار کی پرده پوشی کی طرف اشاره کيا ہے۔ البتہ اس تفسير اور اوپر بيان کی گئی
اس لئے کہ اگر مغفرت کی ايک عمومی معنی ميں تفسير کی جائے تو عفو و تفسير کے درميان کوئی اختالف نہيں ہے 

  بخشش کو بھی شامل ہو جا ئے گا اور فقراء اور حاجت مندوں کے اسرار کو پوشيده رکھنے کو بھی۔ 
  تفسير نور الثقلين ميں رسولخدا سے منقول ہے کہ نے ٓاپ نے ارشاد فرمايا: 

ٔالتہ حتّی يفرغ منھا ثُمَّ رّدوا عليہ بوقاٍر و ليٍن اما ببذل يسيرٔاورّد جميل فاِنّہ قد ئاتکم من لّيس اذا سئل السائل فال تقطعوا عليہ مس
  بٔانس وال جان ينظر ونکم صنيعکم فيماخّولکم ّهللاٰ تعالیٰ 

مند  اس حديث نبوی ميں ٓاداب انفاق کے ايک گوشہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ ٓانحضرت نے ارشاد فرمايا: جب کوئی حاجت
تم سے کسی چيز کا سوال کرے تو اس کے کالم کو قطع نہ کرو يہاں تک کہ وه اپنی بات پوری طرح بيان کردے۔اس کے 

بعدادب اور نرمی سے اس کا جواب دو يا اپنی قدرت بھر کوئی چيز اسے عطا کردو يا شائستہ طريقہ سے اسے واپس کر دو 
و جو تمہارا امتحان لينے کے لئے بھيجا گيا ہے تا کہ تمہيں ٓازمائے کہ تم اس لئے کہ ممکن ہے کہ سوال کرنے واال فرشتہ ہ

  خدا کی دی ہوئی نعمتوں ميں کس طرح عمل کرتے ہو۔
ُ َغنِیٌّ َحلِْيم ٌ   َوّهللاٰ

چھوٹے چھوٹے جملے جو ٓايات کے ٓاخر ميں ٓائے ہيں اور خدا کی کچھ صفتوں کو بيان کرتے ہيں ان کے مضمون انھيں 
ُ َغِنیٌّ َحلِْيم ٌ ”مربوط ہوتے ہيں ۔اس نکتہ کے پيش نظر جملہ ٓايات سے  سے مراد يہ ہے کہ چونکہانسانی طبيعت سرکش“ َوّهللاٰ

اور باغی ہے لٰہذا وه منصب ا ور دولت پانے کے بعد اپنے ٓاپ کو بے نياز سمجھنے لگتی ہے اور کبھی کبھی يہ حالت فقراء
  ٰہذا پروردگارفرما رہا ہے کہ صرف خدا ہے جو بے نياز ہے ۔ کے ساتھ بد کالمی کا سبب بنتی ہے۔ ل

درحقيقت صرف خدا ہے جو ہر شے سے بے نياز ہے اور انسان کی بے نيازی سراب سے زياده کوئی چيز نہيں ہے۔ لٰہذا 
ندعالم مال ودولت، فقراء اورحاجت مندوں کے سامنے غرورو گھمنڈ کا سبب نہ بننے پائے اور اس سے بڑھ کر اگر خدا و

  اپنے نا شکرے بندوں کے سا تھ حليم اور برد بار ہے تو صاحبان ايمان کو بھی ايسا ہی ہونا چاہئے۔
ممکن ہے کہ مذکوره جملہ اس بات کی طرف اشاره ہو کہ خدا تمہاری بخشش اور انفاق سے بے نياز ہے اورتم جو کچھ بھی 
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کسی پر احسان نہ جتأو ۔اس کے عالوه وه تمہارے برے برتأو کی انجام ديتے ہووه سب تمہارے ہی فائده کے لئے ہے۔ لٰہذا 
نسبت حليم اور بردبار ہے اور وه سزا دينے ميں جلدی نہيں کرتاتاکہ تم بيدار ہو جأواور اپنی اصالح کر سکو۔اس پر غور 

  وفکر کيجئے۔

  انفاق کی قبوليت کے دوسرے موانع. ٢١
  )٢۶٢(سورئہ بقره/ٓايت/
ميں اپنے اموال خرچ کرتے ہيں اور اس کے بعد احسان نہيں جتاتے اور اذيت بھی نہيں ديتے ان کے لئے جو لوگ راه خدا 

  پروردگار کے يہاں اجر بھی ہے اور نہ انھيں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔
  وضاحت

  انمول اور قابل قبول انفاق کيا ہے؟ 
م فرماتا ہے: راه خدا مينکيا گيا انفاق اسی وقت اس کی بارگاه ميں اس سوال کا جواب مذکوره ٓايت مينديا گيا ہے خدا وند عال

  قبول ہوسکتا ہے جب اس کے ساتھ احسان جتا نے اور حاجت مندوں کو تکليف دينے والی کوئی چيز نہ ہو ۔ 
ت ديتے لٰہذاجو لوگ راه خدا ميں مال توخرچ کرتے ہيں ليکن اس کے ساتھ ساتھ رياکاری کرتے ہيں، حاجت مندوں کو اذي

اوران پر احسان جتاتے ہينجو ان کی رنجيدگی کا سبب بنتا ہے ايسے افراد اپنے اس ناپسنديده عمل کے ذريعہ اپنے 
  اجروثواب کو ضائع کر ديتے ہيں ۔ 

اس ٓائہ کريمہ ميں جس چيز کی طرف زياده توجہ دی گئی ہے وه يہ ہے کہ قرٓان مجيد انسانی زندگی کے سرمايہ کو صرف 
  مايہ ہی نہيں جانتا ہے بلکہ وه معنوی اور اجتماعی سرمايہ پر بھی نظر رکھتا ہے۔ مادی سر

جو شخص کسی کو کوئی چيز ديتا ہے اوراس پر احسان جتاتا ہے يا اسے اذيت دے کر اس کا دل توڑ ديتا ہے تودرحقيقت 
يناور ايک معنوی سرمايہ اس سےاس نے اسے کچھ ديانہينہے اس لئے کہ اس نے ايک مادی سرمايہ ديا ہے اس کے بدلے م

  چھين ليا ہے اور بسا اوقات يہ ذلتيں اور روحی اذيتيں اس مال سے کہيں زياده ہوتی ہيں جو اسے دی گئی ہےں۔ 
لٰہذااگر ايسے افراد اجروثواب کے مستحق نہ ہوں تو عدالت کے موافق بات ہے بلکہ بہت سے مقامات پر حاجت مند افراد 

طلب گار بن جاتے ہيں۔ اس لئے کہ انسان کی عزت وٓابر، مال وثروت سے کہيں زياده بر تر و  مقروض ہونے کے بجائے
  بلند ترہے۔ 

کے ساتھ بيان کيا گيا ہے جو عام طور “ ثُمَّ ”دوسرا اہم نکتہ يہ ہے کہ ٓائہ کريمہ ميں احسان جتانے اور اذيت دينے کو کلمۂ 
(اصطالحاًتراخی کے لئے)لٰہذا آيت کا معنی يہ ہے کہ !جو لوگ انفاق سے دو واقعہ کے درميان فاصلہ کے لئے ٓاتا ہے 

  کرتے ہيں اور بعد ميں احسان نہيں جتاتے اور اذيت نہيں ديتے ان لوگوں کا اجر و ثواب خدا کے پاس محفوظ ہے ۔ 
ساتھ ہو اور احسان جتا يہ تعبير خود اس بات کی گواه ہے کہ قرٓان کا مقصد صرف يہی نہيں ہے کہ انفاق ادب و احترام کے 

نے سے خالی ہو بلکہ مہينے اور سال گذرنے کے بعد بھی اسے ياد کرکے اس پر احسان نہ جتايا جائے اور يہ تعبير اسالم 
  ميں خالص اور بے ريا خدمات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے ۔

کا سبب ہے صرف حاجت مندوں اورفقيروں  متوجہ رہنا چاہئے کہ احسان جتانا اور اذيت دينا جو کہ انفاق کے قبول نہ ہونے
سے مخصوص نہيں ہے بلکہ عمومی اور سماجی کاموں ميں بھی اس بات کی رعايت کرنا ضروری ہے جيسے راه خدا ميں 

  جہاد کرناعام فالحی کام انجام ديا مدرسے،مسجديں ،اور اسپتال بنانا۔ 
ثواب ان کے ان پروردگار کے پاس ہيں )راه خدا ميں انفاق کرنے والوں کو ان کے اجرو “( لَھُْم اَْجُرہُْم ِعْنَد َربِِّہْم ”جملۂ 

اطمينان دالتا ہے کہ ان کے اجرو ثواب ان پروردگار کے پاس محفوظ ہيں اوروه اطمينان کے ساتھ اس راه ميں قدم اٹھائيں 
(ان کا “ ربہم”بلکہ تعبير اس لئے کہ جو چيز خدا کے پاس ہے اس کوہی نابودی کا کوئی خطره ہے اور نہ ہی کمی کا،

پروردگار ) گويا اس بات کی طرف اشاره ہے کہ خدا وند عالم ان کے اجر و ثواب کو زياده اور برابر اس ميں اضافہ کرتا 
  رہتا ہے جيسا کہ دوسری ٓايات ميں بھی اس بات کو بيان کيا گيا ہے۔ 

،ٓانے والے امور کے سلسلہ ميں ہوتا ہے اور حزن “خوف”س بات کے پيش نظر کہ ا“َواَلْ َخْوٌف َعلَْيِہْم َواَلْ ہُْم يَْحَزنُْوَن ”جملۂ 
وغم گذری ہوئی چيزوں کے متعلق ہوتا ہے لٰہذا فرماتا ہے کہ انفاق کرنے والے پروردگار کے نزديک اپنے اجرو ثواب کے 

وئے انفاق پر محزون اور فکر محفوظ ہونے کی وجہ سے نہ ہی مستقبل اور قيامت سے خوفزده ہيں اور نہ ہی اپنے کئے ہ
  مند ہيں ۔ 

  روايات اسالمی ميں انفاق کی قبوليت کے شرائط
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روايات ميں راه خدا ميں کئے ہوئے انفاق کو ٓافات سے بچانے کے لئے کچھ تاکيدی احکام بيان کئے گئے ہيں ۔نمونہ کے 
  طور پر:

  نے ارشاد فرمايا: -حضرت علی - ١
  )١ٓافةالعطاء المطل (

  اور بخشش کی ايک ٓافت اس ميں دير کرنا ہے۔انفاق 
  امام جعفر صادق(ع) ارشادفرماتے ہيں: - ٢

  اذا کانت لک يد عند انسان فال تفسدھا بکثرةالمّن والّذکر لھا ولکن اتبعھا بٔافضل منھافأِن ٰذلک اجمل بک فی اخالقک
ريعہ اسے ضائع نہ کرو بلکہ اسے بہتر چيز جب کسی شخص کو کچھ عطا کرو تو احسان جتانے اور زياده ياد دالنے کے ذ

  ) 2دے کر اسے کامل کرو کہ يہ کام تمہارے اخالق کو بہتر بنانے مينزياده مؤثر ہے۔(
  نے عہد نامٔہ مالک اشتر مينارشاد فرمايا ہے:  -حضرت علی -٣

بخلفک فان المن يبطل االحسان اياک والمن علٰی رعيتک باحسانک او التزيد فيما کان من فعلک او ان تعدھم فتتبع موعدک 
  )2والتزيد يذھب بنورالحق۔(

اور خبردار!رعايا پر احسان بھی نہ جتانا اور جو سلوک کيا ہے اسے زياده سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا يا ان سے کوئی
عمل کا غرور  وعده کرکے اس کے بعد وعده خالفی بھی نہ کرنا کہ يہ طرز عمل احسان کو برباد کر ديتا ہے اور زيادتی

  حق کی نورانيت کو فنا کرديتا ہے۔
________________________________________  

  ) غررالحکم1(
  ٢٨٣،ص٧۵بحار االنوار،ج)١(
 ۵٣نہج البالغہ،مکتوب)٢(

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  پانچويں فصل : نمائشی انفاق
  

  ريا کاروں کا انفاق.  ٢٢

  )٣٩۔٣٨(سورئہ نساء:ٓايت
اور جو لوگ اپنے اموال کو لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہيں اور هللا اور ٓاخرت پر ايمان نہيں رکھتے ہيں انہيں 

معلوم ہونا چاہئے کہ جس کا شيطان ساتھی ہو جائے وه بد ترين ساتھی ہے ۔ان کا کيا نقصان ہے اگر يہ هللا اور ٓاخرت پر 
ن کو بطور رزق ديا ہے اسے کس راه ميں خرچ کريں اور هللا ہر ايک کو خوب جانتا ہے۔ايمان لے ٓائيں اور جو چيز هللا نے ا

  الٰہی اورنمائشی انفا ق
يہ ٓائہ کريمہ متکبر ، خود خواه اور بخيل افراد کی طرف اشاره کر رہی ہے جن کا ذکر اس سے پہلی والی ٓايت ميں ٓايا ہے 

جو نہ صرف دوسروں کے ساتھ نيکی کرنے مينبخل کرتے ہينبلکہ دوسروں کو بھی  ۔خدا وند عالم فرماتا ہے: يہ افراد وه ہيں
  بخل کی دعوت ديتے ہيں :اَلَِّذْيَن يَْبَخلُْوَن َويَأُْمُرْوَن النَّاَس بِاْلبُْخلِ 

ی اور خدا وند عالم نے انہيں جو کچھ عطا کيا ہے اسے پوشيده کرنے کی کوشش کرتے ہيں تا کہ لوگ ان سے کسی طرح ک
ُ ِمْن فَْضلِہ   کوکوئی توقع نہ رکھيں:َويَْکتُُمْوَن َمآ ٓاتَا ہُُم ّهللاٰ

اس کے بعد ايسے لوگوں کا انجام اس طرح بيان کرتا ہے کہ :ہم نے کافرين کے لئے ذليل کرنے واال عذاب مہياّ کر رکھا ہے
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  ۔
وسی ہے اس لئے کہ بخيل ، پروردگار کی بے شايد تعبير کفر کا راز يہ ہو کہ عام طور سے کفر کا سر چشمہ بخل اور کنج

نہايت نعمتوں اور اس کے وعده پر مکمل ايمان نہيں رکھتے ہيں ۔اوروه احسان کرنے والونسے کہتے ہينکہ دوسروں کی مدد 
  کرنا انہيں فقير بنا دے گا۔ 

