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 فہرست 

  پيش لفظ 
  حج کا واجب ھونا

  حج کا فلسفہ
  دين کی تقويت کا سبب 

  دلوں کا سکون
  حج ترک کرنے واال

  حج و کاميابی 
  حج کی اھميت

  حج کا حق
  خد اجوئی 

  حج کا ثواب 
  حج کی تاثير

  حج ميں نيت کی اھميت
  نور ميں واردھونا

  حق کے حضور حاضری
  خدا وند عالم کی ميزبانی

  حج اور جھاد 
  حج عمره سے بھتر ھے

  گناه ُدھل جاتے ھيں 
  دعا کی قبوليت

  دنيا بھی اور ٓاخرت بھی 
  ٓاگاھی کے ساتھ حج

  شرط حضور 
  حج کی برکتيں 

  جو حج قبول نھيں
  مال حرام کے ذريعہ حج

  حاجی کا اخالق
  حج کی قسميں

  حاجيوں کی قسميں
  م حاجیناکا

  اپنے ھمراھيوں کے ساتھ سلوک
  راه کی اذيت 

  حج کی راه ميں موت 
  حج ميں انفاق کرنا

  احرام کا فلسفہ 
  احرام کا ادب
  حقيقی لبيک
  حج کا نعره

  معرفت کے ساتھ واردھونا 
  خدا کے غضب سے امان 
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  مکہ خدا و رسول کا حرم
  خل ھونے کے ٓادا ب مسجد الحرام ميں دا

  جنت کے محل 
  حرمين ميں نماز

  مکہ ميں نماز جماعت
  ز اھل سنت کے ساتھ نما
  کعبہ چوکور کيوں ھے؟
  کعبہ کی طرف ديکھنا 

  اٰلھی لمحہ
  برکتوں کا نزول 

  دين اور کعبہ کا ربط 
  کعبہ کا پرده

  امام زمانہ(ع) کعبہ ميں 
  حجر اسود

  حجر اسود کو دور سے چومنا 
  عدل کا ظہور

  حرم ميں ايثار وفدا کاری 
  جس بات سے روکا گيا ھے 

  ھاتھ سے اشاره
  خواتين کے لئے 

  خدا کا فخر
  طواف اور رھائی
  زياده باتيں نہ کرو
  طواف کا فلسفہ

  عمل ميں نيت کی تاثير 
  انسانی تھذيب کی رعايت

  نماز ،مقام ابراھيم (ع) کے نزديک 
  امام حسين(ع) مقام ابراھيم (ع)کے پاس 

  ھمراھيوں کی مدد
  ٓاب زمزم ھر درد کی دوا

  زمين کا بھترين پانی 
  حجر اسماعيل 

  حطيم 
  ملتزم 
  مستجار

  رکن يمانی 
  سعی کی جگہ
  مقبول شفاعت

  ھرولہ
  فا ومروه کے درميان بيٹھناص

  اھل عرفات پر فخر
  مشعر الحرام 

  منٰی 



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

 
 

  اشيطا ن کو کنکرياں مارن
  قربانی 

  مغفرت طلب کرنا
  حج کے اسرار

  ختم قرٓان 
  کعبہ سے وداع

  قبوليت کی نشانی
  حج کی نورانيت

  دوباره ٓانے کی نيت
  حج کی تکميل

  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کی زيارت
  پيغمبر (ص)کے ساتھ حج

  عاشقانہ زيارت
  (ع) کی ماموريتفرشتو

  مسجد النبی ميں نماز 
  جنت کا باغ 

  حضرت فاطمہ (ع)پرسالم 
  م ائمہ (ع)پر سال

  شھيدوں پر سالم 
  ائمہ (ع)کی زيارت 
  مسجد قبا ميں نماز

  و ک دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے سل
  حاجيوں کا استقبال 

  حاجيوں کے اھل خانہ کی مدد کا ثواب

 

 

 

  سيد علی قاضی عسکر مٔولف 
  مترجم سيد احتشام عباس زيدی

  پيش لفظ 
حج لغت ميں قصد واراده اوراصطالح ميں خانہ خداکی طرف سفر کرنے کو کھتے ھيں ۔يہ مسلمانوں کا ايک اھم دستور

ھے۔کعبہ کی کشش ھر سال الکھوں مسلمانوں کو دنيا کے کونے کونے سے اپنی طرف کھينچتی ھے تاکہ وه ايک 
ينی ميدان ميں اعمال ومناسک اور کچھ مخصوص قوانين کی رعايت کر کے توحيدی زندگی کو بروئے کار النے تمر

  کی کوشش کريں اور دنيا والوں کے سامنے اسالم کی قوت وعظمت کا نظاره پيش کريں۔ 
دوسرے سے  اس عظيم اجتماع ميں مسلمان مختلف نسلوں اور رنگوں ميں کعبہ کے گرد اکٹھاھوتے ھيں تاکہ ايک

  تعارف حاصل کريں اور اس طرح اسالمی معاشروں ميں اتحاد وھم بستگی کی فضاقائم کريں ۔ 
حج،روحانيت ،شوق شعور ،تعبد وبندگی ،جرٔات و ايثار، اتحاد وذکر کی جلوه گاه او ر خدا سے ربط و وابستگی کا نام 

ھوتا ھے تاکہ روحی واخالقی اعتبار سے خود کو ھے لٰہذا ايسے سفر کی توفيق خداجو افرا د کے لئے بھترين موقع 
  پاک وصاف کريں اور ان کی روح وجان ميں ساز گار اور مثبت دگرگونی وانقالب پيداھو۔ 
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رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم اور ائمہ معصومين عليھم السالم کی دينی تعليمات ميں بھت سے سبق ٓاموز نکتے 
زائرونکو ان مواقع سے بھتر فائده اٹھانے ميں مدد ديتے ھيں ۔ان تعليمات ميں  موجود ھيں جو اس وادی نور کے

حاجيوں سے تاکيد کی گئی ھے کہ اس سفر سے پھلے گناہوں سے دوری اختيار کريں اور اپنے باطن کو توبہ کے پانی 
يوں کو خدا حافظ سے پاک کريں ۔سفر کا خرچ پاک اور حالل مال سے مھياکريں ۔عزيز واقارب ،دوستوں اور ھمسا

کھيں اور ان سے قصور بخشواليں،اور ان کی رضا مندی حاصل کرنے کے بعد اس راه ميں قدم بڑھائيں ۔سفر کا ٓاغاز 
خدا کے نام اور اس کی ياد سے کريں ،خدا طلبی خدا جوئی کے لئے سفر کريں۔سفر کے دوران گناه اور خدا کی 

  رھيں۔  نافرمانی سے پرھيز کريں اور خود اپنے محافظ
يہ فرامين اور ان پر عمل اس بات کا موجبھوتا ھے کہ حاجی ميں ايک نبيادی اور مثبت تبديلی پيداھو نتيجہ ميں وه اپنے

  غلط اور بُرے ماضی سے دوری اختيار کر کے خود کو ايک صحيح اسالمی زندگی کے لئے ٓاماده کرتے ھيں۔ 
گونی اور فالح و کاميابی نيز خدا سے ان کی قربت بيان کيا گيا روايات ميں حج کامقصدحاجيونمينروحی واخالقی دگر

ھے۔ اگر حج کرنے والے روحی واخالقی تغير اور اپنی اصالح کے ساتھ اٰلھی راه ميں قدم بڑھائيں تو اس عظيم جمعيت
ں بھی کو ديکھتےھو ئے جوھر سال عمره وحج سے مشرفھوتی ھے بالشبہ يہ تبد يليا ں خاندانوں اور معاشروں مي

  پيداھونگی۔ 
جو مسلمان بھی حج کے لئے جاتا ھے اگر يہ فيصلہ کر لے کہ سفر کے دوران اور واپسی ميں اسالمی اخالق کی 

رعايت کرے گا، حرام کاموں سے پر ھيز کرے گا اور دينی واجبات پر جيسے خدا چاھتا ھے عمل کرے گا اور اسی 
ور ساتھ کام کرنے والوں ميں منتقل کرے تو قطعی طور سے معاشره فکر وخيال کو وه اپنی اوالد،عزيزوں، دوستوں ا

  ميں بڑا اخالقی تغير پيداھو جائے گا اور دشمن اپنے تھذيبی حملوں ميں ناکامھو کر ره جائيں گے ۔ 
يہ مختصر مجموعہ ان تعليمات کا ايک حصہ ھے جنھيں معصومين عليھم السالم نے خانۂ  خدا کے زائروں اور 

رہنمائی کے لئے بيان فرمايا ھے ۔اميد ھے کہ حجاج کرام اس پر عمل کر کے خدا کی بارگاه سے نزديک  حاجيوں کی
  اور اٰلھی سفر کی نورانيتوں اور برکتوں سے ماالمالھوں گے۔ 

  
   سيد علی قاضی عسکر

  معاون ٓاموزش و تحقيقات 
  بعثٔہ رھبر انقالب اسالمی 

----------   

  حج کا واجب ھونا

  لِی (ع): قَاَل عَ 
  ] 1۔[“فََرَض َعلَْيُکْم َحجَّ بَْيتِِہ اْلَحَراِم الَِّذي َجَعلَہُ قِْبلَةً لاِْلَْٔناِم ”

  حضرت علی (ع)نے فرمايا: 
  ۔ “خداوند عالم نے اپنے اس محترم گھر کے حج کو تم پر واجب قرار ديا ھے جسے اس نے لوگوں کا قبلہ بنايا ھے”

  قال علی (ع): 
ہُ ”   ] 2[ َؤاَْوَجَب َحقَّہُ َوَکتََب َعلَْيُکْم ِوفَاَدتَہُ فَقَاَل ُسْبَحانَہُ  فََرَض َحجَّ

  حضرت علی (ع)نے فرمايا: 
  خدا وند عالم نے کعبہ کے حج کو واجب ،اس کے حق کی ”
 لوگوں پر خدا کا حق يہ ھے کہ جو”ادائيگی کو الز م اور اس کی زيارت کو تم پر مقرر کيا ھے پس وه فرماتا ھے:)٢(

بھی خدا کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ھے وه بيت هللا کی زيارت کے لئے جائے اور وه شخص جو کفر 
  ۔ “اختيار کرتا ھے (يعنی حج انجام نھيں ديتا )تو خدا عالمين سے بے نياز ھے 

  حج کا فلسفہ
  قال علی (ع): 

تِہِ  َجَعلَہُ ُسْبَحانَہُ َعاٰلَمةً لِتََواُضِعِھْم لَِعظََمتِہِ ”   ] 3۔[“و َاِذعانَھُْم ِلِعزَّ
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  حضرت علی (ع)نے فرمايا: 
خدا وند عالم نے کعبہ کے حج کو عالمت قرار ديا ھے تاکہ لوگ اس کی عظمت کے سامنے فروتنی کا اظھار کريں ”

  ۔ “اور پروردگار عالم کے غلبہ نيز اس کی عظمت و بزرگواری کا اعتراف کريں 
  قال علی (ع): 

ْساٰلِم َعلَماًَولِْلَعائِِذيَن َحَرماً َجَعلَہُ ُسبْ ”   ] 4۔[“َحانَہُ لِاْلِٕ
  حضرت علی (ع)نے فرمايا: 

خدا وند عالم نے حج اور کعبہ کو اسالم کا نشان اور پرچم قرار ديا ھے اور پناه لينے والے کے لئے اس جگہ کو ”
  ۔ “جائے امن بنايا ھے

  دين کی تقويت کا سبب 
  قال علی (ع): 

يِن ۔۔۔َواْلحَ ”   ] 5“[جَّ تَْقِويَةً لِلدِّ
  حضرت علی (ع)نے فرمايا: 

  ۔ “۔۔۔اورحج کو دين کی تقويت کا سبب قرار دياھے”

  دلوں کا سکون
  قال الباقر (ع): 

  ] 6“[الَحجُّ تَْسِکين القُلُوبُ ”
  امام محمد باقر (ع)فرماتے ھيں: 

  ۔ “حج دلوں کی راحت وسکون کا سبب ھے”

  حج ترک کرنے واال
  ل رسول هللا (ص): قا
” ً   ] 8][7۔[“َمْن َماَت َولَْم يَُحجَّ فَْليَُمْت ٕاِْن َشاَء يَھُوِديّاً َوٕاِْن َشاَء نَْصَرانِيّا

  پيغمبر اسالم (ص)نے فرمايا: 
  ۔ “جو شخص حج انجام ديئے بغير مر جائے (اس سے کھا جائے گا کہ ) تو چاھے يہودی مرے يا نصرانی ”

  ] 9روايت ميں امام جعفر صادق (ع) سے بھی نقلھواھے۔[ يھی مضمو ن ايک دوسری

  حج و کاميابی 
  لوگوں نے امام محمد باقر (ع)سے دريافت کيا کہ حج کا نام حج کيوں رکھا گياھے ؟تو ٓاپ نے فرمايا: ”
  ] 10۔[“قَاَل َحجَّ فاُٰلٌن ٔاَْي ٔاَْفلََح فاُٰلنٌ ”

  ۔ “فالں شخص نے حج کيا يعنی وه کاميابھوا ” 

  حج کی اھميت
  محمد بن مسلم کھتے ھيں کہ : 

  امام محمد باقر (ع)يا امام جعفر صادق (ع)نے فرمايا: 
ْنيَا َوَما فِيھَا” ةً َواِحَدةً بِالدُّ   ] 11۔[“َودَّ َمْن في اْلقُبُوِر لَْو ٔاَنَّ لَہُ َحجَّ
ں جو کچھ بھی ھے ديديتے اور اس کے ُمردے اپنی قبروں ميں يہ ٓارزو کرتے ھيں کہ اے کاش!وه دنيا،اور دنيا مي”

  ۔ “عوض انھيں ايک حج کا ثواب مل جاتا 

  حج کا حق
َحقُّ اْلَحجِّ ٔاَْن تَْعلََم ٔاَنَّہُ ِوفَاَدةٌ ٕاِلَی َربَِّک َوفَِراٌر ٕاِلَْيِہ ِمْن ُذنُوِبَک َوفِيِہ قَبُوُل ”قال اإلمام َزْيُن العابِِدين(ع) فِي رسالَِة الُحقُوق: 

ُ تََعالَی َعلَْيَکتَوْ    ] 12۔[“بَتَِک َوقََضاُء اْلفَْرِض الَِّذي ٔاَْوَجبَہُ ّهللاٰ
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  امام زين العابدين (ع) اپنے رسالٔہ حقوق ميں فرماتے ھيں: 
حج کا حق تم پر يہ ھے کہ جان لو حج اپنے پروردگار کے حضو رميں تمھاری حاضری ھے اوراپنے گناہونسے اس ”

تمھاری توبہ قبولھوتی ھے اوريہ ايک ايسا فريضہ ھے جسے خدا وند عالم نے تم پر واجبکی جانب فرار ھے حج ميں 
  ۔ “کيا ھے

  خد اجوئی 
  قال الصادق (ع): 

ُ لَہُ اَْلبَتَّةَ ” َوَجلَّ اٰل يُِريُد بِِہ ِريَاًء َواٰل ُسْمَعةً َغفََر ّهللاٰ َ َعزَّ   ] 13“.[َمْن َحجَّ يُِريُد ّهللاٰ
  نے فرمايا: امام جعفر صادق (ع)

جو شخص حج کی انجام دھی ميں خدا کا اراده رکھتاھواور رياکاری و شھرت کا خيال نہ رکھتاھو خدا وند عالم يقينا ”
  ۔ “اسے بخش دے گا

  حج کا ثواب 
ِ (ص):    قاَل َرُسوُل ّهللاٰ

ِة اْلَمْبُروَرِة ثَواٌب ٕاِالَّ الَجنَّةَ ”   ] 14۔[“لَْيَس لِْلِحجَّ
  هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: رسول خدا صلی 

  ۔ “حج مقبول کا ثواب جنت کے سوا کچھ اور نھيں ھے”

  حج کی تاثير
  ہشام بن حکم کھتے ھيں : 

  امام جعفر صادق (ع) نے فر مايا: 
  ] 15۔[“يَْبلُُغہُ َحتَّی تَنَالَہُ اْلَمَشقَّةُ َماِمن َسفٍَرٔاَْبلََغ ِفي لَْحٍم َواٰلَدٍم َواٰلِجْلٍد َواٰل َشْعٍر ِمْن َسفَِر َمکَّةً َوَما ٔاََحٌد ”
مکہ کے سفر کی طرح کوئی سفر بھی انسان کے گوشت، خون، جلد، اور بالوں کوکا متاثر نھيں کرتا اور کوئی شخص”

  ۔ “سختی اور مشقت کے بغير وھاں تک نھيں پہنچتا 

  حج ميں نيت کی اھميت
  قال الصادق(ع): 

ا َحجَّ ُموَسی(ع)نََزَل َعلَْيِہ َجْبَرئِيُل فَقَاَل لَہُ ُموَسی يَا َجْبَرئِيُل ۔۔۔ٰما لَِمْن َحجَّ ھََذا اْلبَْيَت بَنِ ” يٍَّہ َصاِدقٍَة َونَفَقٍَة طَيِّبٍَة؟قَاَل:فََرَجَع ٕاِلَیلَمَّ
 ِ   ّهللاٰ

ُ تََعالٰی ٕاِلَْيِہ؛قُْل لَہُ 
،فَٔاَْوَحی ّهللاٰ الِِحيَن َوَحُسْن ٔاُولَئِکَ َعزَّ َوَجلَّ ھََداِء َوالصَّ يقِيَن َوالشُّ دِّ فِيِق ااْلَْٔعلَی َمَع النَّبِيِّيَن َوالصِّ  :ٔاَْجَعلُہُ فِي الرَّ

 ً   ] 16۔[“َرفِيقا
جس وقت جناب موسٰی نے حج کے اعمال انجام ديئے تو جبرئيل (ع) ان پر نازلھوئے جناب موسٰی نے ان سے پوچھا: ”

  ع)! اے جبرئيل (
جو شخص اس گھر کا حج سچی نيت اور پاک خرچ سے بجا الئے اس کی جزا کيا مقررھوئی ھے جبرئيل کچھ جواب 
ديئے بغير خدا وند عالم کی بارگاه ميں واپس گئے (اور اس کا جواب دريافت کيا)خداوند عالم نے ان پر وحی کی اور 

يں پيغمبروں صديقوں ،شھدااور صالحين کا ھم نشين قرا فرمايا:موسٰی سے کہو کہ ميں ايسے شخص کو ملکوت اعلٰی م
  ۔ “ر دوں گااور وه بھترين رفيق اور دوست ھيں

  نور ميں واردھونا
عبد الرحمان بن سمرة کھتے ھيں:ايک روز ميں حضرت پيغمبر اکرم(ص) کی خدمت ميں تھا کہ ٓانحضرت(ص)نے 

  فرمايا: 
  ۔ “ٕاِنِّي َرٔاَْيُت اْلبَاِرَحةَ َعَجائِبَ ”

  ميں نے گذشتہ رات عجائبات کا مشاھده کيا ۔ 
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ھم نے عرض کی کہ اے رسو ل خدا (ص)!ھماری جان ھمارا خاندان اور ھماری اوالد ٓاپ(ص)پر فداھوں ٓاپ نے کيا 
  ديکھا ھم سے بھی بيان فرمايئے: 

