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 فہرست 

   قبر
  قبر کا سوال ) ٢(
   قبر ميں کيا پوچھا جائے گا؟) ٣(
   قبر ميں کن لوگوں سے سوال ہو گا؟) ۴(
   قبر ميں فائده مند اعمال) ۵(
   قبر کا عذاب) ۶(

   قبر سے متعلق متفرق احاديث
   ٢فصل۔ 
   قبلہ

   قبلہ کے بارے ميں علمی بحث
   قبلہ کے بارے ميں معاشرتی بحث

   قبلہ کی تاريخی بحث
   خانۂِ کعبہ کی شکل و صورت

   غالِف کعبہ
   خانٔہ کعبہ کی قدرو منزلت

   خانہ کعبہ کی توليت
   ٣فصل۔ 

   تقبل (بوسہ)
   مٔومن کا بوسہ

   ۴فصل۔
   ّ◌قتل

   مٔومن کا قتل
   قتل کے جائز ہونے کی وجوہات

   قاتل و مقتول دونوں جہنمی
   خودکشی کرنے واال

   صبر کے ساتھ قتل کرنا
   ۵فصل۔ 
   قدر

   تاريک راستہ ہے قدر ايک
   تقديرو تدبير
   تقديراور عمل
   فرقٔہ قدريہ

   قدريہ کون لوگ ہيں؟
   ليلة القدر

   ۶فصل۔ 
   قدرت و اقتدار

   ٧فصل۔ 
   قذف (زنا کی تہمت)

   ٨فصل۔ 
   قرآِن مجيد
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   قرآن، امام اور رحمت
   قرآن زيبا ترين کالم ہے

   قرآن، بڑی سے بڑی بيماری کے لئے شفا ہے
   قرآن ہی تو نگری ہے

   قرآن ميں اولين و آخرين کا علم ہے
   قرآن کی تعليم حاصل کرنا

   قرآن مجيد کی تعليم
   قرآن مجيد کا حفظ کرنا

   قرآن کو بار بار پڑھنے کی ترغيب
   حاملين قرآن کے فضائل

   حامل قرآن کو کيا کرنا چاہئے؟
   جو باتيں حامِل قرآن کے شاياِن شان نہيں

   کی ترغيب تالوت قرآن مجيد)١۶(
   قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا)١٧(
   حِق تالوت)١٨(
   قرآن کو پس پشت ڈال دينا)١٩(
   قرأت کے آداب)٢(
   ۔ ترتيل٣
   تدبر ۴
   ۔ خشوع۵
   تالوت سے مانع امور)٢١(
   جن پر قرآن لعنت کرتا ہے)٢٢(
  فاجر قاری )٢٣(
   قاريوں کی قسميں)٢۴(
   قرآن مجيد کا استماع)٢۵(
   استماع کے آداب)٢۶(
   قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی)٢٧(
   تفسير بالراء کرنے کی ممانعت)٢٨(
   قرآن کی معرفت رکھنے والے)٢٩(
   قرآنی آيتوں کی قسميں)٣٠(
   محکم اور متشابہ آيات)٣١(
   قرآنی اشارے)٣٢(
   قرآنی وجوہات)٣٣(
   ام القرآن (قرآن کی اصل))٣۴(

   ٩فصل۔ 
   مقرب افراد)١(
   مقرب افراد کی عبادت)٢(
   مخلوقات ميں هللا کے سب سے زياده مقرب افراد)٣(
   انسان کب خدا سے قريب تر ہوتا ہے؟)۴(
   نزديک ترين بنده قيامت کے دن هللا سے)۵(
   تقرب کی انتہا)۶(
   هللا تعالٰی تک رسائی)٧(
   …!جو ميری طرف ايک بالشت بڑھے)٨(
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   ذرائع جن سے هللا تعالٰی کا قرب حاصل ہوتا ہے)٩(
   خداونِد عالم سے دورترين شخص)١٠(

   ١١٠ص ) ١اقرار(
   ناقابل اعتبار ہوتا ہےمجبور انسان کااقرار )٢(

   ١١فصل۔ 
   قرض

   تنگدست کو مہلت دينا)٢(
   قرعہ)١(

   ١٣فصل 
   صدی (سو سال)

   ١۴فصل۔ 
   اقتصاديات

   کاروبار ميں ميانہ روی کے فوائد)٢(
   اقتصاد کے بارے ميں متفرق احاديث)٣(

   ١۵فصل۔ 
   قصے اور داستانيں

   قصہ گو افراد کی مذمت)۵(
   ١۶فصل۔ 
   قصاص

   قصاص کے بارے ميں علمی گفتگو
   قصاص سے درگزر کرنا)٢(

   ١٧فصل۔ 
   قضا و قدر

   ۔ قضا کے معنی ميں فلسفی نظريہ
   ے لحاظ سے قضا کے معنی۔ روايات ک٣
   انسان کيلئے قضا و قدر)٢(
   هللا کا اراده اور قضا)٣(
   قضا پر راضی نہ ہونے واال)۵(
   قضا کی اقسام)۶(
   قضا کے متعلق مختلف احاديث)٧(

   ١٨فصل 
   )٢قضا (

   طاغوت کی طرف مقدمات کا لے جانا)٢(
   حق پر فيصلہ کرنے والے)٣(
   اسالمی فيصلے کو تسليم کرنا)۴(
   فيصلہ نہ کرنے واالخدا کے نازل کرده احکام کے مطابق )۵(
  ظالم فيصلہ کرنے والے )۶(
   بغير چھری کے ذبح کيا جانا)٧(
   ظالم قاضی کی نشست گاه)٨(
   قاضی کا حساب بہت سخت ہو گا)٩(
   قاضی بننے کی کوشش)١٠(
   اسالم ميں قاضی کی خصوصيات)١١(
   قضا کے آداب)١٢(
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   سب سے اچھا فيصلہ کرنے واال)١٣(
   جب تک قاضی جان بوجھ کر ظالمانہ فيصلے نہيں کرتا هللا اس کے ساتھ ہوتا ہے)١۴(
   صلہ کرنے والوں کا اجردرست و نادرست في)١۵(
   قاضيوں کی اقسام)١۶(
   کيا عورت قاضی بن سکتی ہے؟)١٧(
   ميں تمہارے درميان ظاہر کے مطابق فيصلے کرتا ہوں)١٨(
   قاضی کے غلط فيصلہ کا خميازه)١٩(
   قضا کے متعلق مجلس شوریٰ )٢١(
   عاليہ عدالتِ )٢٢(
   قاضی کب سے بنائے جانے لگے!)٢٣(
   قضا کے متعلق متفرق احاديث)٢۵(

   ١٩فصل 
   (دل) قلب

   دل جسم کا امام ہے)٢(
   انسان کا دل نہايت تعجب انگيز شے ہے)٣(
   دل خداوند سبحان کا ظرف ہے)۴(
   دل ہی سے هللا تعالٰی کا قصد کيا جاتا ہے)۵(
   دل کی قسميں)۶(
   بہترين دل)٧(
   دلوں کے اعراب)٨(
   دل کی سالمتی)٩(
   اطميناِن قلب)١٠(
   دل کی آنکھيں)١(
   دل کے کان)١٢(
   خوش دلی اور بددلی)١٣(
   دل کی پاکيزگی)١۴(
   کشاده دلی)١۵(
   دلوں پر مہر)١۶(
  دلوں پر مہر )١٧(
   ان کے دل تو ہيں ليکن سمجھتے نہيں)١٨(
   دل کا نابيناپن)١٩(
   ردےدل کے پ)٢٠(
   دل کی کجی)٢١(
   دلوں کا سخت ہو جانا)٢٢(
   سنگدلی کے اسباب)٢٣(
   ریدل کی بيما)٢۴(
   دل کی بيماری کے اسباب)٢۵(
   دلوں کی شفايابی)٢۶(
   دلوں کو مرده کرنے والی اشياء)٢٧(
   دلون کو زنده کرنے والی اشياء)٢٨(
   دلو کو آباد کرنے والی اشياء)٢٩(
   جن چيزوں سے دل کو جال ملتی ہے)٣١(
   جن چيزوں سے دل نورانی ہوتا ہے۔)٣٢(
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   جن چيزوں سے دل کی اصالح ہوتی ہے)٣٣(
   جن چيزوں سے دل کو تقويت ملتی ہے)٣۴(
   لی انسان اور اس کے دل کے درميان حائل ہوتا ہےّهللاٰ تعا)٣۵(
   دل کے بارے ميں متفرق احاديث)٣۶(

   ٢٠فصل 
   تقليد

   کس کی تقليد کی جائے)٢(
   ٢١فصل 

   قلم)١(
   ٢٢فصل 

   قمار)١(
   ٢٣فصل 

   خدا کی رحمت سے نااميدی)١(
   خدا کی رحمت سے کسی کو مايوس نہ کرو)٢(
   محروم ہيںايسے لوگ خدائی رحمت سے )٣(
   قناعت ہی ميں تو نگری ہے)٢(
   قناعت کے اسباب)٣(
   قناعت کا ثمره)۴(
   جو تھوڑے پر تانع نہيں اسے زياده بھی کوئی فائده نہں پہنچتا)۵(

   ٢۵فصل 
   )استقامت (ثابت قدمی١(
   استقامت کا ثمره)٢(

   ٢۶فصل 
   قياس

   دين ميں قياس)١(
   ٢٧فصل 

   تکبر)١(
   کبرزيبا ہے جناِب کبريا کے واسطے)٢(
   تکبر انکاِر حق کا نام)٣(
   تکبر کيا ہے؟)۴(
   کی حقيقت تکبر)۵(
   زمين پر اکڑ کر نہ چلو)۶(
   متکبر انسان)٧(
   تعجب ہے متکبر کس لئے تکبر کرتا ہے؟)٨(
   غرور تکبر کا سبب)٩(

   اسباِب تکبر کے بارے ميں ابوحامد غزالی کا نظريہ
  کبر و غرور کا عالج )١٠(

   کبر کے عالج کے بارے عالّمہ مجلسی کی گفتگو
   کبر سے بچاؤ کا طريقہ)١١(
   تکبر کے نتائج)١٢(
   خدا متکبر کو ذليل کر ديتا ہے)١٣(

   متکبرين کا ٹھکانہ بہت بُرا ہے
   ٢٨فصل 
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   کتاب)١(
   بہترين ترجمان مکتوب ہے)٢(
   علم کو لکھ کر محفوظ کر لو)٣(
   کتاب کی تاليف)۴(
   خدا نے کتنی کتابيں نازل فرمائی ہيں؟)۵(
   مکتوب کا سرنامہہر )۶(

   ٢٩فصل ۔ 
   خط و کتابت)١(
   خط کا جواب)٢(

   ٣٠فصل 
   اسالمی انقالب کے رازوں کا چھپانا)١(
   انقالبی رازوں کا ظاہر کرنا)٢(
   خوش قسم ہے گمنام انسان)٣(

   ٣١فصل 
   جھوٹ)١(
   جھوٹ پست ترين عادت ہے)٢(
   جھوٹ اور ايمان)٣(
   بی ہےجھوٹ پر برائی کی چا)۴(
   مذاق ميں بھی جھوٹ نہ بولو)۵(
   چھوٹا سا جھوٹ)۶(
   دروغ گوئی کے اسباب)٧(
   ب (بہت بڑا جھوٹا)کذا)٨(
   جھوٹ کا ثمره)٩(
   بدترين جھوٹ)١٠(
   جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے)١١(
   توريہ)١٢(
   جھوٹ کو غور سے سننا)١٢(
   دروغ گوؤں کے دھوکے ميں نہ آنا)١٣(

   ٣٢فصل 
   شرافت و فضيلت)١(
   عزت و شرافت)٢(
   صاحب کرم و سخاوت)٣(
   شريفوں کے عادات و اطوار)۴(
  شرفاء کا شيوه )۵(
   شريف کے حملے سے بچو!)۶(
   ہر قوم کے شريف کی عزت کرو)٧(

   عزت افزائی کو ٹھکرانا
  معزز ترين انسان ) ١١(
   شريف انسان اپنی عزت آپ کرتا ہے)١٢(

   کاروبار
   حالل و حرام کاروبار)٢(
   ۔ کونسی تجارت؟٢

   مال و دولت کا خرچ کرنا
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   حالل جانوروں کا گوشت
   ہاتھ کی کمائی)۴(
   مکرو ه پيشے)۵(
   کاروبار کے بارے ميں متفرق احاديث)۶(
   کاہلی)١(
   سستی تنگدلی)٢(
  کاہلی سے اجتناب کرو ) ٣(
   کاہل کی عالمتيں)۴(
   کاہلی سے بچنے کی دعا)۵(

   ٣۵فصل ۔ 
   کفر شرک سے بہت پہلے ہے)١(
   کفر کا موجب بننے والی چيزيں)٢(
   کافر)٣(
   جہکفر کا کمتر در)۴(
   کفر کے ارکان و ستون)۵(
   قرآن مجيد ميں کفر کی اقسام)۶(

   6٣فصل ۔ 
   کفّاره)١(
   ايسا گناه جس کا کوئی کفاره نہيں)٢(

   ٣٧فصل 
   احسان کا بدلہ احسان)١(
   برائی کے ساتھ برائی کا بدلہ)٢(
   بے وقوفی کے بدلہ ميں بے وقوفی نہ کرو)٣(
   انتقام اور سرداری برابر نہيں)۴(
   نيکی کا برائی سے بدلہ)۵(
   برائی کا نيکی سے بدلہ)۶(
   جيسی کرنی ويسی بھرنی)٧(

   ٣٨فصل 
   تکليف)١(
   خداونِد عالم طاقت سے بڑھ کر تکليف نہيں ديتا)٩(

   ٣٩فصل 
   تکلف)١(
   ی عالماتتکلف سے کام لينے والے ک)٢(

   کالم40فصل 
   کالم)١(
   حملے سے موثر تر بات)٢(
   بيہوده باتوں سے اجتناب کرو)٣(
   بے مقصد باتيں)۴(
   فضول باتيں نہ کيا کرو)۵(
   لغو باتيں نہ کرو)۶(
   کثرِت کالم)٧(
   کثرِت کالم سے دل مرده ہو جاتے ہيں)٨(
   کم گوئی)٩(
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   کالم اس وقت تک تمہارے قابو ميں ہے جب تک بولو نہيں)١٠(
   جو کچھ جانتے ہو سب کچھ نہ کہہ دو)١٢(
   کالم دوا کی مانند ہے)١٣(
   خاموشی سے بہتر باتيں)١۴(
   خاموشی سونا اور گفتگو چاندی ہے)١۵(
   خاموشی ہميشہ قابل ستائش نہيں ہوتی)١۶(
   کالم سے بہتر خاموشی)١٧(
    کی خاموشیاولياء هللا)١٨(
   احسن کالم)١٩(
   جامع کالم)٢(
   پاکيزه کالم)٢١(
   متفرق احاديثکالم کے بارے ميں )٢٢(

   ۴١فصل۔ 
   کمال)١(
   کامل ترين شخص)٢(
   کامل عورتيں صرف چار ہيں)٣(
   کامل شخص کی صفات)۵(

   دانائی
   سمجھدار انسان)١(
   زيرکی)٢(
   داناؤں کی خصوصيات)٣(
   بہت عقلمند)۴(
   داناترين)۵(
   ہے!دانائی کے لئے اتنا ہی کافی )۶(

   ۴٣فصل 
   لوم (کمينہ پن)

   کمينے شخص کی خصوصيات)٢(
   کمينہ ترين انسان)٣(
   کمينہ پن)۴(
   ميانہ روی لباس)۶(
   بہترين لباس)٣(
  یخدا کی خوشنودی اور بندوں کی خوشنود)۴(

 

 

 

  مؤلف: محمد رے شہری 
  

   1فصل۔ 

  قبر
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   قرآن مجيد
   ٨۴وال تقم علی قبره۔ توبہ

  ترجمہ۔ اور (اے رسول!) تم اس (منافق) کی قبر پر مت کھڑے ہونا۔ 
  

۔ يقين جانو کہ قبر آخرت کی منازل ميں پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے نجات پا گيا تو اس کے١۶٢۴۵ حديث شريف
کے بعد کے مراحل اس سے کم نہيں ہوں  بعد تمام مراحل اس کے لئے آسان ہوں گے اور اگر نجات نہ پا سکا تو اس

  گے۔ 
   ٢۴٢ص  ۶(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 

  ۔ آخرت کے سب سے پہلے معمول قبريں ہيں جن ميں امير و غريب کی پہچان نہيں ہوتی۔ ١۶٢۴۶
   ١۴٨(حضرت رسول اکرم) مستدرک الوسائل جلد اول ص 

نوں ميں سطروں کی صورت ميں ہيں، اپنے خطوں کے اعتبار ۔ ان قبروں کی طرف ديکھو جو گھروں کے داال١۶٢۴٧
سے ايک دوسرے کے نزديک ہيں، زيارت کے لحاظ سے ايک دوسرے کے قريب ہيں، ليکن مالقات کی حيثيت سے 

ايک دوسرے سے دور ہيں، آباد ہو جانے کے بعد برباد ہو چکی ہيں۔ لوگ مانوس ہو جانے کے بعد ايک دوسرے سے 
  بسنے کے بعد اٹھا ديئے گئے ہيں اور آباد رہنے کے بعد کوچ کر گئے ہيں۔  التعلق ہيں، اور

   ١٢١ص  ٧(امام محمد باقر عليہ السالم) مجاراالنوار جلد 
۔ قبر جو بھی (نيا) دن آتا ہے تو اس دن وه کہتی ہے: "ميں غربت (پرديس) کا گھر ہوں، ميں تنہائی کا گھر ١۶٢۴٨

ں کيڑوں (مکوڑوں) کا گھر ہوں" جب کوئی مٔومن اس ميں دفن کيا جاتا ہے تو اسے ہوں، ميں مٹی کا گھر ہوں اور مي
اور جب کوئی (فاسق و) فاجر اور کافر اس ميں دفن کيا جاتا ہے توه اسے خوش آمديد نہيں …خوش آمديد کہتی ہے

  … کہتی
   ٣٣٧ص  ۴(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) الترغيب والترہيب جلد 

قبر ہر روز کہتی ہے: "ميں غربت (پرديس) کا گھر ہوں، ميں وحشت کا گھر ہوں، ميں کيڑوں (مکوڑوں) کا  ۔١۶٢۴٩
  گھر ہوں، ميں جنت کے باغات ميں سے ايک باغ ہوں يا جہنم کے گڑھوں ميں سے ايک گڑھا ہوں۔" 

   ٢۶٧ص  ۶(حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
و خرد اور اے صاحبان فہم و ذکأ! ذرا اپنے آباؤ اجداد کی موت کو تو ياد کرو! اپنے آپ کو يوں  ۔ اے اہل عقل١۶٢۵٠

سمجھو گويا تمہاری جانيں تمسے لے لی گئی ہيں، تمہارے جسموں سے کپڑے اتار لئے گئے ہيں اور تمہارے مال 
ے مالک! اور اے حسن و جمال تقسيم کئے جا چکے ہيں۔ پس اے ناز و نخرے کرنے والے! اور اے ہيبت و دہشت ک

کے پيکر! اب پراگنده حال منزل اور غبارآلود مقام کی طرف منتقل ہو چکے ہو، اپنے رخسار کے بل اپنی لحد ميں سو 
رہے ہو جو ايسی جگہ ہے جہاں ملنے والے بہت کم آتے ہيں اور کام کرنے والے دل تنگ ہو جاتے ہيں۔ يہ کيفيت اس 

  ريں شگافتہ ہو جائيں گی اور حشر و نشر کے لئے سب کو دوباره اٹھايا جائے گا۔ وقت تک جاری رہے گی جب قب
   ٣٧١ص  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ ميں نے جو بھی (بھيانک) منظر ديکھا ہے، قبر کا منظر اس سے کہيں زياده بھيانک ہے۔ ١۶٢۵١
   ٢٣٨(حضرت رسول اکرم) تنبيہ الخواطر ص 

ب کسی دشمِن خدا (کے جنازه) کہ اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جايا جاتا ہے تو وه اپنے پيچھے آنے ۔ ج١۶٢۵٢
والوں کو آواز دے کر کہتا ہے: "بھائيو! جس کيفيت ميں ميں مبتال رہا تم اس سے بچ کر رہنا۔ ميں تم سے دنيا کی 

اس پر مکمل بھروسہ کر ليا تو اس مجھے شکايت کرتا ہوں کہ اس نے مجھے فريب ميں مبتال رکھا۔ جب ميں نے 
پچھاڑ کر فنا کر ديا۔ ميں خواہشاِت نفسانی کے پيروکار دوستوں کی بھی تم سے شکايت کرتا ہوں جو مجھے خوش 

کرتے رہے، پھر جب ميں ان کے ساتھ ان کا شريِک کار ہو گيا تو وه مجھ سے دور ہو گئے اور مجھے اکيال چھوڑ 
  …" ديا

   ۴۵٢صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) تنبيہ الخواطر ص  (حضرت رسول اکرم
  ۔ قبروں کی ہمسائيگی اختيار کرو کہ عبرت حاصل کرو گے۔ ١۶٢۵٣

  (حضرت علی عليہ السالم) عزا الحکم 
  ۔ قبر قريب ترين رشتہ دار ہے۔ ١۶٢۵۴

  (حضرت علی عليہ السالم) عزا الحکم 
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اؤ اور اپنی قبر کو ياد رکھو کيونکہ يہی (عالِم آخرت کی ۔ فخر و سربلندی کو چھوڑو، تکبر و غرور کو مٹ١۶٢۵۵
  طرف) تمہاری گزرگاه ہے۔ 

   ١۵٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
۔ حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم کے بارے ميں ہے کہ آپ نے ايک قبر کے پاس رک کر فرمايا: "يہ ١۶٢۵۶

ق ہے کہ اس کے اول کے بارے ميں زہد اختيار کيا جائے اور جس کا اول ايسی چيز ہے جس کا آخر اس بات کا مستح
  اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے آخر سے ڈرا جائے۔" 

   ٣٢٠ص  ٧٨۔ جلد ١٠٣ص  ٧٣بحاراالنوار جلد 

  قبر کا سوال ) ٢(
ميں اٹھا کر  ۔ پھر جب مشايعت کرنے والے اور مصيبت زده (عزيز و اقارب) پلٹ آئے تو اسے قبر کے گڑھے١۶٢۵٧

  بٹھا ديا گيا ، فرشتوں کے سوال و جواب کے واسطے سوال کی دہشتوں اور امتحان کی ٹھوکريں کھانے کے لئے۔ 
  ۔ ٨٣نہج البالغہ خطبہ  ٢٧٠ص  ۶(حضرت علی عليہ السالم) شرح نہج البالغہ جلد 

يواة الدنيا و فی االخرة" ، يعنی جو لوگ پکی ۔ هللا تعالٰی کے اس قول "يثبت هللا الذين امنوا بالقول الثابت فی الح١۶٢۵٨
بات (کلمٔہ توحيد) پر (صدق دل سے) ايمان ال چکے ان کو هللا تعالٰی دنيا کی زندگی ميں (بھی) ثابت قدم رکھتا ہے اور 

کے متعلق ارشاد فرمايا کہ آخرت سے مراد ہے جب مردوں سے قبر ) ٢٧آخرت ميں بھی ثابت قدم رکھے گا۔" (ابراہيم/
  يں سوال کيا جائے گا۔ م

  قبر ميں کيا پوچھا جائے گا؟) ٣(
۔ يوں سمجھو گويا تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہيں، ملک الموت نے تمہاری روح قبض کر لی ہے ١۶٢۵٩

ے اور تم (قبر کی) منزل ميں تنہا پہنچ چکے ہو۔ اس ميں پھر تمہاری روح کو پلٹا ديا گيا ہے اور وہاں اچانک دو فرشت
تمہارے پاس آ پہنچے ہيں۔ ايک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکير ہے۔ وه تم سے سوال کريں گے اور بڑی سختی 

  کے ساتھ تمہارا امتحان ليں گے۔ 
پس ياد رکھو کہ سب سے پہال سوال جو تم سے کيا جائے گا وه تمہارے اس رب کے متعلق ہو گا جس کی تم عبادت کيا 

ل کے بارے ميں ہو گا جو تمہاری طرف بھيجے گئے، دين کے بارے ميں ہو گا جس کی تم کرتے تھے، تمہارے رسو
پابندی اختيار کرتے تھے، کتاب کے بارے ميں ہو گا جس کی تم تالوت کيا کرتے تھے اور امام کے بارے ميں ہو گا 

  جس کی واليت کو قبول کئے ہوئے تھے۔ 
ے کہاں ختم کيا، مال کے بارے ميں سوال ہو گا کہ کہاں سے کمايا پھر تمہاری عمر کے بارے ميں سوال ہو گا کہ اس

تھا اور کہاں خرچ کيا؟ لٰہذا ابھی سے اس کی تياری کر لو اور اپنے بارے ميں غور و فکر سے کام لے کر امتحان، 
  … سوال اور آزمائش سے پہلے جواب کو تيار کر لو
   ١٨٠۔ تحف العقول ص ١۴٣ص  ٧٨ (امام زين العابدين عليہ السالم) مجار االنوار جلد

۔ جب مٔومن اس دنيا سے رخصت ہوتا ہے تو ستر ہزار فرشتے قبر تک اس کی مشايعت کرتے ہيں، پھر جب ١۶٢۶٠
اسے قبر ميں دفن کر ديا جاتا ہے تو منکر و نکير دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے اٹھا کر بٹھا ديتے ہيں اور اس سے

  ، تيرا دين کيا ہے اور تيرا نبی کون ہے؟" پوچھتے ہيں "تيرا رب کون ہے
وه جواب ميں کہتا ہے: "هللا ميرا رب ہے، محمد ميرے پيغمبر ہيں اور اسالم ميرا دين ہے!" اس پر وه اس کی قبر کو 
اس کی نگاہوں کی حدود تک کشاده کر ديتے ہيں، اس کے پاس کھانا لے آتے ہيں اور اسے فراخی اور آرام پہنچاتے 

  … ہيں
   ٢٢٢ص  ۶مام جعفر صادق عليہ السالم) مجار االنوار جلد (ا

۔ ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ حضرت امام علی رضا عليہ السالم نے ابن الی حمزره کی موت کے بعد فرمايا! ١۶٢۶١
ی باری "اسے قبر ميں اٹھا کر بٹھا ديا گيا اور اس سے آئمہ کے بارے ميں سوال کيا گيا تو اس نے سب ائمہ کے نام بار

بتا ديئے۔ ليکن جب ميرے نام پر پہنچا تو سوال کرنے پر اس نے خاموشی اختيار کر لی جس کی وجہ سے اس کے سر 
  پر ايسی ضرب لگائی گئی کہ اس کی قبر آگ سے بھر گئی" 

   ٢۴٢ص  ۶بحاراالنوار جلد 
ا تو آپ نے مجھ سے پوچھا: ۔ يونس کہتے ہيں کہ ميں حضرت امام رضا عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہو١۶٢۶٢
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"کيا علی بن الی حمزه مر گيا؟" ميں نے عرض کيا: "جی ہاں! "امام نے فرمايا: "وه جہنم ميں پہنچ چکا ہے!" (راوی 
کہتا ہے کہ يہ سن کر) ميں ڈر گيا، امام نے فرمايا: "اس سے آئمہ کے بارے ميں سوال کيا گيا اور جب اس نے ميرے 

بھی بتا ديا، اس کے بعد اس سے ان کے بعد والے امام کے بارے پوچھا گيا تو اس نے کہا کہ  والد موسٰی کاظم ک انام
مجھے معلوم نہيں ہے! اس پر اسے کہا گيا کہ "کيا تم نہيں جانتے؟" پھر اس کی قبر ميں ايسی ضرب لگائی گئی جس 

  سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ 
   ٢۴٢ص  ۶(بحاراالنوار جلد 

قبر ميں دفن کر ديا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہو کر واپس جانے لگتے ہيں تو وه ۔ جب بنده کو ١۶٢۶٣
پلٹتے وقت ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہيں جو اسے اٹھا کر بٹھا ديتے ہيں

  ے ميں تم کيا کہتے ہو؟" اور پوچھتے ہيں: "اس پيغمبر حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بار
اگر وه مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے: "ميں گواہی ديتا ہوں کہ وه هللا کا بنده اور اس کے رسول ہيں۔" اس پر اسے کہا جاتا 

ہے کہ جہنم ميں مقرکرده اپنے مقام کو ديکھو جسے هللا تعالٰی نے بہشت ميں تبديل کر ديا ہے" پيغمبِر خدا فرماتے ہيں: 
دونوں مقاموں کو ديکھ ليتا ہے اور اگر وه کافر يا منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے: "مجھے معلوم نہيں۔ ميں تو ان "اس پر وه 

  …" کے بارے ميں وہی کچھ کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہا کرتے تھے
 اسے بخاری اور مسلم نے بھی روايت کيا ہے، اور الفاظ ٣۶٢ص  ۴(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 

  اسی کے ہيں۔ 
۔ ايک اور روايت ميں ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہيں اور اسے اٹھا کر بٹھا ديتے ہيں پھر اس سے ١۶٢۶۴

پوچھتے ہيں: "تيرا رب کون ہے؟" وه کہتا ہے: "ميرا رب هللا ہے" وه کہتے ہيں: "تيرا دين کيا ہے؟" وه کہتا ہے، "ميرا
و شخص تمہاری جانب هللا کی طرف سے بھيجا گيا ہے، اس کے بارے ميں کيا دين اسالم ہے!" پھر وه کہتے ہيں: "ج

کہتے ہو؟" وه کہتا ہے: "وه هللا کا رسول ہے!" اس پر وه فرشتے سوال کرتے ہيں: "تمہيں کيونکر معلوم ہوا؟" وه کہتا 
  …" ہے ميں نے هللا کی کتاب پڑھی، اس پر ايمان اليا اور اس کی تصديق کی

   ٣۶۵ص  ۴م) الترغيب و الترہيب جلد (حضرت رسول اکر
۔ ميت سے قبر ميں پانچ چيزوں کے بارے پوچھا جائے گا: نماز، زکٰوة، حج، روزه اور ہم اہلبت (ع) سے اس ١۶٢۶۵

کی واليت، جس پر قبر کے ايک گوشے ميں موجود "واليت" ان مذکوره چاروں چيزوں سے کہے گی: "تم ہٹ جاؤ! 
  کر دوں گی"  ميں اس کی ساری کمی کو پوری

   ٢۶۶ص  ۶(امام جعفر صادق عليہ السالم بحار االنوار جلد 
   )۶٠حديث  ٢۴١ص  ۶(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو! بحاراالنوار جلد 

  قبر ميں کن لوگوں سے سوال ہو گا؟) ۴(
يں يا تو ۔ ابوبکر حضرمی حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا: "قبر م١۶٢۶۶

خالص االيمان لوگوں سے سوال کيا جائے گا يا پھر خالص الکفر لوگوں سے" ميں نے عرض کيا: "دوسرے لوگوں کا 
  کيا بنے گا؟" آپ نے فرمايا: "انہيں رہنے ديا جائے گا" 

   ٢۶٢، ص ٩٩حديث  ٣۶٠حديث، ص  ٢٣۵ص  ۶بحاراالنوار جلد 
  الکفر لوگوں سے سوال کيا جائے گا۔  ۔ قبر ميں صرف خالص االيمان يا صرف خالص١۶٢۶٧

   ٢٣۶ص  ٣فروع کافی جلد  ٩٧۔ حديث ٩٨۔ حديث ١٠٠حديث  ٢۶٠ص  ۶(امام جعفر صادق) بحاراالنوار جلد 
   ))١باب "گناہوں کے کفارے" ( ١١(قول مٔولف: مالحظہ ہو: "گناه 

  قبر ميں فائده مند اعمال) ۵(
ہے تو نماز اس کے دائيں اور زکٰوة اس کے بائيں طرف آ جاتے ہيں، اس  ۔ جب مٔومن کو قبر ميں داخل کيا جاتا١۶٢۶٨

کی نيکی اس پر سايہ فگن ہو جاتی ہے ، اور صبر اس سے ہٹ کر ايک کونے ميں چال جاتا ہے۔ پھر جب دو فرشتے 
ا خيال اس کے پاس سوال و جواب کے لئے آ جاتے ہيں تو صبر نماز، زکٰوة اور نيکی سے کہتا ہے: "اپنے ساتھی ک

  رکھو اگر تم اس کے کام نہيں آ سکو گے تو ميں حاضر ہو جاؤں گا!" 
   ٧٣ص  ٧١(امام جعفر صادق عليہ السالم بحار االنوار جلد 

۔ حضرت رسوِل خدا کا ايک قبر کے پاس سے گزر ہوا جس ميں گزشتہ روز ايک مرده کو دفن کيا گيا تھا اور ١۶٢۶٩
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پر آپ نے ان سے فرمايا: "تمہاری مختصر سی دو رکعت نماز، جسے تم اس کے ورثاء اس پر رو رہے تھے۔ اس 
  حقير سمجھتے ہو، اس قبر والے کے لئے تمہاری تمام دولت سے بہتر ہے۔" 

   ۴۵٣تنبيہ الخواطر ص 
  انسان کے تين دوست ہيں" " ٢٢١٩(قول مٔولف: مالحظہ ہو: "دوست" باب 

   اعمال کا مجسم ہونا"" ٢٩۶١باب ) ٣نيز: "عمل" (
  عمل ايسا ساتھی ہے جو انسان سے جدا نہيں ہوتا" " ٢٩٣٨باب ) ١"عمل" (

  عنوان "وقف") 

  قبر کا عذاب) ۶(
۔ اے خدا کے بندو! جس کی بخشش نہيں ہو گی اس کے لئے موت کے بعد کے حاالت موت سے شديد تر ہوں ١۶٢٧٠

رو، هللا تعالٰی نے قرآِن مجيد ميں جس تنگی، گھٹن گے، (مثالً) قبر ہے تو اس کی تنگی، گھٹن، تاريکی اور تنہائی سے ڈ
  کا شکار زندگی سے قرآن ميں اپنے دشمن کو پُرحذر کيا ہے وه قبر کا عذاب ہی تو ہے۔ 

   ۶٩ص  ۶شرح ابن ابی الحديد جلد  ٣٨٨ص  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
ا انتقال ہو گيا تو رسول پاک نے ان سے کہا: "ہمارے ۔ جب حضرت رسول خدا کی (ربيہ )بيٹی جناب رقيہ ک١۶٢٧١

سلِف صالح عثمان بن مظعون اور ان کے ساتھيوں سے جا ملو۔" راوی کا بيان ہے کہ اس وقت حضرت فاطمہ زہرا 
سالم هللا عليھا قبر کے کنارے کھڑی رو رہی تھيں اور ان کے آنسو قبر پر گر رہے تھے۔ آنحضرت اپنا کپڑا ہالتے 

ڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، پھر فرمايا: "ميں اس بچی کی کمزوری و ناتوانی کو جانتا ہوں اور هللا سے ہوئے کھ
  ميری دعا ہے کہ اسے قبر کے فشار سے محفوظ رکھے۔" 

   ٢۴١ص  ٣(امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليہ السالم) فروغ کافی جلد 
ھا ہے اگر تم بھی ديکھ ليتے تو گھبرا جاتے، سراسيمہ و ۔ جن چيزوں کو تمہارے مرنے والوں نے ديک١۶٢٧٢

مضطرب ہو جاتے اور (حق کی) بات سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ ليکن جو انہوں نے ديکھا ہے وه ابھی تم سے 
  … پوشيده ہے اور قريب ہے کہ وه پرده اٹھا ديا جائے

   ٢٠(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
ہتے ہيں: "حضرت کا يہ کالم اس بات پر داللت کرتا ہے کہ عذاِب قبر کے بارے ميں بيان ہونے والے ابن ابی الحديد ک

اقوال صحيح ہيں، اور ہمارے علماء کا بھی يہی نظريہ ہے اگرچہ اشاعره اور ان کے دوسرے مخالفين اس بات کا انکار
  … کرکے ان پر اعتراض کرتے ہيں
   ٣٩٨شرح ابن ابی الحديد جلد اول ص 

  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو عنوان "عذاب" 
   )٢نيز: "خلق" باب "بداخالقی" (

  باب "قبر کا سوال"  ٣٣۵ص  ٣فروِع کافی جلد 

  قبر سے متعلق متفرق احاديث
۔ جب تمہاری نگاه قبر پر پڑے تو کہو: "خداوندا! اسے جنت کے باغات ميں سے ايک باغ قرار دے" اور جہنم ١۶٢٧٣

  ايک گڑھا قرار نہ دے۔"  کے گڑھوں ميں سے
   ۵٣ص  ٨٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحار االنوار جلد 

  ۔ جو شخص نماز ميں رکوع مکمل طور پر بجا التا ہے اسے قبر کی وحشت کا کوئی خطره نہيں ہو گا۔ ١۶٢٧۴
   ١٠٧ص  ٨۵(امام محمد باقر عليہ السالم) بحار االنوار جلد 

کوئی تکليف دور کرے گا، هللا تعالٰی اس سے آخرت کی تکليفيں رفع فرما دے گا ۔ جو شخص کسی مٔومن کی ١۶٢٧۵
  اور وه قبر سے ٹھنڈے کليجے کے ساتھ باہر نکلے گا۔ 

  ٣٨۶ص  ٧۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحار االنوار جلد 
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  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ٢فصل۔

  قبلہ

  

  تحويِل قبلہ) ١(

   قرآِن مجيد:
   )١۴۴تا  ١۴٢صراط مسققيم (بقره/……………………سيقول السفاء 

ترجمہ۔ بعض احمق لوگ يہ کہہ بيٹھيں گے کہ مسلمان جس قبلہ (بيت المقدس) کی طرف (پہلے سجده کرتے تھے) اس سے 
(دوسرے قبلہ کی طرف) مڑ جانے کا کيا باعث بنا؟ (اے رسول!) تم ان کے جواب ميں کہو کہ مشرق اور مغرب هللا ہی کے 

  ، ہيں، جسے چاہتا ہے سيدھے راستہ کی ہدايت فرماتا ہے
  

   حديث شريف۔
۔ معاويہ بن عمار کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے عرض کيا کہ آنحضرت نے کعبہ ١۶٢٧۶

  کی طرف رخ کب کيا؟ آپ نے فرمايا: "جنگ بدر سے واپسی کے بعد" 
   ۴٣ ٢۔ تہذيب االحکام جلد ١٩٩ص  ١٩بحاراالنوار جلد 

وان کانت لکبيرة االعلی الذين ھدی هللا" يعنی اگرچہ يہ بات، سوائے ان لوگوں جن کو هللا …۔ هللا تعالٰی کے اس قول"١۶٢٧٧
کے بارے ميں فرمايا کہ اس زمانہ ميں بيت المقدس کی طرف ) ١۴٣نے ہدايت فرمائی ہے، سب پر شاق ضرور ہے، (بقره/

ے ہدايت فرمائی (ان پر شاق نہيں تھا)، تو هللا منہ کرکے نماز پڑھنا بہت سے لوگوں پر شاق تھا، ليکن جن لوگوں کی هللا ن
تعالٰی اس سے ان لوگوں کو يہ باور کرانا چاہتا تھا کہ هللا تعالٰی ايسی عبادت چاہتا ہے جس ميں انسان کی ذاتی خواہشات 

اعت کرتا شامل نہ ہوں اور آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ نفسانی خواہشات کی مخالفت کرکے کون صحيح معنوں ميں اس کی اط
  ہے۔ 

   ١٣۶(امام حسن عسکری عليہ السالم) تفسير نورالثقلين جلد اول ص 
۔ ابوالعاليہ کہتے ہيں کہ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے بيت المقدس کی طرف نگاه کی اور جبرائيل ١۶٢٧٨

قبلہ سے پھير کر کسی اور طرف ميرا رخ سے فرمايا: "ميں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ هللا تعالٰی مجھے يہوديوں کے 
کر دے" جبرائيل نے کہا: "ميں بھی آپ ہی کی طرح اس کا ايک بنده ہوں۔ يہ بات ميرے بس سے باہر ہے ميں تو صرف 