  کی سزا يہی ہے۔ايسے لوگوں کے لئے ذليل و رسوا کن عذاب ہے اس لئے کہ تکبّر اور دوسروں کو ذليل کرنے 
ايک اہم بات يہ بھی ہے کہ يہاں پر کنجوسی صرف مال ہی سے مخصوص نہيں ہے بلکہ خداکی دی ہوئی ہر نعمت 

مينکنجوسی کو شامل ہے بہت سے ايسے افراد ہيں جو مال ميں بخيل نہينہوتے ليکن علم و دانش اور اسی طرح کے دوسرے
  مسائل ميں کنجوسی سے کام ليتے ہيں ۔ 

ه ٓايت ميں کنجوس متکبرين کی ايک دوسری صفت کی طرف بھی اشاره کيا ہے خداوند عالم فرماتا ہے کہ: يہ وه لوگ مذکور
ہيں جو اگر انفاق بھی کرتے ہيں تو لوگوں کے دکھاوے ، شہرت اور مقام و منصب حاصل کرنے کے لئے ۔ان کا مقصد 

ے ميں سامنے والے کے استحقاق کو نظر ميں نہيں رکھتے بلکہ خدمت خلق اور رضائے الٰہی نہيں ہوتا۔ لٰہذاوه انفاق کرن
ہميشہ اس فکر ميں رہتے ہيں کہ کس طرح انفاق کيا جائے کہ اس سے زياده سے زياده فائده اٹھا يا جاسکے اور اپنی مو 

ٰہذا ان کے انفاق ميں قعيت اور مقام کو مزيد مستحکم بنايا جا سکے۔اس لئے کہ وه خدا اور روز قيامت پر ايمان نہيں رکھتے ل
  معنوی وه جذبہ نہيں ہوتاہے۔

ْيطَاُن لَہ قَِرْينًا فََسآَء قَِرْينا انہوں نے شيطان کو اپناساتھی بنا رکھا ہے اورجس نے ايسا کيا اس نے ا پنے لئے َوَمْن يَُّکِن الشَّ
لئے کہ اس کی ساری فکر اور منطق ان  بدترين ساتھی کاانتخاب کيا ہے اور وه اس سے اچھا راستہ اختيار نہيں کر سکتا اس

کے دوست، شيطان کی فکر ومنطق ہے اور شيطان ہی ہے جو اس سے کہتا ہے کہ خالصانہ انفاق فقرو غربت کا سبب بنتا 
  )١ہے:اَلشَّْيطَاُن يَِعُدُکُم اْلفَْقَر (

شاره ہوا)يا انفاق کرتا ہے تو ايسے مقامات اسی لئے وه يا تو انفاق نہيں کرتا اور کنجوسی کرتا ہے (جيسا کہ پہلی ٓايت ميں ا
  پر جہاں سے شخصی اور ذاتی فائده اٹھاسکيں۔(جيسا کہ اس ٓايت ميں اشاره کيا گيا ہے)

اس ٓائہ کريمہ سے يہ بات بھی معلوم ہوجاتی ہے کہ برا ساتھی کس حد تک انسان کے سر انجام ميں مٔوثر ثابت ہو سکتا ہے 
ٓاخری درجہ تک پہنچا سکتا ہے اور يہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ متکبرين کا شيطان (اور يہاں تک کہ اس کو پستی کے 

انہوں نے شيطان ”شيطا نی اعمال) سے ايک مسلسل اور مستقل رابطہ ہے صرف وقتی اور اتفاقی نہيں ۔جيسا کہ فرمارہا ہے
  “کو اپنا دوست ،ساتھی اور ہمنشين بنا رکھا ہے

ُ کياہواکہ يہ لوگاس کے بعدارشاد فرماتا ہے  ا َرَزقَہُُم ّهللاٰ ِ َواْليَْوِم ااْلِٓخِر َو اَْنفَقُْوا ِممَّ ّٰ اس گمراہی ميں  : َوَما َذا َعلَْيِہْم لَْوٓاَمنُْوا بِا
پلٹ ٓائے کاش يہ لوگ خدا اور روز قيامت پر ايمان لے ٓاتے اور پروردگار نے انہيں جو نعمتيں عطا کی ہيں ان کو خلوص 

پاکيزه افکار کے ساتھ اس کے بندوں پر انفاق کرتے اور اس کے ذريعہ دنيا وٓاخرت ميں اپنے لئے سعادت و  نيت اور
  کاميابی کا انتظام کرتے؟!!

 ً ُ بِِہْم َعلِْيما   ٓايت کے ٓاخر ميں فرماتا ہے خدا ان کے حاالت سے ٓاگاه اورباخبر ہے۔َوَکاَن ّهللاٰ
  يتوں اور اعمال سے باخبر ہے اور اسی کے مطابق انہيں جزا اور سزا دے گا۔ بے شک ہرحال ميں خدا وند عالم ان کی ن

  
  ٢٨۶سورئہ بقره/ٓايت/)١

کی “ اموال”قابل توجہ بات يہ ہے کہ گذشتہ ٓايات جن ميں دکھاوے کے انفاق کو بيان کيا گيا تھا اس ميں انفاق کی نسبت 
ا َرَزقَہُ  ُ خدا کی عطا کرده روزی کی طرف نسبت دی جا رہی ہے تعبير کا طرف دی گئی ہے اور اس ٓائہ کريمہ ميں :ِممَّ ُم ّهللاٰ

  يہ اختالف ممکن ہے کہ تين اہم نکتوں کی طرف اشاره ہو:
ا ”دکھاوے کے انفاق ميں مال کے حالل اور حرام ہونے کی طرف توجہ نہيں ہوتی جب کہ خدائی انفاق ميں حالل اور  -١ ِممَّ

 ُ   ق ہونے کی طرف توجہ ہو تی ہے۔کا مصدا“ َرَزقَہُُم ّهللاٰ
دکھاوے کے انفاق ميں چونکہ انفاق کرنے واال مال کو اپنے سے متعلق جانتا ہے لٰہذا وه احسان جتانے ميں کوئی مضائقہ  -٢

نہيں سمجھتا جبکہ خدائی انفاق ميں چونکہ اس بات کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ ان اموال کو خدا ہی نے انہيں عطا کيا ہے 
يں سے کچھ اس کی راه ميں خرچ کرديا جائے تو احسان جتانے اور منت گذاری کا کوئی مقام نہيں ہے لٰہذاوه ہر اگر اسم

  طرح کی منت گذاری اور احسان جتانے سے پرہيز کرتے ہيں ۔ 
دکھاوے کے انفاق عام طور سے مال سے مخصوص ہوتے ہيں اس لئے کہ ايسے افراد معنوی سرمايہ سے محروم ہوتے -٣
ں کہ ان ميں سے کچھ انفاق کر سکيں ليکن خدائی انفاق کا دائره بہت وسيع ہے اور ساری مادی اور معنوی نعمتوں کو ہي
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ا َرَزقَہُُم ّهللاُ ”اپنے اندر سميٹے ہوئے ہے چاہے مال اور علم ہو يا سماجی مقام و منزلت يہ سب    کا مصداق ہيں ۔“ِممَّ
خيل افراد کی طرف اشاره کر رہی ہے جن کا ذکر اس سے پہلی والی ٓايت ميں ٓايا ہے يہ ٓائہ کريمہ متکبر ، خود خواه اور ب

۔خدا وند عالم فرماتا ہے: يہ افراد وه ہيں جو نہ صرف دوسروں کے ساتھ نيکی کرنے مينبخل کرتے ہينبلکہ دوسروں کو بھی 
  بِاْلبُْخلِ  بخل کی دعوت ديتے ہيں :اَلَِّذْيَن يَْبَخلُْوَن َويَأُْمُرْوَن النَّاسَ 

اور خدا وند عالم نے انہيں جو کچھ عطا کيا ہے اسے پوشيده کرنے کی کوشش کرتے ہيں تا کہ لوگ ان سے کسی طرح کی 
ُ ِمْن فَْضلِہ   کوکوئی توقع نہ رکھيں:َويَْکتُُمْوَن َمآ ٓاتَا ہُُم ّهللاٰ

ن کے لئے ذليل کرنے واال عذاب مہياّ کر رکھا ہےاس کے بعد ايسے لوگوں کا انجام اس طرح بيان کرتا ہے کہ :ہم نے کافري
  ۔

شايد تعبير کفر کا راز يہ ہو کہ عام طور سے کفر کا سر چشمہ بخل اور کنجوسی ہے اس لئے کہ بخيل ، پروردگار کی بے 
کی مدد نہايت نعمتوں اور اس کے وعده پر مکمل ايمان نہيں رکھتے ہيں ۔اوروه احسان کرنے والونسے کہتے ہينکہ دوسروں 

  کرنا انہيں فقير بنا دے گا۔ 
  ايسے لوگوں کے لئے ذليل و رسوا کن عذاب ہے اس لئے کہ تکبّر اور دوسروں کو ذليل کرنے کی سزا يہی ہے۔

ايک اہم بات يہ بھی ہے کہ يہاں پر کنجوسی صرف مال ہی سے مخصوص نہيں ہے بلکہ خداکی دی ہوئی ہر نعمت 
سے افراد ہيں جو مال ميں بخيل نہينہوتے ليکن علم و دانش اور اسی طرح کے دوسرےمينکنجوسی کو شامل ہے بہت سے اي

  مسائل ميں کنجوسی سے کام ليتے ہيں ۔ 
مذکوره ٓايت ميں کنجوس متکبرين کی ايک دوسری صفت کی طرف بھی اشاره کيا ہے خداوند عالم فرماتا ہے کہ: يہ وه لوگ 

کے دکھاوے ، شہرت اور مقام و منصب حاصل کرنے کے لئے ۔ان کا مقصد  ہيں جو اگر انفاق بھی کرتے ہيں تو لوگوں
خدمت خلق اور رضائے الٰہی نہيں ہوتا۔ لٰہذاوه انفاق کرنے ميں سامنے والے کے استحقاق کو نظر ميں نہيں رکھتے بلکہ 

يا جاسکے اور اپنی مو  ہميشہ اس فکر ميں رہتے ہيں کہ کس طرح انفاق کيا جائے کہ اس سے زياده سے زياده فائده اٹھا
قعيت اور مقام کو مزيد مستحکم بنايا جا سکے۔اس لئے کہ وه خدا اور روز قيامت پر ايمان نہيں رکھتے لٰہذا ان کے انفاق ميں 

  معنوی وه جذبہ نہيں ہوتاہے۔
ْيطَاُن لَہ قَِرْينًا فََسآَء قَِرْينا انہوں نے شيطان کو اپناساتھی بنا  رکھا ہے اورجس نے ايسا کيا اس نے اپنے لئے َوَمْن يَُّکِن الشَّ

بدترين ساتھی کاانتخاب کيا ہے اور وه اس سے اچھا راستہ اختيار نہيں کر سکتا اس لئے کہ اس کی ساری فکر اور منطق ان 
کے دوست، شيطان کی فکر ومنطق ہے اور شيطان ہی ہے جو اس سے کہتا ہے کہ خالصانہ انفاق فقرو غربت کا سبب بنتا 

  )١:اَلشَّْيطَاُن يَِعُدُکُم اْلفَْقَر (ہے
اسی لئے وه يا تو انفاق نہيں کرتا اور کنجوسی کرتا ہے (جيسا کہ پہلی ٓايت ميں اشاره ہوا)يا انفاق کرتا ہے تو ايسے مقامات 

  پر جہاں سے شخصی اور ذاتی فائده اٹھاسکيں۔(جيسا کہ اس ٓايت ميں اشاره کيا گيا ہے)
بات بھی معلوم ہوجاتی ہے کہ برا ساتھی کس حد تک انسان کے سر انجام ميں مٔوثر ثابت ہو سکتا ہے  اس ٓائہ کريمہ سے يہ

يہاں تک کہ اس کو پستی کے ٓاخری درجہ تک پہنچا سکتا ہے اور يہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ متکبرين کا شيطان (اور 
انہوں نے شيطان ”اتفاقی نہيں ۔جيسا کہ فرمارہا ہےشيطا نی اعمال) سے ايک مسلسل اور مستقل رابطہ ہے صرف وقتی اور 

  “کو اپنا دوست ،ساتھی اور ہمنشين بنا رکھا ہے
ا َرَزقَہُمُ  ِ َواْليَْوِم ااْلِٓخِر َو اَْنفَقُْوا ِممَّ ّٰ ُ کياہواکہ يہ لوگ اس گمراہی ميں اس کے بعدارشاد فرماتا ہے : َوَما َذا َعلَْيِہْم لَْوٓاَمنُْوا بِا  ّهللاٰ

پلٹ ٓائے کاش يہ لوگ خدا اور روز قيامت پر ايمان لے ٓاتے اور پروردگار نے انہيں جو نعمتيں عطا کی ہيں ان کو خلوص 
نيت اور پاکيزه افکار کے ساتھ اس کے بندوں پر انفاق کرتے اور اس کے ذريعہ دنيا وٓاخرت ميں اپنے لئے سعادت و 

  کاميابی کا انتظام کرتے؟!!
ً ٓايت کے ٓاخر ميں  ُ بِِہْم َعلِْيما   فرماتا ہے خدا ان کے حاالت سے ٓاگاه اورباخبر ہے۔َوَکاَن ّهللاٰ

  بے شک ہرحال ميں خدا وند عالم ان کی نيتوں اور اعمال سے باخبر ہے اور اسی کے مطابق انہيں جزا اور سزا دے گا۔ 
  
  ٢٨۶سورئہ بقره/ٓايت/)١

کی “ اموال”ے کے انفاق کو بيان کيا گيا تھا اس ميں انفاق کی نسبت قابل توجہ بات يہ ہے کہ گذشتہ ٓايات جن ميں دکھاو
ُ خدا کی عطا کرده روزی کی طرف نسبت دی جا رہی ہے تعبير کا  ا َرَزقَہُُم ّهللاٰ طرف دی گئی ہے اور اس ٓائہ کريمہ ميں :ِممَّ

  يہ اختالف ممکن ہے کہ تين اہم نکتوں کی طرف اشاره ہو:
ا ”مال کے حالل اور حرام ہونے کی طرف توجہ نہيں ہوتی جب کہ خدائی انفاق ميں حالل اور  دکھاوے کے انفاق ميں -١ ِممَّ
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  کا مصداق ہونے کی طرف توجہ ہو تی ہے۔“ َرَزقَہُُم ّهللاُ
 دکھاوے کے انفاق ميں چونکہ انفاق کرنے واال مال کو اپنے سے متعلق جانتا ہے لٰہذا وه احسان جتانے ميں کوئی مضائقہ -٢