  فقال۔۔۔ 
تِي ِمْن بَْيِن يََدْيِہ ظُلَُمةٌ َوِمْن خَ  ْلفِِہ ظُْلَمةٌ َوَعْن يَِمينِِہ ظُلََمةٌ َوَعْن ِشَمالِِہ ظُْلَمةٌ َوِمْن تَْحتِِہ ظُْلَمةٌ ، ُمْستَْنقِعاً فِي َرٔاَْيُت َرُجالً ِمْن ٔاُمَّ

ہُ َوُعْمَرتُہُ فَٔاَْخَرَجاهُ ِمَن الظُّْلَمِة َؤاَْدَخاٰلهُ فِي النُّوِر۔۔۔۔[   ] 17الظُّْلَمِة فََجاَء هُ َحجُّ
ايک شخص کو ديکھا کہ اس کے سامنے سے، پشت سے ، دائيں اور بائيں سے،اور فرمايا:ميں نے اپنی امت ميں سے”

قدموں کے نيچے سے ، اسے تاريکی نے گھير رکھا تھا اور وه ظلمت ميں غرق تھا اس کا حج اور اس کا عمره اس 
  ۔ “کے پاس ٓائے اور انھوں نے اسے تاريکی سے نکال کر نور ميں داخل کرديا 

  حق کے حضور حاضری
  قاَل َعلِیٌّ (ع): 

ِ ٔاَْن يُْکِرَم َوْفَدهُ َويَْحبَُوهُ بِاْلَمْغفَِرِة۔[ ِ،َوَحقٌّ َعلَی ّهللاٰ   ] 18اَْلَحاجُّ َواْلُمْعتَِمُر َوْفُدّهللاٰ
  حضرت علی(ع) فرماتے ھيں: 

ی بارگاه ميں حج اور عمره انجام دينے واال خدا کی بارگا ه ميں حاضرھونے والوں ميں سے اور خدا پر ھے کہ اپن”
  ۔ ‘ ‘ٓانے والے کا اکرام کرے اور اسے اپنی مغفرت و بخشش مينشامل قرار دے 

  خدا وند عالم کی ميزبانی
  قال الّصادق (ع): 

ِ َحتَّی يَْرِجَع ٕاِلَی َمْنِزلِِہ۔[ َوَجلَّ َرُجٌل َحجَّ َو اْعتََمَر فَھَُو َضْيُف ّهللاٰ ِ َعزَّ   ] 19ٕاِنَّ َضْيَف ّهللاٰ
  جعفر صادق نے فرمايا: امام 

جو شخص حج يا عمره بجاالئے وه خدا کا مھمان ھے اور جب تک وه اپنے گھر واپس نہھو جائے ا س کا مھمان باقی ”
  ۔ ‘ ‘ رھتا ھے 

  حج اور جھاد 
  قال رسول هللا(ص): 

عيِف َواْلَمرٔاَِة اْلَحجُّ َواْلُعْمَرةُ۔[ غيِر َوالضَّ   ] 20ِجٰھاُد اْلَکبيِر َوالصَّ
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

  ۔ “عورتوناور کمزور لوگوں کا حج اور عمره بڑا جھاد اور چھوٹا جھاد ھے”

  حج عمره سے بھتر ھے
  قال رسول هللا (ص): 

ْنٰيا َوٰما ف ةً َخْيٌر ِمْن ُعْمَرٍة۔[اِْعلَْم اَنَّ الُُعْمَرةَ ِھَی اْلَحجُّ األُصَغُر،َواَنَّ ُعْمَرةً َخْيٌر ِمَن الدُّ   ] 21يٰھا َوَحجَّ
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے عثمان بن ابی العاص سے فرمايا: 

جان لو کہ عمره حج اصغر ھے اور بال شہ عمره دنيا اور جو کچھ اس کے اندر ھے ان سب سے بھتر ھے ،نيز يہ ”
  ۔ “ بھی جان لو کہ حج عمره سے بھتر ھے

  ل جاتے ھيں گناه ُدھ
  قال رسول هللا (ص): 

نُوُب  ِمْن بََدنِِہ َکٰمايَتَٰنا ثَُر اْلَوَرُق ِمَن اَیُّ َرُجٍل َخَرَج ِمْن َمْنِزلِہ ٰحاجاًاَْو ُمْعتَِمراً، فَُکلَّٰما َرفََع قََدماًَو َوَضَع قََدماً،تَٰناثََرِت الذُّ
نُوبِ الشََّجِر،فَاَِذا َوَرَد اْلَمِدْينَةَ َوٰصافََحنی بِ  ُ ِمَن الذُّ ،َواَِذا السَّاٰلِم،ٰصافََحْتہُ اْلَماٰلئَِکةُ بِالسَّاٰلِم،فَاَِذا َوَرَد َذاْلُحلَْيفَةَ َواْغتََسَل،َطھََّره ّهللاٰ

بُّ  ھُمَّ لَبَّْيَک، ٔاَٰجابَہُ الرَّ ُ لَہُ اْلَحَسٰناِت و َاَِذا قَاَل:اللّٰ َد ّهللاٰ :لَبَِس ثَْوبَْيِن َجديَدْيِن،َجدَّ َوَجلَّ لَبَّْيَک و ََسْعَدْيَک،اَْسَمُع َکاٰلَمَک َواَْنظُُر ”َعزَّ
ُ لَہُ اْلَخْيراِت۔۔۔۔[ ٰفاَواْلَمْرَوةَ َوَصَل ّهللاٰ   ] 22اِلَْيَک،فَاَِذا َدَخَل َمکَّةَ َو ٰطاَف َوَسٰعی بَْيَن الصَّ

  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 
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ے اپنے گھر سے باھر نکلتا ھے پس جو قدم بھی وه اٹھاتا اور زمين پر رکھتا ھے اس جو شخص حج وعمره کے لئ”
  کے بدن سے گناه يوں گرتے جاتے ھيں جيسے درختوں سے پتے چھڑتے ھيں، 

  پس جب وه شخص مدينہ ميں واردھوتا ھے اور سالم کے 
تے ھيں اور مصافحہ کرتے ھيں ذريعہ مجھ سے مصافحہ کرتا ھے تو فرشتے بھی سالم کے ذريعہ اس سے ھاتھ مال

اور جب وه ذولحليفہ (مسجد شجره) مينواردھو کر غسل کرتا ھے تو خدا وند عالم اسے گناہوں سے پاک کرديتا ھے۔ 
جب وه احرام کے دو جامہ اپنے تن پر لپٹتا ھے تو خدا وند عالم اسے نئے حسنات اور ثواب عطا کرتا ھے جب وه 

ميں نے تيرا کالم“ ليبک و سعديک”و خداوند عزوجل اسے جواب ديتےھوئے فرماتا ھے کھتا ھے ت“لبيک اللھم لبيک ”
اور تيری ٓاواز سنی اور (عنايت کی نظر )تجھ پر ڈال رھاھوں اور جب وه مکہ ميں واردھوتاھے اور طواف نيز صفا 

  ۔ “کے شامل حال کر ديتا ھےومروه کے درميان سعی انجام ديتا ھے تو خد اوند عالم ھميشہ کی نيکياں اور خيرات اس 

  دعا کی قبوليت
  قاَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص): 

ٰماِء َوتَصيَر ٕاِلَی اْلَعْرِش:  ی تُْفتََح لَھُْم اَْبٰواُب السَّ   اَْربََعةٌ ال تَُردُّ لَھُْم َدُعَوةٌ َحتّٰ
ی يُْفِطَر۔[اَْلٰوالُِد لَِولَِدِه،َواْلَمْظلُوُم َعٰلی َمْن ظَلََمہُ، َواْلُمْعتَِمُرَحتّ  ائُِم َحتّٰ   ] 23ی يَْرِجَع ، والّصٰ

  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 
چار لوگ ايسے ھيں جن کی دعا رد نھينھوتی يھاں تک کہ ٓاسمان کے دروازے ان کے لئے کھو ل ديئے جاتے ھيں ”

  اور دعائيں عرش اٰلھی تک پہنچ جاتی ھيں : 
  ئے ، ۔باپ کی دعا اوالد کے ل١
  ۔مظلوم کی دعا ظالم کے خالف، ٢
  ۔عمره کرنے والے کی دعا جب تک کہ وه اپنے گھر واپس ٓاجائے ۔ ٣
  ۔روزه دار کی دعا يھاں تک کہ وه افطار کر لے ۔ ۴

  دنيا بھی اور ٓاخرت بھی 
  قاَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص): 

مَّ ٰھَذاالبَْيتَ  ْنٰياَواآلِخَرةَ فَْلئَوُ ُ ِمْنٰھا،َواليَْسٔاَلُہُ ٓاِخَرةً ااِلَّادََّخَرلَہُ َمْن اََراَدا لدُّ َ ُدْنٰيا ااِلَّ ٔاَْعٰطاهُ ّهللاٰ   ] 24ِمْنٰھا۔[ ،فَٰما ٔاٰتاهُ َعْبٌد يَْسٔاَُل ّهللاٰ
  رسو ل خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

رے بالشبہ جوبھی اس جگہ پر ٓايا اور جو شخص دنيا اور ٓاخرت کو چاھتا ھے وه اس گھر کی طرف ٓانے کا اراده ک”
  اس نے خدا 

سے دنيا مانگی تو خداوند عالم نے اس کی حاجت پوری کردی نيز يہ کہ اگر خدا وند عالم سے اس نے ٓاخرت طلب کی 
  ۔ “تو خدا وند عالم نے اس کی يہ دعا بھی قبول کی اور اسے اس کے لئے ذخيره کرديا

  ٓاگاھی کے ساتھ حج
وااْلبَْيَت بَِکٰماِل الّديِن َوالتَّفَقُّہ، َوال تَْنَصرِ  قاَل َرُسولُ  اِس، ُحجُّ فُواَعِن اْلَمٰشاِھِد ااِلَّ ّهللاٰ (ص):في ُخْطبَتِِہ يَْوَم اْلَغِدير: َمٰعاِشَر النّٰ

  ] 25بِتَْوبٍَة واِْقاٰلٍع۔ [
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے يوم غد ير کے خطبہ ميں فرمايا: 

اے لوگو! خانۂ  خدا کا حج پوری ٓاگاھی اور دينداری سے کرو ، اوران متبرک مقامات سے توبہ اور گناہوں کی ”
  ۔ “بخشش کے بغير واپس نہ لوٹو 

  شرط حضور 
ِ (ع)کاََن ٔاَبِي يَقُوُل:    قَاَل ٔاَبُو َعْبِدّهللاٰ

أً  ہُ۔[ َمْن ٔاَمَّ ھََذااْلبَْيَت َحاّجاً ٔاَْوُمْعتَِمراًُمبَرَّ   ] 26ِمَن اْلِکْبِر َرَجَع ِمْن ُذنُوبِِہ َکھَْيئَِة يَْوَم َولََدْتہُ ٔاُمُّ
  امام جعفر صادق (ع)نے فرمايا: 

ميرے پدر بزرگوار فرمايا کرتے تھے کہ جو شخص حج يا عمره کے لئے اس گھر کی طرف روانہھو اور خود کو ”
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رح پاکھو جاتا ھے جيسے اسے اس کی ماں نے ابھی پيدا کبر و خود پسندی سے دور رکھے تو وه گناہوں سے اسی ط
  ۔ “کياھو

  حج کی برکتيں 
ِ (ع)قَاَل:قَاَل َعلِیُّ ْبُن اْلُحَسْيِن (ع):    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

وٰناِت ِعيَالُِکْم،وَ  وا َواْعتَِمُروا،تَِصحَّ ٔاَْبَدانُُکْم،َوتَتَّسَع ٔاَْرَزاقُُکْم،َوتُْکفَْوا َمٔوُ قَاَل:اْلَحاجُّ َمْغفُوٌر لَہُ َوَمْوُجوٌب لَہُ اْلَجنَّةُ،َوُمْستَأْنٌَف لَہَُحجُّ
  ] 27اْلَعَمُل،َوَمْحفُوظٌ ِفي ٔاَْھلِِہ َوَمالِِہ۔[

  امام جعفر صادق (ع)سے روايت ھے کہ ٓاپ نے فرمايا: 
جسم سالم،تمھاری روزيانزياده اور علی بن الحسين عليھما السالم فرماتے تھے کہ:حج اور عمره بجاالٔوتاکہ تمھارے ” 

تمھار ے خانواده اور زندگی کا خرچ پوراھو ٓاپ مزيد فرماتے تھے:حاجی بخش ديا جاتا ھے جنت اس پر واجبھو جاتی 
  ھے ، اس کا نامٔہ 

  ۔ “عمل پاک کر کے پھر سے لکھا جاتا ھے اور اس کا مال اور خاندان امان ميں رھتے ھيں

  جو حج قبول نھيں
  ٔاَبِي َجْعفٍَر اْلبَاقِِر(ع)قَاَل: َعْن 

يَانٍَةٔاَْو َسِرقٍَة لَْم يُْقبَْل ِمْنہُ فِي َزَکاٍة َواٰل َمْن ٔاََصاَب َماالً ِمْن ٔاَْربٍَع لَْم يُْقبَْل ِمْنِہ فِي ٔاَْربٍَع: َمْن أََصاَب َماالً ِمْن ُغلُوٍل ٔاَْو ِربًا ٔاَْو خِ 
  ] 28ٍة۔[َصَدقٍَة َواٰلَحجٍّ َواٰل ُعْمرَ 

  امام محمد باقر (ع)فرماتے ھيں: 
  جو شخص چار طريقوں سے مال اور پيسہ حاصل کرے اس کا خرچ کرنا چار چيزوں ميں قبول نھيں ھے : ”

جو شخص ٓالودگی اور فريب کی راه سے،سودکے ذريعہ، خيانت کے ذريعہ اور چوری کے ذريعہ پيسہ حاصل کرے تو
  ۔ ‘ ‘ کرنا قبول نھيں ھے اس کی زکات ، صدقہ،حج اور عمره 

  مال حرام کے ذريعہ حج
  قال ٔابو جعفر(ع): 

َوَجلَّ َحّجاًَواٰلُعْمَرةً ِمْن ماٍل َحراٍم۔[ ُ َعزَّ   ] 29ال يَْقبَُل ّهللاٰ
  امام محمد باقر(ع) فرماتے ھيں: 

  ۔ “خدا وند عالم حرام مال کے ذريعہ کئے جانے والے حج و عمره کو قبول نھيں کرتا ”

  حاجی کا اخالق
  َعْن ٔاَبي َجْعفٍَر(ع) قَاَل: 

 ِ ،َوِحْلٌم يَْملُِک بِِہ َغَضبَہُ،َو ُحْسُن َما يُْعبٔاُ َمْن يَْسلُُک ھََذا الطَِّريَق اَِذا لَْم يَُکْن فِْيِہ ثاَٰلُث ِخَصاٍل: َوَرٌع يَْحُجُزهُ َعْن َمَعاِصي ّهللاٰ
ْحبَِة لَِمْن َصِحبَہُ۔[   ] 30الصُّ

  باقر (ع)نے فرمايا :  امام محمد
جو شخص حج کے لئے اس راه کو طے کرتا ھے اگر اس ميں تين خصلتيں نہھوں تو وه خدا کی توجہ کا مرکز نھيں ” 

  بنتا : 
  ۔تقوٰی وپرھيز گاری جو اسے گناه سے دور رکھے۔ ١
  ۔صبر وتحمل جس کے ذريعہ وه اپنے غصہ پر قابو رکھے۔ ٢
  وک ۔ ۔اپنے ساتھيوں کے ساتھ اچھا سل٣

  کامياب حج
  قال رسول هللا (ص): 

ہُ۔[   ] 31َمْن َحجَّ ٔاَْو اْعتََمَر فَلَْم يَْرفَْث َولَْم يَْفُسْق يَْرِجُع َکھَْيئَِة يَوٍم َولََدْتہُ ٔاُمُّ
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 
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س شخص کی طرح پاک واپسھوتا ھے جيسے اس جس نے حج يا عمره کيا اورکوئی فسق وفجور انجام نہ ديا تو وه ا”
  ۔ “کی ماں نے اسے ابھی پيدا کيا ھے

  حج کی قسميں
ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

ِ اْلَجنَّةَ،َوَمْن َحجَّ  ِ َکاَن ثََوابُہُ َعلَی ّهللاٰ ّٰ ِ ِ،َوَحجُّ لِلنَّاِس،فََمْن َحجَّ  اِن:َحجُّ ّهللاٰ  ] 32کاََن ثََوابُہُ َعلَی النَّاِس يَْوَم اْلقِيَاَمِة۔[ لِلنَّاسِ اْلَحجُّ َحجَّ
(ع)فرماتے ھيں:    امام جعفر صادق ٍ

  
  حج کی دو قسميں ھيں: 

  خدا کے لئے حج اور لوگوں کے لئے حج،پس جو شخص خدا ”
ےکے لئے حج بجااليا اس کی جزا وه خدا سے جنت کی شکل ميں حاصل کرے گا اور جو شخص لوگوں کے دکھانے ک

  ۔ “لئے حج کرتا ھے اس کی جزا قيامت کے دن لوگوں کے ذمہ ھے 

  حاجيوں کی قسميں
  معاويہ ابن عمار کھتے کہ امام صادق (ع)نے فرمايا: 

ہُ،َوِصْنٌف يُْحفَظُ فِي ٔاَْہلِِہ َولَ  اْلَحاجُّ يَْصُدُروَن َعلَی ثاَٰلثَِة ٔاَْصنَاٍف:فَِصْنٌف يَْعتِقُوَن ِمَن النَّاِر،َوِصْنٌف يَْخُرُج ِمْن ُذنُوبِِہ َکيَْومٍ  َدْتہُ ٔاُمُّ
۔[   ] 33َوَمالِِہ،فََذلَِک ٔاَْدنَی َما يَْرِجُع بِِہ اْلَحاجُّ

  
  حاجی تين قسم کےھوتے ھيں : ” 

ايک گروه جہنم کی ٓاگ سے رھائی پاتا ھے ،دوسرا گروه گناہوں سے اس طرح پاکھوتا ھے جيسے وه ابھی اپنی ماں 
کہ اس کا خاندان اور اس کا مال محفوظھوجاتا ھے اور يہ وه کمترين 0اھو، اور تيسرا گروه وه ھےکے بطن سے پيداھو

  ۔ “جزا ھے جس کے ساتھ حاجی واپسھوتے ھيں

  ناکام حاجی
  قال رسول هللا (ص): 

ْمَعِة َوفُقَرائُھُم لِلمسٔالِة۔(ئَاتي َعلَی النَّاِس َزماٌن يَُحجُّ ٔاغنِياُء ٔاَمتِّي لِلنُّزھَِة،َؤاَْوساطُھُْم لِْلتِجارةِ     )١،َوقُّرأوُ ھُْم للريّاِء َوالسَّ
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

لوگوں پر ايسا زمانہ ٓائے گا کہ ميری امت کے دولت مندلوگ سيرو تفريح کے لئے اور درميانی طبقہ کے لوگ تجارت”
  ۔ “کے لئے اور فقرا مانگنے کے لئے حج کو جائيں گے کے لئے قاری حضرات رياکاری اور شھرت 