حکم کا پابند ہوں۔ لٰہذا آپ هللا تعالٰی سے دعا کيجئے اور اسی سے ہی درخواست کيجئے۔" پس حضرت رسول خدا صلی هللا 
وسلم ہميشہ آسمان کی طرف ديکھا کرتے تھے، اس اميد پر کہ جبرائيل هللا کی طرف سے اس بارے ميں کيا حکم عليہ وآلہ 

  …" التے ہيں۔ لٰہذا تو هللا تعالٰی نے اس پر يہ آيت نازل فرمائی: "قدنری تقلب وھلک فی السماء
   ١۴٢تفسير درمنثور جلد اول ص 

حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت کرتے ہيں کہ امام عليہ السالم ۔ علی بنابراہيم اپنی اسناد کے ساتھ ١۶٢٧٩
نے فرمايا: "بيت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کا حکم اس وقت نازل ہوا جب آنحضرت صلی هللا 

تک بيت المقدس کی طرف رخعليہ وآلہ وسلم مکہ ميں تيره سال تک اور وہاں سے ہجرت کرنے کے بعد مدينہ ميں سات ماه 
  کرکے نماز پڑھتے رہے تھے۔" 

امام نے فرمايا: "پھر هللا تعالٰی نے آپ کا رخ کعبہ کی طرف پھير ديا۔ اس کی وجہ يہ تھی کہ يہودی آنحضرت کو يہ طعنہ 
  ديا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پيروکار ہيں کيونکہ آپ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے ہيں۔ 

بات کا آپ کو بہت دکھ ہوتاتھا۔ چنانچہ ايک رات آنحضرت گھر سے باہر نکلے اور آفاِق سماوی کی طرف نگاہيں اٹھا "اس 
ليں، اس بات کے انتظار ميں کہ اس بارے ميں کوئی حکم آ جائے۔ چنانچہ جب دن ہوا اور ظہر کی نماز کا وقت آيا تو آپ اس

ے۔ ابھی ظہر کی دو ہی رکعتيں پڑھی تھيں کہ جبرائيل امين نے آپ کے وقت بنی سالم کی مسجد ميں نماز پڑھا رہے تھ
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دونوں شانوں کو پکڑ کر خانٔہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ کر ديا۔ اس پر يہ آيت نازل ہوئی: "قدنرٰی تقلبک فی السماء فلنو لينک
ک تمہارا بار بار آسمان کی قبلة ترمنہا فول و جھک شطرالمجسد الحرام" يعنی "اے رسول! قبلہ بدلنے کے واسطے بيش

طرف رخ کرنا ہم ديکھ رہے ہيں۔ ہم ضرور تم کو ايسے قبلہ کی طرف پھير ديں گے جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ لٰہذا تم 
چنانچہ آپ نے نماِز ظہر کی دو رکعتيں بيت المقدس ) ١۴۴(نماز ہی ميں) مسجدالحرام (کعبہ)ا کی طرف رخ کر لو۔ (بقره/

تيں خانٔہ کعبہ کی طرف رخ کرکے پڑھيں۔ اس پر يہودی اور احمق لوگ کہنے لگے کہ انہيں اس قبلہ کی طرف اور دو رکع
  کی طرف سے رخ پھير لنيے کا حکم کس نے ديا جس کی طرف وه پہلے رخ کيا کرتے تھے؟" 

   ٢٢٣تفسير مجمع البيان جلد اول ص 
يعہ او رسنی مکاتِب فکر کی طرف سے اس داستان ميں قوِل مٔولف: عالمہ طباطبائی مرحوم فرماتے ہيں کہ جو روايات ش

بيان ہوئی ہيں اور ان کی روايات کی جامع کتب ميں موجود ہيں، بہت زياده اور مضامين کے لحاظ سے ايک دوسرے سے 
يں کہ بہت زياده قريب ہيں۔ البتہ اس بات ميں اختالف ہے کہ يہ واقعہ کب رونما ہوا! ان ميں سے اکثر و بيشتر يہ بتاتی ہ

ھ ميں ہوا، يعنی ہجرت کے ستره ماه بعد، اور يہی روايات سب سے زياده صحيح بھی ہيں۔ ٢تحويِل قبلہ کا يہ واقعہ ماِه رجب 
   ٣٣١تفسيرالميزان جلد اول ص 

  قبلہ کے بارے ميں علمی بحث
کے عامة المسلمين کی  نماز جو کہ دنيا بھر…قبلہ کی شرعی حيثيت اور اس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کا وجوب

عبادت ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کا رو بقبلہ کرکے ذبح کرنا اور دوسرے کام جو حتماً قبلہ رخ ہو کر انجام دينا چاہئيں (يا
جيسے قبلہ رخ ہو کر سونا يا بيٹھنا يا وضو کرنا جو کہ مستحب ہے اور جيسے بيت الخالء ميں روبقبلہ يا پشت بہ قبلہ بيٹھنا 

ہے۔ از مترجم) ، اسی طرح کے ديگر احکام جن کا قبلہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور عام مسلمانوں کو ان کی ضرورت حرام 
ہوتی ہے، اس بات کا باعث بنيں کہ مسلمانوں کو قبلہ کی جستجو کی ضرورت ہوئی تاکہ وه اس کی سمت کو سمجھيں اور 

کرنا اور اسی طرح کے دوسرے کام قبلہ کی طرف منہ کرکے  اس کے مطابق عمل کريں۔ (تاکہ نماز يا جانوروں کو ذبح
  انجام ديئے جائيں اور بيت الخالء ميں اس کی طرف رخ کرکے يا پشت کرکے نہ بيٹھيں۔ از مترجم) 

ابتدائے امر ميں چونکہ مکہ سے دور لوگوں کے لئے قبلہ کی قطعی پہچان ناممکن تھی لٰہذا گمان اور ايک طرح کی تخمين 
تفا کيا گيا، ليکن رفتہ رفتہ اس عمومی ضرورت نے رياضی دان علماء کو اس بات پر آماده کيا کہ اس گمان و تخمينپر ہی اک

کو قدرے تحقيق اور عينی تشخيص سے نزديک کر ديں، لٰہذا وه اس کام کے لئے ان جدولوں سے استفاده کرنے لگے جو 
ر شہر کا طول و عرض متعين کر سکيں۔ (کسی شہر کے عرض جنتريوں اور تقويموں ميں بنے ہوئے تھے تاکہ اس طرح ہ

سے مراد وه فاصلہ ہوتا ہے جو وه شہر خط استوا سے رکھتا ہے اور طول سے مراد وه فاصلہ ہوتا ہے جو شہر کے درميان 
تا تھا۔ مشرق سے مغرب کی طرف ہوتا ہے، اسی بنا پر زمين کا آباد اور آخری مغربی نقطہ "جزائر خالدات" کو گردانا جا

البتہ اس بات کا ہماری بحث سے تعلق نہيں ہے کہ گزشتہ صديو ں ميں، امريکہ کی دريافت اور زمين کے گول ہونے کی 
تحقيق سے پہلے رياضی دان بحر اوقياس کے ساحل پر واقع مغربی يورپ ميں "جزائر خالدات" ہی کو کرٔه زمين کا آخری 

  نقطہ سمجھتے تھے۔ 
ہے کہ يہ جزائر ان آخری صديو ں ميں پانی ميں غرق ہو چکے ہيں اور اس وقت ان کا نام و نشان تک يہ بات بھی قابِل توجہ

موجود نہيں ہے۔ (دور حاضر ميں زمين کے مشرقی نيم کره ميں واقع گرينوچ (لندن) کی رصدگاه سے استفاده کيا جاتا ہے۔ 
  از مترجم) 

م کر ليتے تو پھر وه اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ جب وه اپنے شہر کے عرض البلد کو خط استوا سے معلو
اس شہر کے جنوبی نقطہ سے کھڑے ہو کر چند درجہ مغرب کی طرف مڑ جائيں۔ (ہر شہر کے جنوبی نقطہ سے مراد يہ 
ہے کہ اگر اس نقطہ سے ايک فرضی خط شمال کی طرف تصور کريں تو وہاں تک پہنچنے کے لئے سورج کو "نصف 

فاصلہ طے کرنا پڑے جس کو اصطالح ميں دوپہر کا وقت کہتے ہيں۔ اسی طرح چند درجہ سے مراد جنوب اور  النہار" کا
مغرب کے درميان نوے درجہ کا فاصلہ ہے۔ پھر مغرب کی طرف مڑنے کا طريقہ "مثلثات" کے تحت معين کرتے تھے۔ از 

  مترجم) 
دائرهِٔ ہنديہ" کے ذريعہ رائج کر ديا گيا۔ (اس کی صورت يہ پھر يہی طريقہ تمام اسالمی شہروں اور ان کے افق کے لئے "

تھی کہ اوائِل خزاں ميں جو موسم کے دو اعتدالی نقطے ہوتے ہيں، ہر افق ميں سيدھی اور صاف زمين پر ايک دائره بنا 
جاتا ہے۔  کہا‘ ليتے تھے اور اس کے عين وسط ميں کوئی سيدھی سی چيز مثالً لکڑی وغيره گاڑ ديتے تھے جسے "شاخص

صبح کے وقت جب سورج طلوع کرتا ہے، اس شاخص کا سايہ دائره سے باہر نکال ہوا ہوتا تھا اور جوں جوں سورج اوپر آتا



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

 
 

تھا سايہ گھٹتے گھٹتے دائره کے وسط ميں پہن جاتا۔ اسی طرح زوال کے بعد جوں جوں سايہ مشرق کی طرف بڑھتا جاتا 
و مشرق ميں سايہ کے اوپر نشان لگا ديتے، مشرق سے مغرب تک کی لکير دونوں اور دائره سے باہر نکل جاتا تو مغرب 

سمتوں کو متعين کر ديتی، دائره بھی دو نيم دائروں ميں تقسيم ہو جاتا۔ اسی طرح اس خِط مستقيم پر ايک اور عمومی خط 
عمودی خط کو اس افق کا  کھينچتے جس کا ايک سرا جنوبی نقطے کو اور دوسرا سرا شمالی نقطے کو ظاہر کرتا، اسی

نصف النہار کہتے تھے اور اس دائره کو "دائرٔه ہنديہ"کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ ان چاروں نقطوں کے 
درميان کا فاصلہ نوے درجے کا ہوتا تھا۔ فرض کريں کہ اگر اس دائره کا کوئی شہر خط استوا سے تيس درجے کے فاصلہ 

شندے نماز کے موقع پر نوے درجہ سے تيس درجے جنوب سے مغرب کی طرف رخ کرکے نماز پر ہو اور اس شہر کے با
  پڑھيں گے تو وه ٹھيک قبلہ رخ کھڑے ہوں گے۔ مترجم) 

  اس کے بعد کام کی سرعت اور سہولت کے لئے "قطب نما" کا استعمال ہونے 
خواه آپ کسی بھی افق ميں ہوں۔ اسی طرح شمال  لگا، کيونکہ يہ آلہ اپنی سوئی کے ذريعہ شمال کی سمت کو ظاہر کرتا ہے،

سے جنوب کی سمت خودبخود ظاہر ہو جاتی، اور دائرٔه ہنديہ کا کام بھی جلد ہی انجام پا جاتا۔ اگر کسی شخص کو اپنے شہر 
  کے خِط استوا سے مڑنے کی مقدار کا علم ہوتا تو اس کے لئے قبلہ کی سمت معلوم کرنا آسان ہو جاتا۔ 

ليکن دونوں صورتوں …ی دان علماء کی يہ کوشش اگرچہ ايک شاياِن شان خدمت تھی خدا انہيں جزائے خير دےليکن رياض
  کے لحاظ سے نامکمل تھی جس سے لوگوں ميں کافی اشتباه و غلط فہمی پيدا ہو جاتی تھی۔ … دائرهِٔ ہنديہ اور قطب نما

ن اس طرف متوجہ ہوئے کہ قديم رياضی دانوں نے کسی شہرپہال طريقہ اس لئے نامکمل تھا کہ اس دوِر آخر کے رياضی دا
کے طول (طول بلد) کی تشخيص ميں غلطی کی ہے جس کا نتيجہ يہ نکال کہ قبلہ کی طرف کی تو مقدار انہوں نے مقرر کی 

خراب تھی وه بھی غلط تھی اور اس غلطی کے نتيجہ ميں قبلہ کی تشخيص بھی غلط ہو گئی۔ اس طرح سارے کا سارا معاملہ
  ہو گيا۔ 

اس کی وضاحت يوں کی جا سکتی ہے کہ مثالً تہران خط استوا سے عرض البلد اور چاروں موسموں ميں اس کی سورج 
کے مساوی سمت معلوم کرنے کے لئے ان کا طريقہ يہ تھا کہ وه پہلے قطِب شمالی سے خط استوا کو متعين کرتے اور پھر 

پھر کسی شہر کا خِط استوا سے فاصلہ انہی درجوں سے متعين کرتے تھے۔ مثالً  اسے کئی درجوں ميں تقسيم کر ديتے تھے۔
 ٣۵درجے، بيس منٹ کا ہے، اور خِط استوا سے اس کا عرض البلد  ٨۶کہتے تھے کہ تہران کا فاصلہ جزائر خالدات سے 

طول بلد کی تشخيص کا منٹ ہے۔ اگرچہ يہ طريقہ تحقيق اور واقعيت کے زياده نزديک تھا ليکن شہروں کے  ٣۵درجے، 
صحيح اور تحقيقی طريقہ نہی تھا کيونکہ، جيسا کہ ابھی بيان ہو چکا ہے، دو ايسے نقطں کی زمين سے درميانی مسافت کو 
معين کيا جاتا تھا جو آسمانی حوادث ميں مشترک تھے۔ (اگر سورج گہن ہوتا تو دونوں جگہوں پر ايک ہی وقت ميں ہوتا، اور

مانی واقعہ ہوتا تو دونوں نقطوں ميں ايک ہی زمانہ ميں رونما ہوتا) اسے سورج کی "حسی حرکت"، يا اگر کوئی دوسرا آس
باالفاظ ديگر گھڑی کے ذريعہ ضبط کر ليتے اور کہتے کہ مثالً فالں شہر کا طول البلد فالں درجہ، فالں منٹ پر ہے۔ چونکہ 

ری قسم کے ذرائع موجود نہيں تھے لٰہذا وه صرف اندازوں سے کام زمانٔہ قديم ميں رسل و رسائل مثال ٹيلی فون، تار يا دوس
ليتے تھے اور ان کا يہ اندازه ٹھيک طريقہ پر نہيں تھا۔ ليکن جب ذرائع رسل و رسائل عام ہو گئے، ہوائی جہازوں اور سفر 

و گی۔ انہی ايام کے دوسرے ذرائع کے عام ہو جانے سے فاصلے سمٹ کر ره گئے تو يہ مشکل بھی مکمل طور پر ختم ہ
ميں شيخ فاضل اور رياضی کے مشہور استاد مرحوم سردار کابلی نے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے کمر ہمت باندھی 
اور جديد اصولوں کے مطابق قبلہ کی سمت کو دريافت کر ليا، انہوں نے اس موضوع پر ايک کتاب بنام "تحفة االجلہ فی 

  ائی۔ معرفة القبلہ" لکھ کر عوام تک پہنچ
يہ ايک مختصر سی کتاب ہے جس ميں رياضی کے قواعد کے مطابق قبلہ کی جہت دريافت کرنے کے طريقے بيان کئے 

  گئے ہيں اور ہر شہر کے قبلہ کی تعيين کے لئے جدول بنائے گئے ہيں۔ 
وه کرامت و  پيغمبر خدا کی…اور خدا انہيں جزائے خير دے…منجملہ ديگر امور کے، جو انہو ں نے دريافت کئے ہيں

واضح معجزه بھی تھا، جو انہوں نے مدينہ کی مسجد کے محراب ميں کھڑے ہو کر قبلہ کی صحيح سمت رخ کرکے نماز ادا
  فرمائی۔ سردار کابلی نے اپنے رياضی قواعد کے ذريعہ اس کو صحيح ثابت کر ديا ہے۔ 

 ٢۵ره کا عرض بلد، خط استوا سے اس کی وضاحت کے لئے عرض ہے کہ متقدمين کے حساب کے مطابق مدينہ منو
منٹ پر قرار پاتا تھا۔ اس حساب کے تحت مدينہ ميں مسجد نبوی کی محراب قبلہ ٢٠درجے، اور  ٧۵درجے پر اور طول بلد 

کی طرف نہيں بنتی تھی، (چونکہ يہ ممکن نہيں تھا کہ حضرت رسول خدا رو بقبلہ کرنے اور مسجد کے بنانے ميں اشتباه 
ياضی دان اس بارے ميں مسلسل بحث کرتے آ رہے تھے اور بعض اوقات تو وه ايسی وجوہات کو بھی بيان کريں) لٰہذا ر

  کرتے جو حقيقت االمر سے مطابقت نہيں رکھتی تھيں۔ 
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ليکن مرحوم سردار کابلی نے اس بات کو واضح کرکے بتا ديا کہ مذکوره دانشوروں کے حساب ٹھيک نہيں تھے کيونکہ 
 ٣٩منٹ پر اور مشرقی نيم کره کے نقطہ سے اس کا طول بلد  ۵٧درجہ،  ٢۴ِط استوا سے عرض بلد مدينہ منوره کا خ

  منٹ پر واقع ہے، اس حساب کی رو سے مسجِد نبوی کی محراب ٹھيک قبلہ رخ واقع ہوتی ہے۔  ۵٩درجہ، 
ا آنحضرت جب نماز کی ٍئُ◌بس اب يہ بات واضح ہو گئی کہ صديوں پہلے جب اس قسم کے حساب و کتاب نہيں تھے۔ لٰہذ

حالت ميں تھے اور اسی حالت ہی ميں کعبہ کی طرف مڑے تو اگر ايک فرضی خط کعبہ کی طرف کھينچا جائے تو وه 
ٹھيک کعبہ تک ہی جا پہنچے گا۔ اور يہ چيز بذاِت خود ايک معجزه ہے۔ "صدق هللا و رسولہ" (هللا بھی سچا اور اس کا 

  رسول بھی سچا ہے) 
رحوم کے بعد فاضل انجينئر بريگيڈيئر جنرل عبدالرزاق بغائری رحمة هللا عليہ نے روئے زمين کے بہت سے سردار کابلی م

نقاط کے لئے قبلہ کو دريافت کيا، اس بارے ميں قبلہ کی پہچان کے لئے ايک کتاب بھی تحرير کی اور اس ميں ايسے جدول 
سمت متعين کی۔ اس کتاب کی تدوين سے بحمدهللا تشخيص  بنائے جن ميں روئے زمين کے ڈيڑھ ہزار مقامات کے قبلہ کی

 ٢٨درجہ،  ۵١سيکنڈ اور طول بلد  ٣٨درجہ، اکتاليس منٹ،  ٣۵قبلہ کی نعمت کمال تک پہنچ گئی۔ (اور تہران کا عرض بلد 
  سيکنڈ تحرير کيا (از مترجم)  ۵٨منٹ، 

عنی "قطب نما" کے ذريعہ قبلہ کی تشخيص، تو اس يہ تو تھی "دائرهِٔ ہنديہ" کے نقص کی وجہ۔ اب آتے ہی دوسری قسم ي
کے نقص کی وجہ يہ تھی کہ کرٔه ارض کے دو مقناطيسی قطب زمين کے دو جغرافيائی قطبوں سے مطابقت نہيں رکھتے 
تھے۔ اس لئے چونکہ مقناطيسی قطِب شمالی، مثالً يہ کہ زمانہ کے گزرنے کے ساتھ تبديل ہونے کے عالوه اس کے اور 

  کلوميٹر) کا فاصلہ ہے،  ١٣٧۵جغرافيائی قطب شمالی کے درميان ايک ہزار ميل (زمين کے 
اسی لئے قطب نما کی سوئی کبھی بھی زمين کے جغرافيائی قطِب جنوبی پر نہيں ٹھہرتی: نہ ہی اس کی صحيح سمت کا تعين

رتا) بلکہ بعض اوقات تو فرق اسنہيں کرتی ہے، (کيونکہ سوئی کا دوسرا سرا صحيح معنو ں ميں قطب شمالی واضح نہيں ک
  حد تک جا پہنچاتا ہے جس سے چشم پوشی ناممکن ہو جاتی ہے۔ 

 ١٣٣٢اسی بنا پر فاضل انجينئر اور عالقيدر رياضی دان جناب بريگيڈيئر جنرل حسين علی رزم آرا نے انہی آخری سالوں (
ی قطبوں کے درميان فرق کو ختم کرکے روئے ہجری شمسی) ميں اس مشکل کو بھی حل کر ديا اور مقناطيسی و جغرافيائ

زمين کے ايک ہزار مقامات کے لئے قبلہ کی سمت کو متعين کر ديا۔ (کام کی آسانی کے لئے ايک قبلہ نما ايجاد کيا جس سے
بڑی آسانی کے ساتھ ہر شخص قبلہ کی سمت کو معلوم کر سکتا ہے اور اس ميں يقين کے زياده نزديک تخمين سے کام ليا 

  ا ہے۔ هللا تعالٰی انہيں جزائے خير عطا فرمائے۔ گي
   )٣٣٧تا  ٣٣۵(الميزان جلد اول ص 

  قبلہ کے بارے ميں معاشرتی بحث
دانشمند افرا دجو معاشره کی شناخت کے ماہر اور اس فن کے استاد ہيں اگر معاشره کے آثار و خواص کے بارے ميں غور 

ح واضح ہو جائے گی کہ اصولی طور پر معاشره کا وجود ميں آنا اور انسانی و فکر سے کام ليں تو ان پر يہ بات اچھی طر
طبيعتوں کے اختالف کی وجہ سے معاشره کا مختلف قسمو ں ميں تقسيم ہونا، صرف اور صرف ايک عامل کی وجہ سے 

راک اس معنی کےہے، جس کا نام "ادراک" ہے جسے خدا نے انسان کی طبيعت ميں الہام کے طور پر وديعت فرمايا ہے، اد
اعتبار سے کہ ان کی ضروريات، جو اتفاق سے ساری کی ساری انسانوں کی بقا اور ان کی کمال تک رسائی کے لئے موثر 
ہيں، ايک دو نہيں ہيں کہ ان ايک دو ضروريات کو وه خد ہی پورا کر ليں، بلکہ ان ضروريات کو پورا کرنے کے لئے ايک 

ی ہے تاکہ وه اس معاشره کے پابند ره کر اس کی آغوش تربيت ميں پروان چڑھ کے معاشره تشکيل دينے کی ضرورت ہوت
اور اس کی امداد کے ساتھ اپنے تمام افعال و حرکات و سکنات ميں کامياب ہوں، يا باالفاظ ديگر کسی نتيجہ تک پہنچ سکيں، 

  کيونکہ تالی ہميشہ ايک ہاتھ سے تو نہيں بجتی۔ 
دراکات، يا دوسرے لفظوں ميں انہيں کچھ ذہنی صورتوں کا الہام ہوا کہ وه ادراکات اور اس ادراک کے بعد اسے دوسرے ا

ذہنی صورتيں مادی امور و ضروريات کے پورا کرنے کے لئے ايک معيار و کسوٹی قرار پائيں۔ حقيقت ميں وه ادراکات و 
ريعہ بن گئے، مثالً اس بات کا ادراک کہمعيارات انسانی طبيعت اور اس کے افعال و ضروريات کے درميان رابطہ کا ايک ذ

کونسی چيز اچھی ہے، کونسی چيز بری ہے، کونسا کام کرنا چاہئے، کونسا نہيں کرنا چاہئے، کس کام کا کرنا اس کے نہ 
کرنے سے بہتر ہے؟ نيز اس چيز کا ادراک کہ انسان اجتماع و معاشره کے مرتب و منظم کرنے کے لئے سربراه و عوام، 

يت، خصوصی امور، مشترک و مخصوص معامالت اور قوموں کے ديگر آداب و رسوم (جو اقوام، عالقہ و زمانہ ملک، ملک
کے تبديل ہونے سے بدلتے رہتے ہيں) کو معتبر سمجھے اور ان کا احترام کرے۔ يہ تمام معانی و قواعد ايسے امور ہيں کہ 
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طرف سے انسان کو ايک الہام تھا هللا تعالٰی نے جس کے ذريعہ  اگر انسانی طبيعتوں نے انہيں بنايا ہے تو يہ بھی قدرت کی
انسانی طبيعت کو لطيف بنايا تاکہ دوسرے ہر کام سے پہلے جس چيز پر انسان کا ايمان و عقيده ہے اور وه اسے خارج ميں 

نہ سمجھے تو اسے ترک  وجود ميں النا چاہتا ہے تو اسے تصور ميں ال کر ذہنی نقشوں کو جامٔہ عمل پہنائے، يا اگر مناسب
  کر دے۔ اس طرح وه اپنے ال ئحہ عمل کو پائہ تکميل تک پہنچائے گا۔ 

(جب يہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم کہتے ہيں کہ) کسی عبادت ميں خداوند سبحان کی طرف توجہ اور رخ کرنا، (البتہ يہ 
مادی امور سے منزه و مبرا ہے، حتٰی کہ اس  بات پيش نظر رکھتے ہوئے کہ خداونِد متعال مکان، سمت اور دوسرے تمام

بات سے بھی پاک و پاکيزه ہے کہ کسی مادی حس کا اس سے کوئی تعلق ہے) اگر ہم چاہتے ہيں کہ قلب و ضمير کی چار 
ديواری سے نکل کر افعال ميں سے کسی فعل کی صورت اختيار کر ليں جبکہ فعل کا تعلق ہوتا ہی ماديات سے ہے تو 

  کہنا پڑے گا کہ يہ توجہ اور رخ کرنا بصورِت تمثيل يا تمثل ہو گا۔  مجبوراً يہی
آسان و ساده لفظوں ميں يوں کہا جا سکتا ہے کہ ايک طرف تو ہم يہ چاہتے ہيں کہ عبادت کے ذريعہ ہم خدا کی طرف توجہ 

طرف اور ہر جہت و  کريں اور دوسری طرف يہ بھی ہے کہ خدا کسی ايک طرف، جہت يا سمت ميں موجود نہيں (بلکہ ہر
سمت ميں ہے) تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ہماری عبادت تمثيل و تجسم کی صورت ميں ہو، وه يوں کہ پہلے مرحلہ ميں 

ہماری قلبی توجہات، ان اختالفات کے باوجود، جو ان کی خصوصيات (مثالً خضوع و خشوع اور خوف و رجا اور عش و 
ں، دوسرے مرحلہ ميں انہی خصوصيات کو ان کی مناسب شکل و صورت ميں اپنے جذبہ) ميں پائے جاتے ہيں، پيِش نظر ہو

افعال ميں منعکس کريں، مثالً اپنے قلبی خضوع و خشوع اور اپنی ذات کی حقارت و ذلت کے اظہار کے لئے اس کی بارگاِه 
ہار کريں۔ يا اگر چاہيں کہ اپنا اقٹدس ميں سجده ريز ہو جائيں اور اس بيرونی عمل کے ذريعہ اپنے اندرون کی کيفيت کا اظ

اندونی احترام اور اس کی بارگاه ميں اپنی تعظيم کا اظہار کريں تو رکوع ميں چلے جائيں، نيز اگر چاہتے ہيں کہ اپنی جان کا
نذرانہ اس کے حضور پيش کريں تو اس کے گھر )(خانٔہ کعبہ) کے اطراف ميں طواف کريں، اگر چاہيں کہ اس کی بزرگی 

ن کريں تو سيدھے کھڑے ہو کر قيام کو بجا الئيں، اگر چاہيں کہ اس کی بارگاه ميں حاضر ہونے کے لئے خود کو پاککو بيا
  و پاکيزه کريں تو غسل و وضو کريں اور اس طرح کی دوسری تمثيالت ہيں۔ 

گی اور قلبی کيفيت ہے جو اس بات ميں بھی ذره برابر شک نہيں کہ بنده کی عبادت کی روح، اس کی وہی اندرونی و قلبی بند
وه اپنے معبود کے لئے ظاہر کرتا ہے۔ اگر يہ نہ ہو تو اس کی عبادت "بے روح" ہو گی بلکہو عبادت ہی شمار نہيں ہو گی۔ 

ليکن اس کے باوجود يہ قلبی توجہ کسی نہ کسی صورت ميں مجسم ہونی چاہئے۔ غرض عبادت کو اپنے کمال، ثبات اور 
  ے کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ وه کسی قالب ميں ڈھالی جائے۔ استقرار ميں متحقق ہون

جو کچھ اوپر بيان ہوا ہے اس ميں کسی قسم کا شک و شبہ نہيں ہے۔ اب يہ ديکھتے ہيں کہ مشرکين اپنی عبادت ميں کيا 
ود يا تو کوئی انسان کرتے تھے اور اسالم نے کيا کيا ہے؟ بس وثينوں، ستاره پرستوں اور تمام دوسرے جسم پرستوں کا معب

ہوتا يا کوئی اور جسم رکھنے والی چيز ہوتی، وه اپنے لئے ضروری سمجھتے کہ عبادت کی حالت ميں ان کا معبود ان کے 
  نزديک اور سامنے ہو، لٰہذا وه اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کيا کرتے تھے۔ 

م اسی کے بارے ميں گفتگو کر رہے ہيں، (اور اس کے بارے ميں ليکن انبياء کا دين، خصوصاً ديِن اسالم کہ فی الحال ہ
گفتگو درحقيقت دوسرے اديان کے بارے ميں گفتگو بھی ہے کيونکہ اسالم نے تمام انبياء کی تصديق کی ہے) جس طرح کہ 

ر ديا ہے، اس ہم پہلے عرض کر چکے ہيں کہ دين اسالم نے عبادت کی روح انسان کی اندرونی کيفيت اور قلبی توجہ کو قرا
کے عالوه ان حاالت کو مثالی صورت دينے کے لئے بھی ايک نقشہ پيش کيا ہے، وه يہ کہ اس نے کعبہ کو قبلہ قرار ديا ہے
اور حکم ديا ہے کہ تمام لوگ نماز کی حالت ميں قبلہ رو کھڑے ہوں، کسی مسلمان کو خواه وه روئے زمين کے کسی خطہ 

رنے کے اجازت نہيں ہے، اسی طرح بعض حاالت (مثالً بيت الخال ميں) اس کی طرف پر ہی کيوں نہ ہو، اس کے ترک ک
منہ کرکے يا پشت کرکے بيٹھنے سے منع کيا ہے، اس کے عالوه دوسرے کئی ايسے حاالت ہيں جن ميں قبلہ رو ہونا بہتر 

  ہے۔ 
ت و خلوت ميں، قيام و قعود ميں، پس اس طرح سے اسالم نے دلوں کو هللا کی طرف متوجہ کرکے طره پر ضبط کيا کہ جلو

خواب و بيداری ميں، عبادت و مراسم ميں، حتٰی کہ پست ترين اور ناپسنديده ترين حاالت ميں بھی انسان اپنے پروردگار کو 
  فراموش نہ کرے۔ يہ تو تھا انفرادی صورت ميں"قبلہ" کو شرعی حيثيت دينے کا فائده۔ 

ف پس غور سے ديکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس کے فوائد تو انفرادی فائده اب آتے ہيں اس کے اجتماعی فوائد کی طر
سے بھی زياده عجيب، اس کے آثار زياده روشن اور زياده دلنشين ہيں، اسی لئے کہ تمام لوگوں کو ان کے زمان و مکان کے

ن کے درميان فکری وحدت پيدا اختالف کے باوجود ايک نقطہ کی طرف متوجہ کيا اور ايک مرکزی نقطہ پر اکٹھا کرکے ا
کر دی، ان کے معاشرتی رشتوں کو يکجا کر ديا اور ان کے دلوں کو آپس ميں جوڑ ديا۔ يہ ايک ايسی لطيف ترين روح ہے 
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جو بشريت کے ڈھانچے ميں پھونک دی گئی ہے، ايک ايسی روح جو اپنی لطافت کی وجہ سے افراد کے تمام مادی و 
تی ہے جس سے ايک ترقی پذير معاشره، زياده سے زياده ہم آہنگ ہونے واال اتحاد اور طاقت معنوی امور ميں نفوذ کر سک

ور ترين اجتماعی صورت وجود ميں آ جاتی ہے۔ يہ ايک احسان ہے جو خداونِد متعال نے اسالمی امہ کے لئے مخصوص 
، جبکہ اس سے پہلے کئی قسم کے کر ديا ہے۔ اسی کے ذريعہ اس نے دينی وحدت اور اجتماعی شوکت کو محفوظ رکھا ہے

احزاب، گروه، ٹولے اور جماعتيں تھيں جن کے رسوم و رواج جداگانہ اور طريقہ ہائے کار مختلف تھے، حتٰی کہ دو انسان 
بھی ايسے نہيں تھے جو کسی ايک نظريہ پر متفق ہوں۔ يہ هللا کا اسالمی امہ پر بہت بڑا احسان ہے جس کے لئے ہم کمال 

  تھ اس کے سپاس گزار ہيں۔ عاجزی کے سا

  قبلہ کی تاريخی بحث
يہ بات متواتر اور قطعی ہے کہ خانۂِ کعبہ کے بانی حضرت ابراہيم عليہ السالم تھے اور اس کے بعد اطراِف کعبہ ميں رہنے

ہ کی عمارت والے ان کے فرزند حضرت اسماعيل عليہ السالم اور قبائل عين ميں سے ايک قوم بنا "جرہم" تھی۔ خانۂِ کعب
تقريباً مربع کی صورت ميں بنائی گئی جس کا ہر کونہ چاروں سمتوں (شمال، جنوب، مشرق اور مغرب) ميں سے ہر ايک 

سمت کی طرف تھا، اس کی طرز تعمير کچھ اس طرح کی تھی کہ ہوا جس طرف کی ہو، جس قدر بھی شديد ہو، اسے 
  س کا زور ٹوٹ جائے۔ نقصان نہ پہنچا سکے، بلکہ اس تک پہنچنے کے ساتھ ا

حضرت ابراہيم کی بناکرده يہ عمارت اپنی اسی حالت پر برقرار رہی يہاں تک کہ "عمالقہ" نے اسے ازسر نو تعمير کيا اور 
  پھر دوسری مرتبہ بنو جرہم نے (يا پہلے جرہم نے اور بعد ميں عمالقہ نے) اسے بنايا۔ 

جناب قصٰی بن کالب کے ہاتھوں تک پہنچی (ہجرت سے دو سو سال قبل) جب اموِر کعبہ کی زمام پيغمبِر اکرم کے جد امجد 
تو قضٰی نے اسے گرا کر از سر نو تعمير کيا اور اسے پہلے سے زياده مستحکم کيا، "دوم" (کھجور کے درخت سے ملتا 

مارت بنام جلتا درخت) کی شاخوں اور کھجور کی شاخوں سے اس پر چھت ڈالی، کعبۂِ مکرمہ کے ساتھ ہی ايک اور ع
"دارالندوه" تعمير کی جو درحقيقت ان کی حکومت اور اپنے ساتھيوں سے صالح و مشورے کا مرکز تھی۔ پھر کعبہ کی 

اطراف کو قريش کے مختلف قبائل کے درميان تقسيم کر ديا کہ ہر قبيلہ نے اس کے اطراف ميں "مطاف" (مقام طواف) کے 
  ں کے دروازے مطاف کی طرف کھلتے تھے۔ کنارے اپنے اپنے مکان بنا لئے جن کے گھرو

بعض روايات کے مطابق بعثِت نبوی سے پانچ سال پہلے ايک زبردست سيالب آيا جس کی وجہ سے خانۂِ کعبہ منہدم ہو گيا 
اور قريش کے قبائل نے اس کی تعمير کا کام اپنے ذمہ ليا۔ اس کی تعمير کا کام ايک رومی باشنده بنام "ياقوم" نے سرانجام 
ديا اور مصر کے ايک "بڑھئی" نے اس ميں اس کا ہاتھ بٹايا۔ جب تعمير اس مرحلہ پر پہنچی جہاں "حجراسود" کو نصب 

کرنا تھا تو ان کے قبائل کے درميان جھگڑا کھڑا ہو گيا کہ يہ شرف کون سا قبيلہ حاصل کرے! آخرکار سب کا متفقہ فيصلہ 
سال کی تھی،  ٣۵وسلم) ہی نصب کريں جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک  ہوا کہ اسے (حضرت) محمد (صلی هللا عليہ وآلہ

  اور ان لوگوں کو آپ کی عقلمندی و محکم سوچ کا پختہ يقين ہو چکا تھا۔ 
چنانچہ آنحضرت نے حکم ديا کہ ايک چادر بچھائی جائے، اس پر حجر اسود کو رکھ ديا جائے اور قبائل کو حکم ديا کہ اس 

کو پکڑ کر اٹھائيں اور حجر اسود کو اپنی جگہ يعنی کعبہ کے مشرقی رکن تک لے جائيں۔ جب  چادر کے چاروں کونوں
  حجر اسود کو اسی جگہ تک لے جايا گيا تو آپ ہی نے اسے اٹھا کر وہيں پر نصب فرما ديا۔ 

ئيں، لٰہذا اس چونکہ خانہ کعبہ کی تعمير کے اخراجات کافی سنگين تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کی ہمتيں جواب دے گ
کی بلندی کو اسی جگہ تک ہی رہنے ديا جو اس وقت ہے اور سابقہ عمارت کے حصہ سے حجر اسماعيل کی طرف سے 

 ايک حصہ تعمير ہونے سے ره گيا جو حجر اسماعيل ہی کا حصہ بن گيا کيونکہ اسے سابقہ عمارت سے چھوٹا بنايا گيا تھا۔ 
يہاں تک کہ يزيد بن معاويہ کے دور ميں عبدهللا بن زبير حجاز پر مسلط ہوا۔  يہ عمارت اسی طرح اپنے حال پر باقی رہی

يزيد نے اس کی سرکوبی کے لئے حصين (بن نمبر) ملعون کی کمان ميں ايک لشکر بھيجا۔ فريقين کے درميان زوروں کی 
ے شروع کر ديئے۔ اس جنگ ہوئی جس کے نتيجہ ميں يزيد کے لشکر نے منجنيقوں کے ذريعہ شہِر مکہ پر پتھر برسان

طرح خانۂِ کعبہ کی تباہی ہوئی اور منجنيقوں کے ذريعہ شہر پر برسائی جانے والی آگ نے کعبہ کے پردے اور لکڑيوں کو 
  جال ڈال۔ 

جب يزيد کی ہالکت کے بعد جنگ ختم ہو گئی تو ابِن زبير نے کعبہ کو ازسر نو تعمير کرنے کا فيصلہ کيا۔ اس کے حکم کے
سے اعلٰی قسم کا گچ (جپسم) منگئوايا گيا، اسے گچ سے تعمير کيا گيا، حجر اسماعيل کو بھی خانہ کعبہ کا جزو  مطابق يمن

بنا ديا گيا اور کعبہ کا دروازه جو پہلے بلندی پر نصب تھا، اسے سطح زمين پر نصب کيا گيا۔ پھر پرانے دروازے کے 
وازے سے اندر آئيں اور دوسرے سے باہر نکل جائيں۔ کعبہ کی بلندی بالمقابل ايک اور دروازه رکھا گيا تاکہ لوگ ايک در
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ستائيس ہاتھ (تقريبًا ساڑھے تيره ميٹر) رکھی گئی اور جب کعبہ کی تعمير سے فراغت ملی تو اسے مشک و عنبر کے ساتھ 
 کام سے فراغت ہوئی۔ ھ ميں اسے اس  ۶۴رجب  ١٧اندر و باہر سے معطر کر ديا گيا اس پر ريشم کا غالف چڑھايا گيا اور 

جب عبدالملک بن مروان تخت خالفت پر بيٹھا تو اس نے اپنے لشکر کے سردار حجاج بن يوسف کو حکم ديا کہ عبدهللا بن 
زبير کی سرکوبی کے لئے مکہ جائے۔ چنانچہ حجاج نے اس شکست دی اور قتل کر ديا، پھر وه خود بيت هللا کے اندر گيا 