نہيں سمجھتا جبکہ خدائی انفاق ميں چونکہ اس بات کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ ان اموال کو خدا ہی نے انہيں عطا کيا ہے 
اگر اسميں سے کچھ اس کی راه ميں خرچ کرديا جائے تو احسان جتانے اور منت گذاری کا کوئی مقام نہيں ہے لٰہذاوه ہر 

  ز کرتے ہيں ۔ طرح کی منت گذاری اور احسان جتانے سے پرہي
دکھاوے کے انفاق عام طور سے مال سے مخصوص ہوتے ہيں اس لئے کہ ايسے افراد معنوی سرمايہ سے محروم ہوتے -٣

ہيں کہ ان ميں سے کچھ انفاق کر سکيں ليکن خدائی انفاق کا دائره بہت وسيع ہے اور ساری مادی اور معنوی نعمتوں کو 
ُ ”ر علم ہو يا سماجی مقام و منزلت يہ سب اپنے اندر سميٹے ہوئے ہے چاہے مال او ا َرَزقَہُُم ّهللاٰ   کا مصداق ہيں ۔“ِممَّ

  نمائشی انفاق کا دوسرا نمونہ.  ٢٣
  )٢۶۶( سورٔه بقره: ٓايت

کيا تم ميں کوئی يہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں ان کے نيچے نہريں جاری ہوں ان ميں ہر 
ہوں اور ٓادمی بوڑھا ہو جائے اس کے کمزور بچے ہوں اور پھر اچانک تيز گرم ہوا جس ميں ٓاگ بھری ہوچلطرح کے پھل 

  جائے اور سب جل کر خاک ہو جائے خدا اسی طرح اپنی ٓايات کو واضح کر کے بيان کرتا ہے کہ شايد تم فکر کر سکو۔ 
  

  وضاحت

  ايک بہترين مثال

ْوَن لَہ َجنَّةٌ قرٓان کريم اس ٓا ئہ کريمہ ميں اس بات کی طرف اشاره کررہا ہے کہ روز قيامت انسان اعمال ٔاَيََودُّ ٔاََحُدُکْم ٔاَْن تَکُ 
صالح کا محتاج ہو گا اوريہ کہ کس طرح دکھاوا، احسان جتانا اور اذيت ديناانسان کے انفاق اور نيک اعمال کو بربادکر ديتا 

ال اس شخص کے حاالت کو مجسم کرتی ہے جس نے مختلف قسم کے ہے اس کی ايک عمده مثال ذکر کرتا ہے يہ مث
درختوں جيسے کھجور اور انگور وغيره کے سرسبز وشاداب باغ پروان چڑھا رکھا ہواوراس ميں برابرپانی جاری ہو جس 
د کی وجہ سے سينچائی کی ضرورت نہ ہو ۔ اور وه شخص بوڑھا ہو جا ئے اوراس کے کمزوروناتواں بچے اس کے ارد گر

ہوں اور زندگی بسر کرنے کا ذريعہ فقط يہی ايک باغ ہواور اچانک ايسی تيز اورگرم ہوا چلے جو آگ سے بھری ہو اور وه 
باغ کو جال کر راکھ کر دے ايسی صورت ميں بوڑھا جو جوانی کی طاقت و قوت کھو چکا ہے اس کے پاس زندگی بسر 

چے بھی کمزورو ناتواں ہوں تو اس کی کيا حالت ہوگی اور اسے کس کرنے کا کوئی دوسرا ذريعہ بھی نہ ہو اور اس کے ب
  قدر حسرت اور دکھ ہوگا ۔

جو لوگ نيک عمل انجام ديتے ہيں اور اس کے بعد دکھاوے اور احسان جتانے اوراذيت دينے کی وجہ سے اسے ضائع کر 
تيں برداشت کيں اور جب اس سے فائده ديتے ہيں ان کا حال بھی اسی بوڑھے باغبان کے مانند ہے جس نے بہت زياده زحم

اٹھانے کی اسے سخت ضرورت ہوئی تو اس کام کے نتيجہ بالکل تباه و بربادہو گيا اور حسرت وغم کے عالوه کوئی چيز 
  باقی نہ رہی۔ 

ُ لَُکْ◌ُم ااْلٰٓيِت لََعلَُّکْم تَتَفَکَُّرْوَن چونکہ تمام بد بختياں خاص طور س لَِک يُبَيُِّن ّهللاٰ ے احمقانہ کاموں کا سر چشمہ غورو فکر نہ َکَذٰ
کرنا ہے جيسے احسانجتا ناجس کا کوئی فائده نہيں بلکہ اس کانقصان بہت زياده اور جلدی ہوتا ہے لٰہذاخدا وند عالم ٓاخر ٓايت 

  ميں لو گو ں کو غور فکر کی دعوت ديتے ہوئے فرماتا ہے : 
  شايد تم غور و فکر کرو۔ اس طرح خدآايات کو تمہارے لئے واضح کرتا ہے کہ 

  دو نکتے
يَّةٌ ُضَعفَآُء ”جملہ  -١   “َؤاََصابَہ اْلِکبَُرَولَہ ُذرِّ

(باغ کا مالک بوڑھا ہے اور اس کے بچے کمزور ہيں ) سے معلوم ہوتا ہے کہ راه خدا ميں انفاق و بخشش کرنا اور حا جت 
ک بھی اس کے پھلوں سے بہره مند ہوتا ہے اور اس کے بچےمندوں کی مدد کرنا سرسبز و شاداب باغ کے مانند ہے خودمال

بھی جبکہ رياکاری ،احسان جتا نا اوراذيت ديناخود اس کی بھی محرومی کا سببہے اور ٓانے والی نسلونکی بھی محرومی کا 
  باعث ہے جنھيں اس کے نيک اعمال کے برکات اور ثمرات سے بہره مند ہونا ہے ۔

کہ ٓانے والی نسليں گذشتہ نسلوں کے نيک اعمال کے نتائج و اثرات ميں شريک اور حصہ دار  يہ خود اس بات کی دليل ہے
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ہيں ۔سماجی اعتبار سے بھی ايسا ہی ہے اس لئے کہ اپنے نيک کاموں کی وجہ سے لوگوں کے درميان جو محبوبيت،حسن 
  ايہ ہے ۔ شہرت اور اعتماد حاصل کرتے ہيں وه ان کی اوالد کے لئے بھی ايک بہت بڑا سرم

ممکن ہے کہ ان گرد وباد کی طرف اشاره ہو جو مسموم “ يعنی وه گرد وباد کہ جس ميں ٓاگ ہو “ اِْعَصاٌر فِْيِہ نَارٌ ”جملہ-٢
  اور خشک کر دينے والی ہوأوں سے پيدا ہوتی ہيں يا وه گرد وباد جو ايسے مقام سے گذرا ہو جہاں پر ٓاگ جل رہی ہو ۔ 

اد اپنے راستہ ميں ٓانے والی ہر چيز کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے ايک جگہ سے اٹھا کر دوسری معمول کے مطابق گرد وب
جگہ پہنچا ديتی ہے۔ اور ممکن ہے کہ اس گردو باد کی طرف اشاره ہو جو بجليکے ساتھ ہو جب بھی وه کسی مقام پر گرتی 

ا بودی اور تباہی کی طرف اشاره ہے۔(تيسرا ہے تو ہر چيز کو راکھ ميں بدل ديتی ہے ۔بہر حال بہت جلدی اور مکمل ن
  احتمال زياده مناسب لگتاہے) 

  نمائشی انفاق ،روايات کی روشنی ميں
خلوص نيت تمام عبادات خاص طور سے انسانی امداد اور اعمال خير کی قبوليت کی شرط ہے اسی لئے اس مسئلہ کو 

  نمونہ کے طور پر يہاں چند روايات کو بيان کيا جا رہا ہے: روايات معصومين (ع)ميں وسيع پيمانے پر بيان کيا گيا ہے 
  رسول خدا ارشادفرماتے ہيں :) ١(

   )١سبعةفی ظّل عرش ّهللاٰ عّز وجّل يوم ال ظّل ااِلّ ظلّہ :رجل تصّدق بيمينہ فاخفا ه عن شمالہ(
عالوه کوئی دوسرا سايہ نہ  سات دستہ ايسے ہيں جو اس دن عرش اٰلہی کے سايہ ميں ہوں گے جس دن سايہ (اٰلہی) کے

  ہوگا(ان ميں سے) ايک وه دستہ ہے جو داہنے ہاتھ سے صدقہ دے اور بائيں ہاتھ کو علم بھی نہ ہو گا ۔
  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں:) ٢(

ّٰ و صدقة الّسّرفاِنّھا تذہب الحطيئةو تطفی غضب الّرب(   )٢افضل ما توّسل بہ المتوّسلون، االيمان با
سے برتر چيز جس سے توسل کرنے والے توسل کرتے ہيں ، پروردگار پر ايمان النااور پوشيده طور سے صدقہ دينا  سب

  ہے جو گناه کو نابود اور غضب اٰلہی کو ختم کرديتا ہے ۔
  حضرت امام جعفر صادق(ع) نے فرمايا :

يت اجرک ولکن ٔاذا ٔاَعطيت بيمينک فال تطّلع عليھا شمالک ال تتصّدق علی ٔاعين النّاس ليز کّوَک فاِنّک ٔان فعلت ٰذلک فقد استو ف
  )٣فٔان الّذی تتصّدق لہ سّراًيجزيک عالنية (

لوگونکے سامنے انفاق نہ کرو کہ وه تمہاری تعريف کريں اس لئے کہ اگر تم نے ايسا کيا تو تم اپنی جزا حاصل کرچکے ہو۔ 
سے انفاق کرو تو اس طرح انفاق کرو کہ بائيں ہاتھ کو خبر نہ بھی ہو  (يعنی لوگوں کی تعريف ) ليکن جب بھی تم داہنے ہاتھ

  سکے ۔اس لئے کہ جس کے لئے تم پوشيده طورسے صدقہ دے رہے ہو وه تمہيں عالنيہ اس کی جزا دے گا۔
________________________________________  

  ١٧٧،ص٩٣بحاراالنوار۔ج )١(
  ١٠۴١٨ميزان الحکمة،حديث)٢( 
 ٢٠۴،ص٧۵نوار،ج بحاراال)٣(

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  چھٹی فصل : انمول انفاق کی دس الزمی شرطيں
  

  انمول انفاق کی د س الزمی شرطيں.  ٢۴

اس سے پہلے مالحظہ کرچکے ہيں کہ قرٓان مجيد نے راه خدا ميں انفاق کے سلسلہ ميں ايک لطيف تعبير بيان کی ہے اور 
اسے پروردگار کو قرض دينے سے تعبير کيا ہے ايسا قرض کہ اس کا بہت بڑا فائده پروردگار کی طرف سے ادا کيا جائے 
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کہا گيا ہے ،يہ تعبير اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ قرض دينے کی “ قرض الحسنہ ”گا ۔ قابل توجہ بات يہ ہے کہ اسے
اور بعض کو کم قيمت اور بعض کو بے قيمت و بے وقعت “ قرض الحسنہ”بھی مختلف قسميں ہيں کہ ان ميں سے بعض کو 

  شمار کيا جا سکتا ہے ۔
عدد ٓايات ميں بيان کيا ہے اور بعض کی شرطوں کو مت“انمول انفاق ”قرٓان مجيد نے قرض الحسنہ يا دوسرے لفظوں ميں 

  مفسرين نے انھيں جمع کرکے دس شرطيں نکالی ہيں :
  انفاق کے لئے مال کے بہترين حصہ کا انتخاب کيا جائے، سستے مال کا نہيں ۔-١

  
خرچ کرو اے ايمان والو!اپنی پاکيزه کمائی اور جو کچھ ہم نے زمين ميں تمہارے لئے پيدا کيا ہے سب ميں سے راه خدا ميں 

اور خبر دار انفاق کے اراده سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا کہ اگر يہ مال تم کو ديا جائے تو ٓانکھ بند کئے بغير چھؤو 
  )١گے بھی نہيں ياد رکھو کہ خدا سب سے بے نياز اور سزاوار حمد وثنا بھی ہے۔(

  و جيسا کہ پروردگار عالم ارشادفرمارہا ہے:ايسی چيزوں ميں سے انفاق کيا جائے جس کی لوگوں کو ضرورتہ - ٢
 )٢(   

  اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہيں چاہے انہيں کتنی ہی ضرورت کيوں نہ ہو۔
  ايسے لوگوں پر انفاق کيا جائے جو سخت محتاج ہوں اور اوليت کو نظر مينرکھا جائے ۔-٣
)٣(  

  ہو گئے ہيں۔ يہ صدقہ ان فقراء کے لئے ہے جو راه خدا ميں گرفتار
  انفاق اگر پوشيده طور سے ہو تو بہتر ہے ۔-۴
)۴(  

  اوراگر (انفاق کو) چھپا کر فقيروں کے حوالے کردوگے تو يہ بھی بہت بہتر ہے ۔
  انفاق کے ساتھ احسان جتانااور ايذا رسانی نہ ہو ۔ -۵
)۵(   

  اے ايمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتانے اور اذيت سے برباد نہ کرو۔ 
  انفاق خلوص نيت کے ساتھ ہو ۔-۶

 )<ِ   )۶< يُْنفِقُْوَن اَْمَوْالَہُُم اْبتَِغآَء َمْرَضاِت ّهللاٰ
  اپنے اموال کو رضائے اٰلہی کی طلب کے لئے خرچ کرتے ہيں۔

  انفاق کی جانے والی چيز کو چھوٹی اور کم اہميت سمجھو۔-٧
  ظاہراً کتنی ہی بڑی کيوں نہ ہو : جس چيز کو انفاق کر رہے ہو اسے کم اہميت سمجھو اگرچہ وه

  
  ) 7اس طرح احسان نہ کرو کہ زياده کے طلبگار بن جأو۔(

  ان چيزوں ميں سے انفاق کيا جائے جو محبوب اور پسنديده ہوں۔-٨
)8(  

  تم نيکی کی منزل تک نہيں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چيزوں ميں سے راه خدا ميں خرچ نہ کرو۔ 
پ کو مالک حقيقی تصور نہ کيا جائے بلکہ اپنے ٓاپ کو خالق اور مخلوق کے درميان واسطہ سمجھنا کبھی بھی اپنے آ -٩

  چاہئے ۔ 
)9 (  

  اور اس مال ميں سے خرچ کرو جس ميں اس نے تمہيں اپنا نائب قرار ديا ہے۔
  انفاق حالل مال سے ہونا چاہئے اس لئے کہ خداوند صرف اسی کو قبول کرتا ہے۔-١٠