  اپنے ھمراھيوں کے ساتھ سلوک
(ع):  ِ   قَاَل ٔاَبُو َعْبِد ّهللاٰ

َحابَِة لَِمْن َصِحْبَت فِي ُحْسِن ُخْلقَِک،َوُکفَّ ِلَسانََک،َواْکِظْم َغْيظََک،َؤاَقِلَّ  َعْفَوَک،   لَْغَوَک،َوتَْفُرشُ َوطِّْن نَْفَسَک َعلَی ُحْسِن الصِّ
  ] 34َوتَْسُخو نَْفَسَک۔[

  امام جعفر صادق (ع)نے فرمايا: 
خود کو ٓاماده کرو تاکہ جس شخص کے بھی ھمراه سفر کرو اچھے اور خوش اخالق ساتھی رہو اور اپنی زبان کو قابو”

وسيع کرو،اور سخا ميں رکھو ،اپنے غصہ کو پی جأو،بيہوده وبے فائده کام کم کرو ،اپنی بخشش کو دوسروں کے لئے 
  ۔ “وت کرنے والے رہو

  راه کی اذيت 
ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

ْبہُ۔[ ُ لَہُ َحَسنَةً َوَمْن َکتََب لَْہ َحَسنَةً لَْم يَُعذِّ   ] 35َمْن ٔاََماطَ ٔاًَذی َعْن طَِريِق َمکَّةَ َکتََب ّهللاٰ
  امام جعفر صادق نے فرمايا: 
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ه ميں اذيت و تکليف اٹھا ئے خدا وند عالم اس کے لئے نيکی لکھتا ھے اور جس شخص کے جو شخص مکہ کی را”
  ۔ “لئے خداوند عالم نيکی لکھتا ھے اسے عذاب نھيں ديتا 

  حج کی راه ميں موت 
  قال الصادق(ع): 

(ع)  ِ ِ ْبِن ِسنَاٍن َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ   َعْن َعْبِد ّهللاٰ
  ] 36ِريِق َمکَّةَ َذاِھباًاَُّو َجائِياً ٔاَِمَن ِمَن الّفََزِع ااّلَْٔکبَِر يَْوَم اْلقِيَاَمِة۔[قَاَل: َمْن َماَت فِي طَ 

(ع)نے فرمايا:    عبد هللا ابن سنان سے روايت ھے کہ امام جعفر صادق ٍ
نجو شخص مکہ کی راه ميں جاتے وقت يا واپسھوتے وقت مرجائے وه قيامت کے دن کے عظيم خوف ھراس سے اما”

  ۔ “ميں ر ھے گا 

  حج ميں انفاق کرنا
  قال الصادق (ع): 

” ِ   ] 37۔[“ِدْرھٌَم فِي اْلَحجِّ أَْفَضُل ِمْن ٔاَْلفِْي ٔاَْلٍف فِيَما ِسَوی َذِلَک ِمْن َسبِيِل ّهللاٰ
  امام جعفر صادق (ع)فرماتے ھيں: 

بيس الکھ درھم خرچ کرنے سے بھتر  حج کی راه ميں ايک درھم خرچ کرنا حج کے عالوه کسی اور دينی راه ميں”
  ۔ “ھے

  احرام کا فلسفہ 
َضا(ع):    َعِن الرِّ

َوَجلَّ َواَْمنِِہ َولِ  ِ َعزَّ ْنيَا ئاَلّٰ يَْلھُوا َويَْشتَِغلُوا بَِشْیٍء ِمْن ٔاُمِر الدُّ فَاِْن قَاَل:فَلَِم اُِمُروا بِاإلْحٰراٍم؟قيل:اِلَ ن يَتََخشَُّعوا قَْبَل ُدُخوِل َحَرَم ّهللاٰ
يَن فِيَما ھُْم فِيِہ قَاِصِديَن نَْحَوهُ،ُمْقبِلِيَن َعلَْيِہ بُِکلِّيِّتِِھمْ  اتِھَا َويَُکونُوا َجادِّ ِ تَٰعالی َولِبَْيتِِہ،َوالتََّذلُِّل َوِزينَتِھَا َوالَذَّ ّٰ ِ ،َمَع َما فِيِہ ِمَن التَّْعظيِم 

 ِ لِّ َوااِلْستَِکانَِة  تَٰعالٰی َوِوفَاَدتِِھْم ٕاِلَْيِہ، َراِجيَن ثََوابَہُ،َراِھبِيَن ِمْن ِعقَابِِہ،َماِضيَن نَْحَوهُ ُمْقبِلِيَن ٕاِلَْيِہ بِ اِلَْٔنفُِسِھْم ِعْنَد قَْصِد ِھْم ٕاِلَی ّهللاٰ الذُّ
  ] 38َواْلُخُضوِع۔[

  امام علی رضا (ع)نے فرمايا: 
گيا ھے ؟ تو يہ کھا جائے گا کہ :اس لئے کہ لوگ هللا کے  اگر يہ کھا جائے کہ لوگوں کواحرام پہننے کا حکم کيوں ديا”

حرم اور امن وامان کی جگہ ميں واردھونے سے پھلے خاشع اور منکسر مزاجھوں ، امور دنيا ،اس کی لذتوناور 
زينتوں ميں سے کسی بھی چيز ميں خودکو مشغول نہ کرےں جس کام کے لئے ٓائے ھيناور جس کا اراده رکھتے ھيں 

ابر رھيں اور پورے وجود سے اس پر عمل کريں۔ اس کے عالوه احرام ميں خدااور اس کے گھر کی تعظيم۔ اس پر ص
  اپنی فروتنی اور باطنی ذلت وحقارت ، خدا کی طرف قصد 

اور اس کے حضور واردھونا ھے،جب کہ وه اس سے جزا کی اميد رکھتے ھيں اس کے عقاب اور سزا سے خوف زده 
  ۔ “نی اور ذلت خوا ری کی حالت ميں اس کی طرف رخ کئےھوئے ھيںھيں اور انکسار وفروت

  احرام کا ادب
(ع):  ِ   قَاَل ٔاَبُو َعْبِد ّهللاٰ

ِ َکثِيراً،َوقِلَِّة اْلَکاٰلِم ٕاِالَّ بَِخْيٍر،فَإِنَّ ِمنْ 
ِ،َوِذْکِر ّهللاٰ ْمَرِة ٔاَْن يَْحفَظَ اْلَمْرُء لَِسانَہُ ٕاِالَّ ِمْن تََماٍم اْلَحجِّ َواْلعُ  ٕاَِذا ٔاَْحَرْمَت فََعلَْيَک بِتَْقَوی ّهللاٰ

  ] 39َخْيٍر۔[
  امام جعفر صادق (ع)نے فرمايا : 

جب محرمھو جأو تو تم پر الزم ھے کہ باتقوٰی رہو ،خدا کو بھت ياد کرو ،نيکی کے عالوه کوئی بات نہ کرو کہ بال ”
  ۔ “ن کو نيکی کے عالوه کسی اور امر ميں نہ کھو لے شبہ حج اور عمره کا کاملھونا يہ ھے کہ انسان اپنی زبا

  حقيقی لبيک
ی َما َعْن يَمينِِہ َوِشٰمالِِہ ِ (ص): َما ِمْن ُملَبٍّ يُلَبّی ااِلَّ لَبّٰ   قَاَل َرُسوُل ّهللاٰ
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ی تَْنقَِطَع االَْرُض ِمْن ٰھا ھُنَا َوٰھاھُنَا۔[   ] 40ِمْن َحَجٍرٔاْو َشَجٍرٔاْ◌وَمَدٍرَحتّٰ
  خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا:  رسول

ص لبيک نھيں کھتا مگر يہ کہ اس کے دائيں بائيں ،پتھر درخت ،ڈھيلے اس کے ساتھ لبيک کھتے ھيں يھاں -کوئی شخ”
  ۔ “تک کہ وه زمين کو يھاں سے وھاں تک طے کر لے 

  حج کا نعره
 ِ   (ص): ٔاَتَانِي َجْبَرئِيُل(ع) فَقَاَل: قَاَل َرُسوُل ّهللاٰ

َوَجلَّ يَأْ ُمُرَک اَْن تَأُْمَر أَْصَحابََک ٔاَْن يَْرفَُعوا ٔاَْصَواتَھُْم بِالتَّْلبِيَِة فَإِنَّھَ  َ َعزَّ ۔[اِنَّ ّهللاٰ   ] 41ا ِشَعاُر اْلَحجِّ
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

ئے اور کھا کہ خدا وند عالم ٓاپ کو حکم ديتا ھے کہ اپنے ساتھيوں اوراصحاب کو حکم ديں کہ جبرئيل ميرے پاس آ ”
  ۔ “بلند ٓاواز سے لبيک کھيں کيونکہ يہ حج کا نعره ھے 

  معرفت کے ساتھ واردھونا 
  قَاَل اْلبَاقُِر(ع): 

ائِِم۔[َمْن َدَخَل ھََذا اْلبَْيَت َعاِرفاً بَِجميع ما ٔاَْوَجبَہُ ّهللاٰ َعلَ    ] 42ْيِہ ٰکاَن ٔاَِمناً فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلَعَذاِب الّدٰ
  امام محمد باقر (ع)فرماتے ھيں : 

جو شخص اس گھر ميں اس عرفان کے ساتھ داخلھو کہ جو کچھ خداوند عالم نے اس پر واجب کيا ھے اس سے ٓاگاه ”
  ۔ “رھے تو قيامت ميں دائمی عذاب سے محفوظ رھے گا

  ضب سے امان خدا کے غ
ومن دخلہ کان ”کہ خدا وند عالم کا ارشاد :”عبد هللا بن سنان کھتے ھيں کہ ميں نے امام جعفر صادق ں سے پوچھا 

 ً   ] 43“[ٓامنا
  يعنی جو شخص اس ميں داخلھو وه امان ميں ھے اس سے مراد گھر ھے يا حرم ؟ ”

ِ ۔۔۔ ۔[ قَاَل:َمْن َدَخَل اْلَحَرَم ِمَن النَّاِس ُمْستَِجيراً بِہِ    ] 44فَھَُو ٓاِمٌن ِمْن َسَخِط ّهللاٰ
امام (ع)نے فرمايا:جو شخص بھی حرم ميں داخلھو اور وھاں پناه حاصل کرے وه خدا کے غضب سے امان ميں رھے”

  ۔ “گا 

  مکہ خدا و رسول کا حرم
ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

ِ َوَحَرُم َرُسولِِہ  ْرھَُم فِيھَ ابِِمائَِة ٔاَْلِف ِدرْ َمکَّةُ َحَرُم ّهللاٰ اٰلةُ فِيھَابِِمائَِة ٔاَْلِف َصاٰلٍة، َوالدِّ ِمنِيَن (ع)،الصَّ ھَم،َواْلَمِدينَةُ َوَحَرَم ٔاَِميِر اْلُمؤْ
اٰلةُ فِ  ِ َعلَْيِھَما۔الصَّ ِمنِيَن۔ َصلََواُت ّهللاٰ ِ َوَحَرُم َرُسولِِہ َوَحَرُم ٔاَِميِر اْلُمؤْ ْرھَُم فِيھَا بَِعَشَرِة ٓااٰلِف َحَرُم ّهللاٰ يھَا بَِعَشَرِة ٓااٰلف َصاٰلٍة َو الدِّ

  ] 45ِدْرھٍَم۔[
  امام جعفر صادق(ع) فرماتے ھيں : 

مکہ خدا وندعالم ،اس کے رسول(ص)(پيغمبر اکرم (ص)) اور امير المومنين کا حرم ھے اس ميں ايک رکعت نماز ادا ”
  درھم انفاق کرنا ايک الکھ درھم  کرنا ايک الکھ رکعت کے برابر ھے۔ ايک

خيرات کرنے کے برابر ھے۔ مدينہ (بھی)هللا ،اس کے رسول اور امير المومنين علی ابن ابی طالب (ع)کا حرم ھے اس 
ميں پڑھی جانے والی نماز دس ہزار نماز کے برابر اور خيرات کيا جانے واال ايک درھم دس ہزار درھم کے برابر 

  ۔ “ھے 

  ميں داخل ھونے کے ٓادا ب  مسجد الحرام
ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

  ] 46ٕاَِذا َدَخْلَت اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم فَاْدُخْلہُ َحاِفياً َعلَی السَِّکينَة َِوالَوقَاِر َواْلُخُشوِع۔۔۔ ۔[
  امام جعفر صادق (ع)فرماتے ھيں : 
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  ۔ “ون ووقار نيز خوف اٰلھی کے ساتھ داخلھوجب تم مسجد الحرام ميں داخلھوتو پابرہنہ اور سک”

  جنت کے محل 
ِمنِيَن (ع):    قَاَل ٔاَِميِر اْلُمؤْ

ُسوِل (ص)، َو َمْسِجُد بَْيِت اْلَمقْ  ْنيَا:اْلَمْسِجُد اْلَحَراُم،َوَمْسِجُد الرَّ   ] 47ِدِس، َوَمْسِجُد اْلُکوفَِة؛[ٔاَْربََعةٌ ِمْن قُُصوِر اْلَجنِّة فِي الدُّ
  ت علی ابن ابی طالب (ع)فرماتے ھيں : حضر

  چار جگھيں دنيا ميں جنت کے محل ھيں : ”
  ۔مسجد کوفہ ، ۴۔مسجد االقصٰی، ٣۔مسجد النبی(ص) ، ٢۔مسجد الحرام ، ١

  حرمين ميں نماز
  َعْن ٕاِْبَراِھيَم ْبِن َشْيبَةَقَاَل: 

اٰلِة فِي اْلَحَرَمْيِن َکتَْبُت ٕاِلَی ٔاَبِي َجْعفٍَر(ع) ٔاَْسٔاَلُہُ َعْن ٕاِْتمَ   يُِحبُّ ٕاِْکثَاَرالصَّ
:َکاَن َرُسوُل ّهللاٰ اٰلِة فِي اْلَحَرَمْيِن،فََکتََب ٕاِلَیَّ اِم الصَّ

  ] 48فَٔاَْکثِْرفِيِھَما َؤاَتِم َّ۔[
  ابراھيم بن شيبہ کھتے ھيں کہ: 

نماز اداکرنے کے سلسلہ ميں دريافت کيا  ميں نے امام محمد باقر(ع) کو خط لکھا اور اس ميں مکہ اور مدينہ ميں پوری
  امام (ع)نے جواب ميں تحرير فرمايا: 

رسول خدا (ص)ھميشہ مسجد الحرام اور مسجد النبی ميں زياده نماز پڑھنا پسند کرتے تھے پس ان دو جگہوں پر نماز ” 
  ۔ “يں زياده پڑھو اور اپنی نماز بھی پوری ادا کرو

  مکہ ميں نماز جماعت
ِد ْبِن ٔاَبِي نَْصٍر،َعْن ٔاَبِياْلَحَسِن (ع)قَاَل: َعْن ٔاَحْ    َمَد ْبِن ُمَحمَّ

ُجِل يَُصلِّي فِي َجَماَعٍة فِي َمْنِزلِِہ بَِمکَّةَ ٔاَْفَضُل ٔاَْو َوْحَدهُ فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ    ] 49 فَقَاَل: َوْحَدهُ۔[َسٔاَْلتُہُ َعِن الرَّ
  :  احمد ابن محمد ابن ابی نصرکھتے ھيں

ميں نے حضرت علی بن موسٰی الرضا(ع) سے دريافت کيا اگر کوئی شخص مکہ ميں نماز جماعت اپنے گھر ميں ادا ”
  ۔ “ کرے يہ افضل ھے يا مسجد الحرام ميں فرادٰی نماز اداکرنا افضل ھے فرمايا: فرادٰی (مسجد الحرام ميں)

  اھل سنت کے ساتھ نماز 
اٍر،قَ    اَل: َعْن ٕاِْسَحاَق ْبِن َعمَّ

(ع):يَا ٕاِْسَحاُق أَ تَُصلَّي َمَعھُْم فِي اْلَمْسِجِد؟ قُْلُت: نََعْم۔ قَاَل:َصلِّ َمَعھُمْ ” ِ ِل  قَاَل لِي ٔاَبُو َعْبِد ّهللاٰ فِّ ااْلَٔوَّ فَإِنَّ اْلُمَصلِّي َمَعھُْم ِفي الصَّ
 ِ   ] 50۔[“کاَلشَّاِھِر َسْيفَہُ فِي َسبِيِل ّهللاٰ

  ے ھيں : اسحاق ابن عمار کھت
  امام جعفر صادق (ع)نے مجھ سے فرماياکہ: اے ”

اسحاق!کيا تم ان لوگوں (اھل سنت )کے ساتھ مسجد ميں نماز ادا کرتےھو؟ميں نے عرض کيا ھاں!حضرت (ع)نے 
فرمايا:ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو بالشبہ جو شخص ان لوگوں کے ھمراه پھلی صف ميں نماز پڑھے وه اس مجاھد 

  ۔ ‘ ‘ھے جو خدا کی راه ميں تلوار چال رھاھواور دشمنان دين کے ساتھ جنگ کررھاہوکے مانند 

  کعبہ چوکور کيوں ھے؟
يَْت َکْعبَةً اِلَٔنَّھَا ُمَربََّعةٌ َوَصاَرْت ُمَربَِّعةً اِلَٔنَّھَا بِِحَذاِء اْلبَْيِت الْ  َر اْلبَْيُت اْلَمْعُموُر ُمَربِّعاً َمْعُموِر َوھَُو َمَربٌِّع َوَصاُرِوَي ٔاَنَّہُ ٕاِنََّما َسمِّ

ِ ، َواْلَحْمُد اِلَٔنَّہُ بِِحَذاِء اْلَعْرِش َوھَُوُمَربٌَّع، َوَصاَراْلَعْرُش ُمَربَّعاً،اِلَٔنَّ اْلَکلَِماِت الَّتِي بُنِيي َعلَْيھَا ااْلِٕ  ْساٰلُم ٔاَْربٌَع:َوِھَی :ُسْبَحاَن ّهللاٰ
 ُ ِ،َواٰل ٕاِٰلہَ ٕاِالَّ ّهللاٰ

ّٰ ُ ٔاَْکبَُر۔(ِ    ]51)[١، َوّهللاٰ
  شيخ صدوق ۺ فرماتے ھيں: 

ايک روايت ميں ٓايا ھے کہ کعبہ کو کعبہ اس لئے کھا گيا ھے کہ وه چوکور ھے اور وه چوکو اس لئے بنا ياگيا ھے ”
کے مقابل  کہ اسی کے مقابل (ٓاسمان اول پر) بيت المعمور چوکور بنايا گيا ھے اس کی وجہ يہ ھے کہ وه عرش خدا
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ھے جو چوکور ھے اور عرش خدا بھی اس لئے چوکور ھے کہ اس کی بنياد اسالم کے چار کلموں پر ھے اور وه يہ 
ُ ٔاَْکبَرُ :”ھيں  ُ،َوّهللاٰ ِ،َواٰل ٕاِٰلہَ ٕاِالَّ ّهللاٰ

ّٰ ِ ِ ، َواْلَحْمُد    ۔ “ُسْبَحاَن ّهللاٰ

  کعبہ کی طرف ديکھنا 
) ِ   ع)قَاَل: َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