انہ کعبہ کی جس قسم کی تعمير کی تھی، اس نے اس سے عبدالملک کو اطالع دی، عبدالملک نے اور عبدهللا بن زبير نے خ
حکم ديا کہ عبدهللا بن زبير کی تعمير کو ختم کرکے کعبہ کو اس کی پہلی صورت ميں تعمير کيا جائے۔ اس کے حکم کے 

کر قريش کی رکھی ہوئی بنياد تک جا پہنچا مطابق حجاج کعبہ کی شمالی ديوار سے چھ ہاتھ اور ايک بالشت کے برابر گرا 
اور اپنی تعمير کو اسی بنياد پر استوار کيا، اس کے مشرقی دروازه کو جسے ابن زبير نے سطِح زمين پر نصب کيا تھا، اوپر

رکھا ہوالے جا کر اس کی پہلی جگہ (سطِح زمين سے تقريباً ڈيڑھ يا دو ميٹر اوپر) نصب کيا، اس کے مقابل ميں ابن زبير کا 
 مغربی دروازه بھی اس نے بند کر ديا۔ اس کے بعد عمارت سے بچ جانے والے پتھروں سے کعبہ کی زمين کو فرش کر ديا۔ 

ھ ميں سلطان عثمانی برسِر اقتدار آيا ٩۶٠کعبہ کی يہی کيفيت سلطان سليمان عثمانی (ترکی) کی حکومت تک باقی رہی۔ جب 
ھ برسراقتدار آيا تو اس نے کعبہ کی مرمت  ١١٢١ديا اور جب سلطان احمد عثمانی  تو اس نے کعبہ کی چھت کو تبديل کر

  کی۔ 
ھ ميں ايک بہت بڑے سيالب نے اس کی شمالی و مشرقی و مغربی ديواروں کو کافی نقصان پہنچايا تھا  ١٠٣٩پھر چونکہ 

ھ  ١٣٧۵گئی۔ اس کے بعد سے  اس لئے سلطان مراد چہارم، ايک عثمانی بادشاه، کے حکم کے مطابق اس کی مرمت کی
  شمسی) تک اس ميں کسی اور قسم کی تبديلی رونما نہيں ہوئی۔  ١٣٣۵(مطابق 

  خانۂِ کعبہ کی شکل و صورت
خانۂِ کعبہ تقريباً مربع شکل کا ايک مکان ہے جو نيلے رنگ کے ٹھوس پتھروں سے بنايا گيا ہے اس کی بلندی سولہ ميٹر 

هللا عليہ وآلہ وسلم کے زمانہ ميں اس سے کہيں کم بلندی تھی فتِح مکہ کی روايات سے  ہے جبکہ حضرت رسول خدا صلی
جو بات ثابت ہوتی ہے وه يہ ہے کہ اس وقت حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کندھوں 

  ے اس مدعا کو ثابت کرتی ہے۔ پر سوار کرکے اس ميں موجود بتوں کو تڑوايا جو چھت کے ساتھ تھے، اور يہ ہمار
اس کا شمالی حصہ جہاں پر ميزاِب رحمت اور حجِر اسماعيل ہے، اسی طرح اس کے مقابل ميں اس کا جنوبی حصہ دس 
ميٹر اور دس سينٹی ميٹر لمبے ہيں، جبکہ مشرقی حصے کی لمبا ئی جس ميں کعبہ کا دروازه بھی دو ميٹر کی بلندی پر 

کے مغربی حصے کی لمبائی باره ميٹر ہے۔ حجِر اسود مطاف سے ڈيڑھ ميٹر کی بلندی پر اس نصب ہے اور اس کے مقابل 
کے جنوبی حصے کی ابتدا ميں نصب ہے۔ حجر اسود ايک ٹھوس، بھاری اور بيضوی شکل کا غيرتراشيده سرخی مائل سياه 

خودبخود جوش کھانے کی وجہ سےرنگ کا پتھر ہے۔ اس ميں رنگ کے داغ اور زرد رنگ کی رگيں دکھائی ديتی ہيں، جو 
  دراڑيں بن چکی ہيں 

خانۂِ کعبہ کے چاروں کونے قديم االيام سے چار ارکان کے نام سے موسوم چلے آ رہے ہيں، شمالی رکن کو "رکن عراقی" 
سود کہتے ہيں مغربی رکن کو "رکِن شامی" کہتے ہيں، جنوبی رکن کو "رکِن يمانی" اور رکِن شرقی کو کہ جس ميں حجر ا

نصب ہے، "رکِن اسود" کہتے ہيں۔ خانہ کعبہ کے دروازے سے لے کر حجر اسود تک کی درميانی منزل کو "ملتزم" کہتے 
  ہيں کيونکہ کعبہ کا زائر اور طواف کرنے واال دعا و استغاثہ کرتے وقت اسی حصے سے متوسل ہوتا ہے۔ 

ا پرنالہ) کہتے ہيں۔ سب سے پہلے حجاج بن يوسف نے شمالی حصے کی ديوار پر پرنالہ کو "ميزاِب رحمت" (يا رحمت ک
ميں وہاں سے ہٹا کر چاندی کا پرنالہ لگايا۔ پھر  ٩۵۴اسے ايجاد کيا اور بعد ميں عثمانی بادشاه سلطان سفيان ترکی نے اسے 

نيلے رنگ کی  ھ ميں اس کی جگہ چاندی کا ميناکاری شده پرنالہ لگايا۔ اس پر گہرے ١٠٢١عثمانی بادشاه سلطان احمد نے 
ھ کے آخر ميں سلطان عبدالمجيد عثمانی (ترکی)  ١٢٧٣ميناکاری کی گئی تھی اور اس کے فاصلوں ميں سونا لگايا گيا تھا۔ 

  نے اسے يکسر سونے ميں تبديل کر ديا، آج تک وہی پرنالہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ 
ے ہيں۔ حطيم نيم دائره ميں ہے يہ اس عمارت کا حصہاسی پرنالے کے مقابل ميں قوس نما ايک ديوار ہے جسے "حطيم" کہت

ہے جس کے دونوں اطراف اس کے شمالی (شرقی و جنوبی () اور مغربی کونے پر جا کر ختم ہو جاتے ہيں۔ البتہ يہ 
ودونوں اطراف مذکوره زاويہ سے متصل نہيں ہيں، بلکہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہيں۔ اس کے دونوں 

ف سے دو راہرو ہيں جن کی لمبائی دو ميٹر اور تيس سينٹی ميٹر ہے۔ اس قوسی ديوار کی بلندی ايک ميٹر اور چوڑائی اطرا
ڈيڑھ ميٹر ہے۔ اس کے اندر نقش و نگار سے مزين پتھر لگے ہوئے ہيں۔ اس قوس نما ديوار کا درميانی فاصلہ اندر سے لے 

  سينٹی ميٹر ہے۔  ۴۴ميٹر اور  ٨کر کعبہ کی ديوار کے درميان تک 
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حطيم اور اس قوس نما ديوار کی درميانی فضا کو "حجر اسماعيل" کہتے ہيں جس کا تقريباً تين ميٹر کا حصہ حضرت ابراہيم
عليہ السالم کے بنائے ہوئے کعبہ ميں شامل تھا ليکن بعد ميں اسے اس سے باہر نکال ديا گيا۔ اسی لئے اسالم ميں واجب ہے 

طواف کرتے وقت حجر اسماعيل کو بھی اسی ميں شامل کيا جائے تاکہ حضرت ابراہيم کے زمانہ کا پورا  کہ خانۂِ کعبہ کا
  کعبہ طواف ميں شامل ہو جائے۔ 

اس فضا کا بقيہ حصہ حضرت اسماعيل اور حضرت ہاجره کی گوسفندوں کا باڑه ہوتا تھا۔ بعض حضرات کے بقول يہی جگہ 
  فن ہے۔ حضرت اسماعيل اور حضرت ہاجره کا مد

يہ تھا خانۂِ کعبہ کا ہندسہ کے لحاظ سے ايک تفصيلی جائزه۔ وه تبديلياں جو اس ميں رونما ہوتی رہيں اور وہاں پر انجام پانے
والی رسومات، جو اسالم سے پہلے رائج تھيں، چونکہ ہمارے موضوع سے ان کا تعلق نہيں ہے، لٰہذا انہيں بيان کرنے کی 

  ضرورت نہيں۔ 

  بہغالِف کع
ہم سوره بقره ميں حضرت ہاجره اور حضرت اسماعيل کے بارے ميں آيات کی تفسير ميں ان روايات کو بيان کر چکے ہيں 

جو سرزميِن مکہ ميں ان کے تشريف النے کے بعد کے حاالت کو بيان کرتی ہيں، ان روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ خانۂِ 
  ہاجره نے اس کے دروازے پر ايک پرده لٹکا ديا تھا۔ کعبہ کی تعمير کے مکمل ہو جانے کے بعد حضرت 

ليکن وه غالف جو کعبہ کے تمام اطراف پر چڑھايا جاتا تھا، اس بارے ميں يہ کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز شاہاِن يمن ميں 
ھانپا۔ وه سے ايک شخص بنام ابوبکر اسعد نے کيا۔ اس نے خانہ کعبہ کو چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے غالف کے ساتھ ڈ

ايک ايسا پرده تھا جس کے حواشی کو نقرئی تاروں سے بنايا گيا تھا۔ مذکوره بادشاه کے بعد اس کے جانشينوں نے اسی 
سلسلے کو جاری رکھا۔ اس کے بعد لوگ آتے رہے اور مختلف انداز کے مطابق اس پر غالف چڑھاتے رہے اور وه يوں کہ 

نی جب ايک غالف کہنہ ہو جاتا تو اس کے اوپر ايک نيا غالف چڑھا ديتے يہاں غالف کے اوپر غالف چڑھايا جاتا رہا۔ يع
تک قصٰی بن کالب کا زمانہ آ گيا۔ انہوں نے غالِف کعبہ کے لئے عربوں کے ذمہ لگا ديا کہ باہمی چنده کرکے اس پر ساالنہ 

ان کی اوالد ميں چلتا رہا جن ميں سے ابو نيا غالف چڑھايا جائے۔ (اور ہر قبيلہ کے ذمہ ايک حصہ مقرر کر ديا)۔ يہی سلسلہ
  ربيعہ بن مغيره ايک سال يہ غالف چڑھاتے اور دوسرے سال قريش کے ديگر قبائل۔ 

حضرت رسول خدا کے زمانہ ميں آنجناب نے خانۂِ کعبہ پر يمانی چادر کا غالف چڑھايا اور يہ سلسلہ جاری رہا يہاں تک کہ
زيارت کے لئے آيا تو بيت هللا کے خدام نے کعبہ کی چھت پر کپڑوں کے انبار کی  ايک عباسی خليفہ مہدی بيت هللا کی

شکايت کی اور کہا کہ پہلے ہی اس پر کپڑوں کا کافی بوجھ ہے، اگر يہ سلسلہ جاری رہا تو اس بات کا انديشہ ہے کہ کہيں 
تار ليا جائے اور ہر سال اس پر صرف يہ چھت ہی زمين بوس نہ ہو جائے۔ مہدی عباسی نے حکم ديا کہ تمام غالفوں کو ا

  ايک غالف چڑھايا جائے۔ يہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ 
البتہ کعبہ کے اندر بھی ايک غالف ہے، اور سب سے پہلے جس نے اندر غالف چڑھايا وه حضرت عباس بن عبدالمطلب کی

  نے پر غالف چڑھايا۔ والده تھيں جنہوں نے اپنے بيٹے عباس کے لئے نذر مانی تھی اور اس کے پورا ہو

  خانٔہ کعبہ کی قدرو منزلت
خانۂِ کعبہ مختلف اقوام و امم ميں احترام و عظمت کے لحاظ سے خاص اہميت کا حامل رہا ہے، مثالً اہِل ہند اس کا اس لئے 

ہ ميں سے ايک احترام و تعظيم کرتے تھے کہ وه اس بات کے معتقد تھے کہ "سليفا" جو ان کے عقيده کے مطابق اقانيم ثالث
"اقنوم" ہے کی روح حجر اسود ميں حلول کر چکی ہے اور حلول اس وقت ہوا جب "سليفا" اپنی بيوی کے ہمراه حجاز کی 

  زيارت کی غرض سے حجِر اسود کی زيارت کو آيا۔ 
ت گھروں ميں اسی طرح فارسيوں ميں "صابئن" اور کلدانی بھی اس کی تعظيم کرتے تھے ان کا عقيده تھا کہ "کعبہ" ان سا

  سے ايک ہے جن کا تقدس مسلم ہے۔ ان سات گھروں ميں کی تفصيل يہ ہے: 
  ۔ "مارس" جو اصفہان کے پہاڑ کی ايک چوٹی پر واقع ہے۔ ٢۔ "خانہ کعبہ" ١
  ۔ "مندوسان" جو بالِد ہند ميں واقع ہے۔ ٣
  ۔ "نوبہار" جو بلخ ميں ہے۔ ۴
  ۔ "بيت غمدان" جو يمن کے شہر صلفأ ميں ہے۔ ۵
  ۔ "کاؤسان" جو صوبہ خراسان کے شہر، فرغانہ ميں ہے۔ ۶
  ۔ وه گھر جو چين کے ايک بلندترين شہر ميں ہے۔ ٧



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

 
 

نيز يہ بھی کہا جاتا ہے کہ "کلدانيوں" کا يہ عقيده تھا کہ خانۂِ کعبہ ستاره زخل کا گھر ہے کيونکہ يہ ايک تاريخی گھر ہے 
  اور اس کی عمر کافی طوالنی ہے۔ 

لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے کيونکہ وه سمجھتے تھے کہ "ھرُمز" کی روح اس ميں حلول کر چکی قديم فارس کے 
  ہے اور بعض اوقات وه خانۂِ کعبہ کی زيارت بھی کيا کرتے تھے۔ 

  يہودی بھی اس کی تعظيم کرتے تھے اور وہاں جا کر ديِن ابراہيمی کے مطابق عبادت کيا کرتے تھے۔ 
ر کچھ تصويريں اور بتوں کے مجسمے بھی تھے جن ميں حضرت ابراہيم اور حضرت اسماعيل کی خانۂِ کعبہ کے اند

تصويروں کے مجسمے بھی شامل تھے۔ جن کے ہاتھوں ميں "ازالم" کی چھڑياں تھيں۔ انہی مجسموں ميں "مريم عذرا" اور 
م يہودی بھی کرتے تھے اور نصرانی "عيسٰی مسيح" کے مجسمے بھی تھے۔ يہ بات اس امر کی شاہد ہے کہ کعبہ کا احترا

  بھی۔ 
عرب بھی اس کی مکمل تعظيم کرتے تھے اور اسے خداوند کا گھر سمجھتے تھے، اس کی زيارت کے لئے چاروں طرف 
سے سمٹ کر آتے تھے اور اسے ابراہيم عليہ السالم کا بنايا ہوا گھر جانتے تھے۔ اسی طرح حج کا مسئلہ بھی عربوں کے 

  تھا جو وراثت کے طور پر ان کی نسلوں ميں چال آ رہا تھا۔  دين کا ايک جزو

  خانہ کعبہ کی توليت
ابتدا ہی سے خانۂِ کعبہ کی توليت حضرت اسماعيل عليہ السالم کے پاس تھی۔ ان کے بعد ان کی اوالد کے پاس آ گئی۔ يہ 

کرکے ان پر غلبہ حاصل کر ليا اور کعبہ  سلسلہ چلتا رہا، يہاں تک کہ "بنوجرھم" نے حضرت اسماعيل کے خاندان پر حملہ
کی توليت بھی ان سے چھين کر اپنے ساتھ مخصوص کر لی۔ بنی جرہم کے بعد يہ توليت "عمالقہ" کے قبضہ ميں آ گئی۔ 

  عمالقہ، بنی کرکر ميں سے ايک قبيلہ تھا جو بنی جرہم کے ساتھ برسِر پيکار رہتا تھا۔ 
نی منزليں بدلتے رہتے تھے۔ ان کا خانہ بدوشی کا يہ سفر مکہ کے نشيبی عالقوں ميںعمالقہ ہر سال سردی اور گرمی ميں اپ

  جاری رہتا جبکہ بنی جرہم کے لوگوں کی خانہ بدوشی کا سرمائی اور گرمائی سلسلہ مکہ کے باالئی عالقوں ميں ہوتا۔ 
مال تو خانۂِ کعبہ کی توليت بھی ان کے  حوادثاِت زمانہ کے تحت بنی جرہم کو ايک بار پھر عمالقہ پر غلبہ پانے کا موقع

قبضہ سے واپس لے لی اور تقريباً تين سو سال تک وه اس کے متولی رہے، انہوں نے حضرت ابراہيم کے بنا کرده گھر ميں 
  کچھ ترميمات و اضافے کئے اور اس کی ديواروں کو بلند کيا، 
ر ان ميں قدرت و شوکت پيدا ہوئی تو مکہ کی سرزمين ان جب حضرت اسماعيل عليہ السالم کی نسل بڑھی، پھلی پھولی او

کے لئے تنگ ہوتی نظر آئی، مجبوراً انہيں يہ فيصلہ کرنا پڑا کہ بنی جرہم کو مکہ سے باہر نکال ديا جائے۔ باآلخر جنگ و 
  جدال کے ذريعہ انہيں وہاں سے بھگا ديا گيا۔ 

مرو بن لحی" تھا۔ اس نے مکہ پر قبضہ کرکے خانۂِ خانہ کی ان دنوں حضرت اسماعيل کی اوالد کا سردار اور بزرگ "ع
توليت خود سنبھال لی يہ وہی عمرو بن لحی تھا جس نے خانۂِ کعبہ کی چھت پر بت رکھ ديئے تھے اور لوگوں کو ان کی 

سے اپنے پرستش کی دعوت دی تھی، سب سے پہال بت جو کعبہ کی چھت سے متصل ہوا اس کا نام "ہُبل" تھا۔ جسے وه شام
ساتھ مکہ اليا اور خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر رکھ ديا تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ دوسرے بت النے لگا يہاں تک کہ ايک بہت 

بڑی تعداد ميں بت جمع ہو گئے، بت پرستی کا رواج عربوں ميں پھيل گيا اور حضرت ابراہيم عليہ السالم کا بتايا ہوا "دين 
  کی بساط لپيٹ دی گئی۔ حنيف" اور "توحيدپرستی" 

  اسی مناسبت سے بنی جرہم کا ايک شاعر بنام "شحنہ بن حلف" عمرو بن لحی کو مخاطب کرکے کہتا ہے 
  يا عمرو انک قد احدئت الھة۔ شتی بمکة حول البيت انصابا 

  وکان البيت رب واحد ابدا۔ فقد جعلت لہ فی الناس او بابا 
  للبيت حجابا  لتعرفن بان هللا فی مھل۔ سيصطفی دونکم

يعنی۔ اے عمرو! يہ تو ہی تھا جس نے مختلف خدا گھڑ کر بيت هللا کے اطراف ميں نصب کر ديئے۔ خانۂِ کعبہ کا تو صرف 
ايک ہی ابدی رب ہے، مگر يہ تو تھا کہ لوگوں کو شرک و مختلف خداؤں (ارباب) کی طرف دعوت دی۔ تمہيں بہت جلد 

مستقبل قريب ميں تمہيں ہٹا کر اپنے گھر کے لئے دوسروں کو حاجب و نگہبان مقرر  معلوم ہو جائے گا کہ خداونِد تعالیٰ 
  فرمائے گا۔ 

خانۂِ خدا کی توليت "حليل خزاعی" کے زمانہ تک اسی طرح بنی خزاعہ ميں باقی رہی، اور حليل نے اپنے بعد يہ توليت 
لنے اور بند کرنے يا بااصطالح "کليد برداری" کا اختيار اپنی بيٹی کو جو قصٰی بن کالب کی زوجہ تھيں، خانۂِ کعبہ کے کھو

بنی خزاعہ ميں سے ايک شخص "ابوغبئان" خزاعی کو دے ديا۔ ليکن ابو غبئان نے ايک اونٹ اور ايک پيالہ شراب کے بدلہ
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تيار کر گيا کہ يہ منصب قصی بن کالب کے ہاتھوں بيچ ديا، ابو غبئان کا يہ اقدام عربوں ميں ايک ضرب المثل کی حيثيت اخ
جب بھی کوئی احمقانہ اور نقصان ده معاملہ طے پاتا تو وه کہتے "اخسر من صفتة ابی غبئان" يعنی يہ معاملہ تو ابی غبئان 

  کے معاملہ سے بھی زياده نقصان ده ہے۔ 
انۂِ کعبہ کی از سرانجام کار کعبہ کی توليت اور سرپرستی مکمل طور پر قريش ميں منتقل ہو گئی، اور قصٰی بن کالب نے خ

نو تعمير کی جيسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہيں۔ يہ صورت حال اسی طرح باقی رہی يہاں تک کہ آنحضرت صلی هللا عليہ 
وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کيا اور خانۂِ کعبہ کے اندر جا کر حکم ديا کہ کعبہ ميں موجود تمام تصويروں اور بتوں کو مٹا ديا 

وں کو توڑ ديا گيا اور تصويريں مٹا دی گئيں، مقاِم ابراہيم کو جس پر آنجناب کے دونوں قدموں کے نشان ہيں جائے چنانچہ بت
اور اس وقت تک کعبہ کے نزديک ايک طرف ميں تھا، اٹھا کر اس کی اسی جگہ پر مدفون کر ديا جہاں پر اب ہے اور آج 

ن ستونوں پر چھت بنی ہوئی ہے۔ طواف کرنے کے بعد خانۂِ خدا اس پر ايک قبہ سا بنا ہوا ہے جس کے چار ستون ہيں اور ا
  کے زائر اس کے ساتھ نماِز طواف پڑھتے ہيں۔ 

کعبہ اور اس سے متعلق ديگر چيزوں کے بارے ميں روايات بہت زياده ہيں ليکن ہم نے صرف اسی پر اکتفا کيا ہے، وه بھی 
  ت پڑھنے کے وقت اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ صرف اسی لئے کہ قارئين کو حج اور کعبہ سے متعلق آيا

اس گھر کی جسے خدا نے بابرکت اور ہدايِت خلق کا موجب قرار ديا ہے ايک خاصيت يہ بھی ہے کہ اسالم کے کسی بھی 
 فرقہ نے اس کی شان اور عظمت کے بارے ميں آج تک اختالف نہيں کيا۔ 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ٣فصل۔

  تقبل (بوسہ)

  
  

   ٣١ص  ٣٢٧١

  بوسہ لينا) ١(

۔ اوالد کا بوسہ لينا رحمت ہے، بيوی کا بوسہ لينا شہوت ہے، والدين کا بوسہ لينا عبادت ہے اور (دينی) بھائيوں کا، ١۶٢٨٠
  بوسہ دين داری ہے۔ 

   ٩٣ص  ١٠۴(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ منہ کے بوسے لينا صحيح نہيں ہيں سوائے بيوی کے يا چھوٹی اوالد کے۔ ١۶٢٨١

   ۴١ص  ٧۶۔ بحاراالنوار جلد ١٨۶ص  ٢امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 
پھی يا خالہ کو بوسہ دے اور وه اس وقت ۔ جب تم ميں سے کوئی شخص اپنی کسی محرم خاتون مثالً، بہن، پھو١۶٢٨٣

حيض کی حالت ميں ہو تو اسے چاہئے کہ اس کی پيشانی، آنکھوں اور سر کے درميان بوسہ دے۔ اس کے رخسار اور منہ 
  پر بوسہ دينے سے اجتناب کرے۔ 

   ۴٢ص  ٧۶(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) بحار االنوار جلد 
نصاری) کہتے ہيں کہ ميں حضرت رسول خدا کی خدمت ميں حاضر ہوا اور آپ پر سالم کيا تو آپ نے ۔۔۔جابر (بن عبدهللا ا

  ميرا ہاتھ پکڑ کر بھينچا اور فرمايا: "انسان کا اپنے بھائی کے ہاتھ کو بھينچنا بھی بوسہ ہوتا ہے" 
   ٢٣ص  ٧۶(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

باقر عليہ السالم فرماتے ہيں کہ جابر انصاری نے کہا: "رسول خدا نے "مکاعمہ" اور  ۔ حضرت امام محمد١۶٢٨٣
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  "مکامعہ" سے منع فرمايا ہے۔ 
اور "مکاعمہ" مرد کا مرد کے بوسے لينا ہے، اور "مکامعہ" مرد کا مرد کے ساتھ بغير ضرورت کے ايک ہی چادر ميں 

  سونا ہے۔ 
   ٢١ص  ٧۶بحاراالنوار جلد 

   ٢۔ (٣٢٧٢

  مٔومن کا بوسہ
۔ يقيناً تمہيں ايک نور عطا کيا گيا ہے جس کے ذريعہ تم دنيا ميں پہچانے جاتے ہو حتٰی کہ اگر تم ميں سے کوئی ١۶٢٨۴

  شخص اپنے (مٔومن) بھائی کی مالقات کرے تو اسے چاہئے کہ وه اس کی پريشانی پر نور کی جگہ کا بوسہ لے۔ 
   ٣٧ص  ٧۶بحاراالنوار جلد  ۵۶۶ص  ٨لشيعہ جلد (امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل ا

۔ نہ تو کسی شخص کے سر کو بوسہ ديا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہاتھوں کو سوائے رسول هللا کے سر اور ہاتھوں، يا ١۶٢٨۵
پھر جس شخص کے ذريعہ رسول خدا کو بوسہ دينا مقصود ہو۔ (يعنی اس کی مراد يہ ہو کہ اس طرح گويا ميں رسول خدا 

  ہاتھوں يا سر کو چوم رہا ہوں) کے 
   ٣٧ص  ٧۶، بحاراالنوار جلد ۵۶۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد ص 

; عبداللہبن عمر ايک واقعہ بيان کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ ہم ان (حضرت رسول خدا) کے قريب پہنچے اور آپ 9۔ ١۶٢٨٧
  کے ہاتھوں کے بوسے لئے۔ 

  ۔۵٢٢٣سنن ترمذی حديث 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ۴فصل۔

  قتل 

  
١( ٣٢٧٣(   

  قتِل انسان

  قرآن مجيد:
   )٣٢جميعاً (مائده/…………………………من اجل ذالک

ترجمہ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائيل پر واجب کر ديا تھا کہ جو شخص کسی کو نہ تو جان کے بدلہ اور نہ ہی زمين ميں
فساد پھيالنے کی سزا ميں (بلکہ ناحق) قتل کر ڈالے گا تو گويا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈاال اور جس نے ايک آدمی کو

  و جال ليا۔ زنده کر ديا تو گويا اس نے سب لوگوں ک
   )٣٣…سلطان (بنی اسرائيل……………………………………وال تفتلوا النفس

ترجمہ۔ اور جس جان کا مارنا اللہنے حرام کيا ہے اسے قتل نہ کرنا، مگر جائز طور پر اور جو شخص ناحق مارا جائے تو 
  … ہم نے اس کے وارث کو (قاتل پر قصاص کا) کا اختيار ديا ہے

   ٩٣۔٩٢۔٢٩لئے مالحظہ ہو سوره نساءء/(قوِل مٔولف مزيد آيات کے 
   ٩۔ تکوير/۶٨فرقان/ ٧۴الکھف/ ٣٣۔٣١۔ بنی اسرائيل/١۵١۔ ١۴٠۔١٣٩۔ انعام/٣٢۔٢٨مائده/
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  حديث شريف
۔ سب سے بڑا سرکش اور نافرمان وه انسان ہے جو ايسے شخص کو قتل کرے جس نے اسے قتل نہيں کيا يا ايسے ١۶٢٨٨

  ۔ شخص کو مارے جس نے اسے نہيں مارا
   ١٢۶(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) امالی صدوق ص 

; هللا تعالٰی کا سب سے بڑا نافرمان اور اس کے آگے سرکشی کرنے واال شخص وه ہے جو ايسے شخص کو قتل 9۔ ١۶١٨٩
  کرے جس نے اسے قتل نہيں کيا اور ايسے شخص کو مارے جس نے اسے نہيں مارا۔ 

   ۶ص  ١٩سالم) وسائل الشيعہ جلد امام جعفر صادق عليہ ال
۔ بنده اس وقت تک دين کی دی ہوئی آزاد فضاؤں ميں رہتا ہے جب تک کسی ناحق خون ميں اپنے ہاتھ رنگين نہيں ١۶٢٩٠

  کرتا۔ 
   ٣٩٩٠٧(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنز العمال حديث 

  اور اس کتاب ميں  ۵ ص ١٩(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 
   ٢٧٢ص  ٧"بنده" کی بجائے "مٔومن" کا لفظ ہے۔ فروع کافی جلد 

۔ بنده کا دل ہميشہ اس وقت تک ترغيب اور خوف کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وه کسی کا ناحق خون نہيں ١۶٢٩١
ی وجہ سے اس کی رنگت ايسی سياه ہو جاتی بہاتا۔ پھر جب وه کسی کا ناحق بہاتا ہے تو اس کا دل الٹا ہو جاتا ہے اور گناه ک

  ہے جيسے کالی تارکول ہوتی ہے، اس کے بعد وه نہ تو نيکی کو نيکی جانتا ہے اور نہ ہی برائی کو برائی۔ 
   ٣٩٩۵١(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزل العمال حديث 

  خون کا مقدمہ ہو گا۔  ۔ قيامت کے دن سب سے پہلے جس مقدمہ کا فيصلہ ہو گا وه١۶٢٩٢
۔ اسے بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ٢٩٢ص  ٣، الترغيب و الترہيب جلد، ٣٩٨٨٧(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  ماجہ نے بھی روايت کيا ہے۔ 
دان ; هللا تعالٰی قيامت کے دن سب سے پہلے جس چيز کا فيصلہ فرمائے گا وه خون کا فيصلہ ہو گا۔ چنانچہ فرزن9۔ ١۶٣٩٣

آدم (ہابيل و قابيل) کو هللا کے سامنے پيش کيا جائے گا اور هللا تعالٰی ان کے درميان فيصلہ کرے گا۔ پھر ان لوگوں کو پيش 
کيا جائے گا جو ان کے زمانہ سے قريب تر ہوں گے۔ اس سلسلہ ميں کوئی شخص باقی نہيں بچے گا۔ پھر اس کے بعد 

قاتل کے ہمراه ہو گا، اس کا چہره خون سے رنگين ہو گا اور بارگاِه رب العزت دوسرے لوگ پيش ہوں گے، ہر مقتول اپنے 
ميں عرض کرے گا: "خداوندا! اس نے مجھے قتل کيا: "اس پر هللا تعالٰی قاتل سے کہے گا "کيا تو نے اسے قتل کيا تھا؟" اس

  وقت وه کوئی بات نہيں چھپا سکے گا۔ 
   ۴ص  ١٩(حضرت رسول اکرم) وسائل الشيعہ جلد 

; هللا تعالٰی نے حضرت موسٰی بن عمران کی طرف وحی فرمائی: "اے موسٰی! بنی اسرائيل سے کہہ دو کہ اے 9۔ ١۶٢٩۴
بنی اسرائيل! کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو کيونکہ تم ميں سے جو شخص کسی کو دنيا ميں قتل کرے گا اسے اس کے 

  جس طرح اس نے قتل کيا ہو گا۔"  بدلہ ميں ايک الکھ مرتبہ اسی طرح قتل کيا جائے گا
   ۶ص  ١٩(حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

۔ خون بہانے کے معاملہ ميں تمہيں تمہارے دونوں ہاتھوں کا کھال ہونا مغرور نہ کر دے اس لئے کہ قاتل کے لئے ١۶٣٩۵
! هللا تعالٰی کی طرف سے ايک ايسا قاتل بھی ہے جس ميں اسے کبھی  موت نہيں آئے گی۔ لوگوں نے عرض کيا: "يارسوال
  وه کونسا ايسا قاتل ہے جسے موت نہيں آئے گی؟" فرمايا: "جہنم"! 

   ۴ص  ١٩(حضرت رسول اکرم) وسائل الشيعہ جلد 
  ; هللا تعالٰی کے نزديک تمام دنيا کا يکبارگی خاتمہ کر دينا ناحق خون بہائے جانے سے زياده آسان ہے۔ 9۔ ١۶٢٩۶

  اسے بيہقی نے بھی روايت کيا ہے۔  ٢٩٣ص  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 
۔ (قيامت کے دن) مقتول اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور رب العزت کے حضور اس حالت ميں پيش ہو گا ١۶٢٩٧

کہ "اے پرورگار! اس سے پوچھ کہ اس کہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہو گا۔ وه بارگاه رب العزت ميں فرياد کرے گا 
نے مجھے کيوں قتل کيا تھا؟" هللا تعالٰی اس سے سوال کرے گا: "تونے اسے کيوں قتل کيا تھا؟" وه جواب دے گا: "ميں نے 

  اسے فالں شخص کو عزت دينے کے لئے قتل کيا تھا! اسے جواب ملے گا: "عزت تو هللا ہی کے لئے ہے!" 
   ٢٩۶ص  ٣ عليہ وآلہ وسلم) الترغيب و الترہيب جلد (حضرت رسول اکرم صلی هللا

۔ جو شخص بھی ناحق يا برحق قتل کيا جاتا ہے وه قيامت کے دن ايسی حالت ميں محشور ہو گا کہ اپنے قاتل کو ١۶٢٩٨
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ا اور وه اپنے دائيں ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہو گا اور بائيں ہاتھ ميں اس کا اپنا سر ہو گا، اس کی رگوں سے خون جاری ہو گ
کہے گا: "پروردگارا! اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کيوں قتل کيا تھا؟" اگر تو اس نے اسے اطاعت خداوندی کے لئے 

قتل کيا ہو گا تو اسے ثواب ملے گا اور مقتول کو جہنم ميں بھيج دياجائے گا، اگر کسی انسان کو راضی کرنے کے لئے کيا 
ھی اسے ويسے ہی قتل کر جس طرح اس نے تجھے قتل کيا تھا۔ پھر اس کے بعد هللا تھا تو مقتول سے کہا جائے گا کہ تو ب

  تعالٰی اپنی مشيت کے مطابق عمل فرمائے گا۔ 
   ٢٧٢ص  ٧۔ فرغ کافی جلد ۵ص  ١٩(حضرت امام محمد باقر عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

ش ہو گا اور عرض کرے گا: "پروردگارا! اس ۔ ايک شخص دوسرے شخص کا ہاتھ تھامے بارگاه رب العزت ميں پي١۶٢٩٩
سے پوچھ کہ اس نے مجھے کيوں قتل کيا تھا؟" قاتل جواب دے گا: پروردگارا! اسے ميں نے تيری عزت کی خاطر قتل کيا 

تھا!" هللا تعالٰی فرمائے گا: "بے شک عزت ميرے ہی لئے ہے!" پھر ايک اور شخص ايک دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑے 
اور کہے گا: "پروردگارا! اس نے مجھے قتل کيا ہے!" هللا تعالٰی قاتل سے پوچھے گا: "تونے اسے کيوں قتل  ہوئے آئے گا

کيا؟" قاتل جواب دے گا: "اس لئے کہ فالں شخص کوعزت ملے!" هللا تعالٰی فرمائے گا: "عزت (ميرے سوال) کسی اور کے
  ۔ لئے نہيں ہے!" اس کے بعدوه گناہوں ميں جکڑ ديا جائے گا

   ٣٩٩٠٩(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
; هللا تعالٰی نے انسان کے قتل کے قتل کو اس لئے حرام قرار ديا ہے کہ اگر اس کا قتل حالل ہوتا تو مخلوق ميں 9۔ ١۶٣٠٠

  فساد پيدا ہو جاتا، دنيا تباه ہو جاتی اور سارا نظام بگڑ جاتا۔ 
   ۶ص  ١٩(امام رضا عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

۔ حمران کہتے ہيں کہ ميں نے امام محمد باقر عليہ السالم سے هللا تعالٰی کے اس قول کے بارے ميں سوال کيا کہ اس ١۶٣٠١
   )٣٢قتل الناس جميعاً" (مائده/…تا…کے کيا معنی ہيں: "من اجل ذالک

  انيت کا قاتل قرار پاتا ہے؟" "اور يہ کيسے ہو سکتا ہے کہ جو صرف ايک انسان کو قتل کرے گا وه گويا ساری انس
امام عليہ السالم نے فرمايا: "اسے جہنم کے ايسے مقام ميں رکھا جائے گا جہاں جہنميوں کے عذاب کی آخری حد ہو گی۔ 

گويا اگر وه ساری انسانيت ہی کو قتل کر ڈالے گا تو بھی اسی جگہ ہی اسے عذاب ملے گا۔" ميں نے عرض کيا: "اگر ايک 
  قتل کر ڈالے تو پھر؟" آپ نے فرمايا: "اسے اس کادوگنا عذاب ملے گا" اور انسان کو 

   ٢٧١ص  ٧فروع کافی جلد 
(قوِل مٔولف: تفسيرالميزان ميں ہے کہ حمران نے جو يہ پوچھا کہ اگر کسی اور شخص کو قتل کر ڈالے، اس اشکال کی 

کے قتل کی سزا، کئی انسانوں کے قتل کی سزا  طرف اشاره ہے جو اس سے پہلے بيان ہو چکا ہے کہ آيت مجيده ايک انسان
  کے برابر قرار دے رہی ہے اس پر امام عليہ السالم نے فرمايا: "اس کا عذاب دوگنا ہو گا" 

ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص يہاں يہ اشکال کرے کہ امام عليہ السالم نے اس برابری سے دستکشی اختيار کر لی ہے، آيت 
آيت تو کہہ رہی ہے کہ"ايک شخص کا قتل کرنا تمام لوگوں کے قتل کے برابر ہے" ليکن  نے جس کا حکم ديا ہے، يعنی

يعنی …روايت کہہ رہی ہے کہ برابر نہيں ہے! ليکن حقيقت ميں يہ اشکال وارد نہيں ہو سکتا کيونکہ "منزلت کی برابری" 
سے ہے نہ کہ مقدار کی کيفيت سے۔  اس کا تعلق عذاب کی کيفيت…ايک شخص کا قتل بمنزلت تمام لوگوں کے قتل کے ہے

لٰہذا واضح ترين الفاظ ميں يوں کہا جا سکتا ہے کہ ايک شخص کا قاتل اور تمام لوگوں کا قاتل ہر دو جہنم کے ايک ہی مقام 
ميں ہوں گے، ليکن ايک شخص سے زائد کے قاتل کا عذاب دوگنا ہو گا۔ اسی لئے روايات ميں آيا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمام

  وگوں کو بھی قتل کر ڈالے تو بھی اسی جگہ عذاب ميں ہو گا۔ ل
ہماری اس گفتگو کی شاہد وه روايت ہے جسے عباسی نے اسی آيت کی تفسير کے سلسلہ ميں حمران کے ذريعہ سے امام 

ہِل جہنم کے جعفر صادق عليہ السالم سے نقل کيا ہے، امام عليہ السالم فرماتے ہيں: "جہنم ميں ايک مقام ايسا ہے جہاں ا
عذاب کی شدت اپنی آخری حدوں تک ہوتی ہے اور قاتل کو اسی ميں ڈاال جائے گا" حمران کہتے ہيں کہ ميں نے پوچھا: 

"اگر وه دو آدميوں کو قتل کر ڈالے تو پھر کيا ہو گا؟" امام نے فرمايا "کيا تم يہ نہيں جانتے ہو کہ جہنم ميں ايک ايسی جگہ 
ر شديد ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی اور جگہ کا عذاب اس سے شديد تر نہيں ہے" پھر فرمايا: بھی ہے جس کا عذاب اس قد

"اسی جگہ پر اس قاتل کا عذاب اس کے قتل کے حساب سے دوگنا ہوتا جائے گا" پس امام عليہ السالم کا "نفی" اور "اثبات" 
دالئی ہے اور وه يہ کہ برابری اور مساوات  ميں جمع کرنا اس توجہ کے عالوه اور کچھ نہيں جو ہم نے روايات کی طرف