)10(  
  صاحبان تقوٰی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ خدا صرف

جوکچھ بيان کيا گياوه انفاق کے قبول ہونے کے شرائط ميں سے چند اہم شرائط ہيں ٓايات و روايات ميں غورو فکر کرکے 
  دوسرے اہم شرائط اور اوصاف کو معلوم کئے جا سکتے ہيں ۔

ت نہ دينا اور ريا کاری نہ کرنا )اور کچھ شرائط کمال ہيں ان ميں سے بعض شرطينواجب ہيں (جيسے احسان نہ جتانا اور اذي
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جيسے(اپنی ضرورت کے وقت دوسروں پر ايثار کرنا ) کہ اس کا نہ ہونا انفاق کی اہميت کو ختم نہيں کرتا۔ اگر چہ اسے 
  سب سے بلند درجہ پربھی قرار نہيں ديا جا سکتاہے ۔ 

________________________________________  

  ٢۶٧سورئہ بقره:ٓايت) ١(
  ٩سورئہ حشر:آيت)٢( 
  ٢٧٣سورئہ بقره/ٓايت/ )٣(

  ٢٧١سورئہ بقره/ٓايت/)۴( 
  ٢۶۴سورئہ بقره /ٓايت)۵(
  ٢۶۵سورئہ بقره/ٓايت/)۶(
  ۶)سورئہ مدثر/ٓايت/7(
  ٩٢)سورئہ ٓال عمران /ٓايت/8( 
  ٧)سورئہ حديد/ٓايت/9(
  ٢٧) سورئہ مائده /ٓايت/10(

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  ساتويں فصل : راه خدا ميں انفاق کے سبق ٓاموز قصے
  

  .سول خدا سے سيکھيں1

رسول خدا کا پيراہن پرانا ہوگيا تھا،ايک شخص نے ٓاپ کی خدمت مينباره درہم ہديہ کيا۔ٓاپ نے وه درہم حضرت علی (ع) کے
حوالہ کيا تا کہ ٓاپ کے لئے بازار سے ايک پيراہن الئيں۔حضرت علی (ع) نے اتنی ہی قيمت کا ايک لباس خريدا،جب ٓاپ وه 

  ٓاپ نے فرمايا:يہ پيراہن بہت قيمتی ہے۔پيراہن رسول خدا کی خدمت ميں الئے تو
  اس سے کم قيمت کا پيراہن ميرے لئے زياده بہتر ہوگا۔کيا تم سوچتے ہو کہ ودکاندار اسے واپس لے لے گا؟

  حضرت علی (ع) نے عرض کی:نہيں معلوم۔
  ٓاپ نے فرمايا:اس کے پاس جأو شايد راضی ہوجائے؟
گئے اور فرمايا:رسول خدا نے فرمايا ہے کہ يہ پيراہن ميرے لئے زياده  حضرت علی (ع) اس دوکاندار کے پاس تشريف لے

قيمتی ہے اور ميں اس سے سستا اور کم قيمت کا لباس چاہتا ہوں۔دوکاندارراضی ہوگيا اوراس نے وه باره درہم واپس 
  کرديئے۔

خودميرے ساتھ بازار  حضرت علی (ع) فرماتے ہيں:ميں درہم لے کر واپس ٓانحضرت کی خدمت ميں حاضر ہوا توٓاپ
تشريف لے گئے تاکہ پيراہن خريديں۔ٓاپ نے راستہ ميں ايک کنيز کو ديکھا جوا يک گوشہ ميں بيٹھی رو رہی تھی، 

ٓانحضرت(ع) اس کے قريب گئے اور رونے کا سبب دريافت فرمايا:کنيز نے کہا:يا رسول هللا!ميرے مالک نے کچھ سامان 
  يجا تھا اور ميرے پاس چار درہم تھے ليکن ميں نے انھيں کھو ديا ہے۔کی خريداری کے لئے مجھے بازار بھ

  رسول خدا نے پيراہن کے باره درہم ميں سے چار درہم اسے عطا فرمائے اور چار درہم کا ايک پيراہن بھی خريدا۔
بازار واپس جاکر باقیواپسی ميں ايک فقير نے ٓاپ سے لباس کا تقاضا کيا، ٓانحضرت نے وه پيراہن اسے عطا کرديا اور پھر 

چار درہم سے ايک دوسرا پيراہن خريدا۔جب اس جگہ پر پہنچے جہاں کنيز سے مالقات ہوئی تھی تو ديکھا وه ابھی تک 
  رورہی ہے اس کے پاس گئے اور فرمايا:اب کيونرورہی ہے؟

  لک مجھے مارے نا !کنيز نے کہا مجھے گھر سے نکلے ہوئے بہت دير ہوگئی ہے ميں ڈر رہی ہوں کہ کہيں ميرا ما
  ٓاپ نے فرمايا:تو ٓاگے ٓاگے چلو اور مجھے اپنے مالک کاگھر بتا۔

رسول خداجيسے ہی گھر کے دروازه پر پہنچے ٓاپ نے صاحب خانہ کو سالم کيا ۔ليکن اس نے تيسری مرتبہ بھی جواب 
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الک نے عرض کيا:ميں نے چاہا کہ سالم نہ ديا۔رسول خدانے سالم کا جواب نہ دينے کے بارے ميں سوال فرماياتو مکان م
  ٓاپ کا درودوسالم ہم پر زياده سے زياده ہو تاکہ نعمتوں ميں اضافے اور ہماری سالمتی کا باعث بنے۔

ٓانحضرت نے کنيز کاواقعہ بيان فرمايااور اس سے فرمايا: کہ وه کنيز کو معاف کردے ۔ کنيز کے مالک نے کہا:چونکہ ٓاپ 
ں نے اسے ٓازاد کرديا۔اس وقت ٓاپ نے فرمايا:ميں اس قدر خيروبرکت والے باره درہم نہ ديکھےتشريف الئے ہيں اس لئے مي

  )١تھے۔جنہوں نے دو برہنہ شخص کو لباس اور ايک کنيز کو ٓازاد کراديا۔(
________________________________________  

  ١١۶،ص/٢حيات القلوب/ج/) ١(

  

  سے سيکھيں -اخالص عمل حضرت علی . ٢

تحرير فرماتے ہيں:ايک دن حضرت علی (ع)نے راستہ ميں ايک عورت کو ديکھا کہ جس کے “دررالمطالب”صاحب کتاب
بچے بھوک سے رو رہے تھے اور وه انھيں بہال رہی تھی۔ بچوں کو چپ کرانے کے لئے اس نے چند اينٹوں پر ايک ديگ 

چے ٓاگ جل رہی تھی تاکہ بچے يہ خيال کريں کہ وه ان رکھ رکھی تھی جس ميں پانی کے عالوه کچھ نہ تھا اور اس کے ني
  کے لئے کھانا پکارہی ہے اس طرح اس عورت نے ان بچوں کو سال ديا۔

حضرت علی (ع) يہ ماجرا ديکھ کر قنبرۻ کے ساتھ تيزی سے گھر گئے ۔کھجور کا ايک برتن ، ٓاٹے کی ايک بوری اور 
ے۔قنبرۻ نے ٓاپ(ع) سے عرض کی کہ اجازت ديجئے تاکہ ميں ان سامان تيل،چاول اپنے کاندھے پر رکھ کر وہاں واپس ٓائ

کو اٹھالونليکن ٓاپ(ع) راضی نہ ہوئے۔جب اس عورت کے گھر کے قريب پہنچے تو گھر ميں داخل ہونے کی اجازت لے کر 
کو جگايا اور اپنے گھر ميں داخل ہوگئے۔چاول اور تيل پتيلی ميں ڈاال اور ايک اچھا کھانا تيار کرديا۔اس کے بعد بچوں 

ہاتھوں سے انھيں کھانا کھاليا يہاں تک کہ وه سير ہو گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دير تک ان کے ساتھ کھيلتے رہے جس سے 
  بچے پہلے والی تکليف بھول گئے اس کے بعد ٓاپ(ع) گھر سے باہر تشريف الئے۔

شاہده کيا ہے جن ميں سے ايک کی علت تو جانتا قنبرۻ نے عرض کی :اے ميرے ٓاقا وموال!ٓاج ميں نے ٓاپ سے ده چيز م
ہوں ليکن دوسری کا سبب ميرے لئے واضح نہيں ہے وه يہ کہ يتيم بچوں کے سامان کو ٓاپ(ع) نے خود اٹھايا اور اجازت نہ 

دی کہ ميں بھی اس ميں شريک ہوتا يہ کام اجرو ثواب کے حصول کے لئے تھا۔ليکن بچوں کے ساتھ کھيل کر ان کو 
اکس لئے تھا؟ٓاپ(ع) نے فرمايا:ميں جب ان بچوں کے پاس گيا تھا تو وه بھوک سے رو رہے تھے ،ميں نے چاہا کہ جببہالن

   )١ان کے پا س سے واپس ٓأوں تو وه سير بھی ہوچکے ہوں اور ہنس بھی رہے ہوں۔ (
______________________________________  

  شجرٔه طوبیٰ )١(

  

  شفاعت کی سند.  ٣

جنت حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے وقت اميرالمومنين حضرت علی (ع) نے ٓاپ کے بستر کے پاس ايک  خاتون
  صندوقچہ ديکھا تو ٓاپ نے سوال فرمايايہ کيا ہے؟

جناب فاطمہ زہرا نے عرض کيا:اس صندوقچہ ميں ايک سبز حرير ہے اور اس حرير کے درميان ايک سفيد صفحہ ہے اور 
  ں تحرير ہيں۔اس صفحہ ميں چند سطري

حضرت علی (ع) نے فرمايا: اس کا مضمون کيا ہے؟بنت رسول نے جواب ديا:شادی کی رات ميں اپنے مصلے پر بيٹھی 
ہوئی تھی کہ ايک فقير ٓايا اور اس نے لباس کا تقاضا کيا۔ميرے پاس صرف دو لباس تھے ايک نيا جو اس رات زيب تن کيا 

  ے لباس کو فقير کو دے ديا۔تھا اور ايک پرانا جوڑا تھا۔ميں نے نئ
صبح ميرے والد بزرگوار مجھ سے مالقات کے لئے تشريف الئے ٓاپ نے فرمايا: فاطمہ تمہارے پاس تو نيا کپڑا تھا اسے 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

کيوں نہيں پہنا۔ميں نے عرض کيا: کيا ٓاپ نے نہيں فرمايا ہے کہ انسان جو کچھ بھی صدقہ ميں دے گا اور اس سے غريبوں 
  مدد کرے گا وه اس کے لئے باقی رہے گا۔ ميں نے بھی اس نئے کپڑے کو ايک فقير کو دے ديا۔اور محتاجوں کی 

ٓاپ نے فرمايا:اگر تم نياکپڑا پہنتی اور پرانے کپڑے کو فقير کو دے ديتی تو يہ تمہارے شوہر کے لئے بھی بہتر ہوتا اور وه 
  فقير بھی لباس پاجاتا۔

نے ٓاپہی کی پيروی کی ہے اس لئے کہ ميری ماں خديجہ نے جب ٓاپ کی خدمت ميں نے عرض کياکہ اس کام ميں بھی ميں 
کا شرف حاصل کيا اور اپنی ساری دولت ٓاپ کے حوالہ کرديا اور ٓاپ نے ساری دولت راِه خدا ميں عطا کردی يہاں تک کہ 

موں ميں ٓاپ کے مثل کوئی نہيں ايک سائل نے آپ سے ايک لباس کا مطالبہ کيا تو ٓاپ نے اپنا لباس اسے دے ديااور ان کا
ہے۔(يہ سن کر)ميرے والدرو ديئے اور مجھے سينہ سے لگا ليا۔ اس وقت ٓاپ نے فرمايا:(ابھی)جبرئيل نازل ہوئے تھے اور 
خدا کی جانب سے تمہيں سالم عرض کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے(کہ خداوندعالم فرماتا ہے)فاطمہ سے کہہ ديجئے وه 

يا ابتاه شغلتنی عن ”ھ سے چاہتی ہيں طلب کرلينکہ ميں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ميں نے عرض کی:کہ جو کچھ بھی مج
بابا جان! خدا کی خدمت کی لذت اور شيرينی نے مجھے “المسئلة لذة خدمتہ الحاجة لی غير لقاء ربی الکريم فی دار السالم

  عالوه ميری دوسری کوئی ٓارزو نہيں ہے۔کسی دوسری چيز کے مطالبہ سے روک رکھا ہے اور خدا سے مالقات کے 
ميرے والد ماجد نے اپنے دست مبارک کو ٓاسمان کی طرف بلند کيا اورمجھے بھی حکم ديا کہ ميں بھی اپنے ہاتھوں کو 

  خدايا! ميری امت کو بخش دے۔“ اللھم اغفرالمتی”ٓاسمان کی طرف بلند کروں ۔اس کے بعد فرمايا:
ور ٓاپ کی خدمت ميں عرض کی: خداوندعالم فرمارہا ہے: تمہاری امت ميں سے جو لوگ (اسی وقت)جبرئيل نازل ہوئے ا

  فاطمہان کے شوہر اور ان کی اوالد سے محبت کريں گے ميں انھيں بخش دوں گا۔
ميں نے اس بات کے لئے ايک سند اور نوشتہ کا بھی مطالبہ کيا تو جبرئيل يہ سبز حرير لے کر ٓائے اس ميں يہ لکھا ہوا 

جبرئيل ومکائيل نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ميرے والد بزرگوار نے فرمايا:اس سبز “ کتب ربکم علی نفسہ الرحمة:”ہے
حرير کو حفاظت سے رکھو اور وفات کے وقت وصيت کرو کہ اسے تمہارے ساتھ قبر ميں دفن کر ديں۔ ميں چاہتی ہوں کہ 

   )١و تم ميری امت کی بخشش کی دعاکرو۔ (قيامت کے دن جب ٓاتش جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے ت
________________________________________  

  ١٠۶رياحين الشريعہ نقل از ابن جوزی ،ص/)١(

  

  دوست و دشمن پر انفاق.  ۴

ظلہ ”معلی بن خنيس کا بيان ہے کہ برسات کی ايک رات ميں نے امام جعفر صادق(ع) کو ديکھا کہ اپنے گھر سے نکل کر 
(ايک سائبان جس ميں بے گھر افراد گرمی اور سردی سے بچنے کے لئے پناه ليتے تھے)کی طرف تشريف لے “ ساعدهبنی 