  ] 52ھَا۔[َمْن نَظََرٕاِلَی اْلَکْعبَِة لَْم يََزْل تُْکتَُب لَہُ َحَسنَةٌ َوتُْمَحی َعْنہُ َسيِّئَةٌ، َحتَّی يَْنَصِرَف بِبَِصِرِه َعنْ 
  امام جعفر صادق (ع)فرمايا : 

ئے جاتے جو شخص کعبہ کی طرف ديکھے ھميشہ اس کے لئے حسنات لکھے جاتے ھيں اور اس کے گناه محو ک”
  ۔ “ھيں جب تک وه اپنی نگاھيں کعبہ سے ہٹا نھيں ليتا 

ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ
َماِم ِعبَاَدةٌ۔[   ] 53النَّظَُر ٕاِلَی اْلَکْعبَِة ِعبَاَدةٌ،َوالنَّظَُر ٕاِلَی اْلَوالَِدْيِن ِعبَاَدةٌ،َوالنَّظَُر ٕاِلَی ااْلِٕ

  امام جعفرصادق (ع)نے فرمايا: 
  ۔ “کعبہ کی طرف ديکھنا عبادت ھے ،ماں باپ کی طرف ديکھنا عبادت ھے،اور امام کی طرف ديکھنا عبادت ھے”

  اٰلھی لمحہ
ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

  ] 54َْٔو َحَسبَہُ َعْنھَا ُعْذٌر۔[ٕاِنَّ لِْلَکْعبَِة لَلَْحظَةً فِي ُکلِّ يَْوٍم يُْغفَُر لَِمْن طَاَف بِھَا ٔاَْو َحنَّ قَْلبُہُ ٕاِلَْيھَا ا
  امام جعفر صادق (ع)نے فرمايا: 

بال شبہ کعبہ کے لئے ھر روز ايک لمحہ (ايک وقت )ھے کہ خدا وند عالم اس ميں کعبہ کا طواف کرنے والوں اور ان”
ليکن ان کی  لوگوں کو جن کا دل کعبہ کے عشق سے لبريز ھے نيز ان لوگوں کو جو کعبہ کی زيارت کے مشتاق ھيں

  ۔ “راه ميں رکاوٹيں ھيں ،بخش ديتا ھے

  برکتوں کا نزول 
ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

ِ تَبَاَرَک َوتََعالٰی َحْوَل اْلَکْعبَِة ِعْشِريَن َوِمائَةَ َرْحَمٍة ِمْنھَا ِستُّوَن لِلطَّائِفِيَن َؤاَْربَ  ّٰ ِ   ] 55ُروَن ِللنَّاِظِريَن۔[ُعوَن لِْلُمَصلِّيَن َوِعشْ ٕاِنَّ 
  امام جعفر صادق (ع)فرماتے ھيں: 

خدا وند عالم اپنی ايک سو بيس رحمتيں کعبہ کے اوپر نازل کرتا ھے جن ميں سے ساٹھ رحمتيں طواف کرنے والوں ”
کے لئے ،چاليس رحمتيں نماز پڑھنے والوں کے لئے اور بيس رحمتيں کعبہ کی طرف ديکھنے والوں کے لئےھوتی 

  ۔ “يںھ

  دين اور کعبہ کا ربط 
ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

يُن قَائِماً َما قَاَمِت اْلَکْعبَةُ۔[   ] 56اٰل يََزاُل الدِّ
  امام جعفر صادق (ع) فرماتے ھيں : 

  ۔ “جب تک کعبہ قائم ھے اس وقت تک دين بھی اپنی جگہ بر قرار رھے گا”
  يہ عمل منع ھے 

  محمد ابن مسلم کھتے ھيں کہ: ميننے امام صادق نسے سنا ٓاپ فرما رھے تھے: 
  قال الصادق (ع): 

هُ۔[   ] 57اٰل يَْنبَِغي اِلََٔحٍد ٔاَْن يَأُْخَذ ِمْن تُْربَِة َما َحْوَل اْلَکْعبَِة َوٕاِْن ٔاََخَذ ِمْن َذلَِک َشْيئاً َردَّ
ور اس کے اطراف کی مٹی اٹھائے اور اگر کسی نے اٹھا ئی ھے کسی شخص کے لئے يہ درست نھيں ھے کہ کعبہ ا” 

  ۔ “تواسے واپس کر دے

  کعبہ کا پرده
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  َعْن َجعفر،َعْن ٔابيِہ عليھما السالم:
  ] 58ٔاَنَّ َعلِيّاً َکاَن يَْبَعُث بِِکْسَوِة اْلبَْيِت في ُکلِّ َسنٍَة ِمَن اْلَعٰراِق۔[

  امام محمد باقر (ع)نے فرمايا: 
  ۔ “بہ حضرت علی ابن ابی طالب(ع) ھر سال عراق سے کعبہ کا پرده بھيجتے تھے بال ش”

  امام زمانہ(ع) کعبہ ميں 
َد ْبَن ُعْثَماَن اْلُعْمِریَّ  ِ ْبِن َجْعفٍَر اْلِحْميَِریِّ ٔاَنَّہُ قَاَل: َسٔاَْلُت ُمَحمَّ ُ َعْنہُ -َعْن َعْبِد ّهللاٰ َت َصاِحَب ھََذا فَقُْلُت لَہُ:َرٔاَيْ  -َرِضَي ّهللاٰ

ِ اْلَحَراِم َوھَُو يَقُوُل:اللَّھُمَّ ٔاَْنِجْز لِي َماوَ    ] 59َعْدتَنِي۔[ااْلَْٔمِر؟فَقَاَل:نََعْم َوٓاِخُر َعْھِدي بِِہ ِعْنَد بَْيِت ّهللاٰ
  عبد هللا ابن جعفر حميری کھتے ھيں: 

ديکھا ؟انھوں نے جواب ديا ھاں!ميننے ٓاخری  ميں نے محمد بن عثمان عمری سے پوچھا کيا تم نے امام زمانہ(ع) کو”
بار انھيں کعبہ کے نزديک ديکھا کہ حضرت (ع)فرمارھے تھے اے ميرے هللا !جس چيز کا تونے مجھ سے وعده کيا 

  ۔ “ھے اسے پورا فر ما 

  حجر اسود
ِ (ص):    قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ِ ِفي األَْرِض،فََمْن َمَسَح يَ  َ اَْن اٰل يَْعِصيَہُ۔[اَْلَحَجُر يَميُن ّهللاٰ   ] 60َدهُ َعلَی اْلَحَجِر فَقَْد ٰبايََع ّهللاٰ
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

حجر اسود زمين ميں خدا کے داہنے ھاتھ کے مانند ھے پس جو شخص اپنا ھاتھ حجر اسود پر پھيرے اس نے اس بات ”
  ۔ “نافرمانی نھيں کرے گاپر هللا کی بيعت کی ھے کہ اس کی معصيت و

  حجر اسود کو دور سے چومنا 
اِر قَاَل:    َعْن َسْيٍف التَّمَّ

ِ ٔاَتَْيُت اْلَحَجَر ااْلَْٔسَوَد فََوَجْدُت َعلَْيِہ ِزَحاماً فَلَْم ٔاَْلَق ٕاِالَّ َرُجالً  ِمِن اْستِاٰلِمِہ  ِمْن ٔاَْصَحابِنَا فََسٔاَْلتُہُ فَقَاَل:اٰلبُدَّ قُْلُت اِلَٔ بِي َعْبِد ّهللاٰ
  ] 61فَقَاَل:ٕاِْن َوَجْدتَہُ َخالِياً َوٕاِالَّ فََسلِّْم ِمْن بَِعيٍد۔[

  ميں نے امام جعفرصادقں سے عرض کيا : ”سيف ابن تمار کھتے ھيں
ميں حجر اسود کے قريب ٓايا وھاں جمعيت بھت زياده تھی ميں نے اپنے ساتھيوں ميں سے ھر ايک سے پوچھا کيا ”

؟ سب نے جواب ديا کہ استال م حجر کرو (حجر اسود کا بوسہ لو)۔ميرا فريضہ کيا ھے؟امام نے اس سے فرمايا کروں 
  ۔ “:اگر حجر اسود کے پاس مجمع نہھو تو اسے استالم کروورنہ اپنے ھاتھ سے دور سے اشاره کرو 

  عدل کا ظہور
ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

ُل َما يُْظِھرُ    ] 62َْٔسَوَد َوالطََّواَف ۔[اْلقَاِئُم ِمَن اْلَعْدِل ٔاَْن يُنَاِدَي ُمنَاِديِہ ٔاَْن يَُسلَِّم َصاِحُب النَّافِلَِة لَِصاِحِب اْلفَِريَضِة اْلَحَجَر ااْل  ٔاَوَّ
  امام جعفر صاد ق(ع) فرماتے ھيں : 

کہ ان کا منادی پکار کر کھے گا جو سب سے پھلی چيز امام زمانہ (ع) اپنے عدل سے ظاھر کريں گے يہ ھے ”
مستحبی طواف کرنے والے اور حجر اسود کو لمس کرنے والے حجر اسوداور اطواف کی جگہ کو واجبی طواف 

  ۔ “کرنے والو(ع) کے لئے خالی کرديں 

  حرم ميں ايثار وفدا کاری 
ِ (ص):    قَاَل َرُسوُل ّهللاٰ

ِل ِمْن َعْشٍر  اَْبلُِغوا ٔاْہَل َمکَّةَ َوالُمجاِوريَن اَنْ  فِّ األوَّ تَْبقٰی يَُخلُّوا بَْيَن الُحّجاِج َوبَْيَن الطََّواِف َواْلَحَجِر ااْلَْٔسَوِد َوَمقاِم اِبراِھيَم َوالصَّ
ْدِر۔[   ] 63ِمْن ِذي القَْعَدِة اِلی يَْوِم الصَّ

  رسو ل خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 
الوں تک يہ بات پہنچادو کہ ذی القعده کے ٓاخری دس دن سے حاجيوں کی واپسی کے دناھل مکہ اور اس ميں رہنے و”
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  ۔ “تک طواف کی جگہ ،حجر اسود ،مقام ابراھيم (ع) اور نماز کی پھلی صف کو حاجيوں کے لئے خالی کرديں 

  جس بات سے روکا گيا ھے 
اِد ْبِن ُعْثَماَن قَاَل:    َعْن َحمَّ

(ع)ٔاَْؤاََحٌد ِمْن ٔاَْشيَاِخ ٓاِل َمْولًی لِبَنِي اَُميَّةَ يُقَاُل لَہُ:اْبُن ٔاَبِي َعَوانَةَ لَہُ ِعنَاَدةٌ،َوَکاَن ٕاَِذاَدَخَل ٕاِلَی َمکَّةَ ٔاَبُو َعْبدِ َکاَن بَِمکَّةَ َرُجٌل  ِ  ّهللاٰ
(ع) َوھَُو فِي الطَّوَ  ِ ٍد يَْعبَُت بِِہ،َوٕاِنَّہُ ٔاَتَی ٔاَبَا َعْبِد ّهللاٰ ِ َما تَقُوُل فِي اْستِاٰلِم اْلَحَجِر ؟ فَقَاَل:اْستَلََمہُ َرُسوُل ُمَحمَّ اِف فَقَاَل:يَا ٔاَبَا َعْبِد ّهللاٰ

ِ (ص)فَقَاَل لَہُ:َما ٔاََراَک اْستَلَْمتَہُ قَاَل:ٔاَْکَرهُ ٔاَْن ٔاَوِذَي َضِعيفأًاَْو ٔاَ تَٔاَذَّی قَاَل فَقَاَل قَ  ِ (ص)اْستَلََمہُ قَاَل:نََعْم  ْد َزَعْمَت ٔاَنَّ َرُسولُ ّهللاٰ ّهللاٰ
ِ ٕاَِذا َرٔاَْوهُ َعَرفُوا لَہُ َحقَّہُ َؤاَنَا فاَٰل يَْعِرفُوَن لِي َحقِّي۔(

   )١َولَِکْن َکاَن َرُسوُل ّهللاٰ
  حماد بن عثمان کھتے ھيں: 

ھل بيت عليھم السالم سے مکہ ميں بنی اميہ کے دوستداروں ميں سے ابن ابی عوانہ نام کا ايک شخص رھتا تھا جو ا”
] بزرگ مکہ ٓاتا تھا وه اپنی 64کينہ رکھتا تھا اور جب بھی امام جعفر صادق(ع) يا پيغمبر کی اوالد ميں سے کوئی [

  باتوں سے ان کی تحقير کرتا تھا اور اذيت پہنچاتا تھا۔ 
سے پوچھنے لگا کہ حجر اسود ايک روز وه طواف کی حالت ميں امام جعفرصادق (ع)کی خدمت ميں ٓايا اور ٓاپ (ع) 

پر ھاتھ پھيرنے سے متعلق ٓاپ (ع) کا نظريہ کيا ھے ؟حضرت (ع) نے فرمايا:رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم 
مسح واستالم کرتے تھے ، اس شخص نے کھا ميں نے ٓاپ (ع) کو استالم حجر کرتےھوئے نھيں ديکھا ،امام(ع) نے 

  جواب ديا : 
د نھيں کرتا کہ کسی کمزور کو اذيت پہنچأوں ياخود اذيت ميں مبتالھوں اس شخص نے پھر پوچھا: ميں اس بات کو پسن

ٓاپ (ع) نے فرمايا ھے کہ: رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم اس کا استالم کرتے تھے ،امام نے فرمايا:ھاں!ليکن 
کے حق کی رعايت کرتے تھے (يعنی انھينراستہ جب لوگ رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کو ديکھتے تھے تو ان 

  ۔ “دے ديا کرتے تھے)ليکن ميرے لئے ايسا نھيں کرتے اور ميرا حق نھيں پہچانتے 

  ھاتھ سے اشاره
  محمد بن عبيدهللا کھتے ھيں : 

ے لوگوں نے امام علی رضا (ع) سے پوچھا :اگر حجر اسود کے اطراف جمعيت زيادہھو تو کيا حجر اسودکو ھاتھ س
  مسح کرنے کے لئے لوگوں سے زبردستی کرنا يا جھگڑنا چاہئے ؟ 

  ] 65۔[“ٕاَِذا َکاَن َکَذلَِک فَٔاَْوِم ٕاِلَْيِہ ٕاِيَماًء بِيَِدکَ ”قَاَل:
  ۔ “امام (ع) نے فرمايا :جب بھی ايسی صورتھو ،اپنے ھاتھ سے حجر اسود کی طرف اشاره کرو (اور گذر جأو)”

  خواتين کے لئے 
ِ (ع)قَاَل: َعْن ٔاَ    بِي َعْبِد ّهللاٰ

فَا وَ  ْجھَاَر بِالتَّْلبِيَِة ،ۻ َوالسَّْعيي بَْيَن الصَّ َوَجلَّ َوَضَع َعِن النَِّساِء ٔاْربَعاً: ااْلِٕ ِ َعزَّ اْلَمْرَوِة يَْعنِي اْلھَْرَولَةَ َوُدُخوَل اْلَکْعبَِة ٕاِنَّ ّهللاٰ
  ] 66َواْستِاٰلَم اْلَحَجِر ااْلَْٔسَوِد۔[

  ام جعفر صادق (ع) نے فرمايا: ام
  بالشبہ خدا وند عالم نے چار چيزوں کو حج ميں عورتوں سے معاف رکھا ھے: ”
  ۔بلند ٓاوازسے لبيک کہنا، ١
  ۔صفاو مروه کے درميان سعی ميں ھرولہ(ٓاہستہ دوڑنا ) ٢
  ۔کعبہ کے اندر داخلھونا ، ٣
  ۔ “۔حجر اسود کو لمس کرنا ۴

--------------------------------------------------   

  ۔ ١] نھج البالغہ :خ1[
  ۔ ١۔نھج البالغہ :خ١١/١۵] وسائل الشيعہ :2[
   ١] نھج البالغہ :خ3[
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  ۔ ١۔نھج البالغہ:خ١١/١۵] وسائل الشيعہ:4[
  ۔ ١] نھج البالغہ :خ5[
  ۔ ٧۵/١٨٣] بحار االنوار :6[
  ۔ ١/۴١١۔علل الشرايع :١١/١٠٣]وسائل الشيعہ :7[
  ۔ ٢/٧٠۔ثواب االعمال:١١/١٠٩الشيعہ :] وسائل 8[
  ۔ ١/۴١١۔علل الشرايع :١١/١٠٣]وسائل الشيعہ :9[
  ۔ ١/۴١١۔علل الشرايع :١١/١٠٣] وسائل الشيعہ :10[
  ۔ ۵/٢٣۔تھذيب االحکام :١١/١١٠] وسائل الشيعہ :11[
  ۔ ٢/۶٢٠/٣٢١۴] من اليحضره الفقيہ:12[
  ۔ ٢/١۴۵۔،محجة البيضاء:٨/١٨] مستدرک الوسائل :13[
  ۔ ٢/١۴۵۔ محجة البيضاء:٣/١٧۵/٨١٩٠] سنن ترمذی:14[
  ۔ ۴/٢۶٢/۴١] الکافی :15[
  ۔ ٢/٢٣۵/٢٨٧] من اليحضره الفقيہ:16[
  ۔ ٨/٣٩۔مستدرک الوسائل :٣٠١/٣۴٢] امالی صدوق:17[
  ۔ ١٢٣۔تحف العقول :۴/١١۶] وسائل الشيعہ:18[
  ۔ ١۴/۵٨۶۔وسائل الشيعہ:/١٢٧] خصال :19[
  ۔ ۵/١١۴] سنن نسائی:20[
  ۔ ٩/۴۴/٨٣٣۶] معجم الکبير طبرانی:21[
  ۔ ١۴٨/٣٢۵] الحج العمرة فی القرآن والحديث :22[
   ٢/۵١٠/۶] کافی :23[
  ۔ ١٩٧] مسند االمام زيد:24[
  ۔ ٢۵٧/٧١٨] الحج العمرة فی القرآن والحديث:25[
  ۔ ۴/٢۵٢/٢] کافی:26[
  ۔ ۴/٢۵٢/١] کافی:27[
  ۔ ١١/١۴۵۔وسائل الشيعہ:۴۴٢] امالی صدوق:28[
  ۔ ٩٣/١٢٠] بحار االنوار:29[
  ۔ ۴/٢٨۶/٢] کافی:30[
  ۔ ٢/٢٨۴] سنن دار قطنی:31[
  ۔ ٧۴/١۶] ثواب االعمال :32[
  ۔ ۵/٢١/۵٩] تھذيب االحکام :33[
  ۔ ۴/٢٨۶/٣] کافی:34[
  ۔ ۴/۵۴٧/٣۴] کافی:35[
  ۔ ۵/٢٣/۶٨] تھذيب االحکام :36[
  ۔ ۵/٢٢] تھذيب االحکام :37[
  ۔ ٢/٣١۴۔وسائل الشيعہ:٢/٢۵٨] عيون اخبار الرضا:38[
  ۔ ۴/٣٣٧/٣] کافی:39[
  ۔ ٢/٩٧۵/٢٩٢١] سنن ابن ماجہ:40[
  ۔ ١/۴۶٢/١٧۵۵۔سنن دارمی :/٩/١٧٧] مستدرک الوسائل :41[
  ۔ ٢/٨۴/٢٢٧] عوالی الاّلٓلی:42[
  ۔ ٩۶] سورٔه آل عمران آيت 43[
  ۔ ۴/٢٢۶/١] کافی:44[
  ۔ ۴/۵٨۶/١] کافی:45[
  ۔ ۴/۴٠١] کافی :46[
  ۔ ۵/٢٨٢۔وسائل الشيعہ:٣۶٩امالی طوسی:] 47[
  ۔ ۴/۵٢۴/١] کافی :48[
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  ۔ ۴/۵٢٧] کافی:49[
   ٢/١٨٢] وافی:50[
  ۔ ٣٩٨و٣٩۶۔علل الشرائع:٢/١٩٠] من اليحضره الفقيہ:51[
  ۔ ۴/٢۴٠/۴] کافی52[
  ۔ ۴/٢۴٠/۵٠] کافی:53[
  ۔ ۴/٢۴٠/٣] کافی:54[
  ۔ ۴/٢۴٠/٢] کافی:55[
  ۔ ۴/٢٧١/۴] کافی:56[
   ۔٢٢٩] وھی:57[
  ۔ ١٣٩/۴٩۶] قر ب االسناد:58[
  ۔ ٣۶٣۔غيبت شيخ طوسی:٢/۵٢٠] من اليحضره الفقيہ:59[
  ۔ ١٠٢/١٨۵] الحج والعمرة فی القرآن والحديث:60[
  ۔ ۵/١٠٣/٣٣] تھذيب االحکام :61[
  ۔ ۴/۴٢٧/١] کافی:62[
  ۔ ۵/۵۴/١٢٠٢۴] کنز العمال:63[
  ۔ ۴/۴٠٩/١٧] کافی:64[
  ۔ ۴/۴٠۵/٧] کافی:65[
 ۔٢/٣٢۶/٢۵٨٠يحضره الفقيہ:] من ال66[