عذاب کی مقدار ميں نہيں بلکہ اس کی کيفيت ميں ہے جس کی طرف لفظ "منزلت" اشاره کر رہا ہے۔ البتہ اختالف خود عذاب
  اور اس کی اذيتوں کے بارے ميں ہے جن سے قاتل کو دوچار ہونا پڑے گا۔ 

روايت ہے جو خدان بن سدير نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے نقل ہماری گفتگو کا ايک اور شاہد فی الجملہ وه 
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کی ہے۔ امام نے اس آيت "من قتل نفسافکا نما قتل الناس جمعياً" کے ضمن ميں ارشاد فرمايا: "جہنم ميں ايک گہری وادی ہے 
اور اگر کوئی ايک شخص کو مار کہ اگر کوئی شخص تمام لوگوں کو قتل کر ڈالے تو اسے اسی وادی ميں جھونکا جائے گا 

  ڈالے تو بھی اسے وہيں ڈاال جائے گا" 
  عالمہ طباطبائی فرماتے ہيں: اس روايت ميں آيت شريفہ بعينہ ذکر نہيں کی گئی بلکہ اس کے معنی کو ذکر کيا گيا ہے، 

   ٣٢٢ص  ۵تفسير الميزان جلد 
  

   )٢۔ (٣٢٧۴

  مٔومن کا قتل

   قرآن مجيد،
   )٩٣عذابا عظيما (نسأ/………………………………مداومن يقتل مٔومنا متع

ترجمہ۔ اور جو شخص کسی مٔومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے اور وه اس ميں ہميشہ رہے گا، اس 
  پر اس نے اپنا غضب ڈھايا، اس پر لعنت کی اور اس کے لئے بڑا سخت عذاب تيار کر رکھا ہے۔ 

  
   حديث شريف

ے موقع پر پيغمبِر اکرم کے خطبہ سے اقتباس: "لوگو! تمہارا خون اور تمہارا مال بھی اسی طرح ۔ حجة الوداع ک١۶٣٠٢
محترم ہے جس طرح آج کے دن (عرفہ) کی، اس مہينہ (ذيحجہ) کی اور اس شہر )(مکہ) کی حرمت ہے، يہ حرمت (قيامت 

ه تم سے تمہارے اعمال کے بارے ميں کے دن تک) برقرار رہے گی جس دن تم هللا تعالٰی کے حضور پيش ہو گے اور و
  سوال کرے گا۔" 

   ٣ص  ١٩وسائل الشيعہ جلد 
ايک مسلمان قتل ہو جائے "…۔ ايک ايسے مقتول کے بارے ميں ارشاد فرمايا جس کے قاتل کا پتہ نہيں چل رہا تھا: ١۶٣٠٣

قبضہ ميں ميری جان ہے،  اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چل سکے (تعجب کی بات ہے؟) ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے
اگر تمام اہِل آسمان و زمين مل کر بھی کسی ايک مٔومن کو قتل کر ديں يا اس کے قتل پر راضی ہوں تو هللا تعالٰی ان سب کو 
جہنم ميں داخل کرے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضٔہ قدرت ميں ميری جان ہے، جو شخص کسی کو کوڑا مارتا ہے تو 

  ن) جہنم کی آگ ميں اس جيسا کوڑا مارا جائے گا۔ اسے کل (قيامت کے د
   ١٢۶ص  �(حضرت رسول اکرم) امالی طوسی

۔ اے لوگو! ميرے ہوتے ہوئے کوئی شخص قتل ہو جائے اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چلے (کيا يہ تعجب کی بات نہيں١۶٣٠۴
ئيں تو هللا تعالٰی ان سب کو بغير تعداد و حساب ہے؟)، اگر تمام (اہِل) آسمان و زمين کسی ايک مسلمان کے قتل پر جمع ہوجا

  سزا دے گا۔ 
   ٣٩٩۵٢(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 

۔ جو شخص کسی مٔومن کے قتل کے لئے کسی کلمہ کی ايک جزو کے ذريعہ بھی کسی کی امداد کرے گا تو وه هللا ١۶٣٠۵
گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درميان (پيشانی پر) يہ لکھا ہوا ہو گا "الل کی  تعالٰی کے حضور اس حالت ميں پيش ہو

  رحمت سے مايوس" 
   ٣٩٨٩۵(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 

۔ ايک شخص بہشت کے دروازے پر پہنچ کر بہشت کو ديکھنے سے اس لئے ہٹا ديا جائے گا کہ اس نے ايک ١۶٣٠۶
  ا پچھنے کے ذريعہ ناحق خون نکاال ہو گا۔ مسلمان ک

   ٣٩٩٢١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ۔ جان بوجھ کر مٔومن کو قتل کرنے والے کو توبہ کی توفيق حاصل نہيں ہوتی۔ ١۶٣٠٧

   ۵ص  ١٩(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 
ٔومن کے بارے ميں پوچھا گيا جو دوسرے مٔومن کو جان بوجھ کر۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے ايک م١۶٣٠٨

قتل کرے تو کيا اس کی توبہ قبول ہو گی۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: "اگر اس نے اسے مٔومن ہونے کی وجہ سے قتل کيا 
کی توبہ يہ ہے کہ اسہے تو اس کے لئے توبہ نہيں ہے اور اگر غصے يا کسی اور دنيوی سبب کی بنا پر قتل کيا ہے تو اس 



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

 
 

  سے اس کا بدلہ ليا جائے۔ 
   ١٩ص  ١٩وسائل الشيعہ جلد 

; هللا تعالٰی کے نزديک ساری دنيا کا فنا ہو جانا اس بات سے زياده آسان ہے کہ کسی ايک مسلمان کو قتل کر ديا 9۔ ١۶٣٠٩
  جائے۔ 

   ٢٩٣ ص ٣(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) الترغيب و الترہيب جلد 
  اسے مسلم، نسائی اور ترمذی نے بھی روايت کيا ہے، 

  ; هللا کے نزديک ايک مٔومن کے قتل ہونے کی عظمت ساری دنيا کے فنا ہو جانے سے زياده ہے۔ 9۔ ١۶٣١٠
۔ اسے نسائی ٣٩٨٨٠۔ کنزالعمال حديث ٢٩۴ص  ٣(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) الترغيب و الترہيب جلد 

  ) نے بھی روايت کيا ہے، اور (
۔ جو شخص کسی مٔومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا هللا تعالٰی اس کے تمام گناه قاتل کے نام لکھ دے گا اور مقتول ١۶٣١١

ان گناہوں سے بری الذمہ ہو جائے گا اس لئے کہ هللا تعالٰی قرآن مجيد ميں (ہابيل کی زبانی) فرماتا ہے: "انی اريدان تبوء 
اثمک فتکون من اصحاب النار" (يعنی ہابيل نے قابيل سے کہا) ميں تو ضرور يہ چاہتا ہوں کہ ميرے گناه اور تيرے بائمی و

   )٢٩گناه دونوں تيرے سر جائيں، تو جہنمی بن جائے۔ (مائده/
   ٧ص  ١٩(امام محمد باقر عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

  
٣٢٧۵ )٣(   

  قتل کے جائز ہونے کی وجوہات

   مجيد قرآن
   )٣٢قتل الناس جميعاً۔ (مائده/…………………………من قتل نفسا بغير نفس

ترجمہ۔ جو شخص کسی کو نہ نہ تو جان کے بدلہ ميں اور نہ ہی زمين ميں فساد پھيالنے کی سزا ميں (بلکہ ناحق) قتل کر 
  ڈالے گا تو گويا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈاال۔ 

  
   حديث شريف

ن کا خون بہانا جائز نہيں ہے جو گواہی ديتا ہو کہ هللا معبوِد حقيقی کے سوا کوئی اور عبادت کے ۔ کسی ايسے مسلما١۶٣١٢
  الئق نہيں اور ميں (محمد مصطفی) هللا کا رسول ہوں، مگر تين وجوہات ميں سے کسی ايک کے تحت: 

  ۔ جس شخص نے شادی شده ہونے کے باوجود زنا کيا، تو اسے سنگسار کيا جائے گا۔ ١
جس نے هللا اور اس کے رسول کے خالف لڑنے کے لئے خروج کيا، تو اسے يا قتل کر ديا جائے گا يا سولی پر لٹکايا ۔ ٢

  جائے گا يا پھر ملک بدر کر ديا جائے گا۔ 
  ۔ جس نے کسی کو (بے گناه) قتل کيا، تو اسے قتل کيا جائے گا۔ ٣

   ۴٣۵٣۔ سنن ابوداؤد حديث ٣۶٧يث (حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حد
۔ اس ذات کی قسم جس کے عالوه اور کوئی معبود نہيں، جو شخص بھی ال الہ اال هللا اور ميرے رسول ہونے کی ١۶٣١٣

۔ شادی شده ہونے کے باوجود ٢۔ جماعت کا تارک ہو۔ ١شہادت ديتا ہے اس کا قتل جائز نہيں ہے سوائے تين وجوہات کے: 
  کو ناحق قتل کرے۔ ۔ کسی ٣زنا کرے۔ 

   ۴٣۵٢۔ سنن ابوداؤد حديث ٣٨٠(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ جس نے شادی شده ٢۔ جس نے کسی کو قتل کيا ہو۔ ١۔ کسی کا خون بہانا جائز نہيں سوائے تين صورتوں کے: ١۶٣١۴

  ۔ جو ايمان سے مرتد ہو گيا ہو۔ ٣ہونے کے باوجود زنا کيا ہو اور 
   ٣٨۵، ٣٨۴، ٣٨٢، ٣٨١) کنزالعمال حديث (حضرت رسول اکرم

  ۔ جو شخص اپنے دين سے مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ ١۶٣١۵
   ٣٩۴، ٣٩٣، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٧، ٣٨۶(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

المسلمين کی  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو "باغی" باب "باغی قيديوں کا قتل جائز ہے" باب "ان لوگوں کا قتل جائز ہے جنہيں امام
  دشمنی پر مامور کيا جائے" 
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  نيز: "خوارج" باب اگر ساری دنيا کے لوگ اسی طرح قتل کا اعتراف کريں تو بھی سب کو قتل کر دوں" 
  "ارتداد" باب "جو اپنا دين (اسالم) بدل دے اسے قتل کر دو" 

  انبياء اور اوصياء کو گالی دينا" " ١٧ ٣١"گالی دينا" باب 
  مسلمانوں ميں جادو کرنے والے کو قتل کيا جائے گا") " ١٧۶٩"جادو" باب 

  
   )۴۔ (٣٢٧۶

  قاتل و مقتول دونوں جہنمی

  ۔ حضرت زيد بن علی اپنے آباء کرام عليہم السالم سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا: ١۶٣١۶
آئيں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہيں" "جب دو مسلمان سنت کے طريقہ سے ہٹ کر ايک دوسرے کے سامنے تلواريں لے 

  کسی نے عرض کيا: "يارسول هللا! يہ تو قاتل ہو گا (جو جہنم ميں جائے گا ليکن) مقتول کس لئے؟ 
  آپ نے فرمايا: اس لئے کہ اس نے بھی تو اسے قتل کرنے کا اراده کيا تھا۔" 

   ١١٣ص  ١١وسائل الشيعہ جلد 
حالت ميں مالقات کريں کہ ايک دوسرے کے خالف ہتھيار اٹھائے ہوئے ہوں تو دونوں۔ جب دو مسلمان آپس ميں اس ١۶٣١٧

جہنم کے کنارے پہنچ جاتے ہيں، پھر جب ان ميں سے ايک دوسرے کو قتل کرتا ہے تو دونوں مل کر جہنم ميں جا پہنچتے 
  ہيں، 

   ٣٩٨٩٩(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 
ب دو مسلمان اپنی تلواريں لے کر ايک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہيں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ۔ ج١۶٣١٨

  ہوتے ہيں۔ 
   ٣٩٩٠۴(حضرت رسول اکرم ) کنزالعمال حديث 

  
   )۵۔ (٣٢٧٧

  کسی کو بگاڑ کر قتل نہ کرو

ی کو قتل کرو تو اسے اچھے انداز ميں قتل ۔ يقيناً خدا محسن ہے اور احسان ہی کو پسند فرماتا ہے۔ لٰہذا جب تم کس١۶٣١٩
  کرو، اگر کسی جانور کو ذبح کرو تو اسے بھی اچھے انداز سے ذبح کرو۔ 

   ١٣٣٨٢(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
۔ جب کسی بات کا فيصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فيصلہ کرو، کسی کو قتل کرو تو اچھے انداز ميں قتل کرو١۶٣٢٠
  هللا محسن ہے اور محسنين (نيکوکاروں) کو دوست رکھتا ہے۔  کيونکہ

   ١٣٣٨١(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنز العمال حديث 
; هللا تعالٰی نے ہر چيز پر نيکی اور اچھائی فرض کر دی ہے۔ لٰہذا جب کسی کو قتل کرو تو اچھے انداز ميں قتل 9۔ ١۶٣٢١

و اچھی طرح ذبح کرو، تمہارے ہتھيار کی دھار تيز ہو، نيز اپنے ذبيحہ کو ذبح کرتے وقت کرو، کسی چيز کو ذبح کرو ت
  تکليف نہيں دينی چاہئے۔ 

اسے مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ  ١۵۶ص  ٢(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) اترغيب و الترہيب جلد 
  نے بھی روايت کيا ہے۔ 

ہيں کہ حضرت رسول خدا ايک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے تو ديکھا کہ وه اپنا پاؤں ۔ ابن عباس کہتے ١۶٣٢٢
  بکری کے سينے پر رکھے ہوئے چھری کی دھار کو تيار کر رہا تھا اور وه اسے ديکھ رہی تھی۔ 

دو طرح کی موت يہ حالت ديکھ کر آپ نے اس سے کہا: کيا يہ کام اس سے پہلے نہيں ہو سکتا تھا؟ کيا تو چاہتا ہے کہ اسے 
  سے مارے؟" 

اسے طبرانی نے اپنی کتاب "الکبير" اور "االوسط" ميں اور حاکم نے بھی روايت کيا  ١۵۶ص  ٢الترغيب و الترغيب جلد 
  ہے۔ مگر اس نے کہا کہ حديث کے آخری الفاظ يہ ہيں، 

دھار کو تيز کيوں نہيں کر ليا؟" "کيا تو چاہتا ہے کہ اسے کئی موتوں سے مارے، اسے زمين پر لٹانے سے پہلے چھری کی
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باب "جانور کے مسئلہ کرنے اور جانور کو نہ کھانے کی  ١۵۶(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو "الترغيب و االترہيب" جلد دوم 
  غرض سے قتل کرنے سے ڈرانے کا بيان" 
  نيز: "احسان" (نيکی) باب "نيکی کيا ہے؟" 

  عمل کی پختگی) " ٢٩۵۵باب ) ١: "عمل" (
  

   )۶۔ (٣٢٧٨

  خودکشی کرنے واال

   قرآِن مجيد
   )٢٩والتقتلوا انفسکم ان هللا کان لکم رحيما۔ (نساء/

  ترجمہ۔ اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو کيونکہ هللا تعالٰی يقيناً تمہارے حال پر مہربان ہے۔ 
  

   حديث شريف
، اور جو اپنے آپ کو نيزه مارتا ہے وه بھی ۔ جو شخص اپنا گال گھونٹتا ہے وه جہنم ميں بھی اپنا گال گھونٹے گا١۶٣٢٣

  جہنمی ہے۔ 
   ٣٩٩۶١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  ۔ جو شخص دنيا ميں کسی چيز سے خودکشی کرتا ہے قيامت کے دن اسی چيز کے ساتھ اسے عذاب ملے گا۔ ١۶٣٢۴
   ٣٩٩۶۵(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  ی کرے گا وه ہميشہ جہنم ميں رہے گا۔ ۔ جو شخص جان بوجھ کر خودکش١۶٣٢۵
   ١٣ص  ١٩(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

۔ تم سے پہلے ايک شخص تھا جو زخموں سے چور ہو گيا تو اس نے گھبرا کر چھڑی پکڑی اور اس سے اپنا ہاتھ ١۶٣٢۶
اس پر هللا تعالٰی نے فرمايا: "ميرے بندے نے اپنے کاٹ ڈاال جس کی وجہ سے خون تھمنے ميں نہ آيا اور آخرکار وه مر گيا،

  بارے ميں مجھ سے پہل کی ہے۔ لٰہذا ميں نے اس پر جہنم حرام قرار دے ديا ہے۔" 
   ٣٠١ص  ٣(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) الترغيب و الترہيب جلد 

   ٣٩٩۶٠کنز العمال جلد حديث 
  زمايا جا سکتا ہے۔ وه ہر موت مر سکتا ہے ليکن خودکشی ہرگز نہيں کر سکتا۔ ۔ يقيناً مٔومن کو آزمائش سے آ١۶٣٢٧

   ١١٢ص  ٣(امام محمد باقر عليہ السالم) فروع کافی جلد 
۔ روايت ميں ہے کہ ابوسعيد خدری فرماتے ہيں کہ ہم غزوات (جنگوں) ميں نو، نو اور دس، دس کے ٹولے بن کر ١۶٣٢٨

کام کو تقسيم کر ليا کرتے تھے۔ ہم ميں سے کچھ لوگ بيٹھ رہتے اور کچھ لوگ اپنے  جايا کرتے تھے، اور اپنے درميان
ساتھيوں کے لئے کام کرتے تھے، پانی پالتے تھے، کھانا تيار کرتے تھے اور کچھ لوگ پيغمبر کی خدمت ميں رہتے۔ ايک 

کام کر رہا تھا يعنی کپڑے بھی سی رہا  مرتبہ اتفاق سے ہمارے ساتھيوں ميں ايک شخص ايسا بھی تھا جو اکيالتين لوگوں کا
  تھا، پانی بھی پال رہا تھا اور کھانا بھی پکا رہا تھا۔ 

جب اس شخص کا ذکر آنحضرت سے کيا گيا تو آنجناب نے فرمايا: "يہ شخص تو جہنمی ہے!" چنانچہ جب جنگ شروع 
اس نے تير اٹھايا اور اپنے آپ کو اس سے ختم ہوئی اور دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہوا تو وه شخص بھی زخمی ہو گيا اور 

  کر ليا۔ 
  يہ ديکھ کر پيغمبر نے فرمايا: "ميں گواہی ديتا ہوں کہ ميں هللا کا رسول اور اس کا بنده ہوں" 

   ١١١ص  ١٨بحار االنوار جلد 
باب  ٣۵٣ص  ٣جلد  باب اور خودکشی حرام ہے" مستدرک الوسائل ١٣ص  ١٩(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو ! وسائل الشيعہ جلد 

   ٧باب  ١٠٣۔ صحيح مسلم جلد اول ص ۵
  

   )٧۔ (٣٢٧٩



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

 
 

  اسقاِط حمل

۔ اسحاق بن عمار کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم سے پوچھا: "ايک عورت کو حمل کا ١۶٣٢٩
  ، خوف ہوتا ہے، لٰہذا وه دوا پی کر اسے گرا ديتی ہے۔ اس بارے ميں آپ کيا فرماتے ہيں

  آپ نے فرمايا: "نہيں! يہ تو نطفہ ہوتا ہے" پھر فرمايا: "سب سے پہلے نطفہ ہی خلق ہوتا ہے" 
   ١۵ص  ١٩وسائل الشيعہ جلد 

  
   )٨۔ (٣٢٨٠

  صبر کے ساتھ قتل کرنا

۔ ابوغره حجمی کو جنگ بدر ميں قيدی بنا ليا گيا۔ اس نے حضور اکرم کی خدمت ميں عرض کيا؟ "اے محمد! ميں ١۶٣٣٠
عيالدار شخص ہوں۔ آپ مجھ پر احسان کريں!" آنحضرت نے اس پر احسان کرکے اس شرط پر اسے چھوڑ ديا کہ  ايک

  دوباره جنگ کرنے نہيں آئے گا۔ 
  پس وه مکہ چال گيا اور وہاں جا کر کہنے لگا: "ميں نے تو محمد کے ساتھ مذاق کيا تھا اور انہوں نے مجھے چھوڑ ديا۔" 

لڑنے کے لئے آن پہنچا۔ اسے ديکھ کر آنحضرت نے بددعا کی کہ بچ کر نہ جائے۔ چنانچہ وه اسی پھر وه جنگ احد ميں بھی
جنگ ميں قيدی بنا ليا گيا، جب آنحضرت کے سامنے پيش ہوا تو وہی سابقہ بات کی: "ميں عيالدار ہوں لٰہذا آپ مجھ پر احسان

جا کر قريش کی محفلوں ميں کہتا پھرے گا کہ ميں نے محمد  فرمائيں!" آپ نے فرمايا ميں تم پر احسان کروں گا اور تو مکہ
  کے ساتھ مذاق کيا تھا! مٔومن ايک بل سے دو بار نہيں ڈسا جاتا" پھر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے ہی قتل کر ديا۔ 

   ٢۶٧ص  ٢مستدرک الوسائل جلد 
تو اسے چھوڑ ديتے ليکن اگر کسی ۔ حضرت علی عليہ السالم جب شاميوں ميں سے کسی کو جنگ ميں قيدی بناتے ١۶٣٣١

نے آپ کے ساتھيوں ميں سے کسی کوقتل کيا ہوتا تو اسے اس کے بدلہ ميں قتل کر ديتے۔ اسی طرح جسے چھوڑ ديتے تھے
  … اگر وه دوباره آتا تو اسے نہ چھوڑتے اور قتل کر ديتے

   ٢۵١ص  ٢مستدرک الوسائل جلد 
فين ميں موال علی عليہ السالم کے ساتھ تھا، جب کبھی آپ کے پا س کوئی ۔ يزيد بن بالل کہتے ہيں کہ ميں جنگ ص١۶٣٣٢

جنگی قيدی اليا جاتا تو اس سے فرماتے: "ميں صبر کرتا ہوں اور تجھے قتل نہيں کروں گا کيونکہ ميں هللا سے ڈرتا ہوں" 
يں آئے گا، نيز اسے چار درہم البتہ اس کے ہتھيار لے ليتے اور اس سے اس بات کا حلف ليتے کہ دوباره لڑنے کے لئے نہ

  بھی ديتے۔ 
   ٣١٧٠٣کنزالعمال حديث 

۔ حضرت رسول خدا نے صبر کی وجہ سے سوائے ايک شخص "عقبہ بن ابی معيط" کے کسی اور کو قتل نہيں کيا،١۶٣٣٣
  اور ابی بن ابی خلف کو نيزه مارا جس سے وه بعد ميں ہالک ہو گيا، 

   ١١٣ص  ١١ل الشيعہ جلد (امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائ
; عبدهللا بن مطيع اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ ميں نے رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے9۔ ١۶٣٣۴

  دن فرماتے ہوئے سنا: "صبر کے باعث آج کے بعد قيامت تک کوئی قريشی کسی کو قتل نہيں کرے گا۔" 
   ١۴٠٩ص  ٣صحيح مسلم جلد 

   ١٣٢ص  ٢١لف: مالحظہ ہو "جواہرالکالم" جلد (قوِل مؤ 
  "صبر سے قتل کرنا" کے معنی۔ 

 باب "قيدی کو قتل کرنے ميں صبر سے کام لينا")  ۶٠ص  ٣نيز: سنن ابوداؤد جلد 
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  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ۵فصل۔
  

   ۴٧ص ) ١۔ (٣٢٨١

  قدر

   قرآن مجيد:
   )۴٩انا کلی شٔی خلقناه بقدر، (قمر/

  ترجمہ۔ بے شک ہم نے ہر چيز اندازه سے پيدا کی ہے۔ 
   )١١فاطر/…(وما تحمل من انثٰی وال تضع االبعلمہ وما يعمر من معمر والينقص من عمره اال فی کٰتب

ترجمہ۔ اور بغير اس کے علم کے نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے، نہ کسی شخص کی عمر زياده ہوتی 
  … ہے، نہ کسی کی عمر ميں کمی کی جاتی ہے، مگر يہسب کچھ کتاب (لوِح محفوظ) ميں (يقيناً موجود) ہے

  
   حديث شريف

افرمان ساتھيوں کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہيں "ميں هللا تعالٰی کی حمد۔ حضرت اميرالمٔومنين عليہ السالم اپنے ن١۶٣٣۵
و ثنا کرتا ہوں ہر اس امر پر جس کا اس نے فيصلہ کيا، ہر اس کام پر جو اس کی تقدير نے طے کيا اوراپنی اس آزمائش پر 

  جو تمہارے ہاتھوں اس نے کی ہے۔ 
   ١٨٠نہج البالغہ خطبہ 

  حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمايا: اور وه بغير فکر و تامل کے ہر چيز کا اندازه کرنے واال ہے۔ ; هللا تعالٰی کی 9۔ ١۶٣٣۶
   ٢١٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ 

; هللا تعالٰی کی عظمت و بزرگی بيان کرتے ہوئے فرمايا: "ميں اُس ذات کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو کر اس کی 9۔ ١۶٣٣٧
جيسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے۔ ا س نے ہر شے کا اندازه، ہر اندازه کی ايک مدت ايسی حمد و ثنا کرتا وہں 

  اور ہر مدت کے لئے ايک نوشتہ قرار ديا ہے۔ 
   ١٨٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

ہ و درمانده نہيں کيا، نہ ہی ; هللا کی توصيف بيان کرتے ہوئے فرمايا: "ايجاِد خلق اور تدبِر عالم نے اسے خست9۔ ١۶٣٣٨
(حسب منشاء) اشياء کے پيدا کرنے سے اسے عجز دامن گير ہوا ہے اور نہ اسے اپنے فيصلوں يا اندازوں ميں شبہ الحق ہوا

  ہے، بلکہ اس کے فيصلے مضبوط، علم محکم اور احکام قطعی ہيں۔ 
   ۶۵(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

ندگی اور زيرکی اور دانائی تک سب چيزيں (خدائی) اندازه کے مطابق ہيں اور اس کی تقدير کی پابند ۔ عجز و درما١۶٣٣٩
  ہيں۔ 

   ۴٩٨(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
۔ تقدير، خدائی نظاِم توحيد ہے۔ لٰہذا جو شخص هللا کو يکتا مانتا اور اس کی تقدير پر ايمان رکھتا ہے وه هللا کی رسی ١۶٣۴٠

  ضبوطی سے تھام چکا ہے، کو م
   )۴٨٨(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  ۔ تقدير کو نہ تو طاقت ہی سے ٹاال جاتا ہے، نہ غلبہ سے۔ ١۶٣۴١
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ تقدير تمہيں وه کچھ دکھاتی ہے جو تمہارے دل نے سوچا بھی نہيں ہوتا۔ ١۶٣۴٢
   ٣۶٩ص  ٧٨ار االنوار جلد (امام علی نقی عليہ السالم) بح

۔ اگر تيرے لئے ميرے سميت جبرائيل، ميکائيل تمام حامليِن عرش بھی دعا کريں تو تيری شادی اور ازدواج اسی ١۶٣۴٣
  عورت سے ہو گا جو تيرے لئے لکھی جا چکی ہے۔ 
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   ۵٠١(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
ے، اٰلہی پردوں ميں سے ايک پرده ہے، حجاب اٰلہی ميں اٹھا رکھی گئی ۔ تقدير، راز ہائے اٰلہی ميں سے ايک راز ہ١۶٣۴۴

  … ہے اور مخلوِق خدا سے لپيٹ کر اوجھل کر دی گئی ہے
   ٣٨٣(حضرت علی عليہ السالم) التوحيد ص 

کرتا ہے  ; هللا تعالٰی جب کسی چيز کا اراده کرتا ہے تو اس کا اندازه کرتا ہے، جب اندازه کرتا ہے تو اسے پورا9۔ ١۶٣۴۵
  اور جب پورا کرتا ہے تو اسے کر گزرتا ہے۔ 

   ١٢١ص  ۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ بندوں کے لئے هللا کی اقساِم تقدير کے ساتھ عالم کا وزن قائم ہوا اور يہ دنيا اپنے رہنے والوں کے ساتھ مکمل ہوئی۔١۶٣۴۶

  (حضرت علی عليہ السالم غررالحکم 
  ۔ جو کچھ تمہارے لئے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے ميں کبھی تاخير نہيں ہو گی۔ ١۶٣۴٨

   ٣٧٩(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
  ۔ جسے تقدير پر يقين ہوتا ہے وه اپنے اوپر نازل ہونے والی مصيبتوں سے نہيں گھبراتا۔ ١۶٣۴٩

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  تعالٰی کی تقدير پر ايمان رنج و غم کو دور کر ديتی ہے۔  ; هللا9۔ ١۶٣۵٠

   ۴٨١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  

٢( ٣٢٨٢(   

  قدر ايک تاريک راستہ ہے

۔ ايک شخص حضرت علی عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہو کر کہنے لگا: "يا اميرالمٔومنين! مجھے قدر کے ١۶٣۵١
  رمايا: "قدر ايک تاريکہ راستہ ہے، اس پر چلنے کی کوشش نہ کرو!" بارے ميں کچھ بتائيے!" آپ نے ف

اس نے پھر کہا: "يااميرالمومنين! مجھے قدر کے بارے کچھ بتائيے!" آپ نے فرمايا: "يہ ايک گہرا سمندر ہے۔ اس ميں 
  اترنے کی کوشش نہ کرو!" 

ے!" آپ فرمايا: "قدر هللا تعالٰی کا ايک راز ہے، اس نے پھر کہا:" يا اميرالمومنين! "مجھے قدر کے بارے ميں کچھ بتائي
  اسے افشا کرنے کی کوشش نہ کرو۔" 

   ١۵۶١کنزالعمال حديث 
۔ ايک شخص نے اميرالمومنين عليہ السالم سے عرض کيا: "يااميرالمومنين! ہميں قدر کے بارے ميں مطلع ١۶٣۵٢

ا اميرالمومنين! ہميں قدر کے بارے ميں کچھ بتائيے!" فرمائيں!" گہرا سمندر ہے اس ميں نہ اترو!" اس نے پھر کہا؟ "ي
فرمايا: "يہ ايک راستٔہ اٰلہی ہے اسے ٹٹولنے کا تکلف نہ کرو!" اس نے اصرار کيا: "يااميرالمومنين! "ہميں قدر کے بارے 

ہ قدر دو امروں ميں ضرور بتالئيے" آپ نے فرمايا: "ميں انکار کر چکا ہوں تو خواه مخواه کيوں پوچھتے ہو! ياد رکھو ک
  …" کے درميان ايک امر ہے جو نہ تو جبر ہے اور نہ ہی تفويض

   ١۵۶٧کنزالعمال حديث 
۔ جو شخص تقدير کے بارے ميں جتنی زبان کھولے گا اس سے قيامت کے دن اسی قدر سوال کيا جائے گا اور جو ١۶٣۵٣

  خاموش رہے گا اس سے کچھ نہيں پوچھا جائے گا۔ 
   ۵٣٩هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث  (حضرت رسول اکرم صلی

  
   )٣۔ (٣٢٨٣

  تقديرو تدبير

  ۔ تقدير مقررکرده اندازوں پر غالب آتی ہے، يہاں تک کہ چاره سازی ہی تباہی و آفت بن جاتی ہے۔ ١۶٣۵۴
   ١٢۶ص  ۵۔ بحاراالنوار جلد ۴۵٩(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

  کے سامنے بے بس ہيں يہاں تک کہ چاره سازی ہی تباہی و آفت بن جاتی ہے۔ ۔ تمام امور تقدير ١۶٣۵۵
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   ۶٣ص  ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ سب معاملے تقدير کے آگے سرنگوں ہيں يہاں تک کہ کبھی تدبير کے نتيجہ ميں موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ١۶٣۵۶

   ١۶۔ نہج البالغہ حکمت ١٢٠ص  ١٨جلد  (حضرت علی عليہ السالم) شرح نہج البالغہ
  ۔ سب معاملے تقدير کے تابع ہيں نہ کہ تدبير کے۔ ١۶٣۵٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ جب تقدير کے سامنے سب تدبيريں ناکام ہو جاتی ہيں۔ ١۶٣۵٨

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  دورانديشی ناکام ہو جاتی ہيں۔ ۔ جب تقدير نازل ہو جاتی ہے تو احتياط اور ١۶٣۵٩

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ تقدير ايک اٹل چيز ہے، لٰہذا اس سے خوف بيکار ہے۔ ١۶٣۶٠

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ تقدير دورانديشی پر غالب آ جاتی ہے۔ ١۶٣۶١

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ن "دورانديشی" (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: عنوا

  بابا "اراده اور قضا" ) ١نيز: "قضا" (
  

   )۴۔ (٣٢٨۴

  تقديراور عمل

۔ ايک شخص نے حضرت امام زين العابدين عليہ السالم کی خدمت ميں عرض کيا: "هللا کرے ميں آپ کے قربان ١۶٣۶٢
  جاؤں! کيا انسان کو تقدير کے مطابق مصيبتيں پہنچتی ہيں يا عمل کی وجہ سے؟ 

ليہ السالم نے فرمايا: "تقدير و عمل کا آپس ميں روح و جسم جيسا رشتہ ہے جسم کے بغير روح کا احساس نہيں ہوتا امام ع
اور روح بغير جسم کے غيرمتحرک صورت ميں ہوتی ہے۔ جب دونوں ملتے ہيں تو ان ميں قوت و صالحيت پيدا ہوتی ہے۔ 

ل پر واقع نہ ہو تو خالق کی مخلوق سے پہچان باقی نہ رہے اور اسی طرح عمل و تقدير کا باہمی رشتہ ہے۔ اگر تقدير عم
تقدير ايک غيرمحسوس سی چيز رہے۔ اسی طرح اگر عمل تقدير کے مطابق نہ ہو تو کبھی وجود ميں نہ آ سکے اور مکمل 

  نہ ہو پائے، بلکہ دونوں مل کر ہی قوت اختيار کرتے ہيں۔ اور هللا اپنے نيک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ 
   ١١٢ص  ۵۔ بحار االنوار جلد ٣۶٧التوحيد ص 

  
   )۵۔ (٣٢٨۵

  کن چيزوں کا شمار تقدير ميں ہوتا ہے؟

۔ دوا و عالج کا تعلق تقدير سے ہے۔ پس جسے هللا چاہتا ہے اور جس چيز کے ساتھ چاہتا ہے وه اسے فائده پہنچاتی ١۶٣۶٣
  ہے۔ 

   ٢٨١٨٢(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
خص نے حضرت رسول خدا سے دريافت کيا: "آپ اچھی طرح جانتے ہيں کہ ہم بيماری کا عالج کرتے ۔ کسی ش١۶٣۶۴

ہيں، يا افسوں (تعويذ) کرتے ہيں يا کوئی اور کام کرتے ہيں جس سے بيماری دور ہو جائے۔ کيا يہ چيزيں هللا کی تقدير کو 
  ميں شامل ہيں!"  بدل سکتی ہيں؟" آنحضرت نے فرمايا: "بلکہ يہ چيزيں تو خود تقدير

   ۶٣٣کنزالعمال حديث 
۔ کسی شخص نے آنحضرت سے سوال کيا: "يارسول هللا! افسوں کے ذريعہ شفا طلب کی جاتی ہے۔ کيا يہ چيز بھی ١۶٣۶۵

  هللا کی تقدير کو بدل سکتی ہے؟" آپ نے فرمايا: "يقيناً يہ بھی تقدير ميں شامل ہے۔" 
   ٨٧ص  ۵بحاراالنوار جلد 

امام جعفر صادق عليہ السالم سے افسوں کے بارے ميں پوچھا گيا کہ کيا يہ تقدير کو ٹال سکتا ہے؟ آپ نے۔ حضرت ١۶٣۶۶



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

 
 

  فرمايا: "اس کا شمار بھی تقدير ميں ہوتا ہے!" 
   ٩٨ص  ۵بحار االنوار جلد 

جو دوسری  ۔ ابن بناتہ کہتے ہيں کہ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم ايک ديوار سے پاس سے گزر رہے تھے١۶٣۶٧
  ديوار پر گرا چاہتی تھی۔ آپ وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف ہو گئے۔ 

اس پر کسی نے کہا: اميرالمومنين! آپ هللا کی قضا سے بھاگ رہے ہيں؟" آپ نے فرمايا: "ميں هللا کی قضا سے بھاگ کر اس
  کی قدر کی طرف جا رہا ہوں!" 

   ٩٧ ۵جلد  ٢ص  ۴١بحاراالنوار جلد 
رالمومنين عليہ السالم ايک ديوار کے ساتھ بيٹھے لوگوں کے درميان فيصلے کر رہے تھے اور ديوار ۔ حضرت امي١۶٣۶٨

گرا چاہتی تھی۔ کسی نے کہا: "آپ اس ديوار کے ساتھ نہ بيٹھيں کہ يہ گرنے والی ہے۔" حضرت نے فرمايا: "انسان کی 
و ديوار زمين پر آ گری، اميرالمومنين عليہ حفاظت اس کی اجل کرتی ہے!" چنانچہ جب آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے ت

  السالم اسی قسم کا کام کيا کرتے تھے، اور اسی کا نام "يقين" ہے۔ 
   ۶ص  ۴١(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  (قوِل مٔولف: دونوں حديثوں کو باہم جمع کرنے کے باے ميں آپ خود ہی غور کريں) 
نين عليہ السالم جنگ صفين سے واپس تشريف لے آئے تو ايک شخص نے آ کر آپ سے ۔ جب حضرت اميرالموم١۶٣۶٩

کہا: "يااميرالمومنين! آپ مجھے بتايئے کہ يہ جو جنگ ہمارے اور ان لوگوں کے درميان واقع ہوئی ہے کيا يہ هللا کی قضا و 
  قدر کے تحت تھی؟" 

…" ميں اترتے ہو اس ميں بھی هللا کی قضا اور قدر ہوتی ہے آپ نے ارشاد فرمايا: "تم جس قلعہ پر چڑھتے ہو يا جس وادی
۔ عکرمہ کہتے ہيں کہ جب حضرت علی عليہ السالم جنگ صفين سے واپس آئے تو آپ کے اصحاب ميں سے ايک ١۶٣٧٠

قدر  بزرگ آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کيا: "اميرالمومنين! ارشاد فرمائيے کہ کيا ہمارا شام کی طرف جانا هللا کی قضا و
  کے تحت تھا؟" 

آپ نے ارشاد فرمايا: "مجھے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو خلق فرمايا (يا شگافتہ کيا) اور حيات کو پيدا کيا، ہم جس 
  وادی سے بھی گزرے اور جس بلندی پر بھی چڑھے وه سب هللا کی قضا اور قدر کے تحت ہی تھا" 

کھوں کا اجر هللا ہی کے پاس سمجھتا ہوں" يہ سن کر حضرت نے ارشاد اس پر اس شخص نے کہا:" پھر تو ميں اپنے تمام د
فرمايا: بلکہ هللا تعالٰی نے اس سفر ميں تمہارے اجر کو عظيم کر ديا ہے۔ تم جب بھی کسی بلندی پر چڑھے يا کسی وادی ميں

  اجر عظيم عطا فرمائے گا۔ اترے اور جہاں جہاں پر بھی تمہيں کوئی مجبوری يا اضطرار کی حالت پيش آئی هللا سب کا 
  اس شخص نے کہا: "يااميرالمومنين! يہ کيسے ہو سکتا ہے جبکہ ہميں اس طرف قضا اور قدر ہی تو لے گئی؟" 

امام عليہ السالم نے فرمايا: "خداد تم پر رحم کرے! شايد تم نے قضا و قدر کو حتمی و الزمی سمجھ ليا ہے (کہ جس کے 
) اگر ايسا ہوتا تو پھر نہ ثواب کا کوئی سوال پيدا ہوتا اور نہ عذاب کا، نہ وعدے کے کچھ معنی انجام دينے پر ہم مجبور ہيں!