جا رہے ہيں۔مينخاموشی سے ٓاپ(ع) کے پيچھے پيچھے چل پڑا۔راستہ ميں ٓاپ(ع) کے دست مبارک سے کوئی چيز زمين پر
ھم رّد علينا”گر پڑی ٓاپ(ع) نے فرمايا: دا ميری گمشده چيز کو پلٹا دے۔اس وقت ميں امام(ع) کے قريب گيا خ“بسم ّهللاٰ اللّٰ

معلّٰی تم ہو؟ميں نے عرض کيا:ہاں،ميں ٓاپ(ع) پر قربان ہوجأوں۔ٓاپ(ع) نے -اورٓاپ(ع) کو سالم کيا ٓاپ(ع) نے فرمايا:
بہت زياده روٹياں زمين فرمايا:تالش کرو اور جو کچھ بھی پأو مجھے دے دو۔ميں نے زمين پر ہاتھ پھيرا،معلوم ہوا کہ 

پربکھری ہوئی ہيں ميں جتنی بھی پا سکااسے ٓانحضرت(ع) کی خدمت ميں پيش کرديا۔ميں نے ديکھا کہ روٹيوں سے بھرا 
  ہوا ايک بہت بڑا تھيال ہے جواتنا وزنی ہے کہ اس کا اٹھانا ميرے لئے دشوار ہے۔

ا:ميں اس کے اٹھانے کا زياده حقدار ہوں۔ليکن تم ميرے ساتھميں نے عرض کيا:اجازت ديجئے ميں اٹھا لوں!ٓاپ(ع) نے فرماي
  ٓأو تاکہ ايک ساتھ ظلٔہ بنی ساعده چليں۔جب ہم لوگ 

وہاں پہنچے تو ميں نے کچھ لوگوں کو ديکھا جو وہاں سو رہے تھے۔امام جعفر صادق(ع) ہر ايک کے پاس ايک ايک يا دو 
پر روٹی تقسيم کر،(اس کے بعد)ہم لوگ ظلٔہ بنی ساعده سے باہر دو روٹی رکھتے جاتے تھے۔اس طرح سے ٓاپ(ع) نے سب

ٓائے۔ميں نے عرض کيا:کيا يہ لوگ حق کو پہچانتے ہيں(اور شيعہ ہيں؟)ٓاپ(ع) نے فرمايا:اگر حق کو پہچاننے والے ہوتے 
و بھی خلق نہيں کيا تو ميں انھيں اپنے گھر کے نمک ميں بھی شريک کرتا۔(اے معلی!)جان لوکہ خداوندعالم نے کسی چيز ک

ہے ۔جو اس کا محافظ اور نگہبان ہے۔ميرے والد ماجد(امام محمد باقر(ع))جب بھی صدقہ ديتے تھے اورکوئی چيز بھی سائل 
کے ہاتھ ميں رکھتے تھے تو اسے واپس اٹھاليتے تھے اسے چومتے اور سونگھتے تھے اس کے بعد دوباره سائل کے ہاتھ 
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ہ دينا خد اکے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے،گناہوں کو محوکرديتا ہے۔روز قيامت کے حساب ميندے ديتے تھے۔رات ميں صدق
وکتاب کو ٓاسان بنا ديتا ہے اور دن ميں صدقہ دينا مال اور عمر ميں اضافے کا باعث ہے۔حضرت عيسٰی بن مريم(ع) دريا 

ے۔ايک حواری نے ٓاپ(ع) سے کے کنارے سے گذرتے تھے تو اپنے کھانے ميں سے ايک روٹی دريا ميں ڈال ديتے تھ
عرض کی :ٓاپ(ع) نے ايسا کيوں کرتے ہيں جبکہ روٹی ٓاپ(ع) کا کھانا ہے؟ٓاپ(ع) نے فرمايا:ميں نے يہ روٹی دريا ميں 

  )١اس لئے ڈالی ہے وه کسی دريائی جانور کا حصہ بنے۔خدا کے نزديک اس کام کا بہت بڑا اجر وثواب ہے۔ (
________________________________________  

  ٩،ص/ ۴فروع کافی جلد/)١(

  

  بھوکے جانور پر انفاق.  ۵

ايک سال قحط ميں جبکہ لوگ بہت زياده سختی اور پريشانی ميں مبتال تھے ايک دينی طالب علم نے ديکھا کہ ايک کتيا زمين
ن کمزوری کی وجہ پرليٹی ہے اور اس کے بچے اس کے دودھ سے چپکے ہوئے ہيں۔کتيا زمين سے اٹھنا چاہتی ہے ليک

سے نہيں اٹھ پاتی وه اپنی طاقت وقوت کو کھو بيٹھی ہے۔طالب علم کو اس جانور کی يہ حالت ديکھ کر بہت رحم ٓايا۔اس کے 
پاس کوئی ايسی چيز نہ تھی جو اس جانور کو ديتا مجبوراً اپنی کتاب کو بيچا اور اس کے پيسہ سے روٹی خريد کر کتيا کے 

  سامنے رکھ ديا۔
نے ٓاسمان کا رخ کيا اس کی ٓانکھوں سے ٓانسو کا قطره ٹپکا گويا وه طالب علم کے لئے دعا کر رہی تھی۔رات ميں اس کتيا 

ً ”طالب علم نے خواب ميں ديکھا کہ اس سے کوئی کہہ رہا ہے: ميں نے تمہيں اپنے پاس سے علم “ انا اعطيناک من لدنا علما
زياده علم کا احساس کيا جس کے نتيجہ ميں اسے زياده پڑھنے اور مطالعہ عطا کيا۔اس طالب علم نے بھی اپنے اندر بہت 
  )  1کرنے کے رنج و مشقت کی ضرورت نہ تھی (۔

______________________________________  

  ٢٧مجمع النورين/ص/)١( 

 

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  خشک سالی. ۶
سيد نعمة هللا جزائری،جليل القدر عالم دين اور مقدس اردبيلی کے شاگرد کہتے ہينايک خشک سالی ميں ميرے استاد نے کھا 
نے کے لئے گيہوں وغيره جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتاتھا فقيروں ميں تقسيم کرديتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لئے 

تک کہ ايک دن ان کی بيوی کافی غصہ ہوگئی اوراس نے استاد کے اس  بھی فقيروں کی طرح ايک حصہ بچاتے تھے۔ يہاں
  کام پر اعتراض کياکہ ٓاپ تو اپنے بچوں کا بھی خيال نہيں رکھتے اور جو کچھ بھی ہے فقيروں ميں تقسيم کرديتے ہيں۔

يٹھ جاتے استاد اس اعتراض کی وجہ سے گھر سے کناره کشی کر ليتے ہيں اور مسجد کوفہ ميں اعتکاف کے لئے ب
ہيں۔اعتکاف کے دوسرے دن ايک شخص ان کے دروازه پر ٓاتا ہے اور بہت اچھے قسم کے گيہوناور ٓاٹے کی چند بورياں ان 

  کے لئے التا ہے اور کہتا ہے اسے ٓاقا نے بھيجا ہے۔
:ميں نے اس طرح مقدس اردبيلی کی واپسی پر ان کی زوجہ نے کہا:جو گيہوں ٓاپ نے بھيجا ہے بہت اچھا ہے۔استاد نے کہا
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کے مرد عربی کو کبھی نہيں ديکھا ہے اور مجھے اس کی کوئی خبر بھی نہيں ہے اور نہ ہی ميں نے يہاں گيہوں بھيجا 
  ہے!مقدس اردبيلی نے اس خدائی تحفہ پر اس کا شکر ادا کيا۔

  صدقہ دے کر بالئيں دور کيجئے. ٧
گذر رہا تھا جہاں رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ تشريف  امام جعفر صادق(ع) فرماتے ہيں:ايک يہودی اس مقام سے

  ”فرماتھے اس يہودی نے کہا:
  “السام عليک

  تم پر ہو)“(عليک”ٓانحضرت نے جواب ديا:
  اصحاب نے عرض کيا:اس يہودی نے توکہا ہے کہ ٓاپ کو موت ٓاجائے۔(سام موت کے معنی ميں ہے)

  “تم پر ہو”ٓاپ نے فرمايا:ميں نے بھی کہا کہ 
کے بعد ٓاپ نے ارشاد فرمايا:ٓاج اس مرد کو ايک کاال سانپ ڈسےگا اور وه مر جائے گا۔وه يہودی وہاں سے چال گيا  اس

اوربيابان سے لکڑياں جمع کرکے ايک بڑا بوجھ بنايا اور زياده دير نہ گذری کہ وه واپس ٓاگيا۔جب وه رسول خدا کے پاس 
ا:ذرااس لکڑيونکے ڈھير کو زمين پر رکھو۔ اس نے لکڑيوں کو زمين پر رکھسے گذرنا چاه رہا تھا تو ٓاپ نے اس سے فرماي

  ديا۔اصحاب نے ديکھا کہ ايک کاال سانپ ايک لکڑی کو دانتوں سے پکڑے ہوئے ڈس رہا ہے۔
ٓانحضرت نے اس يہودی سے سوال کيا:ٓاج تم نے کو ن سا نيک کام انجام ديا ہے؟اس نے کہا:ميں نے کوئی خاص کام نہيں 

ہے۔ميں لکڑياں جمع کررہا تھا اور ميرے پاس دو روٹياں تھيں ايک ميں نے خود کھالی اور ايک فقير کو دے کيا 
  دی۔ٓانحضرت نے فرمايا:ٓاج تم نے اس صدقہ کے ذريعہ اپنی موت کو دور کيا ہے۔ 

اور ناگوار موت کو پلٹا ديتا صدقہ انسان سے ناگہانی “ الصدقة ترفع ميتة السوء عن االنسان”اس کے بعد ٓاپ نے ارشادفرمايا:
  )1ہے۔ (

________________________________________  

  ۵،ص/۴)فروع کافی/ج/1(

  

  اوليائے خدا سے محبت کا نتيجہ. ٨

شہر ربيعہ ميں يوسف بن يعقوب نامی ايک مالدار زندگی بسر کرتا تھا ۔کسی نے متوّکل عباسی سے کی چغلخوری 
 لياتاکہ اسے سزا دے۔يوسف سامره ٓاتے وقت راستہ ميں بہت پريشان تھا۔جب سامره کے کردی۔متوّکل نے اسےسامره بال

قريب پہنچا تو اس نے اپنے ٓاپ سے کہا کہ ميں اپنے ٓاپ کو سو اشرفی ميں خدا سے خريدتا ہوں اگر مجھے متوّکل سے 
ی خدمت ميں پيش کروں گا ۔جن کو خليفہ امام محمد تقی)(ع) ک“(ابن الرض(ع)”کوئی تکليف نہ پہنچی تو ميں ان اشرفيوں کو

 نے مدينہ سے سامره بالکر خانہ نشين کرديا ہے اور ميں نے سنا ہے کہ وه اقتصادی اعتبار سے بہت زياده سختی ميں ہےں۔
وه جيسے ہی سامره کے دروازه پر پہنچااس نے اپنے ٓاپ سے کہا بہتر ہے کہ متوّکل کے پاس جانے سے پہلے سو دينار 

ی خدمت ميں لے جأوں ليکن وه ٓاپ (ع) کا گھر ہی نہيں جانتاتھا،سوچا اگر کسی سے ٓاپ(ع) گھر کا پتہ معلوم کرتا مول(ع)ک
کے گھر کی تالش ميں تھا تو وه اور “ ابن الرض(ع)”ہے تو کہيں ايسا نہ ہو کہ يہ بات متوّکل کو معلوم ہوجائے کہ ميں 

  زياده غضبناک ہوجائے گا۔
ک ميرے ذہن ميں يہ بات ٓائی کہ ميں اپنی سواری کو ٓازاد چھوڑدوں ممکن ہے خدا کے لطف وکرم سے وه کہتا ہے کہ اچان

بغير کسی سے معلوم کئے امام کے گھر پہنچ جأوں۔وه کہتا ہے کہ ميں نے اپنی سواری کو ٓازاد چھوڑديا وه گليوں اور 
ے بہت کوشش کی ليکن وه وہاں سے ٓاگے نہ بازاروں سے گذرتی ہوئی ايک گھر کے دروازے پر جاکر رک گئی ميں ن

رافضيوں کے امام کا گھر “ ابن الرض(ع)”بڑھی۔ميں نے ايک شخص سے پوچھا يہ کس کا گھر ہے؟اس نے جواب ديا يہ
ہے۔ميں نے کہا کہ ان کی عظمت وشرافت کے لئے يہی کافی ہے کہ انھوں نے بغير سوال کے ميری سواری کو اپنے 

  رديا۔دروازے پر الکر کھڑا ک
ميں اسی فکر ميں تھا کہ ايک سياه پوست غالم گھر سے باہر ٓايا اور کہا: تم ہی يوسف بن يعقوب ہو؟ميں نے جواب ديا: 

ہاں۔غالم نے کہا:سواری سے اترو:وه مجھے گھر کے اندر لے گيا اور خود ايک کمره ميں چال گيا۔ميں نے اپنے ٓاپ سے 
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مجھے ٓاج تک ديکھا ہی نہيں وه کيونکر ميرے نام سے ٓاگاه تھا۔ ميں تو ابھی تک کہاکہ يہ دوسری دليل ہے کہ جس غالم نے 
  اس شہر مينبھی نہيں ٓايا تھا؟!