 

 حج کی منتخب حديثيں 

 

  خدا کا فخر

  قال رسول هللا (ص): 
  ] 67ان هللا يباھی بالطائفين۔[

  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم فرماتے ھيں : 
  ۔ ‘ ‘ بال شبہ خد اوند عالم طواف کرنے والوں پر فخر ومباھات کرتا ھے”

  طواف اور رھائی
 ِ   (ص)قَاَل: َعْن َرُسوُل ّهللاٰ

ِ َعْھٌد َوِذْکٌر يَْستَْحيُيِمْنَک َربَُّک ٔاَنْ  بََک بَْعَدهُ۔۔۔ ۔[ ۔۔۔فَإَِذا طُْفَت بِاْلبَْيِت ٔاُْسبُوعاً َکاَن لََک بَِذلَِک ِعْنَد ّهللاٰ   ] 68يَُعذِّ
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

ف کرليا تو اس کے ذريعہ خدا وند عالم کے نزديک تمھارا عھد اور ذکر ھے پس جب تم نے هللا کے گھر کا سات مرتبہ طوا”
  ۔ “کہ خداوند عالم اس کے بعد تم پر عذاب کرنے سے شرم کرے گا

  زياده باتيں نہ کرو
  قَال َرُسوُل ّهللاٰ (ص): 

  ] 69ٕاِنََّما الطََّواُف َصٰلوةٌ،فَإَِذا طُْفتُْم فَٔاَقِلُّوا اْلَکاٰلَم۔[
  ا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: رسول خد

  ۔ “هللا کے گھر کا طواف نماز کے مانند ھے پس جب تم طواف کرتےھو تو باتيں کم کرو ”

  طواف کا فلسفہ
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  قَال َرُسول ّهللا (ص): 
قٰ  فَا َواْلَمْرَوةَ َوَرْمُی اْلِجٰماِر إلِ ِ ۔[ٕاِنََّماَجَعَل الطَّٰواُف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصَّ   ] 70اَمِة ِذْکِر ّهللاٰ

  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 
هللا کے گھر کا طواف،صفاو مروه کے درميان سعی اور رمی جمرات خدا کے ذکر کو قائم کرنے کے لئے مقرر کئے گئے ”

  ۔ ‘ ‘ھيں 

  عمل ميں نيت کی تاثير 
:ُجِعْلُت فِداک ٕانّي ٔاَکوُن في اْلَمْسِجِد اْلحراِم، َؤاْنظُُر اِلی النّاِس يَطوفوَن بالبَْيِت ؤانا قاِعٌد َعْن زياد القندی،قال:قُْلُت ألبي الحسن (ع)

  فاْغتَمُّ لِذلَک،فقال: 
مُّ اْلَحجَّ اٰليََزاُل فِي طََواٍف َوسْعيٍ  ِمَن ٕاَِذا َخَرَج ِمْن بَْيتِِہ ئَوُ   ] 71َحتَّی يَْرِجَع۔[ يَاِزيَاُد اٰل َعلَْيَک فَإِنَّ اْلُمؤْ

  زياد قندی (جو ايک مفلوج ٓادمی تھا)کھتا ھے کہ : 
ميں نے امام موسٰی کاظم (ع)سے عرض کيا ٓاپ (ع) پر قربانھو جأوں ميں کبھی مسجد الحرام مينھوتاھوں اورديکھتاھونکہ ”

  غم زدہھو جاتاھوں امام (ع)نے لوگ کعبہ کا طواف کررھے ھيں اور ميں بيٹھاھوں (طواف نھيں کر سکتا )اس پر ميں 
فرمايا:اے زياد!تم پر کوئی ذمہ داری نھيں ھے (غمگين نہھو) بالشبہ مومن جس وقت سے حج کے اراده سے اپنے گھر سے

  ۔ “نکلتا ھے اس وقت سے ھميشہ طواف اور سعی کی حالت ميں ھے يھاں تک کہ اپنے گھر واپس چالجائے 

  انسانی تھذيب کی رعايت
ِ (ع):َسٔاْلتَہُ َعْن َرُجٍل لي َعلَْيِہ ماٌل فغاَب َعنّي َزماناً فََرٔاَْيتُہُ َعْن َسمَ  يَطوُف َحوَل اْلَکْعبَةَ ٔافٔاتَقاضاهُ اَعة ْبِن ِمْھَراَن َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

ْعہُ َحتَّی يَْخُرَج َمْن اْلَحَرِم۔[   ] 72مالِي؟قَاَل:اٰل،اٰل تَُسلِّْم َعلَْيِہ َواٰل تَُروِّ
  سماعة ابن مھران کھتے ھيں کہ: 

ميں نے امام جعفرصادق(ع)سے پوچھا :ايک شخص ميرا مقروض ھے اور ميں نے ايک مدت سے اسے نھيں ديکھا پس ”
اچانک ميں اسے کعبہ کے اطراف ميں ديکھتاہوں کيا ميں اس سے اپنے مال کا تقاضہ کر سکتاھوں؟فرمايانھيں،حتی اسے 

  ۔ “نہ ڈرأويھاں تک کہ وه حرم سے خارجھو جائے  سالم بھی نہ کرو اور اسے

  نماز ،مقام ابراھيم (ع) کے نزديک 
ِ قال:    َعن َرُسوِل ّهللاٰ

يَاَرِة َو َصلِّْيَت ِعْنَد اْلَمقَاِم َرْکَعتَْيِن َضَرَب َملٌَک َکِريٌم عَ  ا َما َمَضی فَقَْد ُغِفَر لََک لَی َکتِفَْيَک فَقَاَل ا۔۔۔فَإَِذا طُْفَت بِاْلبَْيِت ٔاُْسبُوعاً لِلزِّ َٔمَّ
  ] 73فَاْستَأْنِِف اْلَعَمَل فِيَما بَْينََک َوبَْيَن ِعْشِريَن َوِمائَِة يَْوٍم۔[
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

ادا کر ليتےھو تو پس جب تم خانہ کعبہ کے گرد زيارت کا طواف کر ليتےھو اور مقام ابراھيم (ع)کے نزديک نماز طواف ”
ايک کريم وبزرگوار فرشتہ تمھارے شانوں پر ھاتھ رکھ کر کھتا ھے :جو کچھ گزر گيا اور تم نے جو گناه پھلے انجام ديئے 
تھے خدا وند عالم نے وه سب بخش ديئے پس اس وقت سے ايک سو بيس دن تک (تم پاک وپاکيزه رہو گے اب )نئے سرے 

  ۔ “سے اپنے عمل کا ٓاغاز کرو

  امام حسين(ع) مقام ابراھيم (ع)کے پاس 
ی،ثُمَّ َوَضَع َخدَّهُ َعلَی اْلَمٰقا ِم فََجَعَل يَْبکی َويَقُوُل: ُعبَْيُدَک بِٰبابَِک، ُرئَِی اْلُحَسْيُن ْبُن َعلِیٍّ يَطُوُف بِاْلبَْيِت،ثُمَّ ٰصاَر اِلَی اْلَمٰقاِم فََصلّٰ

ُد ٰذلَِک ِمٰراراً۔[َسائِلَُک بِٰبابَِک، ِمْسکينَُک بِٰبابِکَ    ] 74، يَُردِّ
لوگوں نے امام حسين (ع)کو ديکھا کہ وه هللا کے گھر کا طواف کر رھے تھے اس کے بعدانھوں نے مقام ابراھيم کے پاس ”

نماز ادا کی پھر اپنا چھره مقام ابراھيم پر رکھا اور روتےھوئے خداوند عالم کی بارگاه ميں عرض کی اے ميرے پالنے والے
يرا حقير بنده تيرے دروازه پر ھے ،تيرا فقير تيرے دروازه پر ھے،تيرا مسکين تيرے دروازه پر ھے،اور ٓاپ (ع) ان ! ت

  ۔ “جملوں کو باربار دھرا رھے تھے

  ھمراھيوں کی مدد
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ا يَطُوفُوَن َويَْتُرُکونِّي ٔاْحفَظُ َمتَاَعھُْم قَاَل ٔاْنَت ٔاْعظَُمھُْم عن اِبراھيم الخثَعمي قال:قُْلُت ألبي عبد هللا (ع):ٕاِنَّإاَِذا قَِدْمنَا َمکَّةَ َذھََب ٔاْصَحابُنَ 
  ] 75ٔاَْجراً۔[

  اسماعيل خثعمی کھتے ھينميں نے امام جعفر صادق(ع) سے عرض کيا : 
ھم جب مکہ ميں واردھوئے تو ھمارے ساتھی مجھے اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر طواف کے لئے چلے گئے تاکہ ميں ”
  ۔ “ن کے سامان کی حفاظت کروں ،امام (ع)نے فرمايا: تمھارا ثواب ان سے زياده ھےا

  ٓاب زمزم ھر درد کی دوا
ِ (ص):    قَاَل َرُسوُل ّهللاٰ

  ] 76َماُء َزْمَزَم َدَواٌء لَِما ُشِرَب لَہُ۔[
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

  ۔ “ جس کی نيت سے وه پيا جائے زمزم کا پانی ھر اس درد کی دوا ھے ”

  زمين کا بھترين پانی 
ِمنِيَن (ع):    قَاَل ٔاَِميُر اْلُمؤْ

  ] 77َماُء َزْمَزَم َخْيُر َماٍء َعلَی َوْجِہ ااْلَْٔرِض۔[
  حضرت علی (ع)نے فرمايا: 

  ۔ “ٓاب زمزم روئے زمين پر بھترين پانی ھے ”

  حجر اسماعيل 
) ِ   ع)قَاَل: َعْن ٔابِي َعْبِد ّهللاٰ

  ] 78اْلِحْجُر بَْيُت ٕاِْسَماِعيَل َوفِيِہ قَْبُر ھَاَجَر َوقَْبُر ٕاِْسَماِعيَل۔[
  امام جعفر صادق نے فرمايا: 

  ۔ “حجر ،جناب اسماعيل (ع) کاگھر ھے اور اس ميں ٓاپ (ع) کی اور ٓاپ کی والده جناب ھاجره (ع)کی قبر ھے ”
  عن ٔابي عبد هللا (ع)قال: 

ہ۔[ٕان ٕاسماعي   ] 79ل(ع) تُُوفّي َوھَُو اِبُن مائَةَ َوثاَلثِيَن َسنَة َوُدفَِن بِالِحْجر َمَع ٔاُمِّ
  امام جعفر صادق نے فرمايا: 

  ۔ “جناب اسماعيل (ع)نے ايک سو تيس سال کے بعد وفات پائی اور اپنی والده کے ھمراه حجر ميں دفن کئے گئے ”

  حطيم 
  حطيم کے بارے ميں امام جعفرصادق نسے دريافت کيا : معاويہ ابن عمار کھتے ھيں:ميں نے 

  ۔ “فَقَاَل ھَُو َما بَْيَن اْلَحَجِر ااْلَْٔسَوِد َوبَْيَن اْلبَابِ 
  ميں نے سوال کيا کہ اسے حطيم کيوں کھتے ھيں ؟ “ ٓاپ (ع) نے فرمايا :يہ حجر اسود اوردر کعبہ کے درميان ھے”

  ] 80ْعُضھُْم بِْعضاً ھُنَاَک۔[فَقَاَل اِلَٔ نَّ النَّاَس يَْحِطُم بَ 
  ۔ “فرمايا :اس لئے کہ لوگ اس جگہ ايک دوسرے کو (کثرت جمعيت کی وجہ سے ) دباتے ھيں ”

  ملتزم 
  ٰقال َرُسول ّهللاٰ (ص): 

۔( ْکِن َواْلَمٰقاِم ُمْلتََزٌم ٰمايَْدُعوا بِِہ ٰصاِحُب ٰعاھٍَة ااِلّٰ بَِرٔیَ    )٢بَْيَن الرُّ
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

رکن حجر اسود اور مقام ابراھيم (ع) کے درميان ملتزم ھے کوئی بھی بيماری اور مشکل ميں مبتال شخص وھاں دعا نھيں ”
  ۔ “کرتا مگر يہ کہ اس کی حاجت پوريھوتی ھے 

  مستجار
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اِدُق(ع):    قَاَل الصَّ
  ] 81اْلُمْستََجاَر۔[ ۔۔َوَجَعَل لَہُ بَابَْيِن بَاٌب ٕاِلَی اْلَمْشِرِق َو بَاٌب ٕاِلَی اْلَمْغِرِب،َواْلبَاُب الَِّذي ٕاِلَی اْلَمْغِرِب يَُسمَّیبَنٰی ٕاِْبراِہيُم اْلبَْيَت۔

  امام جعفر صادق(ع) فرماتے ھيں : 
ک در مشرق کی طرف ،اور ايک درجنا ب ابراھيم خليل ننے کعبہ کی تعمير فرمائی اور اس کے لئے دو دروازے بنائے،اي”

  ۔ ‘ ‘مغرب کی طرف،جودر مغرب کی طرف ھے اسے مستجار کھتے ھيں

  رکن يمانی 
ْکِن اْلَمٰيانیِّ فَقَاَل: ٰما اَتَْيُت َعلَْيِہ قَطُّ ااِلّٰ َوَجْبَرئيُل ٰقائٌِم ِعنْ    ] 82َمہُ۔[َدهُ يَْستَْغفُِر لَِمْن اْستَلَ َرٔاَْيٰناَک تُْکثُِر اِْستِاٰلَم الرُّ

  عطا کھتے ھيں : 
لوگوں نے حضرت رسول خد ا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم سے کھا ھم بھت ديکھتے ھيں کہ ٓاپ(ص)رکن يمانی کا بوسہ لے” 

رھے ھيں فرمايا:ميں ھر گز رکن يمانی کے پاس نھيں ٓايا مگر يہ کہ ميں نے ديکھاکہ جبرئيل (ع)وھاں کھڑے ھيں اور 
  ۔ “ے ھيں ان کے لئے مغفرت کی دعا کر رھے ھيں جولوگ اسے چوم رھ

  سعی کی جگہ
  َعْن ٔاَبِي بَِصيٍر قَاَل: 

ِ (ع)يَقُوُل:    َسِمْعُت ٔاَبَا َعْبِد ّهللاٰ
ِ ِمَن اْلَمْسَعٰی اِلَٔنَّہُ يُِذلُّ فِيھَا ُکلَّ َجبَّاٍر۔[   ] 83َما ِمْن بُْقَعٍة ٔاََحبَّ ٕاِلَی ّهللاٰ

کوئی بھی جگہ خدا وند عالم کے نزديک سعی کی جگہ سے محبوب اور پسنديده نھيں ھے ”فرمايا:امام جعفر صادق (ع)نے 
  ۔ “کيونکہ وھاں ھر جبار وستم گر ذليل خوارھوتا ھے 

  مقبول شفاعت
  قَاَل َعلِيُّْبُن اْلُحَسْيِن (ع): 

فَا َواْلَمْرَوِة تَْشفَُع لَہُ    السَّاِعي بَْيَن الصَّ
يَجاِب۔[اْلَماٰلئَِکةُ فَتُ    ] 84َشفَُّع فِيِہ بِاإلِ

  امام زين العابدين (ع)فرماتے ھيں : 
۔ ‘ ‘ فرشتہ صفاو مروه کے درميان سعی کرنے والے کی(خدا سے) شفاعت طلب کرتے ھيں اور ان کی دعا قبولھوتی ھے ”

  ھرولہ
(ع) قَاَل:  ِ   َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

فَا َوالْ  نَّةُ َمْرَوِة اِلَٔنَّ ٕاِْبَراِہيَم َعَرَض لَہُ ٕاِْبلِيُس فَٔاََمَرهُ َجْبَرئِيُل(ع)، فََشدَّ َعلَْيِہ فَھََرَب ِمْنہُ،فََجَرْت َصاَر السَّْعُی بَْيَن الصَّ يعنی  -بِِہ السُّ
  ] 85[-باْلھَْرَولَة 

  امام جعفر صادق (ع)نے فرمايا: 
خود کو وھاں جناب ابراھيم (ع) پر ظاھر کيا اس وقت  صفاو مروه کے درميان سعی ميں (ھرولہ)اس لئے ھے کہ ابليس نے”

جبرئيل (ع)نے جناب ابراھيم (ع) کو شيطان پر حملہ کا حکم ديا ٓاپ (ع) نے اس پر حملہ کيا تو وه بھاگااس وجہ سے ھرولہ 
  ۔ “سنت بن گيا 

  صفا ومروه کے درميان بيٹھنا
ِ (ع):    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

فَا َواْلَمْرَوِة ٕاِالَّ َمْن َجھََد۔[ اٰل يَْجلُِس بَْينَ    ] 86الصَّ
  امام جعفرصادق(ع) نے فرمايا: 

  ۔ ‘ ‘ صفاو مروه کے درميان نہ بيٹھے مگر وه شخص جو تھک جائے ”

  اھل عرفات پر فخر
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  قال رسول هللا (ص): 
َوَجلَّ يُباھي َمالئَِکتَہُ َعِشيَّةَ َعَرفَة بِاَْھِل َعَرفَ ”   ةَ فَيَقُوُل: ٕاّن ّهللاٰ َعزَّ

  ] 87۔[“اُْنظُُروا اِلی ِعبادي ٔاتَْوني ُشْعثاً ُغْبراً 
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

بال شبہ خدا وند عالم روز عرفہ کے عصر کے وقت اھل عرفات کے سلسلہ ميں فرشوں سے فخر ومباھات کرتا ھے اور ”
  ۔ “شاں حال اور غبار ٓالود ميرے پاس ٓائے ھيںفرماتا ھے :ميرے بندوں کو ديکھو جو پري