رہتے اور نہ وعيد کے، نہ ہی هللا کی طرف سے کسی گناہگار کے لئے مالمت ہوتی اور نہ کسی نيکوکار کے لئے تعريف 
نہ کسی گناہگار کو اس کی سزا ملتی۔ يہ نظريہ تو ان ہوتی، نہ ہی کسی نيکی کرنے والے کو اس کی نيکی کا ثواب ملتا اور 

  لوگوں کا ہے جو بتوں کے پجاری، شيطان کا لشکر اور رحمان کے دشمن ہيں، وه اس امت کے قدری اور مجوسی ہيں۔ 
س بلکہ هللا نے تو بندوں کو خودمختار بنا کر مامور کيا ہے اور (عذاب سے) ڈراتے ہوئے نہی کی ہے۔ اس کی نافرمانی ا

گيا ہے، نہ اس کی اطاعت اس لئے کی جاتی ہے کہ اس نے مجبور کر رکھا ہے، نہ اس وجہ (…) لئے نہيں ہوتی کہ وه 
سے کی جاتی ہے کہ وه ہر چيز کا مالک ہے کہ اسے کسی نے کچھ ديا ہے اور نہ ہی اس نے آسمانوں و زمين کو اور جو 

بيکار پيدا کيا ہے يہ تو ان لوگوں کا خيال ہے جنہوں نے کفر  کچھ ان کے درميان مجھے دکھائی دے رہا ہے، ان سب کو
  اختيار کيا پس افسوس ہے ان پر جنہوں نے کفر اختيار کيا، آتش جہنم کے عذاب سے۔" 

پھر اس شخص نے پوچھا: "وه کونسی قضا و قدر تھی جس کی وجہ سے ہميں جانا پڑا؟" آپ نے فرمايا: "قضا کے معنی 
ا کہ اس کا ارشاد ہے، وقضی ربک االتعبدوا االرياه" يعنی تمہارے پروردگار نے تو حکم دے ديا ہےحکِم باری کے ہيں جيس

  کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔" (يعنی يہاں ہر "قضٰی" بمعنی "امراء کے لئے)۔ 
   ١۵۶٠کنز العمال حديث 

بجاآوری، برے کاموں سے رکنے کی  ۔ (هللا کی طرف سے) اطاعت کا حکم، معصيت سے نہی، اچھے کاموں کی١۶٣٧١
قدرت، اس کے تقرب کے لئے اس کی امداد، اس کی نافرمانی پر اس کا مدد نہ کرنا، وعده و وعيد، ترغيب و ترہيب، غرض 

  … يہ سب کچھ ہمارے افعال ميں هللا کی قضا اور ہمارے اعمال ميں خدا کی قدر ہے
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   ٩۶ص  ۵(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  

   )۶۔ (٣٢٨۵

  فرقٔہ قدريہ

  ۔ "قدريہ" اس امت کے مجوسی ہيں۔ ١۶٣٧٢
   ۵۶۶(حضرت رسول اکرم) کنزل العمال حديث 

  ۔ قدريہ پر ستر انبياء کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ ١۶٣٧٣
   ۵۶٣(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 

  ت رکھو اور نہ ہی ان سے کوئی لين دين کرو۔ ۔ قدريہ کے ساتھ نہ تو نشست و برخاس١۶٣٧۴
   ۵۶۴(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 

  ۔ ميری امت ميں دو فرقہ ايسے ہيں جن کا اسالم ميں کوئی حصہ نہيں، ايک "مرحبٔہ" اور دوسرے "قدريہ"۔ ١۶٣٧۵
   ٧ص  ۵ ۔ بحاراالنوار جلد۵۵٨(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ کوئی رات کسی رات سے اور کوئی دن کسی دن سے اسقدر مشابہ نہيں جتنا مرحبٔہ، يہوديوں سے اور قدريہ ١۶٣٧۶
  نصرانيوں سے مشابہ ہيں۔ 

  ة ٢٠ص  ۵(امام محمد باقر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
کے لئے مالحظہ ہو: کنزالعمال جلد اول ص (قوِل مٔولف: مرحبٔہ اور قدريہ کے بارے ميں احاديث بہت زياده ہيں۔ تفصيل 

   )١۶باب اول ص  ۵، اور بحاراالنوار جلد ١۴٠۔ ص  ١١٨
  

   )٧۔ (٣٢٨٧

  قدريہ کون لوگ ہيں؟

۔ قدريہ وه لوگ ہيں جو يہ کہتے ہيں کہ تمام خير و شر يعنی اچھائی و برائی ہمارے اپنے ہاتھوں ميں ہے۔ ايسے ١۶٣٧٧
وئی حصہ نہيں، نہ ميرا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا مجھ سے کوئی تعلق لوگوں کے لےء ميری شفاعت ميں ک

  ہے۔ 
   ۶۵١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  ۔ ميری امت کے دو گروه ايسے ہيں جن کا اسالم ميں کوئی حصہ نہيں ہے۔ ايک مرحبٔہ اور دوسرے قدريہ۔ ١۶٣٧٨
گ ہيں؟" فرمايا: "جو کہتے ہيں کہ ايمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہيں" کسی نے پوچھا: "يارسول هللا! مرحبٔہ کون لو

  قدريہ کون ہوتے ہيں؟" فرمايا: "جو کہتے ہيں کہ برائی ہمارے مقدر ميں نہيں ہے۔" "…پھر پوچھا: 
   ۶۴٢(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

بت کريں، ليکن انہوں نے تو هللا کو اس کی قدرت و ۔ ہائے قدريہ بيچارے! وه چاہتے تو يہ تھے کہ هللا کو عادل ثا١۶٣٧٩
  سلطنت ہی سے نکال ديا۔ 

   ۵۴ص  ۵(امام موسٰی کاظم عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: "ايمان" باب "مرحبٔہ") 

  
   )٨۔ (٣٢٨٨

  ليلة القدر

   قرآِن مجيد
   )١انا انزلناه فی ليلة القدر۔ (القدر/

  اً ہم نے قرآِن مجيد کو شب قدر ميں اتارا۔ ترجمہ۔ يقين
   )٣انا انزلناه فی ليلة مبارکة۔ (دخان/



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

 
 

  ترجمہ۔ يقيناً ہم نے قرآِن مجيد کو بابرکت رات ميں نازل فرمايا۔
  

   حديث شريف
زلناه فی ۔ حمران سے روايت ہے کہ انہوں نے حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے هللا تعالٰی کے اس قول "انا ان١۶٣٨٠

ليلة مبارکة کے بارے ميں سوال کيا کہ يہ کونسی رات ہے؟" آپ نے فرمايا: "يہ وہی ليلة القدر ہی ميں نازل ہوا، جيسا کہ هللا 
تعالٰی کا ارشاد ہے: "فيہا يفرق کل امر حکيم" يعنی اس رات ميں تمام دنيا کے لئے حکمت و مصلحت کے (سال بھر کے) کام

   )۴دخان/فيصل کئے جاتے ہيں، (
امام عليہ السالم نے فرمايا: "ليلة القدر ميں آنے والے سال تک کے تمام امور يعنی اچھائی اور برائی طاعت و معصيت، پيدا 

ہونے والے بچے، موت و رزق و روزی وغيره، غرض سب کچھ مقدر کر ديئے جاتے اور لکھ ديئے جاتے ہيں۔ پھر جو 
  ی ہيں وه حتمی ہوتی ہيں اور اسی ميں هللا کی مشيت ہوتی ہے۔" چيزيں اس سال کی قضا و قدر ميں آ جات

  راوی نے پوچھا: "ليلة القدر خير من الف شھر" يعنی شب قدر ہزار مہينے سے افضل ہے، اس سے کيا مراد ہے؟" 
رات انجام ديا امام نے فرمايا: "اس سے مراد ہر عمل صالح ہے، خواه نماز ہو يازکٰوة يا نيکی کا کوئی دوسرا کام۔ جو اس 

جائے وه ان ہزار مہينوں ميں انجام ديئے جانے سے افضل ہے جن ميں ليلة القدر نہ ہو، اگر هللا تعالٰی ان اعمال کا ثواب 
  مٔومنين کے لئے دوگناه نہ کرے تو وه خود وہاں تک نہيں پہنچ سکتے، ليکن هللا ان کی نيکيوں کو دوگنا کر ديتا ہے۔" 

   ٢۵۶ص  ٧وسائل الشيعہ جلد 
۔ جب ماِه رمضان المبارک کا آخری عشره پہنچ جاتا تو حضرت رسول خدا اپنی کمر کس ليتے، عورتوں سے دوری ١۶٣٨١

  اختيار کر ليتے، راتوں کو جاگا کرتے اور عبادت کے لئے گوشہ نشين ہو جاتے۔ 
   ٢۵٧ص  ٧(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

   ٢۵۶ص  ٧وسائل الشيعہ جلد  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو
  )٣٢، باب ٢۵٨، ص ٣١باب 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

  ۶فصل۔ 
  
  

   ۵٧۔ ص ٣٢٨٩

  اقتدار و قدرت

  ۔ اقتدار و قدرت قابِل حفاظت چيزوں کے لئے حميت کو بھال ديتے ہيں، ١۶٣٨٢
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ اقتدار چوکنے شخص پر بھی غلبہ پا ليتا ہے۔ ١۶٣٨٣
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ اقتدار اچھی اور بری خصلتيں ظاہر کر ديتا ہے۔ ١۶٣٨۴
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ کمزور اور زيِر قبضہ لوگوں پر تسلط قائم کرنا مذموم قدرت ميں شامل ہے۔ ١۶٣٨۵
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  وک دينا ہے، ۔ قدرت کی آفت احسان کو ر١۶٣٨۶
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  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ جب قدرت گھٹ جاتی ہے تو حيلے بہانے زياده ہونے لگتے ہيں۔ ١۶٣٨٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ جب مقدرت زياده ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ ١۶٣٨٨

  ور اس ميں مقدرت کی جبائے قدرت کا لفظ ہے۔ ۔ غررالحکم، ا٢۴۵(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
  ۔ جب دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دينا قرار دو۔ ١۶٣٨٩

  (حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
  ۔ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دو اور غصے کے وقت بردباری اختيار کرو۔ ١۶٣٩٠

  ۶٩لسالم) نہج البالغہ مکتوب (حضرت علی عليہ ا

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ٧فصل۔ 
  

   ۵٩ص ) ١۔ (٣٢٩٠

  قذف (زنا کی تہمت)

   قرآن مجيد:
   )٢۶، ١١النور/…………………(ان الذين جاء و باالفک عصبة منکم

  … ترجمہ۔ يقينا جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی وه تم ہی ميں سے ايک گروه ہيں
  … والدين يرمون المحصٰنت، ثم لم ياتوا باربعة شھداء فاجلدوھم ثمنين جلدة

 ۵نور/…(ترجمہ۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائيں پھر چار گواه پيش نہ کريں تو انہيں اسی کوڑے مارو
   )١٣تا 
  

   حديث شريف
لئے حرام قرار ديا کہ تہمت کی وجہ نسبوں ميں خرابی ۔ هللا تعالٰی نے پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت کو اس ١۶٣٩١

پيدا ہوتی ہے، اوالد کی نفی ہوتی ہے، ميراث کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اوالد کی تربيت ترک کر دی جاتی ہے اور اس کے 
  عالوه کئی ايسی برائياں اور اسباب و علل ہيں کہ جو نظاِم خلق کے بگاڑ تک لے جاتی ہيں۔ 

   ١١١ص  ٧٩ا علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (حضرت امام رض
اور بے خبر پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت …۔ گناہاِن کبيره ميں سے ہيں، هللا کے ساتھ کسی کو شريک کرنا١۶٣٩٢

  لگانا۔ 
   ٢٣٠ص  ٣(حضرت علی عليہ السالم) مستدرک الوسائل جلد 

السالم نے اپنے ايک ساتھی سے دريافت کيا کہ "تمہارے ۔ روايت ميں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ ١۶٣٩٠
مخالفت نے کيا کيا؟" اس نے کہا "وه تو بدکار عورت کا بيٹا ہے!" يہ سن کر امام نے اس کی طرف غصہ کی نظر سے 

 ديکھا۔ اس پر اس شخص نے کہا: "ميں آپ کے قربان جاؤں! وه مجوسی ہے جس نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کيا ہوا ہے!" 
   )٢٣، ص  ٣امام نے فرمايا: "کيا ان کے دين ميں نکاح نہيں ہے؟" (مستدرک الوسائل، ج 

۔ حضرت علی عليہ السالم کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو "اے بويسيا!" کہتا تھا تو آپ ١۶٣٩۴
  اس پر زنا کی تہمت لگانے والے کی حد جاری کرتے۔ 
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   ۴٣٣ص  ٨٨) وسائل الشيعہ جلد (امام جعفر صادق عليہ السالم
۔ جو ہر بالغ مرد يا عورت کسی چھوٹے يا بڑے، مرد يا عورت، مسلم يا کافر، آزاد يا غالم پر تہمت لگائے تو اس پر١۶٣٩۵

  تہمت کی حد جاری کی جائے گی اور نابالغ پر ادب کی حد۔ 
   ۴۴٠ص  ١٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

عمارساباطی نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے ايسے شخص کے بارے ميں سوال کيا جس نے کسی ۔ ١۶٣٩۶
"زانيہ کے بيٹے! کے بارے ميں پوچھا "کہ اس کی کيا سزا ہے؟" آپ نے فرمايا: "اگر اس کی ماں زنده موجود اور اپنے 

گر وه موجود نہيں ہے تو اس کا انتظار کيا جائےحق کا مطالبہ کرتی ہے تو ايسے شخص کو اسی کوڑے مارے جائيں گے، ا
گا تاکہ آئے اور اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ اگر وه مر چکی ہے اور اس کے بارے ميں نيکی کے سوا اور کوئی بات مشہور 

  نہيں ہے، تو پھر بھی اس شخص کو تہمت کی سزا دی جائے گی، يعنی اسی کوڑے مارے جائيں گے۔ 
   ۴۴٠ ص ١٨وسائل الشيعہ جلد 

۔ حريز کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے سوال کيا گيا کہ ايک عورت کو کسی نے غصب کيا ١۶٣٩٧
  ’" اور اس کے لڑکے کو کسی نے "زانيہ کا بيٹا! کہا تو اس کی کيا سزا ہو گی

هللا سے اس گناه کی توبہ بھی امام عليہ السالم نے فرمايا: "ميری رائے ميں اسے اسی کوڑے مارے جائيں گے اور وه 
  کرے" 

   ۴۴٢ص  ١٨وسائل الشيعہ جلد 
  ۔ پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت ايک سال کی عبادت کو ضائع کر ديتی ہے۔ ١۶٣٩٨

   ٢٣٠ص  ٣(حضرت رسول اکرم) مستدرک الوسائل جلد 
ث! (ديوث)" کہے تو ۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو "اے يہودی" کہے تو اسے بيس کوڑے مارو۔ "اے محتن١۶٣٩٩

  بھی، بيس کوڑے مارو۔ 
   ١٣٣۶٢(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ محمد بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے اس شخص کے بارے ميں سوال کيا جو اپنی عورت١۶٣۴٠٠
  کو زنا کی تہمت سے مہتمم کرتا ہے کہ اس کی کيا سزا ہے۔ 

ے مارے جائيں گے! راوی کہتا ہے کہ ميں نے پوچھا: اگر وه اسے معاف کر دے تو؟" امام نے امام نے فرمايا: "اسے کوڑ
  فرمايا: "نہيں ايسا نہيں ہو سکتا۔ اور نہ ہی يہ شرافت ہے!" 

  و ۴ص  ۴من ال يحضره الفقيہ جلد 
ميں کہے کہ ۔ جب کسی بدکار عورت سے پوچھا جائے کہ "تيرے ساتھ کس نے بدکاری کی ہے اور وه جواب ١۶٣۴٠١

"فالں شخص نے تو اس پر دو حديں جاری ہوں گی، ايک حد اس کی بدکاری کی اور دوسری ايک مسلمان پر تہمت لگانے 
  کی۔ 

   ۴٣٢، ص ١٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) ، وسائل الشيعہ، ج 
ل نہيں کی جائے گی، ۔ زنا کی تہمت لگانے والے کو اسی کوڑے مارے جائيں گے اور اس کی گواہی ہرگز قبو١۶٣۴٠٢

  مگر يہ کہ اس جرم سے توبہ کرے يا اپنی بات کو خود ہی جھٹالئے۔ (اس کی ترديد کر دے) 
   ۴٣٣ص  ١٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

۔ جميل بن حداح کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے ايک ايسے شخص بارے ميں ١۶٣۴٠٣
ل کيا جس نے چند لوگوں پر مجموعی طور پر تہمت لگائی ہو اس کی کيا سزا ہے؟ امام نے فرمايا: "اگر وه سب مل کر سوا

اس کے خالف شکايت کريں تو اس پر ايک حد جاری کی جائے گی اور اگر متفرق ہو کر آئيں تو ان ميں سے ہر ايک کی 
  وجہ سے عليحده حد جاری کی جائے گی۔ 

   ۴۴۴ص  ١٨د وسائل الشيعہ جل
۔ عبدهللا بن سنان کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے ايسے اشخاص کے بارے ميں ١۶٣۴٠۴

  سوال کيا جو ايک دوسرے پر تہمت لگاتے ہيں تو ان کی کيا سزا ہے؟ 
  امام نے فرمايا: "ان پر حد تو جاری نہيں ہو گی ليکن تعزير لگائی جائے گی۔ 

   ۴۵١ص  ١٨يعہ جلد وسائل الش
۔ جب کوئی شخص کسی کو "تو خبيث ہے(يا تو محتنث ہے) يا تو خنزير ہے" کہے تو اس پر حد جاری نہيں کی ١۶٣۴٠۵

  جائے گی، ليکن اسے وعظ و نصيحت کرکے سمجھايا يا بجھايا جائے گا، اور کچھ سزا بھی ملے گی۔ 
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   ٢۵٢ص  ١٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 
۔ ايک شخص نے دوسرے شخص کو "پاگل کا بچہ!" کہہ کر پکارا تو اس نے اسے کہا: "پاگل کا بچہ ہے تو!" اس١۶٣۴٠۶

پر حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے يہ فيصلہ کيا کہ پہلے شخص کو کہ اسے بيس کوڑے مارا جائے، ساتھ ہی يہ بھی 
  تمہيں بھی بيس کوڑے مارے جائيں گے"  فرمايا "تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ اس کے بعد

جب اس نے پہلے شخص کو بيس کوڑے مار لئے تو دوسرے شخص کو کوڑا دے کر فرمايا کہ اسے بھی بيس کوڑے 
  مارو۔" چنانچہ دونوں کو اپنے اپنے کہے کی سزا مل گئی۔ 

  ۔ ۴۵٢ص  ١٨وسائل الشيعہ جلد 
  مومنين عليہ السالم نے تعزی جاری فرمائی۔ ۔ کسی کی ہجو کرنے کی سزا کے طور پر اميرال١۶٣۴٠٧

  ۴۵٣ص  ١٨(امام محمد باقر عليہ السالم وسائل الشيعہ جلد 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ٨فصل۔ 
  

   ۶٣ص ) ١( ٣٢٩١

  قرآِن مجيد

   قرآن مجيد
   )٨٧ولقد ٰاتينک سبعا من المثانی والقرٰان العظيم۔ (مجر/

  ترجمہ۔ اور (اے رسول!) ہم نے تمہيں سبع مثانی اور قرآِن عظيم عطا فرمايا ہے۔ 
  ۔) ۴٠۔ ٣٢۔  ٢٢۔ ١٧ولقد ليسرنا القرآن ال ذکر فھل من مدکر (قمر/

  ترجمہ۔ اور ہم نے تو قرآن کو نصيحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر ديا۔ پس کوئی ہے جو نصيحت حاصل کرے! 
  

   حديث شريف
يک خطبہ ميں ارشاد ۔ حضرت علی عليہ السالم سے روايت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ا١۶۴٠٨

فرمايا: "دنيوی زندگی ميں کسی کے لئے بہتری نہيں سوائے اس شخص کے جو سنتا اور ياد رکھتا ہے، يا ايسے عالم کے 
لئے جو حق بات کہتا ہے۔ اے لوگو! تم اس وقت آرام اور سکون کے زمانے ميں ہو، تمہاری رفتار بہت تيز ہے، تم ديکھ 

يز کو بوسيده کر رہے ہيں، ہر دور کو نزديک ال رہے ہيں اور ہر اس چيز کو ال رہے ہيں رہے ہو کہ رات و دن ہر نئی چ
  جس کا وعده کيا گيا ہے، لٰہذا تم دور کے سفر کے لئے اپنی تمام تر کوششوں کو سميٹ لو۔" 

يں جو ختم ہونے اس پر حضرت مقداد نے عرض کيا: "اے هللا کے نبی! آرام و سکون سے کيا مراد ہے؟" فرمايا: "بالئيں ہ
والی ہيں، لٰہذ جب تم پر امور مشتبہ ہو جائيں، جيسے تاريک رات کے حصے ہوتے ہيں تو تم پر الزم ہو جاتا ہے کہ قرآن 

کے دامن سے تمسک اختيار کرو، کيونکہ قرآن ايک ايسا شفيع ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، ايسا حريف ہے جس
اپنا پيشوا قرار دے گا اسے وه بہشت کی طرف لے جائے گا اور جو اسے پِس پشت کی تصديق کی جا چکی ہے۔ جو اسے 

ڈال دے گا اسے وه جہنم تک پہنچائے گا۔ يہ بہترين راستہ کا راہنما ہے اور يہ قول فيصل ہے، کوئی ٹھٹھا مذاق نہيں۔ اس کا 
يک ايسا سمندر ہے جس کے عجائبات ان ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ، اس کا ظاہر حکم ہے اور باطن گہرا علم ہے۔ يہ ا

اس ميں ہدايت کے …گنت ہيں۔ اور جسے جاننے والے کبھی سير نہيں ہوتے۔ يہ هللا کی مضبوط رسی اور صراط مستقيم ہے
   )۴٠٢٧چراغ، حکمت کے مينار ہيں اور حجت کی ايک دليل ہے۔ (کنزالعمال، حديث 

اؤ اجداد سے روايت کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا ۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم اپنے آب١۶۴٠٩
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نے فرمايا: "لوگو! تم اس وقت آرام و سکون کے گھر ميں ہو، سفر کی سواری پر ہو اور تمہيں جلدی سے چاليا جا رہا ہے۔ 
ال رہے ہيں اور ہر تم نے ديکھ ليا ہے کہ رات دن سورج اور چاند ہر نئی چيز کو بوسيده کر رہے ہيں، ہر دور کو نزديک 

  اس چيز کو ال رہے ہيں جس کا وعده کيا جا چکا ہے۔ لٰہذا دور کے سفر کے لئے اپنی تياری مکمل کر لو۔" 
اس موقعہ پر حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور عرض کی: "يارسول هللا! آرام و سکون کے گھر سے کيا مراد ہے؟" آنحضرت

قطع ہونے کا گھر! لٰہذا جب فتنے رات کے تاريک حصوں کی طرح مشتبہ ہو نے ارشاد فرمايا: "مراد دن کے حصول اور من
جائيں تو تمہيں قرآن سے تمسک کرنا ضروری ہو جائے گا کيونکہ قرآن ايک ايسا شفيع ہے جس کی شفاعت قابل قبول ہے 

شت ميں لے جائے گا اور يہ ايسا حريف ہے جس کی تصديق کی گئی ہے۔ جو شخص قرآن کو اپنا پيشوا بنائے گا اسے وه بہ
اور جو اسے پِس پشت ڈال دے گا اسے وه جہنم تک پہنچائے گا۔ وه ايسا راہنما ہے جو بہترين راستہ کی راہنمائی کرتا ہے، 

ايسی کتاب ہے جس ميں تفصيل، بيان اور تحصيل ہے، ايسی فضليت ہے جس ميں ٹھٹھا مذاق نہيں۔ اس کا ايک ظاہر ہے اور 
حکم ہے اور باطن علم ہے۔ اس کا ظاہر خوبصورت اور باطن نہايت گہرا ہے۔ اس کے ستارے ہيں ايک باطن۔ اس کا ظاہر 

اور ستاروں کے اوپر ستارے ہيں۔ اس کے عجائبات التعداد ہيں، اور اس کے غرائب بوسيده ہونے والے نہيں۔ اس ميں ہدايت 
ہے اس کے لئے معرفت کی راہنمائی کرتا کے چراغ اور حکمت کے مينار ہيں۔ جو جتنی صفت کی معرفت حاصل کرنا چا

ہے۔ اسے چاہئے کہ وه اس صفت پر اپنی نظريں دوڑائيں اور وہاں تک اپنی نگاہيں پہنچائے۔ اس طرح ہالک ہونے واال 
ہالکت سے بچ جائے گا اور دلدل ميں پھنس جانے سے بچ جائے گا۔ کيونکہ اس ميں غور و فکر کرنے سے صاحبان، 

ندگی ملتی ہے، جس طرح تاريکيوں ميں چلنے والے کو نور سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ لٰہذا بصيرت کے دلوں کو ز
تمہارے لئے ضروری ہے کہ اس کے ذريعہ سے اچھے انداز ميں نجات حاصل کرو اور دوسری کسی چيز کا انتظار نہ 

  کرو۔" 
خدمت ميں حاضر ہو کر عرض کيا:  ۔ حارث اعور کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم کی١۶۴١٠

"يا امير المومنين! جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہيں تو آپ سے ايسی باتيں سنتے ہيں جن سے ہميں دينی رہنمائی ملتی ہے اور 
جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہيں تو لوگوں سے مختلف قسم کی باتيں سنتے ہيں جن سے دل زخمی ہو جاتا ہے۔ 

  کيوں ہوتا ہے؟"  معلوم نہيں ايسا
  امام عليہ السالم نے فرمايا: "کيا روه بھی ايسا ہی کرتے ہيں؟" راوی نے عرض کيا: "جی ہاں!" 

امام نے فرمايا: "ميں نے حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمايا: "ميرے پاس جبرائيل 
فتنہ کھڑا ہو گا۔" ميں نے پوچھا: "پھر اس سے نکلنے کا کيا طريقہ  آئے اور کہا کہ اے محمد! عنقريب آپ کی امت ميں

ہے؟" انہوں نے کہا "کتاب هللا ہے، جس می ں تم سے پہلے اور تمہارے بعد کے لوگوں کی خبريں اور تمہارے درميان 
  …" کھڑے ہونے والے تنازعوں کا فيصلہ ہے

   ٣تفسير عباسی جلد اول ص 
تے ہيں کہ "حضرت رسول خدا کو هللا کی طرف سے بتايا گيا کہ عنقريب آپ کی امت ۔ حضرت حسن بن علی فرما١۶۴١١

فتنوں ميں گھر جائے گی!" آنحضرت نے پوچھا کہ اس سے نکلنے کی کيا صورت ہو گی؟" جواب مال کہ هللا تعالٰی کی وه 
ل نہ تو اس کے آگے ہی پھٹک سکتا ہے کتاب عزيز کہ: "اليا تيہ الباطل من بين يديہ والمن خلفہ تنزيل من حکيم حميده" باط

لٰہذا جو ) ۴٢اور نہ ہی اس کے پيچھے اور حکمت والے ستوده صفات هللا کی طرف سے نازل کی گئی ہے (حم سجده/
  … شخص اس سے ہٹ کر کسی اور سے علم حاصل کرے گا تو هللا اسے گمراہی ميں چھوڑ دے گا

   ٢٧ص  ٩٢بحاراالنوار جلد 
تعريف ميں فرماتے ہيں: "هللا تعالٰی نے اسے عالموں کی تشنگی کے لئے سيرابی، فقيہوں کے دلوں  ۔ قرآن مجيد کی١۶۴١٢

کے لئے بہار اور نيکوں کی رہگزر کے لئے شاہراه قرار ديا ہے، يہ ايسی دوا ہے جس سے کوئی مرض نہيں رہتا، ايسا نور
  … ہے جس ميں تيرگی کا گزر نہيں ہوتا

   ١٩٨۔ نہج البالغہ خطبہ ١٩٩ص  ١٠رح ابن ابی الحديد جلد (حضرت علی عليہ السالم) ش
۔ ياد رکھو! قرآن ايسا نصيحت کرنے واال ہے جو فريب نہيں ديتا، اور ايسا بيان کرنے واال ہے جو جھوٹ نہيں بولتا۔ ١۶۴١٣

  ہوا۔ جو بھی اس قرآن کا ہم نشين ہوا وه ہدايت کو بڑھا کر اور گمراہی و ضاللت کو گھٹا کر اس سے الگ 
   ١٧۶نہج البالغہ خطبہ  ١٨ص  ١٠(حضرت علی عليہ السالم) شرح ابن ابی الحديد جلد 

۔ بالشبہ هللا سبحانہ نے کسی کو ايسی نصيحت نہيں کی جو اس قرآن کے مانند ہو کيونکہ يہ هللا کی مضبوط رسی ١۶۴١۴
  … سی سے (آئينہ) قلب پر جال ہوتی ہےاور امانتدار وسيلہ ہے۔ اس ميں دل کی بہار اور علم کے سرچشمے ہيں اور ا

   ١٧۶نہج البالغہ خطبہ  ٣١ص  ١٠(حضرت علی عليہ السالم) شرح ابن ابی الحديد جلد 
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قرآن (نيکيوں کا) حکم دينے واال، برائيوں سے روکنے واال (بظاہر) خاموش اور (بباطن) گويا ہے اور يہ هللا کی…۔ ١۶۴١۵
کرنے کا اس نے بندوں سے عہد ليا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنايا  مخلوقات پر اسی کی حجت ہے جس پر عمل

  … ہے
  ۔ افضل ترين ذکر قرآن ہے۔ اس کے ذريعہ سينے کشاده اور دل روشن ہوتے ہيں۔ ١۶۴١۶

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
وں کی) وجہ سے جلوه افروز ہے کہ جو ۔ هللا ان کے سامنے، بغير اس کے کہ اسے ديکھا ہو، قدرت کی (ان نشاني١۶۴١٧

  … اس نے اپنی کتاب ميں دکھائی ہيں اور اپنی سطوت و شوکت کی (قہرمانيوں سے) نمايا ں ہيں
   ١۴٧نہج البالغہ خطبہ  ١٠٢ص  ٩(حضرت علی عليہ السالم شرح ابن الحديد، جلد 

ميرے پاس ہو تو مجھے کسی قسم  ۔ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک سب لوگ مر جائيں ليکن صرف ايک قرآن١۶۴١٨
  کی وحشت محسوس نہيں وه گی۔ 

   ١٠٧ص  ۴۶(امام زين العابدين عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ جو شخص قرآن مجيد سے حق کو نہيں پہچانتا وه کسی طرح فتنوں سے کناره کش نہيں ہو سکتا۔ ١۶۴١٩

   ٢۴٢ص  ٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ قرآن دو ہدايتوں ميں افضل تر ہدايت ہے۔ ١۶۴٢٠

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ قرآن کے بارے ميں هللا سے ڈرتے رہنا، کہيں اس پر عمل کرکے تمہارے غير تم سے سبقت نہ لے جائيں۔ ١۶۴٢١

   ۴٧(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ وصيت نامہ 
م کو منسوخ نہيں کرتا جبکہ هللا کا کالم ميرے کالم کو منسوخ کرتا ہے اور هللا کا کالم اپنے ۔ ميرا کالم هللا کے کال١۶۴٢٢

  کالم کو بھی منسوخ کرتا ہے۔ 
   ٢٩۶١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

ی آواز) ۔ يہ هللا کی کتاب ہے جس کے ذريعہ تميں سجھائی ديتا ہے اور تمہاری زبان ميں گويائی آتی ہے اور (حق ک١۶۴٢٣
سنتے ہو۔ اس کے بعض حصے بعض حصوں کی وضاحت کرتے اور بعض، بعض کی (صداقت کی) گواہی ديتے ہيں۔ يہ 
ذاِت اٰلہی کے متعلق الگ الگ نظريات نہيں پيش کرتا اور نہ اپنے ساتھی کو اس کی راه سے ہٹا کر کسی اور راه پر لگاتا 

  ہے۔ 
   ١٣٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

۔ قرآن کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تصديق کرتے ہيں۔ لٰہذا اس کے بعض حصوں کے ذريعہ ١۶۴٢۴
  دوسرے بعض حصوں کی تکذيب نہ کرو۔ 

   ٢٨۶١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  

   )٢۔ (٣٢٩٢

  قرآن، امام اور رحمت

   قرآن مجيد
   )١٢…للمحسنين (احقاف………………………ومن

قبل موسٰی کی کتاب امام (پيشوا) اور رحمت تھی، اور يہ (قرآن) وه کتاب ہے جو زبان ميں اس کی  ترجمہ۔ اور اس سے
  تصديق کرتی ہے تاکہ وه ا سکے ذريعہ سے ظالموں کو ڈرائے اور نيکوکاروں کے لئے (سرتاپا) خوشخبری ہے۔ 

   )١٧…ماورحمة (ہود……………………افمن کان علی بينة
وردگار کی طرف سے دليل روشن پر ہو اور اس کے پيچھے ہی پيچھے انہی کا ايک گواه ترجمہ۔ تو کيا جو شخص اپنے پر

  ہو اور ا س سے قبل موسٰی کی کتاب پيشوا (امام) اور رحمت (اس کی تصديق کرتی ہو) 
  

   حديث شريف
  ۔ تم پر قرآن مجيد سے تمسک الزم ہے۔ لٰہذا تم اسے اپنا امام (پيشوا) اور قائد بناؤ۔ ١۶۴٢۵
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   ۴٠٢٩علی عليہ السالم) کنزالعمال حديث  (حضرت
۔ ميرے بعد تم پر ايک ايسا دور آنے واال ہے جس ميں حق بہت پوشيده اور باطل بہت نماياں ہو گا۔ پس کتاب (يعنی ١۶۴٢۶

قرآن) اور قرآن والے (اہلبيت) اس دور ميں (بظاہر) لوگوں ميں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلک، ان کے ساتھ ہوں گے مگر
ے تعلق، اس لئے کہ گمراہی ہدايت سے سازگار نہيں ہو سکتی اگرچہ وه ايک جا ہوں۔ لوگوں نے تفرقہ پردازی پر تو اتفاق ب

کر ليا ہے اور جماعت سے کٹ گئے ہيں، گويا وه کتاب کے پيشوا ہيں، کتاب ان کی پيشوا نہيں۔ ان کے پاس تو صرف قرآن 
  … وش کو پہچان سکتے ہيںکا نام ره گيا ہے اور صرف اس کے خطوط و نق

   ١۴٧(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
  

   )٣۔ (٣٢٩٣

  قرآن زيبا ترين کالم ہے

   قرآن مجيد
   )٢٣زمر/…(الی ذکر هللا……………………هللا نزل احسن الحديث

ی جلتی ہيں۔ اور ايک ترجمہ۔ هللا نے بہت ہی اچھا کالم (يعنی اس) کتاب کو نازل فرمايا جس کی آيتيں ايک دوسرے سے ملت
بات کئی کئی بات دہرائی گئی ہے۔ اس کے سننے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے يں جو اپنے پروردگار سے 

  … ڈرتے ہيں۔ پھر ان کے جسم نرم ہو جاتے ہيں اور ان کے دل هللا کی ياد کی طرف باطمينان متوجہ ہو جاتے ہيں
  

   حديث شريف
يبا کالم کتاب خدا (قرآن مجيد) ہے، سب سے بہتر ہدايت حضرت محمد مصطفی کی ہدايت ہے۔۔ سب سے اچھا اور ز١۶۴٢٧

  … اور بدترين اور بدعتی امور ہيں
  ۔ سب سے اچھا قصہ، بليغ ترين نصيحت اور سودمند ترين يادداشت خداونِد عز و جل کی کتاب ہے۔ ١۶۴٢٨

   ١٧۵ص  ٨(حضرت علی عليہ السالم) فروغ کافی جلد 
  صادق ترين بات، بليغ ترين وعظ و نصيحت اور احسن ترين قصہ کتاِب اٰلہی (قرآن مجيد) ہے۔  ۔١۶۴٢٩

   ٢٨٧ص  ۴(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) من ال يحضره الفقيہ جلد 
فکر کرو  ۔ کتاب اٰلہی کی تعليم حاصل کرو کيونکہ يہ بہترين کالم اور بليغ ترين نصيحت ہے۔ نيز اس ميں غور و١۶۴٣٠

کيونکہ يہ دلوں کی بہار ہے، اس کے نور سے شفا حاصل کرو کيونکہ يہ دلوں کی بيماريوں کے لئے شفا ہے اور اس کی 
  … اچھے انداز ميں تالوت کرو کيونکہ يہ سب سے پيارا قصہ ہے

   ٢٩٠ص  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  اور بہترين قصہ کتاِب اٰلہی ہے۔ ۔ صادق ترين بات، بليغ ترين موعظہ ١۶۴٣١

   ١١۴ص  ٧٧(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ قرآن کی دوسری تمام کالموں پر فضليت ايسی ہے جيسے هللا کی فضليت اس کی مخلوق پر۔ ١۶۴٣٢

   ١٩ص  ٩٢(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
از ميں کيا کرو کيونکہ يہ سودمند ترين داستان ہے اور اس سے شفا حاصل کرو کيونکہ ۔ قرآن کی تالوت اچھے اند١۶۴٣٣

  يہ دلوں کے لئے شفا ہے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  
   )۵۔ (٣٢٩۴

  قرآن ہر زمانہ ميں نيا ہے

  ا۔ ۔ کثرت سے دہرايا جانا اور (بار بار) کانوں ميں پڑنا اسے (قرآن کو) پرانا نہيں کرت١۶۴٣۴
   ١۵۶۔ نہج البالغہ خطبہ  ٢٠٣ص  ۵(حضرت علی عليہ السالم) شرح نہج البالغہ جلد 

۔ حضرت امام علی رضا عليہ السالم اپنے والِد گرامی سے روايت کرتے ہيں کہ ايک شخص نے حضرت امام جعفر ١۶۴٣۵
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اشاعت اور درس و تدريس کی جاتی صادق عليہ السالم سے دريافت کيا: "آخر کيا وجہ ہے کہ قرآن مجيد کی جس قدر نشر و
ہے اسی قدر اس کی تروتازگی ميں اضافہ ہوتا جاتا ہے؟" آپ نے فرمايا: "اس لئے کہ هللا تبارک و تعالٰی نے اسے کسی 

خاص زمانہ، کسی خاص قوم يا کسی خاص گروه کے لئے نہيں بنايا بلکہ يہ سب زمانوں، سب قوموں اور سب لوگوں کے 
  ہر زمانے ميں جديد ہر قوم کے نزديک ہميشہ تروتازه اور قيامت تک ايسے ہی رہے گا۔ لئے ہے۔ لٰہذا يہ 
   ٢١٣ص  ١٧جلد  ١۵ص  ٩٢بحاراالنوار جلد 

۔ ايک دن حضرت امام رضا عليہ السالم نے قرآِن مجيد کا ذکر کرکے اس کی حجت کی عظمت اور آيات کا معجزه ١۶۴٣۶
  ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمايا: 

 تعالٰی کی مضبوط رسی، اس کا ناقابِل شکست دستہ، حق سے زياده مشابہ طريقہ، جنت تک لے جانے واال اور "قرآن هللا
جہنم سے بچانے واال ہے، کسی زمانہ ميں پرانا نہيں ہوتا، زبانوں پر (مسلسل استعمال سے) ناکاره نہيں ہوتا، کيونکہ يہ کسی

يں بلکہ (ہر زماه کے لئے اسے) دليل و برہان اور ہر انسان کے لئے ايک زمانہ کو چھوڑ کر دوسرے زمانہ کے لئے نہ
حجت بنايا گيا ہے، باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی پيچھے سے يہ صاحِب حکمت اور قابِل ستائش هللا کی 