غالم دوباره ٓايا اور اس نے کہا:جن سو اشرفيوں کو تونے اپنی ٓاستين ميں چھپا رکھا ہے الٔواسے دے دو۔ميننے اپنے آپ سے
راً پلٹ ٓايا اور اس نے مجھ سے گھر کے اندرونی حصہ کی طرف جانے کو کہا۔ ميںکہا:يہ ہوئی تيسری دليل۔غالم گيا اور فو

نے اپنے خچر کووہيں باندھا اور گھر ميں داخل ہوگيا۔ميں نے ديکھا کہ ايک شريف اور با عظمت شخص تشريف فرما 
نے کہا: ميں نے يہ اندازه کافی مشاہده ہيں۔انہوں نے فرمايا:اے يوسف! کيا تونے اتنی دليليں نہيں ديکھينکہ اسالم لے ٓأو؟ميں 

کيا ہے۔ٓاپ(ع) نے فرمايا:افسوس کہ تو مسلمان نہ ہوگا ليکن تيرا بيٹا اسحاق مسلمان ہوجائے گا اور وه ميرے شيعوں ميں 
سے ہو گا۔اے يوسف! بعض لوگ خيال کرتے ہيں کہ ہماری محبت کا کوئی فائده نہيں ہے۔خدا کی قسم ايسا نہينہے بلکہ جو 

ھی ہم سے محبت کرے گا وه اس کا فائده ديکھے گا۔چاہے وه مسلمان ہو يا غير مسلم! اب تم مطمئن ہو کر متوّکل کے پاس ب
جأو اور ذرا بھی نہ گھبرأو،تمہيں اس سے کوئی تکليف نہ پہنچے گی۔جب تم شہر ميں داخل ہوئے تو خداوندعالم نے تمہارے

  کی راہنمائی کررہا تھا اور اسے ميرے گھر تک لے ٓايا۔لئے ايک ملک کو معين کيا جوتمہارے خچر 
يوسف بن يعقوب کے بيٹے اسحاق نے جب اپنے باپ کی واپسی پر ماجرا سنا تو وه مسلمان ہوگيا۔لوگوں نے امام (ع) سے 

ليکن وه ہم اس کے باپ کے بارے ميں سوال کيا توٓاپ(ع) نے فرمايا:اگر چہ وه مسلمان نہيں ہوا اور جنت ميں نہ جا سکے گا
  )1( -سے محبت کا نتيجہ اور فائده ضرور ديکھے گا

________________________________________  

  ))١٢)مجمع النورين نقل از خرائج وبحار االنوار/ج/1(

  

  عالم اور محتاج پڑوسی. ٩

  ان کرتے ہيں:بي“ مفتاح الکرامہ”عظيم الشان عالم دين اور فقيہ عالمہ سيد جواد عاملی نجفی صاحب کتاب
ايک رات ميں کھانا کھا رہا تھا کہ يکايک کسی نے دق الباب کياميں سمجھ گيا کہ وه جناب عالمہ سيد بحرالعلوم کا خادم ہے۔ 
ميں نے جلدی سے دروازه کھوال،سيد کے خادم نے کہا:ٓاقا کا رات کا کھانا تيار ہے اور ميں نے ان کے سامنے کھانا لگاديا 

منتظر ہيں۔ جلدی چلئے ۔ميں خادم کے ساتھ ساتھ سيدعالمہ بحرالعلوم کے گھر گيا ۔جيسے ہی سيد کی ہے،اور وه ٓاپ کے 
  خدمت ميں پہنچا اور ان کی نگاه مجھ پر پڑی تو انھوں نے فرمايا:تم خدا سے نہينڈرتے کہ اس کی ديکھ بھال نہيں کرتے؟

ہر رات اپنے گھر والوں کے لئے کم قيمت واال کھجور قرض ميں نے سوال کيا:کيا ہوا ہے؟انہوں نے کہا:تمہارا ايک بھائی 
پر ليتا تھا اور اس کی مالی حالت اتنی خراب ہے کہ وه کوئی دوسری چيز نہيں خريد سکتا۔ٓاج سات دن گذر چکے ہيں اور 

خريد ے ليکن  انھوں نے کم قيمتی کھجور کے عالوه کچھ نہيں کھايا ہے۔وه ٓاج بھی دوکاندار کے پاس گيا تاکہ وہی کھجور
دوکاندار نے کہا کہ تمہارا قرض بہت زياده ہوچکا ہے۔وه شخص شرما گيا اور بغير کچھ خريدے گھر واپس ٓاگيا،ٓاج اس نے 

اور اس کے خانواده نے بغيرکچھ کھانے کے رات گذاری ہے ليکن تم اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہو۔ميں تمہارے ايک 
  انہوں نے اس کا نام ليا۔پڑوسی کی بات کررہا ہوں۔اس کے بعد 

ميں نے عرض کيا:مجھے اس کی حالت کے بارے ميں کوئی علم نہيں ہے۔سيد بحر العلوم نے فرمايا:اگر تمہيں خبر ہوتی 
اورتم اس کی مدد نہ کرتے تو تم يہودی بلکہ کافر ہوتے۔ميرا غصہ اس بات پر ہے کہ تم اپنے دينی بھائيوں کے حاالت کيوں 

  ور اپنے پڑوسيوں کی خبر گيری کيوں نہيں کرتے؟نہيں معلوم کرتے ا
ابھی ميرا خادم کھانے کے ان برتنوں کو اٹھاتا ہے اور تم اس کے ساتھ اس شخص کے گھر جأو اور اس سے کہوميں چاہتا 

نا اورہوں کہ ٓاج رات ہم ايک ساتھ کھانا کھائيں۔اور اس تھيلی ميں ايک مقدار پيسہ ہے اسے اس کے چٹائی کے نيچے رکھ دي
برتنوں کو واپس نہ النا۔خادم نے برتنوں کو ايک بڑی سی سينی ميں رکھ کر اٹھايا اور اس کے گھر کے دروازه تک لے گيا 

اور وہيں سے واپس ہوگيا۔ميں نے دق الباب کيا پڑوسی نے دروازه کھوال ميں گھر ميں داخل ہوا اورميں نے کہا ميں چاہتا 
کھانا کھائيں۔اس نے بھی قبول کرليا۔جب اس نے سينی کو اپنی طرف کھينچا توديکھا کہ ہوں کہ ٓاج رات ہم سب ايک ساتھ 

  کھانے کی بہت ہی اچھی خوشبو ٓارہی ہے اور يہ مالداروں کا کھانا لگ رہا ہے۔
ا اس شخص نے مجھ سے کہايہ کھانا کسی معمولی ٓادمی کے يہاں کا نہيں ہے بلکہ کسی مالدار ٓادمی کے گھر کا معلوم ہوت

ہے۔پہلے اس کا قصہ بيان کرو۔پھر ميں کھأوں گا۔اس نے اتنا اصرار کيا کہ مجھے ماجرا بيان کرنا پڑا۔اس نے قسم کھائی 
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اور کہا:خدا کے عالوه ابھی تک کوئی دوسراميرے حال سے واقف نہيں تھا۔يہاں تک کہ قريبی پڑوسی بھی نہيں جانتے تو 
  سيد بحرالعلومۺ کی ايک کرامت شمار کيا۔ دوسروں کی کيا بات اوراس نے اس واقعہ کو

  يتيموں کے ساتھ نوازش.  ١٠
شيخ بہائيۺ نے اپنی کتاب کشکول مينيہ واقعہ تحرير کيا ہے :بصره کے اطراف ميں ايک شخص اس دار فانی سے کوچ کر 

ے تيار نہ ہوا۔اس کی بيوی نے گياتھا اور چونکہ وه گناہوں ميناتنا زياده ملوث تھا کہ کوئی بھی اس کی تشييع جنازه کے لئ
کچھ لوگوں کوکرايہ پر ليا اور وه جنازه کو نماز جنازه کے مقام تک لے گئے ليکن کسی نے اس پر نماز جنازه نہيں پڑھی 

  ٓاخر کار اسے دفن کرنے کے لئے شہر سے باہر لے گئے۔
سچائی اور پاکدامنی پر بھروسہ کرتے اسی اطراف ميں ايک مرد زاہدبھی رہتا تھا اور وه بہت مشہور تھا لوگ اس کی 

تھے۔لوگوں نے ديکھا کہ وه مرد زاہد اس جنازه کا منتظر ہے۔جيسے ہی جنازه کو زمين پر رکھا ،وه قريب ٓايا اور اس نے 
چ کہا کہ نماز جنازه کے لئے تيار ہو جأو اور اس نے خود نماز جنازه پڑھائی۔زياده دير نہ گذری تھی کہ يہ خبر شہر ميں پہن
گئی۔لوگ ماجرا معلوم کرنے اور زاہد سے عقيدت کی بنا پر ثواب حاصل کرنے کی غرض سے گروه گروه ٓاتے تھے اور 

اس جنازه پر نما زپڑھتے تھے۔سب اس واقعہ سے حيرت زده تھے۔ٓاخر کار لوگوں نے اس زاہد سے پوچھا کہ ٓاپ نے کيسے
  اس جنازه کے ٓانے کے بارے ميں اطالع حاصل کی؟

زاہد نے کہا:ميں نے خواب ميں ديکھا کہ مجھ سے کہا جارہا ہے کہ جأو اور فالں جگہ پر کھڑے ہوجأو وہاں ايک مر د
جنازه الئيں گے جس کے ساتھ صرف ايک عورت ہو گی ۔اس جنازه پر نماز پڑھو کہ اسے بخش ديا گيا ہے۔زاہد نے اس 

  م ديتا تھا جس کی وجہ سے اسے معاف کرديا گيا ہے؟عورت سے دريافت کيا کہ تمہارا شوہر کون سا نيک عمل انجا
عورت نے کہا:وه تو رات ودن گناہوں ميں ملوث رہتا تھا۔زاہد نے پوچھا کہ کيا کوئی نيک کام بھی کرتا تھا؟اس نے جواب 

  ديا:ہاں ! وه تين نيک کام انجام ديتا تھا:
اور کہتا تھا:خدا تو مجھے جہنم کے کس گوشہ ميں جگہ ۔رات ميں جب بھی مستی سے ہوش ميں ٓاتا تھا تو گريہ کرتا تھا ١

  دے گا؟!
  ۔جب صبح ہوتی تھی تو کپڑا بدلتا، غسل کرتا اور وضو کرکے نماز ادا کرتا تھا۔٢
۔اس کا گھر کھبی بھی دو تين يتيموں سے خالی نہيں رہتا تھاوه يتيموں سے اتنی محبت اور شفقت کرتا تھا کہ جتنی اپنے ٣

  )١ں کرتا تھا۔ (بچوں سے بھی نہي
______________________________________  

  ٢٧٨،ص/٢شجرٔه طوبٰی/ج/)١(

 

 

 دولت کا بہترين مصرف

 

  

  ايک ہار اور اتنی ساری برکتيں. ١١
ميں يہ واقعہ نقل کيا ہے کہ جابر بن عبد هللا انصاری کا بيان ہے:ايک دن “بشارة المصطفیٰ ”عماد الدين طبری نے اپنی کتاب

نماز عصر کے بعد رسول خدا ،اصحاب کے ساتھ تشريف فرما تھے کہ ايک بوڑھا، بوسيده کپڑا پہنے ہوئے کمزوری کی 
  کہ وه بھوک کی حالت ميں کافی طوالنی راستہ طے کر کے ٓايا ہے۔ حالت ميں وارد ہوااس کے ٓاثار سے لگ رہا تھا

  اس نے عرض کيا: مينايک پريشان حال انسان ہوں ٓاپ مجھے بھوک،عريانی اور مشکالت سے نجات دالئيے۔
رسول خدا نے فرمايا: فی الحال ميرے پاس کچھ نہيں ہے ليکن ميں تجھے ايک ايسے شخص کی رہنمائی کرتا ہوں جو تيری 

  حاجتوں کو پورا کردے گا اور نيکی کی طرف رہنمائی کرنے واال اس شخص
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  کے مانند ہے کہ جس نے خوداس کام کو انجام دياہو ۔
اس کے بعد ٓانحضرت نے جناب بالل کو حکم ديا کہ اس بوڑھے کو دِر فاطمہ پر لے جائيں۔جب وه بوڑھا حضرت علی (ع) 

اے خاندان نبوت ٓاپ پر سالم “السالم عليکم يا اھل بيت النبوة”م کيا: کے بيت الشرف پرپہنچا تو اس نے اس طرح سال
  ہو۔ٓاپ(ع)نے سالم کا جواب دياا وردريافت فرمايا: تم کون ہو؟

اس نے کہا: ميں ايک مرد عرب ہوں ،رسول خدا کی خدمت ميں حاضر ہوا تھا اور ان سے مدد کا تقاضا کيا تھا ۔انہوں نے 
  ج ديا۔مجھے ٓاپ کے دروازه پر بھي

وه تيسرا دن تھا جسے ٓال علی عليہ السالم بھوک کی حالت ميں گذار رہے تھے اور رسول خدا بھی اس سے ٓاگاه تھے،بنت 
رسول نے جب کوئی چيز نہ پائی تو ٓاپ نے گوسفند کی کھال جس پر حسن وحسين عليھما السالم سوتے تھے: اس مرد عرب 

  ٓاسودگی عنايت فرمائے ۔ کو دے ديا اور فرمايا: خداوندعالم تمہيں
  بوڑھے نے کہا:اے بنت رسول! ميں بھوک سے بے حال ہوں اور ٓاپ مجھے گوسفند کی کھال عطا کر رہی ہيں۔

جيسے ہی جناب فاطمہ نے يہ سنا اپنا ہار جسے عبد المطلب (ع)کی صاحبزادی نے ٓاپ کو ہديہ کيا تھا، اس مرد عرب کو 
ں ٓاتا ہے۔اس نے ديکھا کہ رسول خدا، اصحاب کے درميان تشريف فرما ہيں اس نے دے ديا۔وه بوڑھا ہار لے کر مسجد مي

عرض کيا:يا رسول هللا!ٓاپ کی بيٹی نے مجھے يہ ہار عطا کيا ہے اور فرمايا ہے کہ ميں اسے بيچ دوں ممکن ہے خداوند 
  عالم ميرے کاموں ميں وسعت عطا فرمائے۔

سعت اور راحت نہ دے جبکہ اولين وٓاخرين کی عورتوں ميں سب سے بہتر ٓانحضرت رونے لگے اور فرمايا:کيونکر خدا و
  خاتون نے تجھے اپنا ہار عطا کيا ہے!