  مشعر الحرام 
  : -َوھَُو بِمنٰی  -قال رسول هللا(ص): 

  ] 88۔[“ةِ لَْو يَْعلَُم اَْہُل الَجْمَع بَِمْن َحلُّوا ٔاَْوبَِمْن نََزلُوا الَ ْستَْبَشُروا بالفَْضِل ِمْن َربِِّھْم بَْعَد الَمْغفِرَ ”
اگر اھل مشعر جان ليتے کہ کس کی بارگاه ميں ٓائے ھيں”تشريف فرماتھے ٓاپ(ص) نے فرمايا: رسول خدا (ص)جب منٰی مين

  ۔ “اور کس لئے ٓائے ھيں تو مغفرت اور بخشش کے بعد خدا کے فضل کی بنا پر وه ايک دوسرے کو بشارت ديتے 

  منٰی 
  قال الصادق(ع): 

:ٕاِْن ٔاََرْدتُْم أَْن ٔاَْرَضی فَقَْد َرِضيتُ ٕاَِذا ٔاََخَذ النَّاُس َمَواِطنَھُْم بِِمنًی،نَادَ ” َوَجلَّ ِ َعزَّ   ] 89۔ [“ی ُمنَاٍدِمْن قِبَِل ّهللاٰ
  امام جعفر صادق(ع) فرماتے ھيں : 

  جب لوگ منٰی ميں اپنی جگہ ٹھھر جاتے ھيں تو منادی ”
  ۔ “جأوں تو ميں تم سے راضيھو گيا خداوند عالم کی جانب سے ندا ديتا ھے اگر تم يہ چاھتے تھے کہ ميں تم سے راضيھو 

  شيطا ن کو کنکرياں مارنا
اِدُق(ع):    قاَل الصَّ

فَفََعَل بِع َحَصياٍت َؤاَْن يَُکبِّر َمَع ُکلِّ َحَصاٍة ٕانَّ ِعلَّةَ َرْمِي اْلَجَمرٰاِت ٔاَنَّ ٕاِْبراِہيم(ع) تَراء ٰی لَہُ ٕاِْبلِيُس ِعْندٰھا فَٔاَمرهُ َجْبرائيُل بَِرْميِہ بِسَ ”
نَةِ    ] 90۔[“َوَجَرْت بِذلَِک السُّ

  امام جعفر صادق(ع) فرماتے ھيں : 
ان جمرات کوکنکرياں مارنے کی وجہ يہ ھے کہ ابليس وھاں پر حضرت ابراھيم (ع) کے سامنے ظاھرھوا اس وقت ”

نکری پر تکبير بھی کھيں جبرئيل (ع) نے جناب ابراھيم (ع) کو حکم ديا کے سات کنکريوں سے شيطا ن کو ماريں اور ھر ک
  ۔ “جناب ابراھيم (ع) نے ايسا ھی کيا اور اس کے بعد سے يہ سنت بن گئی

  قربانی 
ِ (ص):    عن ٔابی جعفر (ع)قال: قَاَل َرُسوُل ّهللاٰ

ُ ھََذا ااْلَْٔضَحی لِتَْشبََع َمَساِکينُھُْم ِمَن اللَّْحِم فَٔاَْطِعُموھُمْ    ] 91۔[“ٕاِنََّما َجَعَل ّهللاٰ
  امام محمد باقر (ع)فرماتے ھيں : 

کہ رسو ل خدا (ص)نے فرمايا :خدا وند عالم نے اس قربانی کو واجب قرار ديا ھے تاکہ بے نوا اور مسکين لوگ گوشت ”
  ۔ “سے استفاده کريں اور سيرھوں پس انھيں کھالٔو 

  مغفرت طلب کرنا
  قال الصادق(ع): 

ِ لِْلُمَحلِّ ” اتٍ اِْستَْغفََر َرُسوُل ّهللاٰ   ] 92۔[“قِيَن ثاَٰلَث َمرَّ
  امام جعفر صادق(ع) فرماتے ھيں : 

کہ رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے منٰی ميں سر مڈانے والوں کے لئے تين مرتبہ استغفار کيا (اور خدا سے ان کے ”
  ۔ “لئے بخشش طلب کی)ھے
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  حج کے اسرار
  عالم جليل سيد عبد هللا مرحوم محدث جزائری کے پوتوں سے نقل کرتےھوئے کتاب شرح نخبہ ميں تحرير کرتے ھيں : 

متعدد ما خذ ميں جن پر ميری تائيد ھے بعض بزرگوں کی تحرير ميں يہ حديث مرسل اس طرح نقلھوئی ھے کہ شبلی حج 
  ے تو حضرت (ع) نے ان سے فرمايا: انجام دينے کے بعد امام زين العابدين نکی زيارت کو ٓائ

؟    َحَجْجَت يَا َشْبلِیُّ
ْدَت َعْن َمِخيِط الثِّيَاِب َواْغتََسْلتَ  ِ فَقَاَل(ع):ٔاَنََزْلَت اْلِميقَاَت َو تََجرَّ   ؟ قَاَل:نََعْم، قَاَل:نََعْم يَا اْبَن َرُسوِل ّهللاٰ

  ْعَت ثَْوَب اْلَمْعِصيَِة َولَبِْسَت ثَْوَب الطَّاَعِة؟ قَاَل:اٰل، قَاَل:فَِحيَن نََزْلَت اْلِميقَاَت نََوْيَت ٔاَنََّک َخلَ 
ُخوِل فِي  يَاِء َوالنِّفَاِق َوالدُّ ْدَت ِمَن الرِّ ْدَت َعْن َمِخيِط ثِيَابَِک نََوْيَت ٔاَنََّک تََجرَّ بُھَاِت؟قَاَل:اٰل، قَاَل:فَِحيَن تََجرَّ   الشُّ

نُوِب؟قَاَل:اٰل، قَاَل:فَِحيَن اْغتََسْلَت نََوْيَت ٔاَ    نََّک اْغتََسْلَت ِمَن اْلَخطَايَا َوالذُّ
ْدَت َعْن َمِخيِط الثِّيَاِب َواٰل اْغتََسْلَت،    قَاَل:فََما نََزْلَت اْلِميقَاَت َواٰل تََجرَّ

لےھوئے اے شبلی! کيا تم نے حج کر ليا؟عرض کيا ھاں اے فرزند رسول خدا! فرمايا:کيا تم ميقات ميں ٹھھرے اور اپنے س
لباس کو جسم سے اتار کر غسل کيا؟ شبلی نے جواب ديا، ھاں۔امام نے پوچھا جب تم ميقات مينداخلھوئے تو کيا يہ نيت کی کہ

  ميں نے گناه اور نافرمانی کا لباس اتار ديا ھے اور خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کا لباس پہن ليا ھے ؟ 
سالھوا لباس اتارا تو کيا يہ نيت کی تھی کہ خود کو ريا ،دوروئی اور شبھات وغيرهشبلی: نھيں۔امام نے پوچھا:جب تم نے اپنا 

  سے دور کر رھےھو ؟شبلی نھيں: 
  امام (ع): غسل کرتے وقت کيا تم نے يہ نيت کی تھی کہ خود کو خطأوں اور گناہوں سے پاک کر رھےھو؟شبلی نھيں : 

  ۔ “ئے اور نہ تم نے سالھوا لباس اتارا اور نہ غسل کيا ھے امام (ع):(پس در حقيقت تم ) نہ ميقات ميں واردھو
، قَاَل:نعم۔قَاَل: فَِحيَن تَنَظَّْفَت َؤاَْحَرْمَت َو َعقَْدَت ا ْلَحجَّ نََوْيَت ٔاَنََّک تَنَظَّْفَت بِنُوَرِة التَّْوبَِة ثُمَّ قَاَل:تَنَظَّْفَت َؤاَْحَرْمَت َوَعقَْدَت بِاْلَحجِّ

 َّٰ ِ ُ اْلَخالَِصِة  َمہُ ّهللاٰ ٍم َحرَّ ْمَت َعلَی نَْفِسَک ُکلَّ ُمَحرَّ ؟قَاَل:اٰل،  تََعالَی؟قَاَل اٰل،قَاَل:فَِحيَن ٔاَْحَرْمَت نََوْيَت ٔاَنََّک َحرَّ َوَجلَّ    َعزَّ
ِ؟قَاَل:الٰ    ، قَاَل:فَِحيَن َعقَْدَت اْلَحجَّ نََوْيَت ٔاَنََّک قَْد َحلَْلَت ُکلَّ َعْقٍد لَِغْيِر ّهللاٰ

  قَاَل لَہُ(ع):َما تَنَظَّْفَت َواٰلٔاَْحَرْمَت َواٰل َعقَْدَت اْلَحجَّ ، 
اس کے بعد امام(ع) اس سے پوچھتے ھيں، کيا تم نے خودکو پاک صاف کيا اور احرام پہنا اور حج کا عھد وپيمان کيا (يعنی”

  حج کی نيت کی)شبلی: ھاں 
  ص توبہ کے نور ه سے پاکيزه کر رھےھو؟شبلی :نھيں امام (ع): کيا تم يہ نيت کی تھی کہ خود کو خال

امام (ع):احرام باندھتے وقت کيا تم نے يہ نيت کی تھی کہ جو کچھ خدا نے تمھيں کرنے سے روکا ھے اسے اپنے ٓاپ پر 
سے  حرام سمجھو؟شبلی:نھيں۔ امام: حج کا عھد کرتے وقت کيا تم نے يہ نيت کی تھی کہ تم نے ھر غير اٰلھی عھد وپيمان

  خودکو رھا کر ليا ھے؟ شبلی: نھيں۔ 
  ۔ “امام(ع) :پھرتم نے احرام نھيں باندھا پاکيزه نھينھوئے اور حج کی نيت نھينکی 

ْحَراِم َولَبَّْيَت؟ قَاَل:نََعْم،    قَاَل لَہُ: ٔاََدَخْلَت اْلِميقَاَت َوَصلَّْيَت َرْکَعتَِي ااْلِٕ
يَاَرِة؟قَاَل:اٰل۔ قَاَل:فَِحيَن َدَخْلَت اْلِميقَاَت نََويْ    َت ٔاَنََّک بِنِيَِّة الزِّ

اٰلِة وَ  ِ بَِخْيِر ااْلَْٔعَماِل ِمَن الصَّ ْبَت ٕاِلَی ّهللاٰ ْکَعتَْيِن نََوْيَت ٔاَنََّک تَقَرَّ   ٔاَْکبَِر َحَسنَاِت اْلِعبَاِد؟ قَاَل:ال، قَاَل:فَِحيَن َصلَّْيَت الرَّ
ِ ُسْبَحانَہُ بُِکلِّ طَاَعٍة َوُصْمَت َعْن ُکلِّ َمْعِصيٍَة؟ قَاَل:اٰل ، قَاَل:فَِحيَن لَبَّْيَت نََوْيَت ٔاَنَّ  ّٰ ِ   َک نَطَْقَت 

  قَاَل لَہُ(ع): َما َدَخْلَت اْلِميقَاَت َواٰل َصلَّْيَت َواٰل لَبَّْيَت، 
  لبيک کھی ؟شبلی:ھاں۔ اس کے بعد امام (ع)نے پوچھا :کيا تم ميقات ميں داخلھوئے اور دو رکعت نماز احرام ادا کی اور ”

  امام (ع):ميقات ميں داخلھوتے وقت کيا تم نے زيارت کی نيت کی؟ شبلی: نھيں۔ 
امام (ع):کيا دو رکعت نماز پڑھتے وقت تم نے يہ نيت کی تھی کہ تم بھترين اعمال اور بندوں کے بھترين حسنات يعنی نماز 

  کے ذريعہ خدا سے قريبھو رھےھو؟شبلی: نھيں۔ 
س لبيک کھتے وقت کيا تم نے يہ نيت کی تھی کہ خدا کی خالص فرمانبر داری کی بات کر رھےھواور ھر امام (ع):پ

  معصيت سے خاموشی اختيار کر رھےھو؟شبلی: نھيں ۔ 
  ۔ “امام (ع)نے فرمايا:پھر نہ تم ميقات ميں داخلھوئے نہ نماز پڑھی اور نہ لبيک کھی 

  َرٔاَْيَت اْلَکْعبَةَ َوَصلَّيَُت؟ قَاَل:نََعْم، ثُمَّ قَاَل لَہُ:ٔاََدَخْلَت اْلَحَرَم وَ 
ْمَت َعلَی نَْفِسَک ُکلَّ َغْيبٍَة تَْستَِغيبُھَا اْلُمْسلِِميَن ِمنْ  ْساٰلِم؟قَاَل:اٰل۔ قَاَل :فَِحيَن َدَخْلَت اْلَحَرَم نََوْيَت ٔاَنََّک َحرَّ    ٔاَْہِل ِملَِّة ااْلِٕ

َ؟ قَاَل:اٰل۔قَاَل فَِحيَن َوَصْلَت َمکَّةَ نََويْ    َت بِقَْلبَِک ٔاَنََّک قََصْدَت ّهللاٰ
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  قَاَل(ع):فََما َدَخْلَت اْلَحَرَم َواٰل َرٔاْيَت اْلَکْعبَةََواٰل َصلَّْيَت،
  امام (ع) نے پھر پوچھا :کيا تم حرم ميں داخلھوئے، کعبہ کو ديکھا اور نماز ادا کی ؟شبلی :ھاں۔ ”

يا تم نے يہ نيت کی تھی کہ اسالمی معاشره کے مسلمانوں کی غيبت کو اپنے اوپر حرام امام(ع) :حرم ميں داخلھوتے وقت ک
  کرتےھو ؟ شبلی: نھيں۔ 

  امام (ع):مکہ پہنچتے وقت کيا تم نے يہ نيت کی کہ صرف خدا کو چاھتےھو ؟شبلی:نھيں۔ 
  ۔ “کی امام (ع):پھر نہ تم حرم ميں واردھوئے اور نہ کعبہ کا ديدار کيا اور نہ نماز ادا 

  ثُمَّ قَاَل:طُْفَت بِاْلبَْيِت َوَمَسْسَت ااْلَْٔرَکاَن َوَسَعْيَت؟قَاَل:نََعْم۔ 
ِ َوَعَرَف ِمْنَک ٰذلَِک َعالَُّم اْلُغيُوِب؟قَاَل:اٰل ۔    قَاَل(ع):فَِحيَن َسَعْيَت نََوْيَت ٔاَنََّک ھََرْبَت ٕاِلَی ّهللاٰ

  َت ااْلَْٔرَکاَن َواٰل َسَعْيَت۔ قَاَل فََما طُْفَت بِاْلبَْيِت َواٰل َمِسسْ 
  پھر امام نے پوچھا :کيا تم نے خانہ خدا کا طواف کيا ارکان کو مس کيا اور سعی انجام دی ؟شبلی :ھاں۔ ”

امام (ع):سعی کرتے وقت کيا تمھاری يہ نيت تھی کہ شيطان اور اپنے نفس سے بھاگ کر خدا کی پناه حاصل کرتےھواور وه
  ٓاگاه ھے وه اس بات کو جانتا ھے ؟ شبلی:نھيں۔  غيب سے سب سے زياده

  امام (ع):پھر نہ تم نے خانہ خدا کاطواف کيا نہ ارکان مس کئے اور نہ سعی کی، 
ْنيَا ثُمَّ قَاَل:ٓاِه ٓاِه۔  (ع)َصْيَحةً  ثُمَّ قَاَل لَہُ:َصافَْحَت اْلَحَجَرَو َوقَْفَت بَِمقَاِم ٕاِْبَراِہيَم(ع) َوَصلَّْيَت بِہَ َرْکَعتَْيِن؟قَاَل:نََعْم فََصاحَ    َکاَد يُفَاِرُق الدُّ
َ تََعالَی،فَاْنظُْر يَاِمْسِکيُن اٰل تَُضيِّْع ٔاَجْ  َر َما َعظَُم ُحْرَمتُہُ،َوتَْنقُِض اْلُمَصافََحةَ ثُمَّ قَاَل(ع):َمْن َصافََح اْلَحَجَر ااْلَْٔسَوَد فَقَْد َصافََح ّهللاٰ

  ْلَحَراٍم نَِظيَر ٔاَْہِل ااْلٓثَاِم۔ بِاْلُمَخالَفَِة،َوقَْبِض ا
   ُکلِّ َمْعِصيٍَة؟قَاَل:اٰل۔ ثُمَّ قَاَل(ع):نََوْيَت ِحيَن َوقَْفَت ِعْنَد َمقَاِم ٕاِْبَراِہيَم(ع)ٔاَنََّک َوقَْفَت َعلَی ُکلِّ طَاَعٍة َوتََخلَّْفَت َعنْ 

  َصلَّْيَت بَِصاٰلِة ٕاِْبَراِہيَم(ع)،َؤاَْرَغْمَت بَِصاٰلتَِک ٔاَْنَف الشَّْيطَاِن؟قَاَل:اٰل۔ قَاَل:فَِحيَن َصلَّْيَت فِيِہ َرْکَعتَْيِن نََوْيَت ٔاَنََّک 
  قَاَل لَہُ:فََما َصافَْحَت اْلَحَجَر ااْلَْٔسَوَد َواٰل َوقَْفَت ِعْنَد اْلَمقَاِم َواٰل َصلَّْيَت فِيِہ َرْکَعتَْيِن۔ 

سود سے مصافحہ کيا، مقام ابراھيم (ع) کے نزديک کھڑےھوئے اوردو رکعت امام(ع) نے دريافت فرمايا:کيا تم نے حج ا”
  نماز ادا کی ؟شبلی: ھاں، 

  پس امام (ع):نے فريا د بلند کی ايسا لگتا تھا کہ ٓاپ (ع) دنيا سے ھی کو چ کرجانے والے ھيں اس کے بعد فرمايا :ٓاه ،ٓاه۔۔۔۔ 
مصافحہ کيا پس اے مسکين !ديکھ اس عظيم حرمت وعزت کو  پھر فرمايا :جو حجر اسود کو لمس کرے اس نے خدا سے

ضائع نہ کر اور مصافحہ کو مخالفت اور گناہکاروں کے مانند حرام کاری کے ذريعہ نہ توڑ اس کے بعد پوچھا : جب تم مقام
معصيت ونافرمانیابراھيم (ع)کے نزديک گئے تو کيا تمھاری نيت يہ تھی کہ خدا کے تمام احکام وفرامين کی پابندی اور ھر 

  کی مخالفت کرو گے؟شبلی :نھيں 
امام (ع):جب تم نے طواف کی دور کعت نماز ادا کی تو کيا يہ نيت تھی کہ تم نے جناب ابراھيم کے ھمراه نماز پڑھی ھے 

  اور شيطان کی ناک کو خاک پر رگڑدياھے ؟شبلی:نھيں۔ 
مقام ابراھيم کے پاس کھڑےھوئے اور نہ وھاں دو رکعت نماز  امام(ع):پھر درحقيقت نہ تم نے حجر اسود کا مصافحہ کيا نہ

  اداکی ۔ 
  ثُمَّ قَاَل(ع):لَہُ ٔاَْشَرْفَت َعلَی بِْئِر َزْمَزَم َو َشِرْبَت ِمْن َماِئھَا؟ قَاَل:نََعْم۔ 