  طرف سے نازل کيا گيا ہے، 
   ١۴ص  ٩٢بحاراالنوار جلد 

  
   )۶۔ (٣٢٩۵

  ی کے لئے شفا ہےقرآن، بڑی سے بڑی بيمار

   قرآن مجيد
   )٨٢االخسار (بنی اسرائيل/…………………ونزل من القرٰان

ترجمہ۔ اور ہم تو قرآن ميں وہی چيز نازل کرتے ہيں جو مومنوں کے لئے (سراسر) شفا اور رحمت ہے، (مگر) ظالموں کو 
  تو گھاٹے کے سوا کچھ بڑھاتا ہی نہيں۔ 

   )۵٧نس/رحمة للٔومنين (يو………………………ٰيا يھاالناس
ترجمہ۔ لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصيحت (قرآن جيسی کتاب) آ چکی اور جو امراض دل ميں 

  ہيں ان کی دوا اور ايمانداروں کے لئے ہدايت اور رحمت ہے۔ 
   )۴۴قل ھو للذين امنوا ھدٰی و شفاء۔ (ٰحم، سجده/…

  ئے يہ (قرآن) ہدايت اور (ہر مرض کی) شفا ہے۔ ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) کہہ دو کہ ايمانداروں کے ل
  

   حديث شريف
  ۔ اس ميں کفر و نفاق اور ہالکت و گمراہی جيسے بڑے بڑے امراض کی شفا پائی جاتی ہے۔ ١۶۴٣٧

   ١٧۶نہج البالغہ خطبہ  ١٩ة ص ٠(حضرت علی عليہ السالم) شرح نہج البالغہ جلد 
شفا ہے، چلنے والے کو اسی کی روشنی ميں ادھر ادھر چلنا چاہئے اور ۔ اس قرآن ميں نور کے چراغ اور دلو کی ١۶۴٣٨

اپنی طرف سے بھی چال کو قابو ميں رکھنا چاہئے کيونکہ قرآن سے بالمشافہ گفتگو کرنا، بابصيرت دلوں کی حيات ہے 
  جيسے (رات کی) تاريکيوں ميں چلنے کے لئے روشنی حاصل کرنے والے کے لئے روشنی ہوتی ہے۔ 

   ١١٢ص  ٧٨حسن عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (امام 
۔ تمہيں کتاب اٰلہی پر عمل کرنا چاہئے، اس لئے کہ وه ايک مضبوط رسی، روشن و واضح نور اور نفع بخش شفا ١۶۴٣٩

  جو اس کے مطابق کہے وه سچا ہے اور جو اس پر عمل کرے وه سبقت لے جانے واال ہے۔ …ہے
   ١۵۶۔ نہج البالغہ خطبہ  ٢٠٣ص  ٩ابی الحديد جلد (حضرت علی عليہ السالم) شرح ابن 

  ۔ قرآن ہی دوا ہے۔ ١۶۴۴٠
   ٢٣١٠(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 

  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو "دواء باب "دنيوی بيماريوں کا عالج") 
  

   )٧۔ (٣٢٩۶
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  قرآن ہی تو نگری ہے

ضرورت نہيں رہتی اور نہ ہی اس کے ہوتے ہوئے ۔ قرآن ايسی تونگری ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی چيز کی ١۶۴۴١
  کوئی محتاج رہتا ہے۔ 

   ١٩ص  ٩٢(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) بحاراالنوار جلد 
۔ قرآن ايسی تونگری ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ کوئی محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چيز١۶۴۴٢

  کی ضرورت ہوتی ہے۔ 
   ٢٣٠٧رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنز العمال حديث  (حضرت
۔ جو قرآن کی تالوت کرتا ہے وه غنی ہے اور اس کے بعد پھر اسے کسی قسم کی ضرورت نہيں رہتی۔ اور اگر ١۶۴۴٣

  تالوت نہيں کرتا تووه غنی نہيں ہے، 
   ١٨٧ص  ٩٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

ان لو کہ کسی کو قرآن (کی تعليمات) کے بعد (کسی اور الئحہ عمل کی) احتياج نہيں رہتی اور نہ کوئی قرآن سے۔ ج١۶۴۴۴
(کچھ سيکھنے سے) پہلے اس سے بے نياز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی بيماريوں کی شفا چاہو اور اپنی مصيبتوں پر اس سے

  مدد مانگو۔ 
   ١٧۶نہج البالغہ خطبہ  ١٩ص  ١٠شرح ابن ابی الحديد جلد  ٢۴ص  ٩٢ (حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد

۔ جس کو قرآن مجيد کچھ دے اور وه پھر بھی يہ سمجھے کہ اس سے افضل تر چيز کسی اور کو عطا ہوئی ہے تو ١۶۴۴۵
  اس نے حقير شے کو عظيم اور عظيم چيز کو حقير جانا۔ 

   ١٨٩ ۔ ص١٣ص  ٩٢(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
  تونگری کيا ہے؟" اور اس کے بعد کے باب) " ٣١١٢(قول مٔولف: مالحظہ ہو: "تونگری، باب 

  
   )٨۔ (٣٢٩٧

  قرآن ميں اولين و آخرين کا علم ہے

  ۔ قرآن ميں تم سے پہلے کی خبريں، تمہارے بعد کے واقعات اور تمہارے درميانی حاالت کے احکام موجود ہيں۔ ١۶۴۴۶
   ٣١٣۔ نہج البالغہ حکمت ٢٢٠ص  ١٩م) شرح نہج البالغہ جلد (حضرت علی عليہ السال

۔ يا درکھو کہ اس (قرآن) ميں آئنده کے معلومات، گزشتہ واقعات، بيماريوں کا عالج اور تمہارے باہمی تعلقات کی ١۶۴۴٧
  شيرازه بند ہے۔ 

   ١۵٨نہج البالغہ خطبہ  ٢١٧ص  ٩(حضرت علی عليہ السالم) شرح ابن ابی الحديد جلد 
  ۔ جو اولين و آخرين کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہئے کہ قرآن پڑھے۔ ١۶۴۴٨

   ٢۴۵۴(حضرت رسول اکرم) کنزل العمال حديث 
 ۔ جو اولين و آخرين کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ قرآن پڑھے اور اس کے معانی ميں غور کرے۔ ١۶۴۴٩

   ٢۴۵۴(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ ايسا کوئی معاملہ نہيں ہے جس کے بارے ميں دو آدمی اختالف کريں اور اس کی اصل خداوند عز و جل کی کتاب ١۶۴۵٠

  (قرآن) ميں نہ ہو، ليکن وہاں تک لوگوں کی عقلوں کی رسائی نہيں ہوسکتی۔ 
   ۶٠(امام جعفر صادق) کافی جلد اول ص 

  اولين و آخرين کا علم ہے")  باب "ميرے پاس‘ ‘ (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: "امامت
  

   )٩۔ (٣٢٩٨

  قرآن کی تعليم حاصل کرنا

۔ مومن کو چاہئے کہ مرنے سے پہلے قرآن کی تعليم حاصل کر لے يا اگر اسے موت آئے تو وه قرآنی تعليم حاصل ١۶۴۵١
  کر رہا ہو، 
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   ١٨٩ص  ٩٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحار االنوار جلد 
  ٰلہی کا دسترخوان ہے جتنا ہو سکے اس دسترخوان سے ريزه چينی کر لو۔ ۔ قرآن دعوِت ا١۶۴۵٢

   ١٩ص  ٢(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ يقيناً يہ قرآن دعوِت اٰلہی کا دسترخوان ہے، مقدور بھر اس سے تعليم حاصل کرو۔ ١۶۴۵٣

   ٢٣۵۶(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
ہ وه بہترين کالم ہے، اس ميں غور و فکر کرو کہ يہ دلوں کی بہار ہے، اور اس کے نور۔ قرآن کا علم حاصل کرو ک١۶۴۵۴

سے شفا حاصل کرو کہ سينوں ( کے اندر چھپی ہوئی بيماريوں کے لئے) شفا ہے۔ اس کی خوبی کے ساتھ تالوت کرو کہ 
  اس کے واقعات سب واقعات سے زياده فائده رساں ہيں۔ 

   ١١٠نہج البالغہ خطبہ  ٣۶ص  ٢راالنوار جلد (حضرت علی عليہ السالم) بحا
۔ اگر تم سعادت کی زندگی، شہادت کی موت، حسرت (قيامت) کے دن کی نجات، دھوپ کے دن کو سايہ اور گمراہی ١۶۴۵۵

کے دن کے لئے ہدايت کے طلبگار ہو تو قرآن کا درس حاصل کرو کيونکہ يہ رحمان کا کالم ہے، شيطان سے بچاتا ہے اور 
  اعمال ميں جھکاؤ کا موجب ہے۔  ميزانِ 

   ١٩ص  ٩٢(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
۔ اے معاذ! اگر تم چاہتے ہو کہ عين سعادت کی زندگی، شہادت کی موت، حشر کے دن نجات، خوف کے دن امن، ١۶۴۵۶

ی اور گمراہی کے دن تاريکی کے دن نور، دھوپ کے دن سايہ، پياس کے دن سيرابی، ميزان کے ہلکا ہونے کے دن سنگين
ہدايت ملے تو، قرآن کا درس حاصل کرو کيونکہ يہ رحمان ذکر، شيطان سے بچاؤ کا ذريعہ اور ميزاِن عمل ميں جھکاؤ کا 

  موجب ہے۔ 
   ٢۴٣٩(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  کی تعليم ديتے ہيں۔  ۔ تم ميں بہتر وه ہيں جو خود بھی قرآن کا علم حاصل کرتے ہو اور دوسروں کو بھی اس١۶۴۵٧
   ١٨۶ص  ٩٢(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ تم ميں بہتر انسان وه ہے جو خود بھی قرآن کی تعليم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تعليم دے۔ ١۶۴۵٨
   ٢٣۵١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ ۔ تم ميں بہتر شخص وه ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور ١۶۴۵٩
   ٢٣۵۴(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ جو شخص ہمارے دوستوں اور شيعوں ميں اس حالت ميں مرتا ہے کہ اسے قرآن اچھی طرح پڑھنا نہيں آتا، تو ١۶۴۶٠
کہ بہشت کے درجات اسے قبر ميں اس کی تعليم دی جائے گی، تاکہ اس طرح هللا تعالٰی اس کے درجات کو بلند فرمائے کيون

  قرآنی آيات کی تعداد کے مطابق ہيں اور روہاں قرآن کے قاری سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا۔ 
   ١٨٨ص  ٩٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

شت کے) درجات پر چڑھتا جا، اس ۔ قرآن پڑھنے والے سے (قيامت کے دن) کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور (بہ١۶۴۶١
کی ترتيل کے ساتھ اسی طرح تالوت کر جس طرح دنيا ميں کيا کرتا تھا اس لئے کہ تيری منزلت اس آخری آيت پر جا کر 

  ختم ہو گی جسے پر تو قرآن کو ختم کرے گا۔ 
   ٢٣٣٠(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

گا تو اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھاتا جا۔ پس وه ۔ جب قرآن پڑھنے واال بہشت ميں داخل ہو ١۶۴۶٢
قرآن پڑھتا جائے گا اور ہر آيتک ے بارے ميں ايک درجہ اوپر چڑھتا جائے گا، يہاں تک کہ وه آخری آيت بھی پڑھ ڈالے گا

  جو اسے ياد تھی۔ 
   ٢٣٣١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  علم حاصل کرنا اور اس کی کثرت سے تالوت ضروری ہے۔ ۔ تمہارے لئے قرآن کا ١۶۴۶٣
   ٢٣۶٨(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ کليب کہتے ہيں کہ ميں حضرت علی کے ہمراه تھا کہ آپ نے مسجد سے لوگوں کے بلند آواز سے قرآن مجيد ١۶۴۶۴
رسوِل خدا کے محبوب ترين افراد ہيں" پڑھنے کی آواز سنی آپ نے فرمايا: "ان لوگوں کے لئے خوشخبری ہے کہ يہی لوگ

   ۴٠٢۵کنزل العمال حديث 
   )٢٠باب  ١٨۵ص  ٩٢(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو بحاراالنوار جلد 
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   )١٠۔ (٣٢٩٩

  قرآن مجيد کی تعليم

ہا ۔ جو شخص کسی کو قرآن پڑھاتا ہے وه اس کا آقا بن جاتا ہے لٰہذا قرآن پڑھنے واال اسے نہ تو کسی موقع پر تن١۶۴۶۵
  چھوڑے اور نہ ہی اس پر فوقيت جتائے۔ 
   ٢٣٨٢(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ جو شخص کسی بنده کو کتاب هللا کی ايک آيت کی تعليم ديتا ہے وه اس کا آقا بن جاتا ہے۔ لٰہذا قرآن کا علم حاصل ١۶۴۶۶
يت جتائے۔ اگر وه ايسا کرے گا تو اسالم کے کرنے واال نہ تو کسی موقع پر اسے تنہا چھوڑے اور نہ ہی کبھی اس پر فوق

  مضبوط سہاروں ميں سے ايک سہارے کو توڑ ڈالے گا۔ 
   ٢٣٨۴(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 

۔ جو لوگ هللا کے گھروں ميں گھر ميں جمع ہو کر قرآن کی تالوت کرتے اور اس کا ايک دوسرے کو درس ديتے ١۶۴۶٧
و ان پر (هللا کی طرف سے) تسکين نازل ہوتی ہے، انہيں فرشتے گھير ليتے ہيں اور ان کی ياد اس ذات کے پاس بھی ہيں ت

  ہوتی ہے جس کے حضور ميں يہ لوگ ہوتے ہيں۔ 
   ٢٣٢٠(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

ور اس پر عمل بھی کرے تو ميں ۔ ياد رکھو! جو شخص قرآن کی تعليم حاصل کرے، دوسروں کو اس کی تعليم دے ا١۶۴۶٨
  اسے بہشت کی طرف لے جاؤں گا اور بہشت کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا۔ 

   ٢٣٧۵(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ جو شخص اپنے بيٹے کو قرآن کی تعليم ديتا ہے (يا دالتا ہے) تو قيامت کے دن اس کے گلے ميں ايسا ہار ڈاال ١۶۴۶٩

  ين و آخرين کے لوگ تعجب کريں گے۔ جائے گا جس سے اول
   ٢٣٨۶(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ بيٹے کا باپ پر حق ہے کہ اس کا نام اچھا تجويز کرے، اچھے اخالق و آداب سے اسے آراستہ کرے اور اسے ١۶۴٧٠
  قرآن کی تعليم دے۔ 

   ٣٩٩(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
  ونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ ليتا ہے تو گويا اسے بچپن ہی ميں حکمت عطا ہوتی ہے۔ ۔ جو شخص بالغ ہ١۶۴٧١

   ٢۴۵٢(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  

   )١١۔ (٣٣٠٠

  قرآن مجيد کا حفظ کرنا

۔ هللا تعالٰی جسے اپنی کتاب کے حفظ کی نعمت سے نوازے اور وه يہ گمان کرے کہ کسی اور شخص کو اس سے ١۶۴٧٢
  عمت عطا کی گئی ہے تو وه هللا کی افضل ترين نعمت کی ناشکری کرے گا۔ بہتر ن

   ٢٣١٧(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ تم ان معلق مصاحب سے غفلت نہ برتو کيونکہ جو دل قرآن کو اپنے اندر جگہ دے گا هللا تعالٰی اسے کبھی عذاب ١۶۴٧٣

  نہيں دے گا۔ 
   ٢۴٠٠(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  ۔ جس شخص کے دل ميں قرآن کا کوئی حصہ نہيں وه ويران گھر کی مانند ہے۔ ١۶۴٧۴
   ٢۴٧٨(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 

  ۔ قرآن کا حافظ اور اس پر عمل کرنے واال ان لکھنے والے (فرشتوں) کے ساتھ ہو گا جو بزرگ اور نيکوکار ہيں۔ ١۶۴٧۵
   ۶٠٣ص  ٢۔ کافی جلد ١٧٧ص  ٩۶فر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (امام جع
۔ حماد بن عيسٰی نے سند مرفوع کے ساتھ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم سے روايت کی ہے کہ آنحضرت نے ١۶۴٧۶

نہ بھولو؟ وه يہ دعا حضرت علی عليہ السالم سے فرمايا: "کيا ميں تمہيں ايسی دعا تعليم نہ دوں جس سے تم قرآن کو کبھی 
  ہے۔ (ترجمہ) 
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"اے هللا! جب تک تو مجھے زنده رکھے ہميشہ کے لئے ميرے گناہوں کی پرده پوشی کرکے مجھ پر رحم فرمايا! جو چيز 
ميرے لئے مفيد نہيں ہے اس کے حصول سے باز رکھ کر، مجھ پر رحم فرما، جس چيز ميں تيری رضامندی ہے ا س ميں 

جس طرح تونے مجھے تعليم فرمايا ہے اسی طرح اپنی کتاب کو ياد کرنے کے لئے ميرے دل کو  حسِن نظر عنايت فرما،
پابند بنا۔ مجھے توفيق عطا فرما کہ ميں اسے ويسے ہی پڑھوں جيسے تيری رضا ہے۔ باراٰلہا! ميری نگاہوں کو اپنی کتاب 

ان کو اس (کی تالوت) کے لئے رواں فرما، کے ساتھ منور فرما!، اس کے ذريعہ ميرے سينہ کو کشاده کر دے، ميری زب
ميرے جسم کو اسی کے لئے استعمال کر اور اس کے لئے مجھے قوت و طاقت عطا فرما اس کے لئے ميری امداد فرما 

  کيونکہ اس پر صرف تو ہی ميری امداد کر سکتا ہے، تيرے عالوه کوئی اور معبود برحق نہيں ہے" 
   ٢٠٩ص  ٩٢بحاراالنوار جلد 

ابن صدقہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت کرتے ہيں کہ وه اپنے آباؤاجداد عليہم السالم سے  ۔١۶۴٧٧
  روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر اسالم کی دعا ہے کہ: 

"اے هللا! جب تک ميں زنده ہوں ہميشہ کے لئے ميرے گناہوں کے ترک کرنے کے ذريعہ مجھ پر رحم فرما، جس چيز ميں 
دی ہے اس ميں مجھے حسِن نظر عنايت فرما، جس طرح تو نے مجھے تعليم فرمايا ہے ميرے دل کو اپنی کتابتيری رضامن

ياد کرنے کا پابند بنا اور مجھے توفيق عطا فرما کہ ميں اسے اسی طرح پڑھوں جس ميں تيری رضامندی ہو۔ اے هللا! اپنی 
ميرے سينہ کو کشاده کر دے! ميرے دل کو وسيع (يا مسرور) کتاب کے ذريعہ ميری نگاہوں کو منور فرما، اسی کے ذريعہ 

کر دے، اس کے لئے ميری زبان کو روانی دے، ميرے جسم کو اس کے لئے استعمال فرما اور اس بات پر مجھے قوت و 
  طاقت عطا فرما کيونکہ قوت اور طاقت تيرے سوا کسی اور کے پاس نہيں ہے۔ 

   ١۶ص  ۵قرب االسناد جلد 
  حفظ قرآن کی نماز" " ۴١١ص  ٨مالحظہ ہو کنز العمال جلد قوِل مولف: 

  حفظ قرآن کی نماز ميں" " ۵٨ص  ٢کنزالعمال جلد 
  حفظ قرآن کی دعا" " ٣۶٠ص  ٢الترغيب و الترہيب جلد 

  
   )١٢۔ (٣٣٠١

  قرآن کو بار بار پڑھنے کی ترغيب

جانوروں کی مانند ہے اور لوگوں کے دلوں سے  ۔ قرآن مجيد کو بار بار پڑو، کيونکہ يہ بدک کر بھاگ جانے والے١۶۴٧٨
اس طرح جلدی نکل جاتا ہے اونٹ بھی گھٹنے کو باندھے جانے والی رسی سے اتنی جلدی نہيں نکل پاتا۔ تم ميں سے کوئی 

  شخص يہ نہ کہے کہ ميں فالں فالں آيت بھول گيا ہوں بلکہ يہ کہے کہ فالں آيت بھال دی گئی ہے۔ 
   ٢٨۵٠زالعمال حديث (حضرت رسول اکرم) کن

۔ کسی شخص کا يہ کہنا کہ اس نے فالں فالں آيت بھال دی بری بات ہے، بلکہ وه بھال دی جاتی ہے لٰہذا قرآن کو بار ١۶۴٧٩
بار پڑھا کرو، کيونکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے قرآن لوگوں کے دلوں سے اس قدر جلدی 

  پنے گھٹنے کی رسی سے اس قدر جلدی نکل کر نہيں بھاگتا۔ نکل جاتا ہے کہ اونٹ بھی ا
   ٢٨۴٩(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ جو شخص قرآن کو بار بار اور رات دن پڑھتا ہے اس کی مثال ايسی ہے جيسے کسی شخص کے پاس اونٹ ہو، ١۶۴٨٠
 ر اسے کھال چھوڑ ديتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ اگر اسے گھٹنے سے رسی کے ساتھ باندھ ديتا ہے تو موجود رہتا ہے، اور اگ

   ٢٨۵۴(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ جو شخص قرآن مجيد کی کوئی سورت بھال دے گا تو وه سورت قيامت کے دن ايک زيبا شکل ميں اس کے سامنے ١۶۴٨١

اور کس قدر حسين ہے؟ کاش  آ جائے گی جو جنت کے بلند درجے پر ہو گی، وه شخص اسے ديکھ کر کہے گا "تو کون ہے
  تو ميری ہوتی!!" 

وه سورت جواب دے گی کيا تو مجھے نہيں پہچانتا؟ ميں قرآن مجيد کی وہی سورت ہوں جسے تونے بھال ديا تھا، اگر مجھے
  نہ بھالتا تو آج ميں تجھے اس بلند مقام و مرتبہ پر لے آتی!" 

   ۶٠٧ص  ٢(حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 
   ۶٢۵ص  ١۔ کنزالعمال جلد ١٢باب  ٨۴۵قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: وسائل الشيعہ جلد ص 
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   ۵٧۶ص  ٢کافی جلد 
  

١٣( ٣٣٠٢(   

  حاملين قرآن کے فضائل

  (حاملين قرآن سے مراد وه لوگ ہيں جو قرآن کو پڑھتے ہيں اور دوسروں کو پڑھاتے ہيں۔ از مترجم) 
  ی ميں گھرے ہوئے اور نوِر اٰلہی کی چادروں ميں ملبوس ہوتے ہيں۔ ۔ حامليِن قرآن، رحمِت خداوند١۶۴٨٢

   ٢٠٢، ص ١١۵(حضرت رسول اکرم) جامع االخبار ص 
  ۔ حامليِن قرآن، قيامت کے دن بہشت کے عارف لوگ ہوں گے۔ ١۶۴٨٣

   ٢٢٩٠۔ ٢٢٨٩۔ ٢٢٨٨(حضرت رسول اکرم) کنزل العمال حديث ۔ 
ہوں گے، راِه خدا ميں جہاد کرنے والے ان کے قائد ہوں گے اور هللا کے  ۔ حامليِن قرآن، بہشت کے عارف لوگ١۶۴٨۴

  رسول تمام اہِل بہشت کے سردار ہوں گے۔ 
   ١٢٢٧۵حديث  ٧ص  ١١(حضرت رسول اکرم) مستدرک الوسائل جلد 

  ۔ ميری امت کے اشراف، حامليِن قرآن اور عابداِن شب زنده دار ہيں۔ ١۶۴٨۵
   ٢١باب  ٧اول ص  (حضرت رسول اکرم) انحصال جلد

۔ قرآن پڑھا کر واور اسے اپنا حامی و پشتيبان سمجھو کيونکہ هللا تعالٰی ايسے دل کو عذاب ميں مبتال نہيں کرے گا ١۶۴٨۶
  جو قرآن کا ظرف ہو۔ 

   ٢٠۵، ص ١١۵(حضرت علی عليہ السالم) جامع االخبار ص 
يں سے جس کے پاس قرآن زياده اکٹھا تھا اسے قبر ميں ۔ شہدائے احد کے دفن کے موقعہ پر فرمايا: "ديکھو! ان م١۶۴٨٧

  اس کے ساتھ سے آگے دفن کرو۔ 
  ۔ ٢٩٨٩(حضرت رسول اکرم) کنزل العمال حديث 

۔ جو قرآن کو اکٹھا کرے يعنی جامع القرآن بنے، هللا تعالٰی اسے مرتے دم تک اس کی عقل سے فائده پہنچاتا رہے گا۔ ١۶۴٨٨
   ٢٣١٨عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث (حضرت رسول اکرم صلی هللا 

  ۔ قرآن سے تعلق رکھنے والے، هللا والے اور اس کے خصوصی بندے ہوتے ہيں۔ ١۶۴٨٩
   ٢٣١٨(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 

عطا فرمائے گا اور  ۔ حامل قرآن دراصل پرچم اسالم کا حامل ہوتا ہے۔ جو اس کی عزت کرے گا، خدا اسے عزت١۶۴٩٠
  جو اس کی توہين کرے گا اس پر خداوند عز و جل کی لعنت ہے۔ 
   ٢٣۴۴(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 

۔ حامليِن قرآن، کالِم اٰلہی کے معلم ہوتے ہيں، نور خداوندی سے ملبوس ہوتے ہيں جو ان سے محبت کرتا ہے وه خدا ١۶۴٩١
  رتا ہے اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وه خدا سے دشمنی کرتا ہے۔ سے محبت ک

   ٢٣۴۵(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے يمن کی طرف ايک وفد روانہ فرمايا جس کا امير خود ارکاِن وفد ١۶۴٩٢

جس کا نتيجہ يہ ہوا کہ وفد وہيں پر رکا رہا اور سفر کے ہی سے مقرر فرمايا جو ان سے سن کے لحاظ سے چھوٹا تھا۔ 
  … روانہ نہيں ہوا

ايک شخص نے آپ سے عرض کيا: "يا رسول هللا! آپ نے اسے ہمارا امير مقرر فرمای ہے جو عمر ميں ہم سب سے چھوٹا 
  ہے؟" يہ سن کر آپ نے اسے اس کے قاری قرآن ہونے کی طرف متوجہ کيا۔ 

   ۴٠٢٠کنز العمال حديث 

  حامل قرآن کو کيا کرنا چاہئے؟
۔ حامل قرآن سب سے زياده مستحق ہے کہ وه ظاہر و باطن ميں خدا سے ڈرے۔ حامِل قرآن ہی سب لوگوں سے زياده١۶۴٩٣

  اس بات کا بھی مستحق ہے کہ ظاہر و باطن ميں صوم و صلٰوة کا پابند ہو۔ 
   ۴٠٢٠(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
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  ۔ اچانک ايک دن رسول اکرم باہر تشريف الئے اور پکار کر فرمايا: ١۶۴٩۴
"اے حامل قرآن! جب بيکار اور نکمے لوگ ہنسنے ميں مصروف ہوں تو تم اپنی آنکھوں ميں گريہ و بکا کا سرمہ لگاؤ۔ جب 

وزے رکھو جو تم پر ظلم رات کو سونے والے سو رہے ہوں تو تم شب بيداری کرو، جب کھانے والے کھا رہے ہوں تو تم ر
کرے اس سے درگزر کرو، جو تمہارے ساتھ کينہ رکھے اس سے کينہ نہ رکھو، جو تمہارے ساتھ جہالت سے پيش آئے تم 

  اس کے ساتھ نادانی کا ثبوت نہ دو۔ 
   ۵حديث  ۶٠۴ص  ٢کافی جلد 

  ۔ ٢٨٠٩عقل" باب " ٢٨٨۶قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: "علم" باب 

  قرآن کے شاياِن شان نہيں جو باتيں حاملِ )١۵(
۔ حامل قرآن کو زيب نہيں ديتاکہ جو اس سے غصہ کرتا ہو وه بھی اس کے ساتھ غصے سے پيش آئے اور جو اس ١۶۴٩۵

کے ساتھ جاہالنہ سلوک کرے وه بھی اس کے ساتھ جاہالنہ سلوک کرے، اس لئے کہ اس کے دل ميں تو قرآن ہوتا ہے، 
   ٢٣۴٧يث (حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حد

۔ حامل قرآن کے شاياِن شان نہيں کہ جو اس کے ساتھ نادانی، غيظ و غضب اور غصہ سے پيش آئے وه بھی اس کے١۶۴٩۶
  ساتھ ايسا ہی کرے۔ بلکہ اس کو چاہئے کہ قرآن کی عظمت کے پيش نظر اسے معاف کر دے اور درگزر سے کام لے۔ 

   ٢٣۴٩(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  قرآن مجيد کی ترغيبتالوت )١۶(
   قرآن مجيد

   )٢٩ان الذين يتلون کٰتب هللا واقاموالصلٰوة و انفقوا مما رزقٰنھم سرا و عالنية يرجون تجارة لن تبور (فاطر/
ترجمہ۔ يقيناً جو لوگ هللا کی کتاب کی تالوت کرتے ہيں، انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے بطور رزق ديا ہے 

ماری راه ميں خفيہ و اعالنيہ طور پر خرچ کرتے ہيں، يہ لوگ ايسی تجارت کے اميدوار ہيں جس ميں کسی اس ميں سے ہ
  طرح کی تباہی نہيں ہے۔ 

  
   حديث شريف

  ۔ جب تم ميں سے کوئی شخص اپنے رب سے باتيں کرنے کا اراده کرے تو اسے قرآن کی تالوت کرنا چاہئے۔ ١۶۴٩٧
   ٢٢۵٧ث (حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حدي

۔ "ان دلوں پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح لوہے پر رنگ چڑھ جاتا ہے۔" پوچھا گيا: "يارسول هللا! پھر ١۶۴٩٨
  ان کی چمک کيونکر ہو گی؟" فرمايا: "قرآن کی تالوت سے" 

  ۔ ٢۴۴١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ۔ ايمان کی بارآوری، قرآن کی تالوت (سے) ہے۔ ١۶۴٩٩

   ٧۶٣٣ضرت علی عليہ السالم) غررالحکم (ح
  ۔ جو قرآن کی تالوت سے مانوس ہو جاتا ہے اسے بھائيوں اور دوستوں کی جدائی وحشت ميں نہيں ڈالتی۔ ١۶۵٠٠

   ٨٧٩(حضرت علی) غررالحکم) 
ل ہوتا ہے اور ۔ تم سب کو قرآن پڑھنا چاہئے، کيونکہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفاره ہوتا ہے، جہنم کے خالف ڈھا١۶۵٠١

  عذاب سے امان دالتا ہے۔ 
   ١٨۔ ص ١٧ص  ٩٢(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

۔ جب قرآن پڑھنے واال کوئی لفظی يا اعرابی غلطی کرتا ہے، يا وه الفاظ کو صحيح طور پر ادا نہيں کر سکتا تو اس ١۶۵٠٢
  ھا۔ کی تالوت کو فرشتہ اسی طرح لکھ ديتا ہے جس طرح قرآن نازل ہوا ت

۔ فرزند عزيز! تالوِت قرآن سے غفلت نہ برتو کيونکہ قرآن مرده دلوں کو زنده کرتا ہے، برائيوں، ناپسنديده باتوں ١۶۵٠٣
  اور گناہوں سے روکتا ہے۔ 

   ۴٠٣٢(حضرت رسوِل اکرم) کنزالعمال حديث 
ے قريب تر پاتا ہے البتہ اس پر ۔ جو شخص قرآن مجيد کی تالوت کرتا ہے تو گويا نبوت کو اپنے دونوں پہلوؤں ک١۶۵٠۴

  وحی نہيں ہوتی۔ 
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   ٢٣۴٧(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ۔ جو قرآن پڑھتا ہے تو گويا نبوت اس کے دونوں پہلوؤں کے درميان ہوتی ہے مگر وحی نہيں ہوتی۔ ١۶۵٠۵

   ٢٣۴٩(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
ميرے سينے کو کشاده کر دے، قرآن ہی کے لئے ميرے بدن کو ۔ ختم قرآن ک وقت دعا: "خداوندا! قرآن کے ذريعے١۶۵٠۶

کام ميں ال، قرآن کے ساتھ ميری آنکھوں کو روشن کر دے قرآن کے صدقہ ميں ميری زبان کو چالتا ره اور جب تک تو 
  مجھے زنده رکھے ميری اس پر امداد فرما کيونکہ قوت صرف تيرے ہی پاس ہے۔ 

   ٢۴٩ص  ٢۔ کنزالعمال جلد ٣٠٩ص  ٩٢(حضرت علی) بحاراالنوار جلد 

  قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا)١٧(
  ۔ اچھی آواز، قرآن کی زينت ہے۔ ١۶۵٠٧

   ١٩٠ص  ٣۶٩ص  ٩٢(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ ہر چيز کے لئے ايک زيور ہوتا ہے اور قرآن کا زيور خوبصورت آواز ہے۔ ١۶۵٠٨

   ٢٧۶٨(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ۔ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زينت دو۔ ١۶۵٠٩

   ٢حديث  ١٩٠ص  ٩٢(رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
۔ جب آنحضرت سے پوچھا گيا کہ قرآن ميں کس شخص کی آواز اچھی ہوتی ہے تو فرمايا "اس شخص کی آواز ١۶۵١٠

  ۔" بہترين ہے کہ جب تم اس کی قرأت سنو تو يہ مان لو کہ وه خدا سے ڈرتا ہے
   )١٠حديث  ١٩۵ص  ٩٣(بحاراالنوار جلد 

۔ لوگوں ميں سب سے بہترين قرأت اس شخص کی ہے کہ جب تم اس کی قرأت سنو تو سمجھو کہ وه خدا سے ڈرتا ١۶۵١١
  ہے۔ 

   ٩حديث  ٣۶۴ص  ٢(رسول اکرم) الترغيب و الترھيب جلد 
  ز ہی قرآن کے حسن ميں اضافہ کر سکتی ہے۔ ۔ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ حسن عطا کرو کيونکہ اچھی آوا١۶۵١٢

   ٣٧۶۵(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ ميرے دادا حضرت امام زين العابدين عليہ السالم بہترين آواز سے قرآن کی تالوت کرتے۔ جب ان کے گھر کے ١۶۵١٣

جعفر محمد باقر عليہ  سامنے سے گزرتے تو ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی قرأت سنتے رہتے۔ ميرے بابا ابو
  السالم کی آواز بھی بہترين تھی۔ 

   ١١حديث  ۶١۶ص  ٢(امام جعفر صادق) کافی جلد 
  ۔ خداوند عالم نے ہميشہ اچھی آواز والے کو ہی نبی بنا کر بھيجا۔ ١۶۵١۴

   ١٠حديث  ۶١۶ص  ٢(رسول اکرم) کافی جلد 

  حِق تالوت)١٨(
   قرآن مجيد:

   )١٢١ہ حق تالوتہ اولئک يومنون بہ ومن يکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون (البقره/الذين آتيناھم الکتاب يتلون
ترجمہ۔ جن لوگوں کو ہم نے قرآن (جيسی کتاب) دی ہے ه لوگ اسے اس طرح پڑھتے ہيں جو اس کے پڑھنے کا حق ہوتا 

   ہے يہی لوگ اس پر ايمان التے ہيں اور جو لوگ اس سے انکار کرتے ہيں وہی گھاٹے ميں ہيں۔
  

   حديث شريف
۔ ميں خدا کے نزديک اس گروه کی شکايت کرتا ہوں جو جاہل ہو کر جيتے اور گمراه ہو کر مرتے ہيں، جب قرآن ١۶۵١۵

کی تالوت اس طرح ہو رہی ہو جس طرح تالوت کا حق ہے تو اس گروه ميں ان کی مانگ نہيں ہوتی نيز جب قرآن کو بے 
  وئی مقبول اور قيمتی چيز نہيں ہوتی۔ محل استعمال کيا جائے تو اس سے زياده ک

   ٢٨۴ص  ١، شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد جلد ١٧(امام علی) نہج البالغہ خطبہ 
اس زمانہ …۔ ميرے بعد تم پر ايک ايسا دور آنے واال ہے جس ميں حق ميں بہت پوشيده اور باطل بہت نماياں ہو گا١۶۵١۶

قيمت شے نہ ہو گی۔ لٰہذا اسے اس طرح پيش کيا جائے جيسے پيش کرنے کا والوں کے نزديک قرآن سے زياده کوئی بے 
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حق ہے اور اس قرآن سے زياده کوئی مقبول و قيمتی چيز نہيں ہو گی جبکہ اس کی آيتوں کا بے محل استعمال کيا جائے، نہ 
ہ قرآن کا بار اٹھانے والے ان کے شہروں ميں نيکی سے زياده کوئی برائی اور برائی سے زياده کوئی نيکی ہو گی، چنانچ

اسے پھينک کر الگ کر ديں گے اور حفظ کرنے والے اسے بھال ديں گے۔ ان دنوں قرآن اور قرآن والے (اہلبيت) بے گھر و 
  اور اس آنے والے دور سے پہلے لوگ نيک بندوں کو طرح طرح کی اذيتيں پہنچا چکے ہوں گے۔ …بے در ہوں گے

  قوِل مٔولف مالحظہ ہو مکمل خطبہ۔  ١٠۴ص  ٩شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد جلد /١۴٧(امام علی) نہج البالغہ خطبہ 
کے بارے ميں فرماتے ہيں: "وه لوگ قرآِن مجيد کی آيتوں کی …" ۔ هللا تعالٰی کے قول" الذين اتيناھم الکتاب يتلونہ١۶۵١٧

احکام پر عمل کرتے ہيں، اس کے وعده پر ترتيب کے مطابق تالوت کرتے ہيں، ان کے معانی کو سمجھتے ہيں، اس کے 
اميد رکھتے ہيں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہيں، اس کی داستانيں سناتے ہيں، اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرتے ہيں، 
اس کے اوامر کو بجا التے ہيں اور اس کے نواہی سے بچتے ہيں (اسے کہتے ہيں تالوت کا حق) خدا کی قسم تالوت کا حق 

کہ اس کی آيات کو زبانی ياد کر ليا جائے، اس کے حروف کو اچھی طرح ادا کيا جائے، اس کی سورتوں کی يہ نہيں ہے 
تالوت کی جائے اور قرآن کے دسويں و پانچويں حصہ کا سبق ديا جائے۔ ان لوگوں نے تو حروف کو ياد کر ليا اور حدود کو

۔ خداوند عالم کے اس قول "کتاب انزلناه اليک مبارک ليد بروا چھوڑ ديا جبکہ تالوت کا حق اس کی آيتوں ميں تدبر کرنا ہے
  آياتہ "يعنی" اے رسول ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کيا ہے۔ يہ بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آيتوں ميں غور کريں۔ 

   ٢٣۶ص  ٢(امام جعفر صادق) تنبيہ الخواطر جلد 
ے بارے ميں فرماتے ہيں: "اس کی اتباع کرتے ہيں جس طرح کہ ۔ خداوند عالم کے اس قول "يتلونہ حق تالوتہ" ک١۶۵١٨

  اتباع کرنے کا حق ہے۔" 
   ٢٧٢ص  ١(رسول کريم) در منثور جلد 

  ۔ ختم قرآن کے وقت ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے: ١۶۵١٩
لئے ہماری  "خداوندا! اس وقت جبکہ تونے اس کی تالوت کے لئے ہماری مدد فرمائی ہے اور اس کی حسِن عبادت کے

زبانوں کے لئے آسانی کی راہيں ہموار کی ہيں، تو يہ مہربانی بھی فرما کہ ہميں ان افراد ميں قرار دے جو قرآن کی اسی 
طرح، پابندی اختيار کرتے ہيں، جو پابندی اختيار کرنے کا حق ہے، اور اس کی محکم آيات پر پختہ يقين رکھ کر تيرے آگے 

   سرتسليم خم کئے ہوئے ہيں۔"
   ۴٢(حضرت امام زين العابدين) صحيفہ کاملہ دعا 

کتاب (قرآن مجيد) کی تالوت کا حق ا س وقت تک ادا نہيں کر سکتے جب تک يہ نہ …۔ يقينی طور پر جان لو کہ تم١۶۵٢٠
 پہچان لو کہ اس کے حروف کس نے مقرر کئے ہيں۔ جب يہ جان لو گے تو يہ بھی پہچان لو گے کہ بری علتيں اور تکلفات