عما ر ياسرۻ نے عرض کيا: کيا ٓاپ اجازت ديتے ہيں کہ ميں اس ہار کو خريد لوں؟ ٓانحضرت نے فرمايا:اس ہار کو 
ياسرۻ نے مرد عرب سے کہاکہ اس ہار کو کتنے ميں  خريدنے والے کو خدا وندعالم جہنم سے دور رکھے گا۔جناب عمار

  بيچوگے۔
اس نے کہا: اتنی قيمت ميں بيچوں گا کہ کھانا کھا کر سير ہوسکوں ، پہننے کے لئے ايک يمانی ردا ء خريد سکوں اور کچھ 

ور تجھے دينار جسے ميں واپسی پر خرچکر سکوں۔جناب عمارۻ نے کہا: ميں اس ہار کو دوسو درہم ميں خريدوں گا ا
روٹی اور گوشت سے سير کروں گا ،اوڑھنے کے لئے يمانی رداء بھی دوں گا اور اپنے اونٹ سے تجھے تيرے گھر تک 

  پہنچا ٔوں گا۔
جناب عمارۻ کے پاس جنگ خيبر کے مال غنيمت ميں سے جو کچھ بچاتھا،بوڑھے کو اپنے گھر لے گئے اور جو وعده 

  کيا تھا وفا کرديا۔
نحضرت کی خدمت مينحاضر ہوا ٓاپ نے فرماياکہ کياتونے لباس لے ليا اور سير ہوگيا؟اس نے عرض مرد عرب دوباره آ 

  کياہانرسول هللا اورميں بے نياز بھی ہوگيا۔
اس وقت ٓانحضرت نے جناب فاطمہ زہرا کے فضائل کا ايک مختصر ساحصہ بيان فرمايا ۔ٓاپ نے ارشاد فرمايا:ميری بيٹی 

ُ َربِّیْ ”اجائے گا تو ان سے سوال کيا جائے گا:تمہارا خداکون؟وه جواب ديں گی فاطمہ کو جب قبر ميں رکھ سوال “ّهللاٰ
دوباره سوال کريں گے،تمہارے امام اور ولی کون ہيں؟تو ٓاپ جواب “ ميرے والد”ہوگا:تمہارے رسول کون؟جواب ديں گی:

 نارے کھڑا ہوا ہے۔(يعنی حضرت علی عليہ السالم)ميرا امام وه ہے جو ميری قبر کے ک“ھذا القائم علی شفير قبری”ديں گی:
نامی غالم کو ديا اور کہاکہ اسے رسول خدا کی “سہم”جناب عمارۻ نے ہار کو سونگھا اور ايک چادريمانی ميں رکھ کر

  خدمت ميں لے جأو اور ميں نے تم کو بھی رسول خدا کو بخشا۔
  نت رسول نے ہار کو ليا اور غالم کو ٓازاد کرديا۔ٓانحضرت(ع) نے اسے جناب فاطمہ زہرا کے پاس بھيج ديا۔ب

يہ ماجرا ديکھ کر غالم ہنسا ۔جناب فاطمہ نے اس کی ہنسی کا سبب دريافت فرمايا تو اس غالم نے کہا: ميں اس ہار کی 
طا کيا ۔ برکتوں پر ہنس رہاہوں کہ اس نے ايک بھوکے کو سير کرديا ۔ ايک فقير کو بے نياز بناديا۔ ايک برہنہ کو لباس ع

  ايک غالم کو ٓازاد کرايا اور دوباره اپنے اصل مالک کے پاس واپس ٓاگيا۔

  محتاجوں کی مدد، مانگنے سے پہلے.  ١٢
حضرت امام جعفر صادق(ع) فرماتے ہينکہ حضرت علی (ع) نے ايک محتاج شخص کے لئے پانچ اونٹ پر کھجورلدوا کر 

وه حضرت علی (ع) کے عالوه کسی دوسرے کے سامنے دست سوال نہيں  بھجواياوه ايک ٓابرومند اور باعزت ٓادمی تھا
  پھيالتا تھا۔

ٓانحضرت کے پاس موجود ايک شخص نے ٓاپ سے عرض کيا:اے علی (ع)!اس شخص نے توٓاپ(ع) سے کوئی درخواست 
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“ المومنين مثلکالکثر ّهللا فی ”نہيں کی ہے ،اس کے عالوه اس کے لئے ايک اونٹ کھجورکافی ہے۔امام(ع) نے فرمايا:
خداوند مومنين ميں تم جيسے افراد کو زياده نہ کرے۔ ميں بخشش کرتا ہوں اور تو کنجوسی کرتا ہے۔ اگر ميں کسی کے دست
سوال پھيالنے کے بعد اس کی مدد کروں تو ميں نے اسے جو کچھ ديا ہے وه اس کی عزت کی قيمت ہے جو اس نے ميرے 

اور اسے معلوم ہوکہ وه محتاج ہے اوروه اس کی مدد کرسکتا ہے تو اس نے اپنے سامنے گنوائی ہے۔جوبھی ايسا کرے 
پروردگار سے جھوٹ بوال ہے۔اس لئے کہ يہ اپنے اس برادرمومن کے لئے جنت کی دعا کرتا ہے ليکن دنيا کے بے قيمت 

  مال ميں سے ذرا سی مالی مدد کرنے سے کتراتا ہے۔اکثرايسا ہوتا ہے کہ کہ بنده مومن اپنی
جب اپنے برادر دينی کے لئے طلب مغفرت کرتا ہے يعنی اس کے لئے “اللھم اغفر للمومنين والمومنات”دعاميں کہتا ہے:

جنت کی دعا کرتا ہے وه جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ زبان سے تو اس کے لئے جنت چاہتا ہے ليکن منزل عمل ميناسے ذرا 
  )1( -سابے قيمت مال دينے ميں مضائقہ کرتا ہے

______________________________________  

   ١٨رياحين الشريعة/)١(

  

  بے منت صدقے. ١٣
ايک شخص امام محمد تقی(ع) کی خدمت ميں حاضر ہوا اس کے چہره پر خوشی کے ٓاثار نماياں تھے۔امام(ع) نے 

! ميں نے ٓاپ(ع) کے فرمايا:ميں تجھے خوش ديکھ رہاہوں،اس خوشی کا سبب کيا ہے؟اس نے عرض کيا:اے فرزند رسول 
والد بزرگوار سے سنا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرماياہے: سب سے مناسب دنجس دن انسان کو خو ش ہونا چاہئے وه دن ہے 

جب صدقہ دينے،نيکی کرنے اور برادر دينی کو فائده پہنچانے کی توفيق عطا ہو۔ٓاج ميرے پاس دس برادر دينی ٓائے تھے 
 عيال تھے۔ ميں نے ان کی خدمت کی اور ہر ايک کی مدد کی ۔ اسی لئے ميں خوش ہوں۔ اور سب کے سب فقير اورصاحب

امام عليہ السالم نے ارشاد فرمايا:ميری جان کی قسم !بہتر ہے کہ تمہاری يہ خوشی باقی رہے اس شرط کے ساتھ کہ تم نے 
س نے عرض کيا:کيونکر ممکن ہے ميرے خود اپنے نيک عمل کو برباد نہ کيا ہو اور اس کے بعد بھی اسے ضائع نہ کرو۔ا

  نيک اعمال ضائع ہوجائيں جبکہ ميں ٓاپ(ع) کے حقيقی اور خالص شيعوں ميں سے ہوں؟
امام محمد تقی(ع) نے فرمايا:تم نے ابھی ابھی اپنے اس نيک عمل اور برادران دينی کی مدد کو ضائع کرديا۔اس نے 

کيا ہے؟امام عليہ السالم نے ارشاد فرمايا:اس ٓائہ کريمہ کی تالوت  ٓانحضرت(ع) سے دريافت کيا:ميننے کيونکراسے ضائع
اپنے صدقاتکو احسان جتانے اور اذيت دينے کے ذريعہ ضائع نہ کرو۔(سورئہ “اَل تُْبِطلُْوا َصَدقَاتُِکْم بِاْلَمنِّ َوااْلََذٰیٰ◌ ”کر:

   )٢۶۴بقره/ٓايت
ن کو احسان جتايا ، نہ منت گذاری کی ہے اور نہ ہی انہيں اس شخص نے عرض کيا:ميں نے جن لوگوں کی مدد کی ہے نہ ا

کوئی اذيت دی ہے۔امام(ع) نے ارشاد فرمايا:تيری نظر ميں ان لوگوں کی اذيت کرنا زياده اہم ہے يا اپنے اوپر مامور فرشتوں
  کو اذيت دينايا ہم اہل بيت(ع) کو اذيت دےنا ؟

دےنا۔امام (ع)نے فرمايا:بے شک تونے مجھے اذيت دی ہے۔اس نے سوال اس نے جواب ديا:ٓاپ(ع) کو اور مالئکہ کو اذيت 
  کيا:اے فرزند رسول!ميں نے اپنے کس عمل کے ذريعہ ٓاپ کو اذيت دی ہے؟

ٓاپ(ع) نے فرمايا:اپنی اسی بات کے ذريعہ کہ تونے کہا:مينآپ کے حقيقی اور خالص شيعوں ميں سے ہوں۔تم جانتے ہو کہ 
  يعہ کون ہيں؟ہمارے خالص اور حقيقی ش

  اس نے تعجب کے ساتھ عرض کيا:نہيں!
َوَجآَء ِمْن اَْقَصی اْلَمِدْينَِة َرُجٌل”ٓاپ(ع) نے فرماياحزقيل مومن ٓال فرعون،صاحب ٰيس جس کے بارے ميں پروردگار فرماتا ہے:

کيا تم نے اپنی اس بات کے ذريعہ سلمان،ابوذر،مقداد اور عمار ياسر۔کيا تم اپنے ٓاپ کو ان افراد کے برابر جانتے ہو؟“يَْسٰعی
 پس ميں کيا کہوں؟“ استغفرّهللاٰ واتوب اليہ يابن رسول ّهللاٰ ”مالئکہ اور ہميں اذيت نہيں پہنچائی ہے۔اس شخص نے عرض کيا:

ٓاپ(ع) نے فرمايا:تم يہ کہو کہ ميں ٓاپ کے دوستداروں ميں سے ہوں۔ميں ٓاپ کے دشمنوں کا دشمن اور دوستداروں کا دوست
ہوں۔ميں نے عرض کيا:ميں ايسا ہی کہوں گااور ايسا ہی ہے ميں نے جو کچھ کہا ہے وه خدا کی بارگاه ميں قابل قبول نہيں 

  ہے ، ٓاپ اور خدا کے فرشتے بھی اسے ناپسند کرتے ہيں تو مينان سے توبہ کرتا ہوں۔
  )١امام محمد باقر(ع) نے فرمايا:اب تمہارے صدقہ دينے کاثواب پلٹ ٓايا ہے۔(
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______________________________________  

  ٢۵۴کلمہ طيبہ /ص)١(

  

  ميں حضرت علی (ع) سے طلبگار ہوں 14

صاحب کتاب شرائع جو ايک عظيم الشان شيعہ فقيہہيں وه اپنی کتاب فضائل علی بن ابی طالب عليہ السالم ميں تحرير کرتے 
ابو جعفر نامی ايک تاجر تھا اور اس نے تجارت ميں ايک بہت ہی ہيں کہ ابراہيم بن ہمران کا بيان ہے کہ شہر کوفہ ميں 

پسنديده طريقہ اختيار کر رکھا تھا۔اس کی تجارت مادی مقاصد اور مال وثروت ميں اضافہ کی خاطر نہ تھی بلکہ اس کا زياده
  ترمقصد خدا کی رضايت رہتا تھا۔

ہ نہيں کرتا تھا اور اسے وه چيز دے ديتا تھا اور اپنے جب کوئی اس سے کوئی چيز مانگتا تو وه کسی طرح کا کوئی بہان
اوروه اس نوشتہ کو اسی“حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم نے مجھ سے اتنا قرض ليا ہے”غالم سے کہتا تھاکہ لکھوکہ

  حالت ميں چھوڑ ديتا تھا۔
ے سارے سرمائے ختم ہوگئے۔ايک اس اسی طريقہ سے اس نے کافی مدت گذاردی۔يہانتک کہ اس کا ديواليہ ہوگيا اور اس ک

نے دن اپنے غالم سے کہا کہ حساب کا رجسٹر الٔو اور قرض لينے والوں ميں سے جو مر گئے ہيں ان کا نام اس رجسٹر 
سے مٹادو۔ليکن جو لوگ زنده ہيں ان سے مطالبہ کرو۔ يہ کام بھی اس تاجر کے ديواليہ ہونے کا خاتمہ نہ کرسکا۔ايک دن وه 

  ےاپنے گھر ک
دروازه پر بيٹھا ہوا تھا کہ ايک شخص وہاں سے گذرا اور اس تاجر کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا:اس نے تمہارے ساتھ 

کيا کياجس کے نام پر تم ہميشہ قرض ديتے تھے اور اپنے ٓاپ کو اس بات سے خوش کر رکھا تھا کہ اس کا نام تمہارے 
  رجسٹر ميں ہے(اس کی مراد حضرت علی (ع) تھے)

اجر ا س مسخره سے بہت غمگين ہواا ور اسی غم ميں پوری رات گذاردی۔ اس نے رات ميں خواب ميں رسول خدا اور امام ت
حسن وامام حسين عليھم السالم کو ديکھتا ہے۔رسول خدا نے امام حسن(ع) سے فرمايا:تمہارے والد بزرگوار کہاں 

ں۔ٓانحضرت نے فرمايا:تم اس مرد کا قرض اداکيوں نہيں ہيں؟حضرت علی (ع) نے فرمايا:ميں ٓاپ ہی کی خدمت ميں ہو
کرتے؟امام(ع) نے عرض کيا:ميں ٓاپ کی خدمتميں ٓايا ہوں تاکہ اس کا قرض واپس کروناور ٓانحضرت کو ايک سفيد تھيلی 

  دی جس ميں ہزار اشرفياں تھيں۔
کرو،اس کے بعد ميری اوالد ميں سے  ٓانحضرت نے مجھ سے فرمايا:اسے لويہ تمہارا حق ہے اور اسے لينے ميں تکلف نہ

  جب بھی کوئی تم سے قرض مانگے تو اسے دے دينا۔اس کے بعد تم کبھی بھی فقير اور محتاج نہ ہوگے۔
ابو جعفر خواب سے بيدار ہوتا ہے تو ديکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ ميں ايک تھيلی ہے۔وه اسے ليکر اپنی زوجہ کے پاس ٓايا 

کی بيوی نے يقين نہيں کيا اور کہنے لگی گر تم نے کوئی چال بازی کی ہے تاکہ لوگوں کے  اور اسے دکھايا پہلے تو اس
  حقوق کی ادائيگی ميں سستی کرو تو هللا سے ڈرو اور اس چال بازی سے باز ٓاجأو۔

ھأو۔جب مياں تاجر نے پورا خواب بيان کياتو اس کی بيوی نے کہا:اگر تم نے واقعاًيہ خواب ديکھا ہے تو حساب کا رجسٹر دک
بيوی نے رجسٹر ديکھنا شروع کيا تو ديکھا کہ جہاں بھی حضرت علی (ع) کے نام قرض لکھا ہوا تھا وہاں سے قرض کی 

  )١مقدار مٹ چکی ہے۔(
______________________________________  

  نقل از روضٔہ شيخ مفيدو کلمٔہ طيبہ٢٢٩،ص ٢کشکول بحرانی،ج)١(

  