  :اٰل۔ قَاَل نََوْيَت ٔاَنََّک ٔاَْشَرْفَت َعلَی الطَّاَعِة، َوَغَضْضَت َطْرفََک َعِن اْلَمْعِصيَِةقَالَ 
  قَاَل(ع):فََما ٔاَْشَرْفَت َعلَْيھَا َواٰل َشِرْبَت ِمْن َمائِھَا۔ 

  پھرامام(ع) نے پوچھا :کيا تم چاه زمزم پر گئے اور اس کا پانی پيا؟ شبلی: ھاں 
امام (ع)نے فرمايا :کيا تم نے يہ نيت کی تھی کہ تم نے خدا کی فرماں برداری حاصل کر لی اور اس کے گناہوں اور 

  عصيت سے ٓانکھيں بند کر لی ھيں؟شبلی:م
  نھيں 

  ۔ “امام (ع)نے فرمايا :پھر درحقيقت نہ تم چاه زمزم پر گئے اور نہ اس کا پانی پيا ھے 
ْدَت بَْينَھَُما؟قَاَل:نََعْم۔  فَاَواْلَمْرَوِة َوَمَشْيَت َوتََردَّ   ثُمَّ قَاَل لَہُ(ع):ٔاََسَعْيَت بَْيَن الصَّ

َجاِء َواْلَخْوِف؟ قَاَل:اٰل۔  قَاَل لَہُ:نََوْيتَ    ٔاَنََّک بَْيَن الرَّ
فَا َواْلَمْرَوِة۔ ثُمَّ قَاَل:ٔاَْخَرْجَت ٕاِٰلی ِمنٰی؟ قَالَ  : نََعْم،قَاَل: نََوْيَت ٔاَنََّک ٓاَمْنَت النَّاَس ِمْن لَِسانَِک قَاَل:فََماَسَعْيَت َواٰلَمَشْيَت َواٰلتََردَّْدَت بَْيَن الصَّ

  َويَِدَک؟قَاَل:اٰل،قَاَل:فََما َخَرْجَت ٕاِٰلی ِمنًی۔ َوقَْلبَِک 
َ ْحَمِة، َوَعَرْفَت َواِدَي نَِمَرةَ،َوَدَعْوَت ّهللاٰ  ُسْبَحانَہُ ِعْنَداْلِمْيِل َواْلَجَمَراِت؟قَاَل:نََعْم،قَاَل:ھَْل ثُمَّ قَاَل:لَہُ ٔاََوقَْفَت اْلَوْقفَةَ بَِعَرفَةَ،َوطَلَْعَت َجبََل الرَّ
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ِحيفَتَِک َو اطِّاٰلَعہُ َعلَی َسِريَر تَِک ْفَت بَِمْوقِفَِک ِبَعَرفَةََمْعِرفَةَ ّهللاِ ُسْبَحانَہُ ٔاْمَر اْلَمَعاِرف َواْلُعلُوِم َوَعَرْفَت قَْبَض ّهللاِ َعٰلی صَ َعرَ 
َ يَرْ  ْحَمِة ٔاَنَّ ّهللاٰ ِمنٍَة َويَتََولَّی ُکلَّ ُمْسلٍِم َوُمْسِلَمٍة؟ قَاَل: اٰل، قَاَل: فَنََوْيَت َوقَْلبَِک؟قَاَل:اٰل،قَاَل نََوْيَت بِطُلُوِعَک َجبََل الرَّ ِمٍن َو ُمؤْ َحُم ُکلَّ ُمؤْ

َوالنَِّمَراِت، نََوْيَت ٔاَنَّھَا َشاِھَدةٌ لََک ْفَت ِعْنَد اْلَعلَِم ِعْنَد نَِمَرةَ ٔاَنََّک اٰل تَأُْمُر َحتَّی تَأْتَِمَر،َواٰل تَْزُجُر َحتَّی تَْنَزِجَر؟ قَاَل: اٰل، قَاَل:فَِعْنَدَما َوقَ 
ْحَمِة،َواٰل َعَرْفَت نَِمَرةَ، َعلَی الطَّاَعاِت َحاِفظَةٌ لََک َمَع اْلَحفََظِةبِٔاَْمِر َربِّ السََّماَواِت؟قَاَل:اٰل،قَاَل:فََما َوقَْفَت بَِعَرفَةَ،َوالٰ   طَلَْعَت َجبََل الرَّ

  َت ِعْنَد النَِّمَراِت۔ َواٰلَدَعْوَت، َواٰل َوقَفْ 
پھرامام (ع) نے کيا تم نے دريافت کيا، صفاو مروه کے درميان سعی انجام دی اور پيد ل ان دو پھاڑوں کے درميان راه طے”

  کی ھے ؟ شبلی :ھاں 
  امام (ع): کيا تم نے يہ نيت کی تھی کہ خوف ورجاء کے درميان راه طے کر رھےھو؟شبلی:نھيں 

  ے صفاو مروه کے درميان سعی نھيں کی پھر فرمايا کيا تم منٰی کی طرف گئے ؟شبلی:ھاں امام (ع):پس تم ن
  امام (ع):کيا تمھاری يہ نيت تھی کہ لوگوں کو اپنی زبان اپنے دل اور اپنے ھاتھوں سے امان ميں رکھو؟شبلی :نھيں 

قوف کيا اور جبل رحمت کے اوپر گئے اور امام (ع):پھر تم منٰی نھيں گئےھو۔ اس کے بعد پوچھا :کيا تم نے عرفات ميں و
  وادی نمره کو پہچانااور جمرات کے کنارے خدا سے دعاکی ؟شبلی:ھاں 

امام (ع)نے فرمايا:ٓايا عرفات ميں وقوف کے وقت تمھيں معارف و علوم کے ذريعہ هللا کی معرفتھوئی اور کيا تم نے جانا کہ 
  فکر و خيال سے ٓاگاھی رکھتا ھے ؟شبلی:نھيں هللا تمھارے نامٔہ عمل کولے گا اور وه تمھاری 

امام :کيا جبل رحمت کے اوپر جاتے وقت تمھاری يہ نيت تھی کہ خداوند عالم ھر با ايمان مرد وزن پر رحمت نازل کرتا ھے 
  اور ھر مسلمان مردوزن کی سرپرستی کرتا ھے ؟شبلی:نھيں 

کم نہ دو جب تک خود فرمانبردار نہھوجأواور نھی نہ کرو جب تک امام :ٓايا وادی نمره ميں تم نے يہ خيال کيا کہ کوئی ح
  خود کو نہ روکو؟ شبلی:نھيں 

جب تم نشان اور نمره کے نزديک ٹھھرے تو کيا تمھاری يہ نيت تھی کہ وه تمھاری عبادات اور طاعت پر گوا ہھوں اور 
  ی:نھيں خداوندعالم کے نگھبانوں کے ھمراه اس کے حکم سے تيری حفاظت کريں؟ شبل

حضرت نے فرمايا:پھر نہ تم عرفات ميں ٹھھرے نہ جبل رحمت کے اوپر گئے نہ نمره کو پہچانا نہ دعا کی اور نہ نمره کے 
  نزديک وقوف کياھے۔ 

فِيھَا اْلَحَصی،َوَمَرْرَت بِاْلَمْشَعِر اْلَحَراِم؟ قَاَل:  ثُمَّ قَاَل:َمَرْرَت بَْيَن اْلَعلََمْيِن،َوَصلَّْيَت قَْبَل ُمُروِرَک َرْکَعتَْيِن،َوَمَشْيَت بُِمْزَدِلفَةَ، َول َقَْطتَ 
ُر ُکلَّ يُْسٍر؟ قَاَل: اٰل،قَاَل:فَِعْنَد َماَمَشْيَت بَْيَننََعْم، قَاَل: فَِحيَن َصلَّْيَت ِرْکَعتَْيِن،نََوْيَت ٔاَنَّھَا َصاٰلةُ ُشْکٍر فِي لَْيلَِة َعْشٍر،تَْنفِی ُکلَّ ُعْسٍر، َوتُ  يَسِّ

،اٰل بِقَْلبَِک،َواٰل بِلَِسانَِک،َواٰلبَِجَواِرِحَک، قَاَل:اٰل، ْلَعلََمْيِن،َولَْم تَْعِدْل َعْنھَُما يَِميناً َوِشَماالً،نََوْيَت ٔاَْن اٰل تَْعِدَل َعْن ِديِن اْلَحقِّ يَِميناً َوِشَماالً ا
َحَصی،نََوْيَت ٔاَنََّک َرفَْعَت َعْنَک ُکلَّ َمْعِصيٍَة،َو َجْھٍل،َوثَبَّتَّ ُکلَّ ِعْلٍم َوَعَمٍل؟قَاَل:اٰل،قَاَل:فَِعْنَدقَاَل:فَِعْنَد َما َمَشْيَت بُِمْزَدلِفَةَ َولَقَْطَت ِمْنھَا الْ 

 ِ ّٰ ِ ؟ قَاَل:اٰل،قَاَل:فََما َمَرْرَت بِاْلَعلََمْيِن،َواٰل  َعزَّ َما َمَرْرَت بِاْلَمْشَعِر اْلَحَراِم،نََوْيَت ٔاَنََّک ٔاَْشَعْرَت قَْلبََک ٕاِْشَعاَر ٔاَْہِل التَّْقوٰی َواْلَخْوَف  َوَجلَّ
  ِم۔ َصلَّْيَت ِرْکَعتَْيِن،َواٰل َمَشْيَت بِاْلُمْزَدلِفَِة،َواٰل َرفَْعَت ِمْنھَا اْلَحَصی،َواٰل َمَرْرَت بِاْلَمْشَعِر اْلَحَرا

سے گذرنے سے پھلے دورکعت نماز اداکی اور پھرامام نے پوچھا کہ کيا تم دونشانوں کے درميان سے گذرے اور وھاں 
  پيدل مذدلفہ گئے اور وھاں کنکرياں چنيں اور مشعر الحرام سے گذرے؟شبلی:ھاں 

امام نے فرمايا:جب دورکعت نماز اداکی تو کيا يہ نيت کی تھی کہ يہ نماز شب دھم کی نماز شکر ھے جو ھر سختی کو دور 
  ں اور کاموں کو ٓاسان کرتی ھے ؟ شبلی:نھي

امام :جب تم دو نشانوں کے درميان سے گذرے اور دائيں اور بائيں منحرف نھينھوئے تو کيا يہ نيت کی تھی کہ دين حق سے 
  دائيں اور بائيں نہ دل سے نہ زبان سے اور نہ اپنے اعضاء بدن سے منحرف نھينھوئےھو؟شبلی:نھيں 

يہ نيت کی تھی کہ ھر گناه اور جھالت کو خود سے دور امام :جب تم مذدلفہ گئے اور وھاں سنگريزے جمع کئے تو کيا 
  کياھے اور ھر علم و نيک عمل کو اپنے ٓاپ ميں پائےدار کيا ھے؟شبلی:نھيں 

امام :جب تم مشعر الحرام سے گذرے تو کيا يہ نيت کی تھی کہ اپنے دل کو اھل خدا کے تصور اور خدا کے خوف سے 
  ٓاراستہ کرو؟شبلی:نھيں 

م دو پھاڑوں کے درميان سے گذرےھو، نہ دورکعت نماز ادا کی ھے ،نہ مذدلفہ گئےھو ،نہ سنگريزے چنے امام :پھر نہ ت
  ۔ “ھيناور نہ مشعر الحرام سے گذرےھو

ِف،َوَرَجْعَت ٕاِلَی َمکَّةَ،َوطُْفَت ْلَخيْ ثُمَّ قَاَل لَہُ:َوَصلََّت ِمٰنی،َوَرَمْيَت اْلَجْمَرةَ، َوَحلَْقَت َرأَْسَک، َوَذبَْحَت ھَْديََک،َوَصلَّْيَت فِي َمْسِجِد ا
فَاَضِة؟قَاَل:نََعْم،قَاَل:فَنََوْيَت ِعْنَد َما وَصْلَت ِمنًی َوَرَمْيَت اْلِجَماَر،ٔاَنََّک بَلَْغَت ٕالَی مَ  ْطلَبَِک،َوقَْد قََضی َربَُّک لََک ُکلَّ طََواَف ااْلِٕ

َک النَّفِيِس؟قَاَل:اٰل،قَاَل:فَِعْنَد َماَحاَجتَِک؟قَاَل:اٰل، قَاَل:فَِعْنَد َما َرَمْيَت الْ  َک ٕاِْبلِيَس َوَغِضْبتَہُ بِتََماِم َحجِّ َحلَْقَت  ِجَماَرنََوْيَت ٔاَنََّک َرَمْيَت َعُدوَّ
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َک؟ قَاَل: اٰل،قَاَل:فَِعْنَد َما َصلِّْيَت فِي  َرٔاَسَک نََوْيَت ٔانََّک تَطَھَّْرَت ِمَن ااْلَْٔدنَاِس، َوِمْن تَبَِعِة بَْنی ٓادَم،َوَخَرْجَت ِمَن الذَّنُوِب َکَما َولََدْتَک ٔامُّ
 ِ َوَجلَّ َوَذْنبََک،َواٰل تَْرُجو ٕاِالَّ َرْحَمةَ ّهللاٰ َ َعزَّ َت  تََعالَی؟ قَاَل:اٰل،قَاَل:فَِعْنَد َما َذبَْحَت ھَْديََک نََويْ َمْسِجِد اْلَخْيِف نََوْيَت ٔاَنََّک اٰل تََخاُف ٕاِالَّ ّهللاٰ

ہُ ٔاَنََّک َذبَْحَت َحْنَجَرةَ الطََّمع بَِما تََمسَّْکَت بِِہ ِمْن َحِقِ◌يقَِةاْلَوَرِع،َؤاَنََّک اتَّبَْعَت ُسنَّةَ ٕاِبَراہِ  اِدِه َوَرْيَحاِن قَْلبِِہ،َوحاَجَّ يَم بَِذْبِح َولَِدِه،َوثََمَرِة فُؤَ
 ِ بَہُ ٕاِلَی ّهللاٰ نََّک ٔاَفِْضَت ِمْن  تََعالٰی؟لَِمْن َخْلفَہُ قَاَل:اٰل، قَاَل: فَِعْنَدَما َرَجْعَت ٕاِلَی َمکَّةَ َوطُْفَت طََواَف ااْلِٕ فَاَضِة نََوْيَت ٔاَ ُسنَّتُہُ لَِمْن بَْعَدهُ، َوقَرَّ

ِه َؤاَدَّْيَت فََرائِضہ،َوتَقَرَّ ١َرْحَمةِ  ِ تََعالَی،َوَرَجْعَت ٕاِلَی طَاَعتِِہ َوتََمسَّْکَت بُِودِّ
ِ تََعالٰی؟قَاَل:اٰل،قَاَل: لَہُ َزْيُن العابدين(ع) فََما ّٰ بََت ٕاِلَی ّهللاٰ

ْيِف، َواٰل طُْفَت طََواَف ااْلِٕ فَاَضِة،َواٰل َوَصْلَت ِمنًی َواٰلَرْميََت اْلِجَماَر،َواٰلَحلَْقَت َرأَْسَک، َواٰل ٔاَدَّْيَت نُُسَکَک،َواٰل َصلَّْيَت فِي َمْسِجِد اْلخَ 
۔ تَقَرَّ    ْبَت۔ْارِجْع فَإِنََّک لَْم تَُحجَّ

پھر امام (ع)نے پوچھا کيا تم منٰی پہنچے اور جمره کو کنکرياں ماری ،سر کے بال اتارے،اور اپنی قربانی انجام دی؟ نيز ”
  ؟شبلی:ھاں “طواف افاضہ انجام ديا ”مسجد خيف ميں نماز ادا کی ، اور مکہ واپس ٓاکر 

ٰی پہنچے اور رمی جمرات انجام دی تو کيا يہ محسوس کيا کہ تمھاری تمنا پوريھو گئی اور خدا امام (ع)نے فرمايا:جب تم من
  وند عالم نے تمھاری تمام حاجتيں پوری کرديں ؟شبلی:نھيں 

امام (ع):جب جمرات کو کنکرياں ماريں تو کيا يہ نيت تھی کہ اپنے دشمن ابليس کو کنکری ماررھےھواور اپنے قيمتی حج 
  رنے کے ساتھ تم نے اسے غضب ناک کر ديا ھے؟شبلی:نھيں کو مکمل ک

امام(ع):جب تم نے اپنے سر کے بال اتارے توکيايہ نيت کی تھی کہ بنی ٓادم کے گناہوں اور ٓالودگيوں سے پاکھو گئے اور 
  اپنے گناہوں سے يونباھر ٓاگئے جيسے تمھيں تمھاری ماں نے ابھی پيدا کيا ھے؟ شبلی:نھيں 

تم نے مسجد خيف ميں نماز ادا کی تو کيا تمھاری يہ نيت تھی کہ خدا ئے متعال اور گناہوں کے عالوه کسی امام (ع):جب 
  چيز سے نھيں ڈرتے اور خدا کی رحمت کے عالوه کسی اور سے اميدوار نھينھو؟شبلی:نھيں 

اری کے ذريعہ تم نے اپنی اللچ کا گال امام(ع):جب تم نے اپنی قربانی کو ذبح کيا تو کيا يہ نيت تھی کہ حقيقی تقوٰی وپرھيز گ
کاٹ ديا ھے اور جناب ابراھيم (ع)کہ جنھوں نے اپنے ميؤه دل اور لخت جگر بيٹے کو قربان گاه ميں ال کر خدا سے قرب 
حاصل کرنے کا ايک وسيلہ اپنے بعد کی نسلوں کے لئے سنت کے طور پر قائم کيا تھا،ان کی پيروی کر رھےھو؟ شبلی: 

  نھيں 
انجام دياتو کيا يہ نيت کی تھی کہ خدا کی رحمت سے کوچ کر کے اس “ طواف افاضہ”م(ع) :جب تم مکہ واپسھوئے اور اما

کی اطاعت کی طرف پلٹ رھےھو،اس کی محبت حاصل کر لی ھے اٰلھی واجبات ادا کئے ھيں اور خدا سے نزديکھو 
  گئےھو؟ شبلی: نھيں 

کوسنگريزے مارے ھيں،نہ اپنے سر کے بال اتارے ھيں،نہ اپنے حج کے اعمال امام :پھر نہ تم منٰی پہنچے ،نہ شيطانوں 
انجام ديئے ھيں،نہ مسجد خيف ميننماز ادا کی ھے،نہ طواف بجا الئےھواور نہ خدا کے قرب ميں پہنچےھوواپس جأو کہ تم 

  نے حج انجام نھيں ديا ھے ۔ 
طَہُ ِفي حَ  ْبلِیُّ يَْبِکی َعلَی َمافَرَّ ِہ،َوٰما َزاَل يَتََعلَُّم َحتَّی َحجَّ ِمْن قَابٍِل بَِمْعِرفٍَة َويَقيٍن۔[فَطَفَِق الشِّ   ] 93جِّ

جنا ب شبلی اس با ت پر بُری طرح رونے لگے کہ جيسا حج کرناچاہئے تھا انجام نھيں ديا اور مناسک حج ٓاگاھی کے ساتھ ”
سے حج کے اسرار ومعارف ياد کرنے ميں مشغولھوادا نھيں کئے ٓاپ اپنی حالت پر شدت سے غم زده تھے اور اس کے بعد 