  کيا ہيں؟ 
   ٣حديث  ١٠۵ص  ٧٨(امام حسين عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

۔ کہاں گئی وه قوم جنہيں اسالم کی دعوت دی گئی تو انہوں نے قبول کر ليا اور قرآن کی تالوت کی اور اس پر ١۶۵٢١
  سختی سے عمل پيرا ہوئے۔ 

   ١١٩(امام علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
ے وه بھائی جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کيا (اس پر عمل پيرا ہوئے) اپنے فرائض ميں غور و ۔ آه! مير١۶۵٢٢

فکر کيا تو انہيں ادا کيا سنت کو زنده کيا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتار ديا، جہاد کے لئے بالئے گئے تو انہوں نے لبيک
  ا تو اس کی پيروی بھی کی۔ کہی اور اپنے پيشوا پر يقين کامل کے ساتھ بھروسا کي

   ١٨٠(امام علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

  قرآن کو پس پشت ڈال دينا)١٩(
   قرآن مجيد

ل واذا اخذهللا ميثاق الذين اتوا الکتاب لتبنية للناس والتکتمونہ فتبذوه ورآء ظھور ھم و الشتروا بہ ثمناً قليال فلبئس ما يشترون" (آ
   )١٨٧عمران/
۔ اور (اے رسول ان کو وه وقت ياد دالؤ) جب خد ا نے اہِل کتاب سے عہد و پيمان ليا تھا کہ کتاِب خدا کو صاف صاف ترجمہ

بيان کريں اور (خبردار) اس کی کوئی بات چھپائيں نہيں مگر ان لوگوں نے (اس کا ذرا بھی خيال نہ کيا) کتاب خدا کو پِس 
  قيمت حاصل کی۔ پس يہ کيا ہی برا سودا ہے جو يہ لوگ خريد رہے ہيں۔  پشت ڈال ديا اور اس کے بدلہ ميں تھوڑی سی
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   قرآن مجيد
"ولما جاء ھم رسول من عندالہب مصدق لما معھم نبذ فريق من الذين اوتوا الکتاب کتاب هللا وراء ظھور ھم کانھم اليعلمون" 

   )١٠١(بقره/
 عليہ وآلہ وسلم) آيااور وه اس کتاب (توريت) کی جو ترجمہ۔ اور جب ان ے پاس خدا کی طرف سے رسول (محمد صلی هللا

ان کے پاس ہے، تصديق بھی کرتا ہے، تو ان اہل کتاب کے ايک گروه نے کتاِب خدا کو ا س طرح پِس پشت پھينک ڈال ديا 
  گويا وه کچھ جانتے ہی نہيں۔ 

   حديث شريف
ے ان سے علم کتاب کو اٹھا ليا اور جب بھی کوئی حاکم ۔ جس امت نے بھی قرآن کو پِس پشت پھينک ديا هللا تعالٰی ن١۶۵٢٣

بنايا ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر ديا۔ ان لوگوں کی کتاب سے منہ موڑنے کی ايک وجہ يہ بھی تھی کہ وه صرف 
کتاب کے حروف پر ڈٹے رہے، اور اس کی حدود ميں ردوبدل کرتے رہے۔ پس يہ اس کو بيان تو کرتے ہيں ليکن ان کی 

ود کی رعايت نہيں کرتے۔ جاہل لوگ تو ان کے زبانی بيان کرنے کی وجہ سے تعجب ميں پڑ جاتے ہيں جبکہ علماء ان حد
  کے حدود کو ترک کرنے سے غمگين اور پريشان رہتے ہيں۔ 

  ۔ ١۶حديث  ٨٣ص  ٨(امام محمد تقی عليہ السالم) کافی جلد 
وه شخص ان ميں سے تھا جس نے خدا کی آيتوں کو مذاق سمجھ ۔ جس نے قرآن پڑھا اور مر کر جہنم ميں گيا تو ١۶۵٢۴

  رکھا تھا۔ 
   ۴١٣٣، قوِل مٔولف ديکھئے موعظہ و نصحيت باب  ٢٢٨(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ، حکمت 

  قرأت کے آداب)٢0(
  ۔ منہ کی پاکيزگی١

رو۔ پوچھا گيا "يا رسول هللا! قران کی ۔ رسول کريم فرماتے ہيں کہ قرآن کی تالوت کے راستے کو صاف کيا ک١۶۵٢۵
تالوت کا راستہ کونسا ہے؟" فرمايا: "تمہارے منہ ہيں" پھر پوچھا گيا: "کس طرح صاف کيا جائے؟" فرمايا: مسواک کے 

  ذريعہ سے۔ 
   ١١حديث  ٢١٣ص  ٩٢بحاراالنوار جلد 

  کرو۔  ۔ تمہارے منہ قرآن کا راستہ ہيں۔ پس ان کو مسواک کے ذريعے صاف کيا١۶۵٢۶
   ٢٧۵١(رسول اکرم) کنز العمال حديث 

  ۔ اپنے منہ کو پاک صاف رکھو کيونکہ تمہارے منہ قرآن کا راستہ ہيں۔ ١۶۵٢٧
   ٢٧۵٢(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  ۔ استعاذه (اعوذبا پڑھنا(٢
  

   قرآن مجيد:
   )٩٨فاذا قرأت القرآن فاستعذبا من الشيطان الرجيم" (نحل/

  
  : حديث شريف

  ترجمہ۔ پس جب تم قرآن پڑھو تو شيطان مردود (کے وسوسوں) سے خدا کی پناه مانگو۔ 
۔ گناہوں کے دروازے استعاذه کے ذريعے بند کرو اور اطاعت کے دروازے تسميہ (بسم هللا الرحمن الرحيم) کے ١۶۵٢٨

  ذريعے کھولو۔ 
   ۶۴٩حديث  ٩٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

۔ جب امام عليہ السالم سے ہر سورت کی ابتدا ء ميں استعاذه کے بارے ميں پوچھا گيا تو فرمايا: "ہاں! پڑھو، شيطاِن ١۶۵٢٩
  مردود سے خدا کی پناه مانگو اور يہ بھی ياد رکھو کہ رجيم خبيث ترين شيطان کو کہتے ہيں۔" 

   ۶٨حديث  ٢٨٠(امام جعفر صادق عليہ السالم) تفسير عياشی جلد ص 
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  استعاذه" " ٣٧٩قوِل مٔولف مالحظہ ہو عنوان 

  ۔ ترتيل٣
   قرآن مجيد

   )۴"او زد عليہ ورتل القرآن ترتيال" (مزمل/
  ترجمہ۔ اور قرآن مجيد کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ 

۔ "ورتل القرآن ترتيال" کے بارے ميں فرماتے ہيں: "قرآن مجيد کو واضح کرکے پڑھو جس طرح کہ اس کا حق ہے۔١۶۵٣٠
س کے حروف کو سبزی فروشوں کی آواز کی طرح نثر کی صورت ميں نہ پڑھو، نہ ہی اشعار کی لے ميں بھی پڑھو کہ ا

اس کے عجائبات پر رک جاؤ (عجيب باتوں ميں غور کرو)، اس کے ساتھ ہی اپنے دلوں کو بھی حرکت ميں الؤ اور خبردار 
  ونا چاہئے" تم مں سے کسی ايک کا بھی مقصد سورت کا ختم کرنا نہيں ہ

   ٣٠(رسول اکرم) نوادر راوندی حديث 
۔ قرآن مجيد کو خوبصورت انداز ميں تالوت کرو، اشعار کی لے ميں بھی نہ پڑھو، ذکر عجائبات پر توقف کرو، ١۶۵٣١

قرآن کے مطابق اپنے دلوں کے زخموں کا قرآن کے ذريعہ عالج کرو اور تم ميں سے کسی کا مقصد اختتام سورت نہيں ہونا
  چاہئے۔ 

   ۴١١٧(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ قرآن کو اس خوبصورت انداز ميں بيان کرو جس طرح بيان کرنے کا حق ہے اس کو اشعار کی لے ميں نہ پڑھو، ١۶۵٣٢

نہ ہی اس طرح جس طرح ريت کی مٹھی بھر کر ڈالی جاتی ہے (جو تيزی سے نيچے گر جاتی ہے) ليکن اپنے سخت دلوں 
  ور کسی کا مقصد اختتام سورت نہيں ہونا چاہئے۔ کو مائل کرو ا

   ١حديث  ۶٢۴ ٢(امام عليہ السالم) کافی جلد 
  ۔ متقين کی صفات ميں فرماتے ہيں: ١۶۵٣٣

بہرحال راتوں کو ان کے قدم سيدھے ہوتے ہيں نماز کے لئے، قرآن کے اجزاء کی ترتيل کے ساتھ تالوت کرتے ہيں، اس 
  جاتے ہيں اور قرآن کے ذريعے ہی اپنے ہر درد کی دوا پاتے ہيں۔ کے ساتھ ہی وه خود غمگين ہو 

   ١٩٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

  تدبر ۴
   قرآن مجيد

   )٢۴"افال يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقضالھا" (محمد
  ہوئے ہيں۔ ترجمہ۔ تو کيا يہ لوگ قرآن ميں ذرا بھی غور نہيں کرتے، يا ان کے دلوں پر تالے پڑے 

   )٢٩"کتاب انزلنہ اليک مابرک ليد بروا آياتہ وليتذکرا ولو االلباب" (ص/
ترجمہ۔ (اے رسول) کتاب (قرآن) جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آيتوں ميں غور کريں 

  اور عقل والے نصيحت حاصل کريں۔ 
   )۶٨آبائھم االولين:" (مومنون/"افلم يدبروا القول ام جاء ھم ما لم يأت 

ترجمہ۔ تو کيا ان لوگوں نے ہماری بات (قرآن) پر غور نہيں کيا، يا ان کے پاس کوئی ايسی نئی چيز آئی ہے جو ان کے باپ 
  داداؤں کے پاس نہيں آئی تھی؟ 

   )٨٢"افاليتدبرون القرآن و لوکان من عند غيرهللا لوجدواقفيہ اختالفاً کثيرا" (نساء/
  

   شريف حديث
ترجمہ۔ تو کيا يہ لوگ قرآن ميں غور نہيں کرتے اور (يہ خيال نہيں کرتے کہ) اگر قرآن هللا کے سوا کسی اور کی طرف 

  سے (آيا) ہوتا تو وه ضرور اس ميں بڑا اختالف پاتے۔ 
يں بھی کوئی ۔ خبردار اس قرأت ميں کوئی بہتری نہيں ہے جس ميں غور و فکر نہ ہو اور ياد رکھو! اس عبادت م١۶۵٣۴

  اچھائی نہيں جس ميں معرفت نہ ہو۔ 
   ۴حديث  ٢١١ص  ٩٢(حضرت امام علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

۔ قرآنی آيات علم کے خزانے ہيں۔ پس جب بھی کسی خزانے کا دروازه کھال ہو تو تمہيں چاہئے کہ تم اس ميں غور ١۶۵٣۵
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  کرو۔ 
   ٣٢حديث  ٢١۶ص  ٩٢اراالنوار جلد (امام علی زين العابدين عليہ السالم) بح

  ۔ قرآنی آيت ميں غور کرو اور ان سے عبرت حاصل کرو کيونکہ قرآن ہی بليغ ترين عبرت ہے۔ ١۶۵٣۶
   ۴۴٩٣(امام علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 

  ۔ جو شخص قرآن مجيد کو تين مرتبہ سے کم پڑھے گا وه اسے نہيں سمجھ سکے گا۔ ١۶۵٣٧
   ٢٨٢٨لعمال حديث (رسول اکرم) کنزا

۔ ابن عمر سے فرماتے ہيں: "پورے قرآن مجيد کو ہر ماه ختم کيا کرو۔ " کہا " ميں اس سے زياده کی طاقت رکھتا ١۶۵٣٨
ہوں۔" فرمايا: "پھر بيس راتوں ميں کيا کرو۔" عرض کيا "ميں اس سے بھی زياده کی طاقت رکھتا ہوں۔" فرمايا "ہر دس 

س سے بھی زياده کی طاقت رکھتا ہوں" تو فرمايا "ہفتہ ميں ايک بار!" اس سے زياده نہ بڑھناراتوں ميں" عرض کيا "ميں ا 
  (تاکہ تم قرآن مجيد کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھ سکو (يہ صرف زبانی مسئلہ نہ ہو۔ از مترجم) 

   ٢٨١۵(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
ات ميں ختم قرآن کی تالوت کے بارے ميں پوچھا گيا تو فرمايا کہ ۔ امام جعفر صادق عليہ السالم سے جب ايک ر١۶۵٣٩

مجھے کوئی خوشی نہيں ہوتی کہ تم قرآن مجيد کو ايک ماه سے کم ميں ختم کرو۔" (کيونکہ اصل مقصد سمجھنا ہے۔ مترجم) 
   ١حديث  ۶١٧ص  ٢کافی جلد 

  قول مٔولف: مالحظہ ہو عباده 

  ۔ خشوع۵
   قرآن مجيد

آمنوا ان تخشع قلوبھم لذکر هللا وما نزل من الحق وال لکونوا کالذين اتوا الکتاب من قبل فاطل عليھم االمد فقست  "الم يان للذين
   )١۶قلوبھم وکثير منحم فاسقون" (حديد/

ترجمہ۔ کيا ايمانداروں کے لئے ابھی تک وقت نہيں آيا کہ خدا کی ياد اور قرآن کے لئے جو (خدا کی طرف سے) نازل ہوا 
ان کے دل نرم ہوں اور وه ان لوگوں کے جيسے نہ ہو جائيں جن کو ان سے پہلے کتاب (توريت و انجيل) دی گئی تھی۔ ہے، 

  يعنی جب ايک طويل عرصہ گزر گيا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان ميں سے زياده بدکار ہيں۔ 
قرآن مجيد کی بہت زياده تالوت فرماتے،  ۔ امام رضا عليہ السالم خراسان کے راستے ميں رات کو اپنے بستر ميں١۶۵۴٠

جب کسی ايسی آيت تک پہنچتے جس ميں جنت يا دوزخ کا ذکر ہوتا تو آنسو بہاتے اور خدا سے جنت کی دعاکرتے اور 
  دوزخ سے پناه مانگيت۔ 

   ۵حديث  ١٨٢ص  ٢عيون اضبار الرضا عليہ السالم جلد 
  عجب ہوتا ہے کہ ميں بوڑھا کيسے نہيں ہوا؟ ۔ جب ميں قرآن کی تالوت کرتا ہوں تو مجھے ت١۶۵۴١

   ۴٢حديث  ٢۵٨ص  ١۶(رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ قرآن مجيد کو حزه کی صورت ميں پڑھا کرو کيونکہ وه نازل ہی اسی صورت ميں ہوا ہے۔ ١۶۵۴٢

   ٢٧٧٧(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
سکتے تو رونے کی شکل بناؤ۔ جو شخص قرآن مجيد کو راگ  ۔ قرآن کی تالوت کرو اور آنسو بہاؤ۔ اگر رو نہيں١۶۵۴٣

  سے پڑھے گا وه ہم ميں سے نہيں ہے۔ 
   ٢٧٩۴(رسول اکرم) کنزالعمال حديث (

  ۔ جو آنکھ بھی قرآن کی تالوت ميں آنسو بہائے گی وه قيامت کے دن ٹھنڈک پائے گی۔ ١۶۵۴۴
  ۔ ٢٨٣۴(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

هللا عليہ وآلہح وسلم سے پوچھا گيا کہ کس شخص کی قرأت سب سے بہتر ہے تو فرمايا: "اس ۔ جب آنحضرت صلی ١۶۵۴۵
  شخص کی قرأت بہترين ہے کہ جب تم اس کی قرائت سنو تو يہ ديکھو کہ وه خدا سے ڈرتا ہے!" 

   ۴١۴٣(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
   ١۶۵١١قول مٔولف، مالحظہ ہو حديث 

  تالوت سے مانع امور)٢١(
۔ قرآن کو عربوں کی آواز اور لب و لہجے ميں پڑھو اور فاسق و فاجر لوگوں کے لب و لہجے ميں نہ پڑھو کيونکہ ١۶۵۴۶
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ميرے بعد ايسی قوميں آئيں گی جو قرآن مجيد کو گانے کی، ميت پر واويال کرنے اور کمزور و التعلق قسم کی آوازوں ميں 
اترے گا، ان کے دل الٹے ہوں گے، اور ان لوگوں کے دل بھی جو ان  تالوت کريں گی، قرآن ان کے حلق سے نيچے نہيں

  حالتوں سے خوش ہوتے ہيں۔ 
   ٣حديث  ۶١۴ص  ٢(رسول اکرم) کافی جلد 

  ۔ مجھے ڈر ہے کہ تم دين کو بے وقعت کرو دو گے اور قرآن کو گيت بنا لو گے" ١۶۵۴٧
   ٨حديث  ١٩۴ص  ٩٢(رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  رسول اکرم (صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) نے منع فرمايا کہ قرآن کو جنب کی حالت ميں پڑھيں۔  ۔ ہميں١۶۵۴٨
   ۴٢٠١(عبدهللا بن رواحہ) کنزالعمال حديث 

۔ جو شخص قرآن کی تالوت کے ذريعہ لوگوں کو کھوکھال کر دے وه قيامت کے دن ايسی حالت ميں آئے گا کہ ا س ١۶۵۴٩
  جس پر گوشت نہيں ہو گا۔  کا چہره ہڈی کا ڈھانچہ ہو گا

   ٢۴اور  ٢٣قول مولف مالحظہ ہو باب  ٢٨۴٣(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  جن پر قرآن لعنت کرتا ہے)٢٢(
  ۔ بہت سے ايسے قرآن کی تالوت کرنے والے ہيں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ ١۶۵۵٠

   ١٩حديث  ١٨۴ص  ٩٢(رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
۔ قرآن صرف تالوت اور علم حرص حاصل کرنے کے لئے نہيں بلکہ قرآن ہدايت اور علم و سمجھ بوجھ کے لئے ١۶۵۵١

  ہے۔ 
   ٢۴۶٢(رسول اکرم) کنزل العمال حديث 

۔ تو قرآن کی ايسی چيزيں پڑھتا ہے جو تجھے برائيوں سے روکتی ہيں پس جب تو برائيوں سے نہيں رکتا تو اس کا ١۶۵۵٢
  کہ تو قرآن پڑھتا ہی نہيں۔ مطلب يہ ہے 

   ٢٣ص  ١٠(رسول اکرم) شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد جلد 
۔ قرآن کی ايسی آيات پڑھو جو تمہيں برائيوں سے روکتی ہوں۔ پس اگر تم برائيوں سے رکتے نہيں تو گويا تم قرآن ١۶۵۵٣

  پڑھتے ہی نہيں۔ 
   ٢٧٧۶(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ ظالم کے اندر قرآن (جو صرف حفظ کرکے قرآن کی حدود ١صرف چار چيزيں بے محل اور مظلوم ہيں۔ ۔ دنيا ميں ١۶۵۵۴
۔ قرآِن مجيد ايسے گھر ميں جس نہ٣۔ مسجد ايسے لوگوں کے درميان جو اس ميں جا کر نماز نہ پڑھتے ہوں۔ ٢بھول جائے) 

  ۔ نيک آدمی بری قوم ميں۔ ۴پڑھا جاتا ہو اور 
   ٢٨۴۵مال حديث (رسول اکرم) کنزالع

  فاجر قاری )٢٣(
  ۔ ميری امت کے اکثر قاری منافق ہيں۔ ١۶۵۵۵

   ٣٧٣(رسول اکرم) مصباح الشريعہ 
۔ دوزخ ميں لوہے کا ايک گرز ہے جسے مجرم قاريوں اور علماء کے سر پر مارا جائے گا۔ (رسول اکرم) جامع ١۶۵۵۶

   ٢۵۴و ص  ١٣٠االخبار ص 
ضور جا کر اس ارادے سے قرآن کی تالوت کرے کہ اس دنياوی عزت افزائی ہو تو ۔ جو شخص ظالم حاکم کے ح١۶۵۵٧

  سننے والے پر ہر حرف کے بدلہ ايک دفعہ لعنت کی جائے گی ليکن قاری کو ہر حرف کے بدلے دس لعنتيں پڑيں گی۔ 
   ٢۶٢(امام محمد باقر عليہ السالم) االختصاص ص 

  توں کے لئے سيکھے، خدا اس پر جنت حرام قرار دے ديتا ہے۔ ۔ جو شخص قرآن کو دنيا اور اس کی زين١۶۵۵٨
   ١حديث  ١٠٠ص  ٧٧(رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  قاريوں کی قسميں)٢۴(
  ۔ اياس بن عامر سے مخاطب ہو کر فرمايا: ١۶۵۵٩

قسم خدا کے لئے، اے عکر کے بھائی! اگر تو زنده رہا تو ديکھے گا کہ قرآن پڑھنے والوں کی تين قسميں ہوں گی: ايک 
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دوسری دنيا کے لئے اور تيسری لڑائی جھگڑے (ذاتی برتری) کے لئے قرآن پڑھے گی۔ اگر تو خدا کے لئے قرآن پڑھنے 
  کی طاقت رکھتا ہے تو ايسا کام ضرور کر۔ 

   ۴١٩٢(حضرت امام علی) کنزالعمال حديث (
کہ بادشاہوں کا قرب حاصل کريں اور لوگوں پر ۔ قاری تين قسم کے ہيں۔ ايک وه جو اس لئے قرآن پڑھتے ہيں ١۶۵۶٠

احسان جتائيں۔ يہ قسم دوزخيوں کی ہے۔ دوسرے وه ہيں جو الفاظ کو ياد تو کر ليتے ہيں ليکن اس کے حدود و قيود کو ضائع 
ے کر ديتے ہيں۔ يہ قسم بھی دوزخيوں کی ہے۔ تيسری قسم ايسے قاريوں کی ہے جو قرآن پڑھتے ہيں تو اپنے آپ کو اس ک

سايہ ميں چھپا ديتے ہيں پس ايسے قاری اس کی محکمات پر عمل کرتے اور متشابہات پر يقين رکھتے ہيں، اس کے فرائض 
بجا التے ہيں، اس کے حالل کو حالل اور حرام کو حرام جانتے ہيں۔ يہ قسم ايسی ہے جسے خدا نے بالؤں اور گمراہيوں 

  ارے ميں بھی چاہيں شفاعت کر سکتے ہيں۔ سے بچايا ہے اور يہ جنت والے ہيں اور جس کے ب
   ١۶۵حديث  ١۴٣ص  ١(امام جعفر صادق عليہ السالم) خصال صدوق جلد 

۔ قرآن کے قاری تين قسم کے ہيں۔ پہال ايسا آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اور اسے اپنا ذريعٔہ معاش بنا ليتا ہے، تو بادشاه ١۶۵۶١
کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ دوسرا ايسا آدمی ہے جو قرآن پڑھ کر اس اس کی عزت کرتے ہيں۔ وه اس کے ذريعہ لوگوں 

کے حروف کو تو باقی رکھتا ہے ليکن اس کے حدود کو ضائع کر ديتا ہے۔ قرآن کے ايسے قاری بہت زياده ہيں۔ خدا انہيں 
اتيں گزارتا ہے۔ دنوں برکت نہ دے۔ تيرا وه شخص ہے جو قرآن پڑھ کر اسے اپنے دل کا مرہم بناتا ہے۔ اسی کے ذريعے ر

کو روزے رکھتا ہے اور مساجد ميں اسے قائم رکھتا ہے۔ يہ لوگ اپنے کپڑوں کے نيچے سر چھپا کر گڑگڑاتے ہيں۔ پس 
انہی لوگوں کے ذريعہ خدا بالؤں کو ٹالتا ہے، دشمنوں کو نيست کرتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے۔ خدا کی قسم، خدا 

  سے بھی زياده محبوب ہيں۔  کو ايسے قاری سرخ سونے
   ٢٨٨٢(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ لوگوں ميں کچھ ايسے ہيں جو اس لئے قرآن کا علم حاصل کرتے ہيں کہ انہيں يہ کہا جائے کہ يہ فالں قاری ہے۔ ١۶۵۶٢
جبکہ اس ميں کوئی بعض ايسے ہيں جن کا مقصد آواز کا جوہر دکھانا ہوتا ہے تاکہ يہ کہا جاےء کہ فالں شخص سريال ہے 

اچھائی نہيں ہے اور ان لوگوں ميں بعض ايسے بھی ہيں جو قرآن کا علم اس لئے حاصل کرتے ہيں کہ اپنا دن رات اس سے 
  گزاريں۔ انہيں کوئی پروا نہيں کہ کوئی انہيں قاری جانے يا نہ جانے۔ (پس ايسے لوگ ہی نجات يافتہ ہيں)۔ 

   ۶حديث  ۶٠٨ص  ٢جلد (امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی 
۔ جو شخص دکھاوے اور کسی چيز کی طلب کے لئے قرآن مجيد پڑھتا ہے وه قيامت کے دن خداونِد عالم کی مالقات ١۶۵۶٣

جو شخص قرآن پڑھ کر اس…ا س حالت ميں کرے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہيں ہو گا۔ صرف ہڈيوں کا ڈھانچہ ہو گا
ترجمہ: ) ١٢۵دن اندھا محشور کرے گا۔ پس وه کہے گا "اب لم حشر تنی اعمٰی" (طہ/ پر عمل نہ کرے خدا اسے قيامت کے

   ١حديث  ٣٣٧اے ميرے رب تو نے مجھے اندھا محشور کيوں کيا؟ (رسول اکرم) تواباالعمال ص 

  قرآن مجيد کا استماع)٢۵(
  ۔ آگاه رہو جس کو بھی جنت کا شوق ہو اسے چاہے کہ وه قرآن غور سے سنے۔ ١۶۵۶۴

   ٢۴٧٢(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ جس شخص نے قرآن کی ايک آيت کو بھی غور سے سنا تو يہ اس کے لئے ايک بلير سونا حاصل کرنے سے بھی ١۶۵۶۵

  بہتر ہے اور بلير يمن کے عظيم پہاڑ کا نام ہے۔ 
  ة ٨حديث  ٢٠ص  ٩٢(رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  ور قرآن کو غور سے سننے والے سے آخرت کی مصيبت دور کی جائے گی۔ ۔ قاری قرآن سے دنياوی مصيبت ا١۶۵۶۶
   ۴٠٣١(رسول کريم) کنزالعمال حديث 

۔ جس شخص نے قرآن مجيد کی ايک آيت کو غور سے سنا اس کے لئے دوہری نيکی لکھی جائے گی اور جس نے ١۶۵۶٧
  نور ہو گا۔  کتاِب خدا کی ايک آيت کی تالوت کی تو اس کے لئے قيامت کے دن ايک خاص

   ٢٣١۶(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  استماع کے آداب)٢۶(
   قرآن مجيد

   )٢٠۴واذا قرٔی القرآن فاستمعوا لہ و انصتوا اعلکم ترحمون" (اعراف/
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  ترجمہ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور چپ چاپ رہو تاکہ تم پر رحم کيا جائے۔ 
  

   قرآن مجيد
و يقولون سبحان ربنا ان کان وعد  oالوال تو منوا ان الذين اوتوا العلم من قبلہ اذا يتلی عليھم يحزون لالزقان سجدا "قل آمنوا بہ 
  و يحزون لالزقان يبکون و يزيدھم خشوعاً"  oربنا لمفعوال 

   )١٠٩تا  ١٠٧(اسراء/
نہيں کہ جن لوگوں کو اس کے قبل (آسمانی ترجمہ۔ (اے رسول) کہہ دو کہ خواه تم اس پر ايمان الؤ يا نہ الؤ اس ميں شک 

کتابوں کا) علم عطا کيا گيا ہے ان کے سامنے جب يہ پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑيوں کے بل (منہ کے بل) سجدے ميں گر پڑتے 
 ہيں۔ اور کہتے ہيں کہ ہمارا پروردگار (ہر عيب سے) پاک و منزه ہے۔ بيشک ہمارے پروردگار کا وعده پورا ہونا ہی تھا۔ يہ

  لوگ (سجده ميں) منہ کے بل گر پڑتے ہيں، روتے جاتے ہيں اور قرآن ان کی خاکساری کو بڑھاتا جاتا ہے۔ 
  

   قرآن مجيد
"اولئک الذين انعم هللا عليھم من النبيين من ذرية آدم و من حملنا مع نوح و من ذريوه ابراھيم واسرائيل و ممن ھدينا و اجبنا اذا 

   )۵٨روا سجده و بکيا" (مريم/تتلٰی عليھم ايات الرحٰمن خ
ترجمہ۔ يہ انبياء جنہيں خدا نے اپنی نعمت دی، آدم کی اوالد سے ہيں، ان کی نسل سے جنہيں ہم نے (طوفان کے وقت) نوح 

کے ساتھ (کشتی پر) سوار کر ليا تھا، ابراہيم و يعقوب کی اوالد سے ہيں، ان لوگوں ميں سے ہيں جن کی ہم نے ہدايت کی 
کيا۔ جب ان کے سامنے خدا کی (نازل کی ہوئی) آيات پڑھی جاتی ہيں تو زار و قطار روتے ہوئے سجدے ميں گراور منتخب 
  پڑتے تھے۔ 

  
   قرآن مجيد

"الم يان للذين ٰامنوا ان تخشع قلوبھم لذکرهللا وما نزل من الحق وال يکونوا کالذين اوتوا الکتاب من قبل فطال عليھم االمد فقست 
   )١۶نھم فاسقون" (حديد/قلوبھم وکثير م

ترجمہ۔ کيا ايمانداروں کے لئے ابھی تک کا وه وقت نہيں آيا کہ خدا کی ياد و قرآن کے لئے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا 
ہے ان کے دل نرم ہوں اور وه ان لوگوں کے سے نہ ہو جائيں جن کو ان سے پہلے کتاب (توريت و انجيل) دی گئی تھی، تو 

  از گزر گيا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان ميں سے زيده تر بدکار ہيں۔ جب ايک زمانٔہ در
۔ جب زراره نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے قرآن مجيد کو سننے والے پر دل لگا کے سننے اور چپ چاپ ١۶۵۶٨

يک جب قرآن پڑھا جا رہنے کے وجوب کے متعلق سوال کيا تو امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا: "ہاں تمہارے نزد
  رہا ہو تو تم غور سے سننا اور چپ رہنا واجب ہے۔" 

   ٧حديث  ٢٢٢ص  ٩٢بحاراالنوار جلد 
۔ خداوند عالم مومنين سے فرماتا ہے "واذاقرٔی القرآن" يعنی جب قرآن پڑھا جائے، يعنی فرض نمازوں ميں امام کے ١۶۵۶٩

  … پيچھے تو "فاستمعوالہ" غور سے سنو
   ٣حديث  ٢٢١ص  ٩٢اقر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (امام محمد ب

  قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی)٢٧
۔ خداوند عالم نے جو آيت بھی نازل فرمائی ہے اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور، ہر حرف کے عليحده حدود ١۶۵٧٠

  ہيں اور ہر حدبندی جدا و اعلٰی ہے۔ 
   ٢۴۶١(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ کتاب خدا چار چيزوں پر مشتمل ہے: عبادت پر، اشاروں پر، لطيف باتوں پر اور حقائق پر۔ پس عبارت عام لوگوں ١۶۵٧١
کے لئے ہے، اشارے خواص کے لئے ہيں، لطيف باتيں اولياء خدا کے لئے ہيں اور حقائق فقط انبياء کے لئے مخصوص ہيں۔

  ۔ ١٨حديث  ٢٠ص  ٩٢االنوار جلد (امام زين العابدين عليہ السالم) بحار
۔ قرآن کا ايک باطن ہے اس باطن کا عنصر ايک باطن ہے اس کا ظاہر بھی ہے اور ا س ظاہر کا بھی ايک ظاہر ہے١۶۵٧٢

لوگوں کے عقل سے تفسر قرآن سے زياده اور کوئی چيز دور نہيں ہے کيونکہ ايک آيت کا پہال حصہ کسی ايک چيز کے 
 ی حصہ کسی دوسری چيز کے بارے ميں ايسا متصل کالم ہے جو کئی صورتوں ميں ڈھل سکتا ہے۔ بارے ميں ہے، تو آخر
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   ۴٨حديث  ٩۵ص ٩٢(امام محمد باقر عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ قرآن کا ظاہر بہت ہی خوبصورت اور باطن بہت ہی گہرا ہے۔ ١۶۵٧٣

   ١٨(امام علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
  پورے کا پورا قرآن (ظاہراً) دہال دينے واال ہے جبکہ قرآن کا باطن خدا سے نزديک کرنے واال ہے۔ ۔ ١۶۵٧۴

   ١٠حديث  ٢٣٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) معانی االخبار ص 
   ٨باب  ۶٨ص  ٩٢قول مٔولف، مالحظہ ہو بحاراالنوار جلد 

  تفسير بالراء کرنے کی ممانعت)٢٨(
فرماتا ہے: وه شخص مجھ پر ايمان نہيں رکھتا جس نے ميرے کالم کی تفسير اپنی طرف سے کی۔ ۔ خداوند عزو جل ١۶۵٧۵

   ١حديث  ١٠٨ص  ٩٢(رسول اکرم) بحاراالنوار جدل 
۔ جس نے قرآن کی تفسير بالرائی کی اگر حقيقت تک پہنچ بھی گيا تو اسے ثواب نہيں ملے گا اور اگر اس نے خطا ١۶۵٧۶

  اس پر ہی ہو گا۔ کی تو اس کا گناه خود 
   ١١حديث  ١١٠ص  ٩٢(امام جعف صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ جس نے بھی قرآن کے بارے ميں علم کے بغير بات کی تو وه اپنا ٹھکانہ دوزخ ميں تيار رکھے۔ ١۶۵٧٧
   ٢٩۵٨(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  تک پہنچ بھی جائے پھر بھی خطاکار ہے۔  ۔ جو شخص قرآن کی تفسير بالرائی کرتا ہے وه حقيقت١۶۵٧٨
   ٢٠حديث  ١١١ص  ٩٢(رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

۔ جو شخص قرآن کے بارے ميں بغير علم کے بات کرے گا تو قيامت کے دن اسے آگ کی لگاموں سے جکڑا ہوا ١۶۵٧٩
  اليا جائے گا۔ 

   ٢٠حديث  ١١١ص  ٩٢(رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
  نے بعد اپنی امت ميں سے ان لوگوں سے زياده خوفزده ہوں جو قرآن کی بے محل تاويليں کريں گے۔ ۔ ميں اپ١۶۵٨٠

   ٣۶٩(رسول اکرم) منية المريد ص 
  ۔ معاويہ کی طرف ايک خط ميں فرمايا: "تم نے قرآن کی غلط تاويل کرکے دنيا پر حملہ کو جائز قرار دے ديا۔ ١۶۵٨١

   ۵۵غہ خط (امام علی عليہ السالم) نہج البال
  تاويل کے کيا معنی ہيں؟" " ۴۴ص  ٣قوِل مٔولف مالحظہ ہو تفسير الميزان جلد 

   )٢رأی عقيده (" ١٧۶اور اسی کتاب کے عنوان 

  قرآن کی معرفت رکھنے والے)٢٩(
ه کا فقيہ ہے؟" ۔ امام محمد باقر عليہ السالم نے قتاده بن دعامہ سے مخاطب ہو کر فرمايا: "اے قتاده کيا تُو اہل بصر١۶۵٨٢

کہا: "لوگ ايسا ہی گمان کرتے ہيں۔" فرمايا: "سنا ہے تم قرآن کی تفسير بھی کرتے ہو؟" کہا: "جی ہاں" امام نے فرمايا: "علم
کے ساتھ تفسير کرتے ہو يا اپنی طرف سے" کہا: نہيں علم کے ساتھ تفسير کرتا ہوں" يہاں تک کہ امام نے فرمايا: "اے قتاده 

  ت وه لوگ رکھتے ہيں جن کے ساتھ وه مخاطب ہو۔" قرآن کی معرف
  ۔ ۴٨۵حديث  ٣١١ص  ٨(امام محمد باقر عليہ السالم) کافی جلد 

۔ اے لوگو يہی قرآن ہے اس سے بات کرو جبکہ تم اس سے ہرگز بات نہيں کر سکتے۔ ليکن ميں تمہيں اس کی ١۶۵٨٣
  خبريں ديتا ہوں۔ 

  شرح  ١۵٨ہ (امام علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطب
   ٢١٧ص  ٩نہج البالغہ ابن ابی الحديد جلد 

۔ اہلبيت عليھم السالم کی صفات بيان کرتے ہوئے: "يہ لوگ حق کی باگيں، دين کے پرچم اور سچ کی زبان ہيں، جو ١۶۵٨۴
ٔہ ہدايت قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکتے ہيں۔ وہيں انہيں بھی جگہ دو اور پياسے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشم

  پر اترو۔" 
   ٨٧(امام علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

۔ خداوند عالم نے ہم اہلبيت کی واليت کو قرآن کا بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا محور قرار ديا ہے۔ قرآن مجيد کی محکم١۶۵٨۵
گئی ہيں اور ان سے ايمان کا پتہ چلتا  آيتيں اسی کے اردگرد گھومتی ہيں، اسی کے ذريعے انبياء کو آسمانی کتابيں عنايت کی
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  ہے۔ 
   ٢٩حديث  ٢٧ص  ٩٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  قرآنی آيتوں کی قسميں)٣٠(
   قرآن مجيد

"ھوالذی انزل عليک التکاب منہ آيات محکمات ھين ام الکتاب واخر متشابھات فاما الذين فی قلوبھم زيغ فيتبعون ماتشابہ منہ 
باب" ابتغاء الفتنة واتبغاء تاويلہ وما يعلم تاويلہ اال هللا والراسخون فی العلم يقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما يذکر اال اولو االل

   )٧(آل عمران/
ترجمہ۔ (اے رسول) وہی وه (خدا) ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی۔ اس کی بعض آيتيں تو محکم (بہت صريح) ہيں، وہی 

کيلئے) کتاب کی اصل (اور بنياد) ہيں۔ کچھ (آيتيں) متشابہ (گول مجول ہيں جس کے معنی ميں کئی پہلو نکل  (عمل کرنے
سکتے ہيں) پس جن لوگوں کے دل ميں کجی ہے (وه) انہی آيتوں کے پيچھے پڑے رہتے ہيں جو متشابہ ہيں تاکہ فساد برپا 

يں، حاالنکہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جو علم ميں بڑے پايہ پرکريں اور اس خيال سے کہ انہيں اپنے مقلب کے مطابق ڈھال
فائز ہيں، ان کا اصلی مطلب کوئی نہيں جانتا۔ وه لوگ (يہ بھی) کہتے ہيں کہ ہم اس پر ايمان الئے، يہ سب (محکم ہو يا 

  متشابہ) ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور انہيں عقل والے ہی سمجھتے ہيں۔" 
  

   حديث شريف
۔ قرآن پانچ وجہوں پر نازل ہوا ہے۔ حالل حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ پس حالل پر عمل کرو، حرام کو چھوڑو، ١۶۵٨۶

  محکمات پر عمل کرو، متشابہات کو چھوڑو اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ 
   ٣حديث  ١٨۶ص  ٩٢(رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

کم دينے والے، روکنے والے، شوق دالنے الے، ڈرانے والے، مقابلہ (تشابہ) ۔ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے: ح١۶۵٨٧
  کے لئے، قصوں کے لئے اور مثالوں کے لئے۔ 

   ٣٠٩۶(رسول اکرم) العمال حديث 
۔ خداوند عالم نے قرآن کو سات اقسام پر نازل کيا۔ لن ميں ہر ايک کافی و شافی ہے۔ وه يہ ہيں: حکم، منع، تشويق، ١۶۵٨٨
نا، جدل، مثاليں اور قصے۔ قرآن ميں ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، خاص و عام، مقدم و موخر آيات، واجب و خوف دال