  ل سے انفاقپاک وپاکيزه اموا.  ١۵

حضرت امام جعفر صادق(ع) نے فرمايا:ميں نے سنا ہے کہ اہل سنت والجماعت، ايک شخص کی بہت تعريف کرتے ہيں اور
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اس کا احترام کرتے ہيں ۔ميں نے چاہا کہ ايک اجنبی کی طرح اس سے مالقات کروں۔اتفاق سے ايک دن ميں نے ايک مقام 
مع تھے ليکن وه ہر ايک سے دور بھاگ رہا تھا۔وه ايک کپڑے سے ناک تکپر اس سے مالقات کی، لوگ اس کے اردگرد ج

اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا وه مسلسل کوشش کررہا تھا کہ وه لوگوں سے دور ہوجائے ٓاخرکاراس نے جب ايک 
  راستہ انتخاب کيا اور اس کے اردگرد موجود افراد نے اسے چھوڑديا۔ 

کے کاموں کو ديکھنے لگا ۔وه ايک روٹی کی دوکان پر پہنچا ايک مناسب وقت ميں جب ميں اس کے پيچھے چل ديا اور اس 
دوکاندار غافل تھا اس نے دو روٹی اٹھالی اور وہاں سے چال گيا۔ايک انار بيچنے والے کے پاس گيا وہاں سے دوانار چرا 

  لئے۔مجھے بہت تعجب ہواکہ يہ شخص کيونچوری کررہا ہے۔
ے ايک بيمار کے پاس پہنچا اور اس نے دونوں روٹی اور دونونانار اسے دے ديا۔ميں نے اس کا ٓاخرکار راستہ ميں بيٹھ

پيچھا کيا يہاں تک کہ وه شہر سے باہر نکل گياوه ايک گھر ميں داخل ہونے واال تھا کہ ميں نے اس سے کہا:اے بندٔه خدا! 
  ھا ليکن اب ميں تجھ سے بيزار ہوں۔ميں نے تيری شہرت سن رکھی تھی، ميں تجھے قريب سے ديکھنا چاہتا ت

اس نے پوچھا:ٓاپ نے کيا ديکھا ہے ؟ميں نے کہا:تونے نانوائی سے دو روٹی اور انار کی دکان سے دوانار چرائے ہيں۔اس 
نے مجھے اپنی بات پوری کرنے کی اجازت نہ دی اور پوچھا ٓاپ کون ہيں؟ميں نے جواب ديا:ميں اہل بيت پيغمبرصلی هللا 

لہ وسلم کی ايک فرد ہوں۔اس نے ميرے وطن کے بارے ميں سوال کيا:ميں نے کہا:ميرا وطن مدينہ ہے۔اس نے کہاکہ عليہ وآ 
ٓاپ شايد جعفر بن محمدبن علی بن حسين عليھم السالم ہيں۔ميں نے جواب ديا: بے شک ايسا ہی ہے۔ اس نے کہاکہ تمہارا 

اپنے جد بزرگوار کے علم ہی کو چھوڑ رکھا ہے۔ميں نے سوال  رسول کی اوالد ہونے کی نسبت کا کيا فائده جب ٓاپ نے
َمْن َجآَء بِاْلَحَسنَِة فَلَہ ”کياکس طرح؟اس نے کہا:اس لئے کہ ٓاپ قرٓان کی ہر ٓايت سے ٓاگاه ہی نہينہيں خداوندعالم فرماتا ہے:

يِّئَِة فاَلَ يُْجَزٰی ااِلَّ ِمْثلَ  جو شخص بھی نيکی کرے گا اسے دس گنا اجر ملے گا اور جو برائی کرے“ھَاَعْشُر اَْمثَالِھَا َوَمْن َجآَء بِالسَّ
  )١گا اسے صرف اتنی ہی سزا ملے گی۔ (

ميں نے دوروٹی اور دو انار چرائے لٰہذا چار گناه کئے ليکن ميں نے انہيں انفاق کرديا اور بيمارکو دے ديااس ٓايت کی 
نيکيوں  ٣۶نيکياں کم ہوں گی تو ميں اس کے بعد بھی ۴ميں سے  ۴٠ب نيکياں ٓاگئی اور ج ۴٠روشنی ميں ميرے حصہ ميں 

  کا حقدار ہوں گا۔
تيری مانتيرے سوگ ميں بيٹھے۔تو خدا سے جاہل ہے کيا تونے نہيں سنا ہے کہ خداوندعالم “ثکلتک امک”ميننے کہا:
ُ ِمَن اْلُمتَّقِْينَ ”فرماتاہے: عمال کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ميں نے کہا:تونے دوروٹی خدا صرف متقين کے ا“اِنََّما يَتَقَبَُّل ّهللاٰ

اور دو انار چرائے لٰہذا چار گناه کئے اورچونکہ ان کے مالک کی اجازت کے بغير دوسرے کو ديا لٰہذا چار گناه اور بڑھ 
مجھے گئے۔(اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا لٰہذا مجبور ہوکر خاموش ہوگيا)اس نے تعجب کے ساتھ بڑے غور سے 

  )٢ديکھا۔ميں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ ديا اور وہاں سے چال ٓايا۔(
______________________________________  

  ١۶٠سورئہ انعام/ٓايت/)١(
  ٩٢انوار نعمانيہ،ص)٢( 

  

  غيرمسلم ضرورتمند کی بھی مدد کرو.  ١۶

مشہورومعروف خدمت گذارمصادف بھی ٓاپ کے  امام جعفر صادق(ع) مکہ اور مدينہ کے درميان راستہ ميں تھے،امام کا
ہمراه تھا۔راستہ ميں ان کی نگاه ايک ايسے شخص پر پڑی جو اپنے ٓاپ کو ايک درخت کے تنے پر گرائے ہوئے تھا اس کی 
حالت غير تھی۔امام(ع) نے مصادف سے فرمايا:اس کے پاس چليں اور ديکھينکہيں ايسا تو نہيں ہے کہ وه پياسا ہو اور پياس 

  ی وجہ سے بے حال ہوگيا ہے۔ک
  دونوں حضرات اس کے قريب گئے۔ امام(ع) نے اس سے دريافت فرمايا:کيا تو پياسا ہے؟

  اس نے کہا:ہاں!
مصادف ،امام عليہ السالم کے حکم سے سواری سے نيچے اترے اور اسے پانی ديا ليکن اس کے قيافہ،لباس اور حالت سے 

ے بلکہ مسيحی ہے۔جب امام(ع) اور مصادف وہاں سے دور ہوگئے تو مصادف نے امام معلوم ہورہا تھا کہ وه مسلمان نہيں ہ
  (ع) سے ايک مسئلہ دريافت کيا اور وه مسئلہ يہ تھاکہ کيا غيرمسلم افراد کو صدقہ دينا جائز ہے؟
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  )١امام(ع) نے ارشاد فرمايا:ضرورت کے وقت ،ہاں(بہت اچھا ہے۔)(
________________________________________  

  ۵٠،ص٢وسائل،ج)١(

  

  لوگوں کے ہمراه.  ١٧

مدينہ ميں روز بروز گيہوں اور روٹی کی قيمت بڑھتی چلی جارہی تھی،پريشانی اور وحشت تمام لوگوں پر غالب ہوتی 
جارہی تھی۔جس نے سال بھر کی خوراک کا انتظام نہيں کيا تھا وه اس کے انتظام کی کوشش کررہاتھا اور جس نے پہلے 

تھا۔انہيں ميں کچھ لوگ ايسے بھی تھے جو فقر اور تنگدستی کی  سے مہيا کررکھا تھا وه اس کی حفاظت کی کوشش ميں لگا
وجہ سے مجبور تھے کہ ہر روز بازار سے اپنی خوراک کا انتظام کريں۔امام جعفر صادق(ع) نے اپنے گھر کے اخراجات 

  سے دريافت فرمايا:کيا ہمارے گھر ميں اس سال گيہوں ہيں؟“معتب”کے وکيل
!گيہوں اتنی مقدار ميں ہے کہ کئی مہينے کے لئے کافی ہے۔امام(ع) نے فرمايا:انھيں معتب نے عرض کيا:ہانفرزند رسول

! مدينہ ميں گيہوں ناياب ہے اگر انھيں بيچ ديا تو دوباره گيہوں  بازارلے جأواور بيچ دو۔معتب نے عرض کيا:يابن رسوال
  خريدنا ہمارے لئے ٓاسان نہ ہوگا!

ں نے کہاہے ،سارے گيہوں کو لوگوں کے ہاتھ بيچ دو۔معتب نے امام(ع) کے حکم کی امام(ع) نے فرمايا:تم وہی کرو جو مي
تعميل کی انھوں نے سارا گيہوں بيچ ديا اور اس کی اطالع امام(ع) کودے دی۔امام جعفر صادق(ع) نے معتب کو حکم ديا:اس

نہيں ہونی چاہئے جيسی اس  کے بعد سے ميرے گھر کے لئے روٹی ہر روز بازار سے خريدو،ميرے گھر کی روٹی ايسی
وقت عوام استعمال کرتے ہيں بلکہ اس مينکچھ فرق ہونا چاہئے۔ٓاج سے ميرے گھر کی روٹی ٓادھی گيہوں اور ٓادھی جو سے 

بنی ہونی چاہئے۔الحمد  ميں اتنی توانائی رکھتا ہوں کہ سال کے ٓاخر تک اپنے گھر کو گيہوں کی روٹی کھال کر بہترين 
سکوں۔ليکن ميں ايسانہيں کروں گاتاکہ مينبارگاِه الٰہی ميں روزی کے مقدر اور معين ہونے کے مسئلہ کی  طريقہ سے جال

  )١رعايت کرسکوں۔(
______________________________________  

  ١٢١،طبعہ قديم،ص١١بحاراالنوار،ج)١(

  

  غربت کی مشکالت کا بہترين راه حل .  ١٨

تھا، جس پرفقر اور تنگدستی غالب ہو چکی تھی،ايک دن اس نے محسوس کياکہ بہت وه رسول خدا کے صحابيوں ميں سے 
زياده سختی اور مصيبت ميں گرفتار ہوچکا ہے۔اپنی بيوی کے مشوره پر اراده کيا کہ رسول خدا کی خدمت مينجائے اوراپنے

  حاالت بيان کرے اور ٓانحضرت سے مالی مدد چاہے۔
ں گيا۔ليکن اس سے پہلے کہ اپنی حاجت بيان کرتا ،رسول خدا کی زبان مبارک سے وه اسی نيت سے ٓانحضرتکی خدمت مي

جو بھی ہم سے مدد چاہے گا ہم اس کی مدد کريں گے ليکن اگر کوئی بے نيازی سے کام لے اور مخلوق خدا ”يہ جملہ سنا۔
  “کے سامنے دست حاجت دراز نہ کرے توخود خداوند اسے بے نياز بنائے گا۔

کچھ بھی نہ کہا اور اپنے گھر واپس ٓاگيا اور ايک بار پھر فقر کے خوفناک ديوسے روبرو ہوا جو پہلے کی اس نے اس دن 
طرح اس کے گھر پر سايہ فگن تھا۔مجبورہوکر دوسرے دن بھی اسی اراده سے رسول خدا کی بزم ميں حاضر ہوااس دن 

چاہے گا ہم اس کی مدد کريں گے ليکن اگر کوئی  جو بھی ہم سے مدد:”بھی ٓانحضرت کی زبان مبارک سے وہی جملہ سنا 
  “بے نيازی کا اظہار کرے تو خود خداوندعالم اسے بے نياز کردے گا۔

  اس مرتبہ بھی اپنی حاجت بيان کئے بغير گھر واپس ٓاگيا۔اوراس نے اپنے ٓاپ کو
سے بزم رسول اکرم مينحاضر پہلے کی طرح فقر کے پنجوں ميں ضعيف،ناتواناور مجبور پايا۔تيسری بار بھی اسی نيت 

ہوا۔اس بار بھی ٓانحضرت کے لبہائے مبارک حرکت ميں ٓائے اور اسی لب ولہجہ ميں اسی جملہ کی تکرار فرمائی۔ اور ٓاپ 
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کا کالم دل کو قوت اور روح کو سکون واطمينان عطا کررہا تھا۔اس بار جب اس صحابی نے يہ جملہ سنا تو اپنے دل ميں 
ان کا احساس کيااور اس نے محسوس کيا کہ اس نے اسی جملہ ميں اپنی مشکل کاحل تالش کرلياہے۔جب زياده سکون واطمين

وہاں سے باہر ٓايا تو اس بار زياده سکون واطمينان کے ساتھ قدم بڑھا رہاتھااور يہ سوچتا جارہا تھا کہ اب کبھی بھی بندگان 
خدا پر بھروسہ کروں گااور ميرے اندر جو قوت وطاقت  خدا سے مدد حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس نہ جأوں گاصرف

اور صالحيت وديعت کی گئی ہے ان سے استفاده کروں گااور خدا ہی سے چاہوں گا کہ جس کام کو ميں نے اختيار کياہے وه 
  اس ميں مجھے کاميابی عطا کرے اور مجھے بے نياز بنادے۔

يں ٓايا کہ وه اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ جنگل ميں جاکر لکڑياں جمع اس نے سوچا کہ ميں کيا کام کرسکتا ہوں؟اس کے ذہن م
کرے اور انہيں الکر فروخت کرے۔وه عاريةًايک کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف ہوگيا۔کچھ لکڑياں جمع کيناور انھيں الکر 

  بيچ ديا۔اس نے اپنی زحمتوں سے حاصل لذت کو چکھا۔
ی رکھا يہاں تک کہ ٓاہستہ ٓاہستہ اس نے اسی پيسہ سے ايک کلہاڑی،جانور اس نے دوسرے دنوں ميں بھی اسی کام کو جار

  اور دوسری ضرورت کے سامان خريدے،اور اسی کام کو جاری رکھا يہاں تک کہ مالدار اور نوکر چاکر واال ہوگيا۔
ں کہا تھا کہ جو ايک دن رسول خدا اس کے پاس تشريف لے گئے اور ٓاپ نے مسکراتے ہوئے اس سے فرمايا:کياميں نے نہي

بھی ہم سے مدد چاہے گا ہم اس کی مدد کريں گے ليکن جو شخص بے نيازی کا اظہار کرے(يعنی مخلوق خد اکے سامنے 
  )1ہاتھ نہ پھيالئے)تو خداوندعالم اسے بے نياز بنا دے گا۔(

______________________________________  

  البحار،مادٔه قنع۔(باب القناعہ) وسفينة ١٣٩،ص ٢) اصول کافی،ج1(
ٍد وَّ ٓالِہ(ع) الطَّاِہِرْيَن ُ َعلٰی ُمَحمَّ ِ َربِّ اْلَعالَِمْيَن َو َصلَّی ّهللاٰ ّٰ ِ  اَْلَحْمُد 

 

 