  ۔ “ ئے تاکہ اگلے سال پوری شناخت اور يقين کے ساتھ حج بجاالئےں

  ختم قرٓان 
  قَاَل َعلِیُّ ْبُن اْلُحَسْيِن(ع): 

ِ، َوقَاَل:َمْن  ِ َويَرٰی َمْنِزلَہُ تَْسبِيَحةٌ بَِمکَّةَ ٔاَْفَضُل ِمْن َخَراِج اْلِعَراقَْيِن يُْنفَُق فِي َسبِيِل ّهللاٰ َختََم اْلقُْرٓاَن بَِمکَّةَ لَْم يَُمْت َحتَّی يَرٰی َرُسوَل ّهللاٰ
  ] 94فِي اْلَجنَِّة۔[

  امام زين العابدين (ع):نے فرمايا: 
مکہ ميں سبحان هللا کہنے کا ثواب عراق اور شام کے ماليات کو خدا کی راه ميں انفاق کرنے سے بھتر ھے، نيز فرمايا:جو ”
خص مکہ ميں ايک قرٓان ختم کرے وه اپنی موت سے پھلے حضرت رسول خدا (ص)کی زيارت کر ليتا ھے اور جنت ميں ش

  “َ اپنی جگہ کا مشاھده کر ليتا ھے 

  کعبہ سے وداع
ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ
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ِع اْلبَْيَت َوطُْف بِاْلبَْيِت ٔاْسبُوعاً۔[ٕاَِذا ٔاَرْدَت ٔاْن تَْخُرَج ِمْن َمکَّةَ َوتَٔا تَِي ٔاْھلََک فََو   ] 95دِّ
  کہ امام جعفر صادق ں نے فرمايا: -معاويہ ابن عمار کھتے ھيں

جب تم مکہ سے نکل کر اپنے گھر والوں کی طرف واپس ٓانا چاہوتو کعبہ سے وداع کرو اور سات مرتبہ اس کے گرد ”
  ۔ “طواف کرو

  قبوليت کی نشانی
ِ (ص): قَاَل َرُسوُل    ّهللاٰ

نُوِب۔[   ] 96ٓايَةُ قَبُوِل اْلَحجِّ تَْرُک َما َکاَن َعلَْيِہ اْلَعْبُد ُمقِيماً ِمَن الذُّ
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

  ۔ “حج کے قبوليت کی نشانی يہ ھے کہ جو گناه بنده پھلے انجام ديتا تھا اسے ترک کردے ”

  حج کی نورانيت
(ع)قَاَل: َعْن ا ِ   َٔبِي َعْبِد ّهللاٰ

  ] 97اْلَحاجُّ اٰل يََزاُل َعلَْيِہ نُوُر اْلَحجِّ َما لَْم يُلِمَّ بَِذْنٍب۔[
  امام جعفرصادق (ع)فرمايا: 

  ۔ “حج کرنے واال جب تک اپنے آپ کو گناه سے ٓالوده نہ کرے ، حج کا نورھميشہ اس کے ساتھ رھتاھے”

  دوباره ٓانے کی نيت
ِ (ص): قَاَل رَ    ُسوُل ّهللاٰ

مَّ ھََذا اْلبَْيَت،َو َمْن َرَجَع ِمْن َمکَّةَ َوھَُو يَْنِوي اْلَحجَّ ِمْن  ْنيَا َوااْلِٓخَرةَ فَْلئَوُ   ] 98قَابٍِل ِزيَد فِي ُعُمِرِه۔[َمْن ٔاََراَد الدُّ
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

اس گھر کی طرف ٓانے کا قصد کرے اور جو شخص مکہ سے واپسھو اوريہ نيت  جو شخص دنيا وٓاخرت چاھتا ھے وه”
  ۔ ‘ ‘ رکھے کہ اگلے سال بھی حج سے مشرفھوگا تو اس کی عمر ميناضافہھوتا ھے 

  حج کی تکميل
  قاَل الصاِدُق(ع): 

ہُ بِِزياَرتِنَا اِلَٔ نَّ ٰذلَِک ِمْن تَمامِ ”   ] 99۔[“الَحجِّ  اِذاَحجَّ اََحُدُکْم فَْليَْختِْم َحجَّ
  امام جعفر صادق (ع) اسماعيل ابن مھران سے فرماتے ھيں : 

جب بھی تم ميں سے کوئی شخص حج انجام دے اسے چاہئے کہ اپنے حج کو ھماری زيارت پر تمام کرے کيونکہ يہ حج ”
  ۔ “کے کاملھونے کی شرطوں ميں سے ھے 

  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کی زيارت
ِ (ص):  قَالَ    َرُسوُل ّهللاٰ

  ] 100َمْن َحجَّ فَٰزاَر قَْبری بَْعَد َمْوتی َکاَن َکَمْن ٰزاَرنی في َحٰياتِی۔[
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

جس نے حج کيا اور ميری موت کے بعد ميری زيارت کی وه اس شخص کے مانند ھے جس نے ميری زندگی ميں مير ی ”
  ۔ “ھےزيارت کی 

  پيغمبر (ص)کے ساتھ حج
(ع) قَاَل: ” ِ   َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

ِ َمْبُروَرةً۔ [ ةً َمَع َرُسوِل ّهللاٰ ِ صلی هللا عليہ و آلہ و سلم تَْعِدُل َحجَّ   ] 101ٕاِنَّ ِزٰياَرةَ قَْبِر َرُسوِل ّهللاٰ
  امام محمد باقر(ع) فرماتے ھيں : 

و آلہ و سلم کے قبر کی زيارت (کاثواب) ٓانحضرت(ص) کے ساتھ کئے جانے والے ايک بال شبہ رسول خدا صلی هللا عليہ ”
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  ۔ “مقبول حج کے برابر ھے 

  عاشقانہ زيارت
ِ (ص):    قَاَل َرُسوُل ّهللاٰ

  ] 102َم اْلقِٰياَمِة۔ [َمْن ٰجاَء نی ٰزائِراً اليَْعَملُہُ ٰحاَجةً ااِلّٰ ِزٰياَرتی، َکاَن َحقّاً َعلَیَّ اَْن اَُکوَن لَہُ َشفيعاً يَوْ 
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا : 

جو شخص ميری زيارت کو ٓائے اور ميری زيارت کے عالوه کوئی اور کا م نہ کرے تو مجھ پر يہ حق ھے کہ ميں روز ”
  ۔ “ قيامت اس کی شفاعت کروں

  فرشتو(ع) کی ماموريت
ِ (ص):    قَاَل َرُسوُل ّهللاٰ

اٰلَم َعٰلی َمْن َسلََّم َعلَیَّ ِمْن َشْرِق الِباٰلِد َوَغْربِٰھا،ااِلّٰ مَ  َخلَقَ  ُ تََعالٰی لَْی َملََکْيِن يَُردَّاِن السَّ   ْن َسلََّم : ّهللاٰ
  ] 103َعلَیَّ فی ٰداری فَاِنّی اَُردُّ َعلَْيِہ السَّاٰلَم بِنَْفسی۔[

  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 
خدا وند عالم نے ميرے لئے دو فرشتے خلق فرمائے ھيں کہ جو شخص بھی مشرق ومغرب ميں مجھے سالم کرتا ھے اور ”

مجھ پر درود بھيجتا ھے وه اس کا جواب ديتے ھيں مگر جو شخص ميرے گھر ٓاتا ھے اور مجھے سالم کرتا ھے تو ميں 
  ۔ “خودا س کے سالم کا جواب ديتاھو ں 

  نماز  مسجد النبی ميں
ِ (ص):    قَاَل َرُسوُل ّهللاٰ

ِ َعَشَرةَ ٓااٰل ِف َصاٰلٍة فِيَغْيِرِه ِمَن اْلَمَساِجِدٕاِالَّ اْلَمْسِجدَ  اٰلةَ فِيِہ تَْعِدُل ِمائَةَ ٔاَْلِف َصاٰلةٌ فِي َمْسِجِدي ھََذا تَْعِدُل ِعْنَد ّهللاٰ  اْلَحَراَم فَإِنَّ الصَّ
  ] 104َصاٰلٍة۔[

  عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا:  رسول خدا صلی هللا
ميری مسجد ميں نماز دوسری مسجدوں ميں پڑھی جانے والی دس ہزار نمازوں کے برابر ھے سوائے مسجد الحرام کے کہ”

  ۔ “اس ميں پڑھی جانے والے نماز کا ثواب ايک الکھ نماز کے برابر ھے 

  جنت کا باغ 
ِ (ص):    قَاَل َرُسوُل ّهللاٰ

  ] 105ِري َوِمْنبَِري َرْوَضةٌ ِمْن ِريَاِض اْلَجنَِّة،َوِمْنبَِري َعلَی تُْرَعٍة ِمْن تَُرِع اْلَجنَِّة ۔[َما بَْيَن قَبْ 
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

ميری قبر اور ميرے منبر کے درميان جنت کے باغوں ميں سے ايک باغ ھے اور ميرا منبر جنت کے دريچوں ميں سے ”
  ۔ “ک دريچہ کے اوپر ھے اي

  حضرت فاطمہ (ع)پرسالم 
يزيد ابن عبد الملک نے اپنے باپ سے سنا کہ اس کے دادا کھتے تھے کہ ميں حضرت فاطمہ زھرا (ع) کی خدمت ميں 

حاضرھوآاپ (ع)نے مجھے سالم کيا اور اس کے بعد دريافت کياکہ تم کس لئے يھاں ٓائےھو؟ميں نے عرض کی،برکت کی 
  درخواست کرنے ۔ 

ُ لَہُ اْلَجنَّةَ۔  قَالَْت:ٔاَْخبََرنِي ٔاَبِي َوھَُو َذا   ھَُو ٔاَنَّہُ َمْن َسلََّم َعلَْيِہ َوَعلَيَّ ثاَٰلثَہَ ٔاَيَّاٍم ٔاَْوَجَب ّهللاٰ
  حضرت فاطمہ سالم هللا عليھا نے فرمايا: 

ميرے بابا نے مجھے خبر دی ھے کہ :جوشخص ان(ص)پر اور مجھ پرتين روز سالم کرے خدا وند عالم اس پر جنت ”
   ۔“واجب کرديتا ھے 

  ] 106قُْلُت لَھَا:فِي َحيَاتِِہ َوَحيَاتِِک قَالَْت نََعْم َو بَْعَد َمْوتِنَا۔[
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  ۔ “ميں نے حضرت (ع)سے پوچھا :ان کی اورٓاپ (ع) کی حيات ميں ؟ فرمايا: ھاں اور ھماری موت کے بعد بھی ”

  ائمہ (ع)پر سالم 
  ِف قَاَل: َقَ◌اَل ٔاَبُو َجْعفٍَر(ع)،َونَظََر النَّاَس فِي الطََّوا

تَھُْم ثُمَّ يَْعِرُضوا َعلَْينَا نَْصَرھُمْ  فُونَا َمَودَّ   ] 107۔[“ٔاُِمُروا ٔاَْن يَطُوفُوا بِھََذا ثُمَّ يَأْتُونَافَيَُعرِّ
  امام محمد باقر (ع) نے،اس وقت جب کہ ٓاپ لوگوں کوطواف کرتےھوئے ديکھ رھے تھے فرمايا: 

کے گرد)طواف کريں اور اس کے بعد ھمارے پاس ٓائيں اور اپنی دوستی اور محبت و ان کو حکم ديا گيا ھے کہ يھاں (کعبہ”
  ۔ “نصرت ومدد کا ھم سے اظھارکريں اوراسے ھمارے سامنے پيش کريں 

  شھيدوں پر سالم 
ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔاَبِي َعْبِد ّهللاٰ

ھََدا ُم َعلَْيِہ َوتَْستَْغِفُر لَہُ۔[ٕاِنَّ فَاِطَمةَ عليھا السالم َکانَْت تَأْتِي قُبُوَر الشُّ   ] 108ِء فِي ُکلِّ َغَداِة َسْبٍت فَتَأْتِي قَْبَر َحْمَزةَ َو تَتََرحَّ
  امام جعفرصادق (ع)نے فرمايا: 

حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا:ھر سنيچر کی صبح کوشھيدا کی قبروں پر ٓاتيں پھر جناب حمزه کی قبر پر ٓاتی تھيں اور”
  ۔ “ ے رحمت وبخشش کی دعا کر تی تھيں ان کے لئ

  ائمہ (ع)کی زيارت 
  قَال الرضا(ع): 

  ٕاِنَّ لُِکلِّ اِماٍم َعْہداً في ُعنُِق اَْولِيائِِہ َوِشيَعتِِہ 
تُھُم ُشفَعائَھُْم  َواِنَّ ِمْن تَماِم الَوفاِء بالَعْھِد َوُحْسِن األدِء ِزياَرةُ قُبُوِرِھْم فََمْن زاَرھُم َرْغبَةً في زياَرتِِھْم وَ  تَْصديقاً بِما َرغبوا فيِہ کاَن أ َئِمَّ

  ] 109يَْوَم اْلقِياَمِة۔[
  امام علی رضا (ع) نے فرمايا: 

ھر امام (ع)کاعھدان کے دوستوں اور چاہنے والوں کی گردن پر ھے کہ اس عھد کی مکمل وفا ان کی قبروں کی زيارت ”
س کی تصديق کے ساتھ جس کی طرف وه رغبت کرتے ھيں ان کی قبروں ھے پس جو شخص عشق و محبت کے ساتھ اور ا

  ۔ “کی زيارت کرے تو ان کے ائمہ (ع)بھی قيامت ميں اپنے ان زائروں کی شفاعت کريں گے 

  مسجد قبا ميں نماز
ِ صلی هللا عليہ و آلہ و سلم :    قَاَل َرُسوُل ّهللاٰ

اٰلةُ فی َمْسِجِد قُٰباَء َکُعْمَرٍة۔[    ]110الصَّ
  رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا: 

  ۔ “مسجد قباميں نماز پڑھنا ايک عمره انجام دينے کے مانند ھے ”

  دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے سلو ک 
اِدق(ع)،ٔاَنَّہُ قَاَل: اُم َعِن الصَّ َمَساِجِد ِھْم َوُعوُدوا َمْرَضاھُْم َواْشھَُدوا َجنَائَِز ھُْم َوٕاِْن يَا َزْيُد َخالِقُوا النَّاَس بِٔاَْخاٰلقِِھْم َصلُّوافِي ”َزْيٌد الشَّحَّ

نِيَن فَاْفَعلُوا فَإِنَُّکْم ٕاَِذا فََعْلتُْم ٰذلَِک قَالُوا ھَؤُ  ذِّ ُ َجْعفَراً َما َکاَن اْستَطَْعتُْم ٔاَْن تَُکونُوا ااْلَٔ ئِمَّةَ َوالُمٔوَ ُب اٰلِء اْلَجْعفَِريَّةُ َرِحَم ّهللاٰ دِّ ٔاَْحَسَن َما ئُوَ
ُ بَِجْعفٍَر َماکاََن أَْسَؤاَ َما اٰلِء اْلَجْعفَِريَّةُ فََعَل ّهللاٰ دُِّب ٔاَْصَحابَہُ۔[ٔاَْصَحابَہُ َوٕاَِذا تََرْکتُْم ٰذلَِک قَالُوا ھَٔوُ   ] 111ئُوَ

ھماہنگ کرو ،ان کے ساتھ اچھا امام جعفر صادق (ع)نے زيد شّحام سے فرمايا :اے زيد!خود کو لوگوں کے اخالق سے ”
سلوک کرو،ان کی مسجد وں ميں نماز اداکرو،ان کے پيماروں کی عيا دت کرو،ان کے جنازوں کی تشييع ميں حاضرھو،اور 

اگربن سکو تو ان کے امام جماعت يا موذن بنو۔ کيونکہ اگر تم ايسا کرو گے تو وه لوگ يہ کھيں گے کہ يہ لوگ 
عليھما السالم کی پيروی کرنے والے )ھيں خدا وند عالم جعفر (ره) پر رحمت نازل فرمائے جعفری(حضرت جعفر بن محمد 

اس نے ان لوگوں کی کيا اچھی تربيت کی ھے اور اگر ايسا نہ کروگے تو وه لوگ کھيں گے کہ يہ جعفری ھيں ،خداوند عالم 
  ۔ “ربيت کی ھے!!جعفر (ره)کے ساتھ ايسا ويسا کرے اس نے اپنے ماننے والوں کی کيا بُری ت
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  حاجيوں کا استقبال 
ِ (ع)قَاَل:    َعْن ٔابِي َعْبِد ّهللاٰ

ھُْم فَإِنَّ َذلَِک يَِجُب َعلَْيُکْم تَُشاِرُکو ہُْم َکاَن َعلِیُّ ْبُن اْلُحَسْيِن(ع) يَقُوُل:يَا َمْعَشَر َمْن لَْم يَُحجَّ اْستَْبِشُروا بِاْلَحاجِّ َوَصافُِحوھُْم َو َعظُِّمو”
  ] 112۔[“ي ااْلَْٔجرِ فِ 

  امام جعفر صادق (ع)نے فرمايا: 
حضرت علی بن الحسين عليھما السالم ھميشہ فرماتے تھے اے لوگو!جو حج پر نھيں گئےھو حاجيوں کے استقبال کے لئے ”

  ۔ “جأو، ان سے مصافحہ کرو،اور ان کا حترام کرو کہ يہ تم پر واجب ھے اس طرح تم ان کے ثواب ميں شريکھوگے 

  حاجيوں کے اھل خانہ کی مدد کا ثواب
  قَاَل َعلِیُّ ْبُن اْلُحَسْيِن(ع):َمْن َخلََف َحاّجاً 

  ] 113فِی ٔاَْھلِِہ َوَمالِِہ کاََن لَہُ َکٔاَْجِرِه َحتَّی َکٔاَنَّہُ يَْستَلُِم ااْلَْٔحَجاَر۔[
  امام زين العابدين (ع) نے فرمايا: 

س کے اھل خانہ اور اس کے مال کی ديکھ بھال کرے تو اس کا ثواب اسی حاجی جو شخص حاجی کی عدم موجودگی ميں ا”
  ۔ “کے ثواب کے مانند ھے يھاں تک کہ گويا اس نے کعبہ کے پتھروں کو بوسہ ديا ھے 

  مبارک ھو
(ع) فَقَاَل:  ِ   َعْن يَْحيَی ْبَن يََساٍر قَاَل:َحَجْجنَا فََمَرْرنَا بِٔاَبِی َعْبِد ّهللاٰ

ٍد(ع) ھَنِيئاً لَُکْم۔[َحاجُّ بَ ” اُر قَْبِر نَبِيِِّة صلی هللا عليہ و آلہ و سلم َوِشيَعةُ ٓاِل ُمَحمَّ ِ َوُزوَّ   ] 114ْيِت ّهللاٰ
  يحيٰی بن يسار کھتے ھيں : 

ھم نے حج انجام دينے کے بعد امام جعفر صادق (ع) سے مالقات کی، حضرت نے فرمايا:هللا کے گھر کے حاجی قبر ”
  ۔ “ے زائر اور شيعٔہ ٓال محمد(ص)(ھونا تمھيں )مبارک ھوپيغمبر (ص) ک
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