رخصت والے سجدے، حالل و حرام، فرائض واحکام، منفطع و معطوف آيات۔ منفطع اور بغير عطف والی آيتيں، بعض 
جن کے الفاظ خاص ہيں، بعض ايسے ہيں جن  حروف دوسرے حروف کی جگہ ہيں۔ ان تمام ميں سے بعض ايسے بھی ہيں

کے الفاظ عام اور کئی احتماالت کے حامل ہوتے ہيں، ان ميں سے بعض کے الفاظ تو واحد ہيں ليکن معنی جمع کے ہيں، 
بعض اس کے الٹ ہيں اور، بعض ايسے ہيں جن کے الفاظ تو ماضی سے تعلق رکھتے ہيں ليکن معنی مستقبل کے ہيں، اور 

يں جن کے الفاظ تو خبر کے انداز ميں ہيں ليکن درحقيقت وه دوسری قوموں کی حکايات ہوتی ہيں، بعض ايسےبعض ايسے ہ
ہيں جو اپنی جہت سے ہٹ کر بھی اپنے معنی پر باقی ہيں، بعض ايسے ہيں جن کے معانی ان کی تنزيل کے خالف ہيں، 

اويليں اس کی تنزيل سے پہلے اور بعض کی تاويليں اسبعض کی تاويليں اس کی تنزيل کے اندر چھپی ہوئی ہيں، بعض کی ت
کی تنزيل کے بعد آئی ہيں، بعض ايسی آيتيں ہيں جن کا کھ حصہ ايک سورت ميں اور باقی حصہ دوسری سورت ميں ہے۔ 

ک ايسی آيات بھی ہيں جن کا آدھا حصہ منسوخ ہو چکا ہے اور باقی آدھا اپنی حالت پر باقی ہے۔ کچھ آيات کے الفاظ اي
جيسے ليکن معنی مختلف ہوتے ہيں، کچھ آيات اس کے الٹ ہيں اور کچھ آيتوں ميں لزوم کے بعد رخصت و چھوٹ ہوتی ہے
کيونکہ خداوند تعالٰی يہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس کے عزائم اور الزمی باتوں کو ليا جائے اسی طرح رخصت والی باتوں 

ر ہے چاہے تو لينے واال ان پر عمل کرے، چاہے اس کو چھو ڑدے، کچھ کو بھی ليا جائے، کچھ آيات کے بارے ميں اختيا
آيات ميں رخصت ہے۔ ان کا باطن ان کے ظاہر کے خالف ہوتا ہے۔ تقيہ کے وقت اس کے ظاہر پر عمل کيا جائے گا، باطن 

نبی کريم صلی هللا پر نہيں۔ کچھ آيات ميں خطاب ايک قوم سے ہے ليکن مراد دوسری قوميں ہيں۔ کچھ آيات ميں خطاب تو 
عليہ وآلہ وسلم سے ہے ليکن مراد ان کی امت ہے، کچھ چيزو ں کی حرمت فقط ان کی حليت کے ذريعے معلوم ہوتی ہے، 

کچھ آيتوں کی تاليف اور تنزيل اس چيز کے الٹ ہے جس پر وه آيت نازل ہوئی تھی۔ کچھ آيتوں ميں خدا کی طرف سے تمام 
و خدا کے قائل) ، قدريہ، جبريہ، بت پرستوں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کے دالئل کو رد ملحد، زنديق، دہريہ، ثنويہ (د

کرکے ان پر حجت قائم کر دی گئی ہے۔ ان ميں سے ايسی آيات بھی ہيں جن ميں مسيحيوں سے حضرت عيسٰی کی ذات کے 
ہے ان آيتوں ميں سے بعض ميں ان لوگوں  بارے ميں مناظره کيا گيا ہے اور ان آيتوں ميں يہوديوں کا رد بھی پيش کيا گيا
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کے گمان کو بھی رد کر ديا گيا ہے جو يہ سمجھتے تھے کہ ايمان اور کفر کا ايک ہی درجہ ہے يہ دونوں نہ ہی گھٹتے ہيں 
اور نہ ہی بڑھتے ہيں۔ کچھ ميں اس گمان کا رد بھی ہے جن ميں کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد اور قيامت سے پہلے سزا و 

  نہيں ہے۔  جزا
   )۴صفحہ( ۴باب  ٩٣(امام علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  محکم اور متشابہ آيات)٣١(
۔ جب حضرت علی عليہ السالم سے قرآن مجيد ميں محکم اور متشابہ آيتوں کے بارے ميں پوچھا گيا تو فرمايا: "سب١۶۵٨٩

خ بھی نہيں کيا خدا تعالٰی کا يہ قول "ھوالذی انزل سے صريح اور محکم آيت جس کو قرآن کی کسی دوسری آيت نے نس
   )٧عليک الکتاب منہ آيات محکمات ھن ام الکتاب و اخرمتشابھات" (آل عمران/

ترجمہ: (يہ خدا) وہی ہے جس نے (اے رسول) تم پر قرآن نازل کيا جس ميں محکم (صريح) اور متشابہ (کئی پہلو والی) 
ا اصل ہيں۔ لوگ تو صرف متشابہ آيتوں ميں ہالکت ميں پڑ گئے کيونکہ وه ان کے معنی آيات ہيں جن ميں محکم آيات قرآن ک

سے واقف نہيں ہيں اور نہ ہی ان کی حقيقت کو سمجھتے ہيں۔ پس ان آيتوں کے لئے انہوں نے اپنی طرف سے تاويليں گھڑ 
ن آيت کہ جو انحراف کا باعث ہے قرآن ميں متشابہ تري…ليں اور اس طرح سے آئمہ سے سوال کرنے سے بے نياز ہو گئے

يعنی "هللا جسے ) ٣١وه الفاظ ميں تو متفق ليکن معنی ميں مختلف ہے۔ وه يہ ہے "يضل هللا من يشاء و يھدی من يشاء" (مدثر/
چاہتا ہے گمراه کر ديتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدايت کر ديتا ہے۔" يہاں هللا نے گمراه کرنے کی اپنی طرف نسبت دی ہے 

نکہ يہ خود ان کی اپنی کرتوتوں کے ذريعہ جنت کے راستے سے گمراہی ہوتی ہے، جبکہ دوسری جگہ اسی گمراہی کوحاال
  نسبت کافروں سے اور تيسری جگہ بتوں سے دی گئی ہے، 

   ١١باب  ٩٣(امام علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ميں متشابہ" اور باب "فتنہ کی تفسير"  مالحظہ ہو: مکمل کالم اور "گمراہی کے وجوہات" "قضاء (تقدير)

۔ جب امام جعفر صادق عليہ السالم سے پوچھا گيا کہ محکم اور متشابہ کيا ہيں، تو فرمايا: "محکم وه وہيں جن پر ہم ١۶۵٩٠
  عمل کرتے ہيں اور متشابہ وه ہے جو اس سے ناواقف پر متشبہ ہو جائے۔" 

   ١۵حديث  ٣٨٢ص  ٩٢جلد  (امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار
  ۔ محکم وه ہيں جن پر عمل کيا جائے اور متشابہ وه ہيں جن کا بعض حصہ دوسرے بعض کے مشابہ ہو۔ ١۶۵٩١

   ١٩حديث  ٣٨٣ص  ٩٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  کا راہی ہے۔ ۔ جو شخص قرآن کی متشابہ آيات کو محکمات کی طرف پلٹاتا ہے وه سيدھے راستے ١۶۵٩٢

   ٣٩٠حديث  ٢٩٠ص  ١(امام رضا عليہ السالم) عيون اخبارالرضا عليہ السالم جلد 
قوِل مٔولف: عالمہ طباطبائی آئمہ معصومين عليھم السالم سے مروی روايات کے ذکر کے بعد فرماتے ہيں: "جيسا کہ آپ نے

جيسی ہيں اور ہماری ان پچھلی باتوں کی تائيد کرتی ہيں مالحظہ فرمايا ہے يہ روايات جو متشابہ کی تفسير ميں آئی ہيں ايک
جو ہم نے کہا تھا کہ تشابہ ابہام کے دور ہونے سے پہلے ہے (ايسا نہيں ہے کہ تشابہ کبھی بھی قابل حل نہ ہو بلکہ) 

شابہ کی طرحمحکمات کی طرف پلٹا کر اور انہی کی تفسی کے ذريعہ سے ان کا ابہام دور ہو سکتا ہے۔ منسوخ آيتوں کے مت
ہونے کے بارے ميں بھی يہی خيال ہے کيونکہ منسوخ آيت کا ابہام اس ميں ہوتا ہے کہ ان آيات کے ظاہر سے يہ معلوم ہوتا 
ہے کہ جس حکم کواس آيت نے بيان کيا ہے وه دائمی ہے ليکن ناسخ آيت آ کر اس کی تفسير کرتی ہے اور يہ سمجھاتی ہے 

ہ عارضی تھا۔ بہرحال جو روايت عيون اخبار الرضا عليہ السالم ميں اس کی بابت آئی ہے کہ کہ مذکوره حکم دائمی نہيں بلک
آئمہ کی روايات ميں بھی قرآن کے محکم اور متشابہ کی طرح محکم اور متشابہ موجود ہوتے ہيں، (تو يہ ايک عليحده مسلم 

ں بھی موجود ہيں۔ عقلی لحاظ سے بھی اس کی بات ہے کہ) جس کے بارے ميں آئمہ عليھم السالم کی کئی مستفيض روايتي
تقويت اور تصديق ہوتی ہے۔ کيونکہ (روايات بھی قرآن مجيد کی ساتھی ہيں اور) روايتوں ميں صرف وہی چيزيں ہوں گی 
جو قرآن مجيد ميں پائی جائيں گی اور جن ابحاث کو قرآن مجيد نے چھيڑا ہے روايتيں انہی کو بيان کرتی ہيں۔ ہم نے پہلے 

بھی کہا تھا کہ تشابہ معنی کے ان اوصاف ميں سے ہے جنہيں لفظ سمجھاتا ہے اور وه وصف يہ ہے کہ ايک لفظ کا ايسا 
معنی ہو جو کہنے والے کے مقصد کو بھی پہنچاتا ہو اور غيرمتعلقہ معنی بھی ذہن ميں آتا ہو جو کہنے والے کا مقصد نہ ہو 

  ھی کہا جاتا ہے جس طرح شاعر کا کہنا ہے: (جس کو اردو شاعری کی اصطالح ميں ابہام ب
  شب جو مسجد ميں جا پھنسے مومن رات کاٹی خدا خدا کرکے 

يہاں پر شاعر کی مراد ذکر خدا اور عبادت و شب بيداری ہے وه نہيں جو اس کے ظاہر سے سمجھ ميں آتا ہے) تشابہ لفظ 
ہونے کی وجہ سے تقريباً متروک ہونا) اور نہ ہی کے اوصاف سے نہيں ہے اور نہ ہی يہ غرابت (لفظ کے کم استعمال 
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اجمال کی طرح ہے کہ جن کا تعلق لفظ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ معنی کے ساتھ، نہ ہی لفظ اور معنی دونوں کے مجموعی و 
 عام اوصاف سے اس کا تعلق ہے۔ (فقط اس کا تعلق معنی کے ساتھ ہے)۔ دوسرے لفظوں ميں اگر بعض آيات متشابہ ہيں تو
صرف اس لحاظ سے متشابہ ہيں کہ ان کے بيانات ان مثالوں کی طرح ہيں جو سچے خدائی معارف کی نسبت جاری ہوتے 

ہيں۔ اور يہی بات بعينہ روايتوں پر بھی صادق آتی ہے يعنی روايتوں ميں بھی محکم و متشابہ پائی جاتی ہيں حاالنکہ نبی 
ہوئی ہے کہ ہم انبياء کا گروه لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات  کريم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے يہ حديث وارد

  کرتے ہيں۔" 
   ١٢٧باب  ٣٧٣ص  ٩٢ره گئی ہے) مالحظہ ہو بحاراالنوار جلد  ١۶۵٩٣حديث ( ۶٨ص  ٣تفسير الميزان جلد 

  قرآنی اشارے)٣٢(
کيا) کہ بات تو تجھ سے کر رہا ہوں ليکن اے ۔ هللا تعالٰی نے اپنے نبی کو اس مثال کے تحت بھيجا (اور قرآن نازل ١۶۵٩۴

  پڑوسن تو بھی سن (مخاطب تو رسول ہيں ليکن اراده امت کو سنانے کا ہے) 
   ١٢حديث  ٣٨١ص  ٩٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ قرآن مجيد "تجھ سے مخاطب ہوں اور پڑوسن تو سن" والی مثال کے تحت نازل ہوا ہے۔ ١۶۵٩۵
   ١۴حديث  ۶٣١ص ٢مام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد (ا

۔ هللا تعالٰی نے جو عتاب اور سرزنش رسوِل کريم کو کی ہے اس سے مراد گزشتہ لوگ ہيں جو قرآن ميں مذکور ہو ١۶۵٩۶
ترجمہ: اور ) ٧۴يل/چکے ہوں جس طرح هللا تعالٰی کا يہ قول ہے "ولو ال ان ثبناک لقد کدت ترکن اليھم شيئا قليال" (بنی اسرائ

اگر يہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے تمہيں ثابت قدم رکھا ہے تو تم ان کی جانب کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔" خدا نے اس سے نبی 
  کی ذات کے عالوه دوسروں کو مراد ليا ہے۔ 

   ۵حديث  ١٠ص  ١(امام جعفر صادق عليہ السالم) تفسير العباسی جلد 
   )۴٣فرمانا: "عفاهللا عنک لم اذنت لھم" (توبہ/ ۔ خداونِد عالم کا يہ١۶۵٩٧

ترجمہ۔ (اے رسول) خدا تم سے درگزر فرمائے۔ تم نے انہيں اجازت ہی کيوں دی۔ نيز خداوند عالم کی يہ بات "لئن اشرکت 
ھی ترجمہ: اگر کہيں شرک کيا تو يقينا تمہارے سارے عمل اکارت جائيں گے۔ اور يہ فرمان ب) ۶۵(زمر/…" ليحبطن عملک

ترجمہ: اگر يہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے تمہيں ثابت قدم رکھا تو تم ) ٧۴(بنی اسرائيل/…" "ال لو ان ثبتناک لقد کدت ترکن اليھم
يہ سب اس مثال کے تحت ہيں کہ مخاطب تجھ سے ہوں اور اے پڑوسن تو سن (يعنی مراد …" ان کی طرف مائل ہو جاتے

  رسول کی ذات نہيں ہے بلکہ امت ہے)۔ 
   ١٠حديث  ٢٠٢ص  ١مام رضا عليہ السالم) عليون اخبارالرضا عليہ السالم جلد (ا

  قرآنی وجوہات)٣٣(
۔ عبدهللا بن عباس کو جب خوارج سے مناظره کے لئے بھيجتے ہيں تو حضرت علی عليہ السالم ان سے فرماتے ١۶۵٩٨

ہات کا حامل ہے۔ اگر تم قرآن سے دليل الؤ گے ہيں: "قرآن کی مدد سے ان سے کبھی مناظره نہ کرنا کيونکہ قرآن کئی وجو
تو وه بھی قرآن ہی سے دليل پيش کريں گے، لٰہذا تم ان سے سنت کی مدد سے مناظره کرو کيونکہ سنت سے وه کبھی فرار 

  نہيں کر سکتے۔ 
   ٧٧(امام علی عليہ السالم) نہج البالغہ خط نمبر 

نہوں نے تحکيم اور حضرت علی بن ابی طالب عليھما السالم کی ۔ ميں نے ابن عباس سے خوارج کے بارے ميں ج١۶۵٩٩
خالفت سے انکار کر ديا تھا کہتے ہوئے سنا: "پس باره ہزار خارجی عليحده ہو گئے تو علی عليہ السالم نے مجھے باليا اور

د سے ان کے ساتھ فرمايا کہ ان کی طرف جاؤں، مناظره کروں اور، انہی کتاب اور سنت کی طرف بالؤں اور قرآن کی مد
  مناظره نہ کروں کيونکہ وه کئی چہروں واال ہے لٰہذا سنت کے ذريعہ مناظره کروں۔ 

   ۴٠ص  ١(عکرمہ) درمنثور جلد 
  ۔ قرآن کئی چہروں واال ہے پس اسے بہترين وجہ پر ہی حمل کرو۔ ١۶۶٠٠

   ٢۴۶٩(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  ام القرآن (قرآن کی اصل))٣۴(
  لحمد  رب العالمين" ام القرآن بھی کتاب کی اصل اور سبع مثانی ہے۔ ۔ "ا١۶۶٠١
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   ١٢ص  ١(رسول اکرم) در منثور جلد 
۔ "الحمد  رب العالمين" کی سات آيتيں جن ميں "بسم هللا الرحمن الرحيم" بھی ايک ہے سبع مثانی اور قرآن عظيم ١۶۶٠٢

  ہيں اور يہی ام القرآن بھی ہيں۔ 
   ١٢ص  ١رمنثور جلد (رسول اکرم) د

۔ جب حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے سعيد بن معلٰی کو اس کی نماز کی حالت ميں پکارا اور اس ١۶۶٠٣
نے جواب نہ ديا تو اس سے فرمايا: "کيا خدا نے يہ نہيں فرمايا کہ خدا اور اس کا رسول تمہيں جب بھی پکاريں تو ان کا 

  جواب دو؟" 
"ميں تمہيں مسجد سے خارج ہونے سے پہلے قرآن کی عظيم ترين سورت کے بارے ميں بتاؤں گا" انہوں نے  پھر فرمايا:

ميرا ہاتھ پکڑا پھر جب ہم نے باہر نکلنے کا اراده کيا تو ميں نے عرض کيا: "يا رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم! آپ نے 
يں بتاؤں گا۔" حضرت نے فرمايا: "سورٔه حمد! يہ سبع مثانی بھی ہے فرمايا تھا کہ ميں تمہيں عظيم ترين سورت کے بارے م

  اور قرآِن عظيم بھی جو مجھے ديا گيا ہے۔" 
   ١٣ص  ١(رسول اکرم) در منثور جلد 

  ۔ ام القرآن (سورٔه فاتحہ) جيسی کوئی بھی چيز توريت، انجيل اور زبور ميں نازل نہيں ہوئی۔ ١۶۶٠۴
   ١٣ ص ١(رسول اکرم) در منثور جلد 

۔ جس شخص نے فاتحہ الکتاب (سورت حمد) کی تالوت کی گويا اس نے توريت، انجيل زبور اور قرآن چاروں کی ١۶۶٠۵
  تالوت کر لی۔ 

   ١۶ص  ١(رسول اکرم) در منثور جلد 
   ٣(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو شيطان: تفسير الميزان جلد 

  ے؟ عنوان "محکمات کتاب خدا کا اصل ہيں" سے کيا مراد ہ ۴٣ص 
  
)٣۵(   

  قرآن مجيد کی عظيم ترين، عدل سے بھرپور اور سب سے زياده ڈرانے و اميد دالنے والی آيات 
آخر تک …"۔ قرآن مجيد کی عظيم ترين آيت آيت الکرسی اور عدل سے بھرپور آيت "ان هللا يامر بالعمل واالحسان١۶۶٠۶

   )٩٠(نحل/
کا حکم ديتا ہے) اسی طرح سب سے زياده ڈرانے والی آيت "فمن …ترجمہ۔ خدا انصاف اور (لوگوں کے ساتھ) نيکی کرنے

ترجمہ: تو جس نے ذره برابر نيکی کی کہ وه اسے ) (٨, ٧يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره) (زلزال/
دالنے والی آيت "قل يا ديکھ لے گا اور جس نے ذره برابر بدی کی وه اس کا بدلہ بھی ديکھ لے گا)۔ سب سے زياده اميد 

ترجمہ: (اے رسول) "کہہ دو ) (۵٣عبادی الذين اسرنوا علی انفسھم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا يغفر الذنوب جميعاً" (زمر/
کہ اے ميرے بندو جنہوں نے (گناه کرکے) اپنی جانوں پر زيادتياں کی ہيں تم لوگ خدا کی رحمت سے نااميد نہ ہونا بے 

  ارے) کل گناہوں کو بخش دے گا۔") ہے۔ شک خدا (تمہ
 قول مٔولف مالحظہ ہو "رجاء  ٢۵٣٩(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ٩فصل۔

  مقرب افراد)١(
   قرآن مجيد
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ثم اور ثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبدنا فتمنھم ظالم لفنسہ ومنھم مقتصدو منھم سابق بالخيرات باذن هللا ذلک ھوالفضل 
   )٣٢الکبير" (فاطر/

ترجمہ۔ پھر ہم نے اپنے بندوں ميں سے ان کو بالخصوص قرآن کا وارث بنايا جنہيں (اہل جان کر) منتخب کيا کيونکہ بندوں 
ميں سے کچھ تو (نافرمانی کرکے) اپنی جان پر ستم ڈھاتے ہيں، ان ميں سے کچھ (نيکی اور بدی کے) درميان ميں ہيں اور 

وں ميں (اوروں سے) گويا سبقت لے گئے ہيں۔ يہی (انتخاب و سبقت) تو خدا ان ميں سے کچھ لوگ خدا کے اختيار سے نيک
  کا بڑا فضل ہے۔ 

  
   قرآن مجيد

   )١١, ١٠"والسابقون السابقون اولئک المقربون" (واقعہ/
 ترجمہ۔ اور جو لوگ آگے بڑھنے والے ہيں (واه کيا کہنا!) وه تو آگے ہی بڑھنے والے ہيں۔ يہی لوگ (خدا کے) مقرب ہيں۔ 

  
   قرآن مجيد

   )٨٩, ٨٨فاما ان کان من المقربين فروح و ريحان و جنة نعيم (واقعہ/
ترجمہ۔ پس اگر وه (مرنے والے) خدا کے مقربين ہيں تو ان کے لئے آرام و آسائش، خوشبودار پھول اور نعمت کے باغات 

  ہيں۔ 
  

   قرآن مجيد
   )٢٩عينا يشرب بھا المقربون (مطففين/

  ہے جس سے مقربين مستفيض ہوں گے۔ ترجمہ۔ وه ايک چشمہ 
کی تفسی ميں فرماتے ہيں: "ظالم اپنی …" ۔ امام جعفر صادق عليہ السالم هللا تعالٰی کے اس قول ال ثم اور ثنا الکتاب١۶۶٠٧

خواہشات کی پيروی کرتا ہے اور مقتصد اپنے دل کو خوش رکھنے ميں لگا رہتا ہے (اپنے لئے پاکيزگی کی کوشش ميں رہتا
  جبکہ سابق اپنے پروردگار کی رضا کے گرد گھومتا ہے۔"  ہے)

   ١حديث  ١٠۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) معانی االخبار ص 
۔ اسی آيت کی تفسير ميں فرمايا: "سابق بالخيرات سے مراد امام معصوم ہے، مقتصد سے مراد امام کی معرفت ١۶۶٠٨

  ے جو امام کی معرفت نہيں رکھتا۔" رکھنے واال ہے اور ظالم لنفسہ سے مراد وه شخص ہ
   ١حديث  ٢١۴ص  ١(امام عليہ السالم) کافی جلد 

۔ ايضاً: پس ہم ميں سے ظالم لفنسہ سے مراد وه لوگ ہيں جو نيک کام کرتے جبکہ دوسرے (ہمارے مخالف) برے ١۶۶٠٩
روف رہتے ہيں، السابق لوگ ہيں۔ مقتصد وه لوگ ہوتے ہيں جو عبادت گزار، اپنے لئے پاکيزگی کی کوشش ميں مص

بالخيرات سے مراد (حضرات) علی اور حسن اور حسن اور حسين عليھم السالم اور آل محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے وه
  افراد مراد ہيں جو شہيد ہوئے ہيں۔" 

   ۶٣٩ص  ٨(امام محمد باقر عليہ السالم) مجمع البيان جلد 
اص ہمارے لئے نازل ہوئی ہے۔ پس سابق بالخيرات سے مراد علی بن ابی طالب، ۔ ايضاً: "اے ابو اسحاق! يہ آيت خ١۶۶١٠

حسن اور حسين عليھم السالم ہم (اہل بيت) سے شہيد افراد مراد ہيں، مقتصد سے مراد (پرہيزگار) دن کو روزے رکھنے 
  هللا بخش دے گا۔"  والے تمام رات نماز پڑھنے والے ہيں اور ظالم لنفسہ سے مراد عوام الناس ہيں جن کے گناه

   ۴٩ص  ١٧(امام محمد باقر عليہ السالم) تفسير الميزان جلد 
۔ ايضاً: السابق بالخيرات وه لوگ ہيں جو جنت ميں بغير کسی حساب کے داخل ہوں گے، مقتصد سے تھوڑا بہت ١۶۶١١

نت ميں داخل کيا جائے گا۔ پس يہ حساب ليا جائے گا۔ اور الظالم لفنسہ کو حساب و کتاب کے مقام پر پابند کرنے کے بعد ج
   )٣۴وہی لوگ ہيں جو کہيں گے: "الحمد  الذی اذھب عنا الحزن" (فاطر/

  ترجمہ۔ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے (ہر قسم) کا رنج و غم دور کر ديا۔ 
   ۶٣٨ص  ٨(رسول اکرم) مجمع البيان جلد 

رين واالنصار" اور "والسابقون السابقون اولئک المقربون" کے ۔ خداوند عالم کے قول "والسابقون االولون من المھاج١۶۶١٢
بارے ميں آنحضرت فرماتے ہيں: "هللا تعالٰی نے ان آيتوں کو انبياء اور اوصياء کے بارے ميں نازل کيا ہے۔ پس ميں هللا کے 

  نبيوں اور ميرے وصی علی بن ابی طالب (عليھما السالم) وصيوں ميں سب سے افضل ہيں۔ 
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   ٢۵حديث  ٢٧۶کرم) اکمال الدين ص (رسول ا
۔ انجيل ميں مرقوم ہے: "لوگوں ميں اصالح کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہو۔ يہی افراد ہی قيامت کے دن مقربين ١۶۶١٣

  سے ہوں گے۔" 
   ٣٩٣(امام موسٰی کاظلم عليہ السالم) تحف العقول ص 

  مقرب افراد کی عبادت)٢(
  حسِن يقين الزم ہے کيونکہ يہ مقرب افراد کی سب سے افضل عبادت ہے۔  ۔ تم پر سچے دل سے خلوص اور١۶۶١۴

   ۶١۵٩٠(امام علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 
  ۔ خدا کی راه ميں سخاوت مقرب افرا دکی عبادت ہے۔ ١۶۶١۵

   ١٧۵۶(رسول اکرم) غررالحکم حديث 
ن کے جسم الغر اور رنگ تبديل ہو چکے ۔ حضرت عيسٰی عليہ السالم ايسے تين آدميوں کے پاس سے گزرے ج١۶۶١۶

تھے۔ ان سے پوچھا: "ميں کيا ديکھ رہا ہوں؟ تم پر کيا افتاد آن پڑی ہے؟" انہوں نے کہا: "دوزخ کے خوف نے ہميں اس حال
تک پہنچايا ہے۔" انہوں نے فرمايا: "خدا کے اوپر يہ حق ہے کہ وه دوزخ سے ڈرنے والے کو اس سے بچائے۔" پھر تين اور

ميوں کے پاس آئے۔ وه ان سے بھی زياده الغر و زرد رنگت والے تھے۔ ان سے بھی وہی سوال کيا تو انہوں نے جواب آد
ديا: "جنت کے شوق نے ہميں اس مقام تک پہنچايا ہے۔" حضرت عيسٰی نے فرمايا: "خدا پر حق يہ ہے کہ تمہيں وه چيز عطا 

پھر تين اور آدميوں کے قرب آئے۔ وه اور بھی زياده نحيف اور زردکرے جس کی تم آس لگائے بيٹھے ہو۔" ان سے گزر کر 
پڑ چکے تھے، گويا ان کے چہرے نور کے آئينہ دار ہيں۔ ان سے بھی وہی سوال دہرايا: "تمہيں کيا ہو گيا ہے؟ ميں يہ کيا 

فرمايا: "تم ہی مقرب  ديکھ رہا ہوں؟ "انہوں نے جواب ديا: "خدا کی محبت ميں ہم اس مرحلے تک پہنچے ہيں۔ "حضرت نے
  افراد ہو، تم ہی مقرب افراد ہو۔" 

   ٢٢۴ص  ١تنبيہ الخواطر جلد 
   )"٢قوِل مٔولف: مالحظہ ہو عنوان "محبت (

  مخلوقات ميں هللا کے سب سے زياده مقرب افراد)٣(
  ۔ سب سے بہتر ايمان والے ہی خدا کے سب سے زياده مقرب ہيں۔ ١۶۶١٧

   ٣١٩٣رالحکم حديث (امام علی عليہ السالم) غر
  ۔ تم ميں سے دا کے قريب تر وسيع ترين اخالق واال ہے۔ ١۶۶١٨

   ٢۴حديث  ۶٩ص  ٨(امام زين العابدين عليہ السالم) کافی جلد 
۔ خدا کا سب سے زياده مقرب بنده بہت زياده حق بات کہنے واال ہے اگرچہ وه اس کے خالف ہی ہو اور حق پر عمل١۶۶١٩

  ا س ميں اس بندے کی ناپسنديدگی ہی ہو۔  کرنے واال ہے اگرچہ
   ٣٢۴٣(امام علی عليہ السالم) غررالحم حديث 

۔ حضرت داؤد اعليہ السالم کی طرف وحی ميں يہ بات بھی ہے کہ اے داؤد! جس طرح متواضع افراد هللا کے سب ١۶۶٢٠
  سے زياده قريب ہيں اسی طرح متکبر آدمی هللا سے سب سے زياده دور ہيں۔ 

   ١١حديث  ١٢٣ص  ٢جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد (امام 
۔ فرشتوں کی صفات بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں: ياهللا! وه تمام مخلوق سے زياده تيری معرفت رکھتے ہيں، سب ١۶۶٢١

  سے زياده تجھ سے ڈرتے ہيں اور سب سے زياده تيرے مقرب ہيں۔" 
   ١٠٩(امام علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

   )٢قوِل مٔولف: مالحظہ ہو محبت (

  انسان کب خدا سے قريب تر ہوتا ہے؟)۴(
  ۔ جب انسان سجده کی حالت ميں ہوتا ہے تو اس وقت هللا سے زياده قريب ہوتا ہے۔ ١۶۶٢٢

   ١٨٩٣۵(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ه هللا سے زياه قريب ہوتا ہے۔ ۔ جب بنده سجده ميں ميں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے اس وقت و١۶۶٢٣

   ٣٢٣ص  ٣(امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 
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۔ انسان جب ہلکے پيٹ ہوتا ہے تو اس وقت وه خدا سے زياده قريب ہوتا ہے اور جب اس کا پيٹ بھرا ہوتا ہے تو وه ١۶۶٢۴
  خدا کا مبغوض ہوتا ہے۔ 

   ٢۶٩ص  ۶(امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 
  وِل مٔولف: مالحظہ ہو بابا "سحود" ق

  قيامت کے دن هللا سے نزديک ترين بنده)۵(
۔ تين طرح کے لوگ ايسے ہيں جو قيامت کے دن خداوند عالم کے نزديک ترين ہوں گے يہاں تک (مخلوق) حساب ١۶۶٢۵

  کتاب سے فارغ ہو جائے گی۔ 
  ستوں پر ظلم کرنے سے بچنے واال۔ ۔ قدرت رکھنے کے باوجود غيظ و غضب کی حالت ميں اپنے زيرد١
۔ دو انسانوں کے درميان صلح کرانے واال بشرطيکہ اپنے قوم و قبيلہ کی وجہ سے کسی کی طرفداری ميں حق و انصاف ٢

  کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ 
  ۔ حق بات کہنے واال، خواه اس کے فائده ميں جائے يا نقصان ميں۔ ٣

   ۵۔ ص ٨١خصال صدوق ص (امام جعفر صادق عليہ السالم) ال
۔ "کاشتکار" مخلوق خدا کا خزانہ ہيں جو پاکيزه روزی کاشت کرتے ہيں اور خدا اسے اگاتا ہے۔ يہی لوگ قيامت کے١۶۶٢۶

  دن مقام و منزلت کے لحاظ سے خدا کے زياده مقرب ہوں گے، انہيں "مبارک" کہہ کر پکارا جائے گا۔ 
   ٢۶١ص  ۵ (امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد

  تقرب کی انتہا)۶(
۔ خداوند عزو جل فرماتا ہے: کوئی بنده فرائض سے زياده کسی اور چيز کے ذريعہ ميرا تقرب حاصل نہيں کرتا۔ وه ١۶۶٢٧

نوافل کے ذريعہ ميرا اس حد تک تقرب حاصل کر ليتا ہے کہ ميں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب ميں کسی کو اپنا 
تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وه سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وه ديکھتا ہے، اس  محبوب بنا ليتا ہوں

کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وه بولتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وه حملے کرتا ہے۔ اگر وه مجھ سے دعا مانگتا 
  سے عطا فرمات ہوں۔" ہے تو اسے قبول کرتا ہوں اور اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو ا

   ٧حديث  ٣۵٢ص  ٢(حضرت رسول اکرم) کافی جلد 
۔ جب مجھے معراج پر لے جايا گيا تو ميں نے اپنے رب سے سوال کيا: "پروردگارا! تيرے نزديک مٔومن کی کيا ١۶۶٢٨

ے ذريعہ ميرا ميرے بندوں ميں سے کوئی بھی بنده فرائض سے بڑھ کر کسی اور چيز ک…حيثيت ہے؟" فرمايا: "اے محمد! 
تقرب حاصل نہيں کر سکتا، وه نوافل کے ذريعہ اس قدر ميرا قرب حاصل کر ليتا ہے کہ ميں اس سے محبت کرنے لگ جاتا 
ہوں۔ پھر جب ميں اس سے محبت کر ليتا ہوں تو اس وقت ميں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وه سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو 

کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وه بولتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وه حملے جاتا ہوں جس سے وه ديکھتا ہے، اس
  کرتا ہے۔ اگر مجھ سے دعا مانگتا ہے تو قبول کرتا ہوں اور اگر سوال کرتا ہے تو اسے عطا فرماتا ہوں۔" 

   ٨حديث  ٣۵٢ص  ٢(حضرت رسول اکرم) کافی جلد 
نده کسی اور چيز کے ذريعہ ميرا قرب حاصل نہيں کرتا جتنا فرائض کی ۔ خداوند عز و جل فرماتا ہے: "ميرا ب١۶۶٢٩

ادائيگی سے کرتا ہے۔ بنده ميرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے يہاں تک کہ ميں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر جس 
وں۔ اگر وه مجھے پکارتا سے ميں محبت کرتا ہوں تو ميں اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ اور اس کی پناه گاه بن جاتا ہ

  ہے تو اس کو جواب ديتا ہوں اور اگر مجھ سے مانگتا ہے تو ميں اسے عطا فرماتا ہوں" 
   ٧حديث  ١٢(حضرت رسول اکرم) علل الشرائع ص 

ميرا مومن بنده جتنا فرائض کے ذريعہ ميرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور"…۔ خداوند تبارک تعالٰی فرماتا ہے: ١۶۶٣٠
ز کے ذريعہ سے حاصل نہيں کرتا۔ ميرا مومن بنده اس قدر نوافل ادا کرتا ہے کہ ميں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ چي

پھر جس سے ميں محبت کرتا ہوں تو ميں اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں اور اس کا مويد بن جاتا ہوں، اگر 
  ہوں، اور اگر مجھے پکارتا ہوں تو اسے جواب ديتا ہوں۔"  وه مجھ سے مانگتا ہے تو اسے عطا فرماتا

   ١١۵۶(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ خداوند تعالٰی فرماتا ہے: "ميرا بنده، جتنا فرائض کے ذريعہ ميرا تقرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چيز کے ١۶۶٣٢

تک قرب حاصل کر ليتا ہے کہ ميں اس سے محبت کرنے  ذريعہ حاصل نہيں کرتا۔ ميرا بنده نوافل کے ذريعہ ميرا اس حد
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  لگ جاتا ہوں۔ اور جب ميں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وه سنتا ہے۔" 
   ٢١٣٢٧(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  هللا تعالٰی تک رسائی)٧(
  ات کی سواری پر سوار ہوئے بغير طے نہيں ہو سکتا۔ ۔ "خداوند عالم تک رسائی" ايک ايسا سفر ہے جو ر١۶۶٣٣

   ۴حديث  ٣٨٠ص  ٧٨(امام حسن عسکری عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ بندوں سے کٹ کر ہی هللا تک رسائی ہو سکتی ہے۔ ١۶۶٣۴

   ١٧۵(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم ص 
  خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ ۔ جو شخص راِه خدا ميں (خدا کے لئے) صبر کرتا ہے وه ١۶۶٣۵

   ٣٩حديث  ٢٩٢(حضرت علی عليہ السالم) دعوات راوندی ص 
  ۔ تم جب تک مخلوق سے قطع رابطہ نہيں کر لو گے خالق تک نہيں پہنچ پاؤ گے، ١۶۶٣۶

   ٧۴٢٩(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 
م پر مہربانی فرما کہ ميں تمام دنيا سے مکمل طو پروردگارا! تو ہ"…۔ (ائمہ اطہار کی مناجات شبانيہ سے اقتباس) ١۶۶٣٧

رپر کٹ کر صرف تيری ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور ہماری قلبی آنکھوں کو اپنی ذات کی روشنی سے منور فرما کہ 
تجھے ديکھيں، حتٰی کہ دل کی نگاہيں تيرے نورانی پردوں کو شگافتہ کرکے تيرے سرچشمٔہ عظمت تک رسائی حاصل کر 

   …"ليں
   ۶٨٧کتاب اقبال االعمال ص 

وانذربہ الذين يخافون ان يحشروا الی ربھم" يعنی اور اس کے ذريعہ سے تم ان لوگوں کو …"۔ هللا تعالٰی کے اس قول١۶۶٣٨
کے ) ۵١ڈراؤ جو اس بات کا خوف رکھتے ہيں کہ وه (مرنے کے بعد) اپنے رب کے سامنے جمع کئے جائيں گے (انعام/

اس کے معنی ہيں "اس قرآن کے ذريعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اپنے رب تک پہنچنے کی آرزو رکھتے  بارے ميں فرمايا کہ
ہيں اور انہيں رب کے پاس موجود چيزوں کی ترغيب دالؤ، کيونکہ قرآن ايسا شفيع ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔"

   ٧٢٠(امام جعفر صادق عليہ السالم) تفسير نورالثقلين جلد اول ص 
۔ (مناجات کے الفاظ ہيں) : "خدايا! تيری ذات پاک ہے، اس شخص کے راستے کس قدر تنگ ہيں جس کا تو ہادی ١۶۶٣٩

  اور رہنما نہيں ہے۔ اور اس شخص کے لئے حق کس قدر واضح ہے جسے تو نے اس کے راستے کی ہدايت فرمائی ہے۔ 
ے، اور اس راه پر گامزن رکھ جو تيری ذات تک حاضری باِر اٰلہا! ہميں اس راستے پر چال جو ہميں تيری ذات تک پہنچائ

  دينے کے لئے زياده نزديک ہو!" 
   ١٧۴ص  ٩۴(حضرت امام زين العابدين عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

۔ (مناجات کے الفاظ ہيں) "خداوندا! مجھے ايسے لوگوں ميں قرار دے جنہوں نے تيرا قصد کيا ہے، اور اس ميں ١۶۶۴٠
از نہيں آئے، تيری ذات تک پہنچنے کی راه کو تو اختيار کيا، اس سے روگرداں نہيں ہوئے اور تجھ تک جدوجہد سے ب

  پہنچنے کے لئے تيری ذات پر اعتماد کيا اور تجھ تک پہنچ گئے۔" 

  …!جو ميری طرف ايک بالشت بڑھے)٨(
ل کرتا ہے ميں اس سے ايک ہاتھ جو شخص مجھ سے ايک بالشت بھر قرب حاص"…۔ خداوند عز و جل فرماتا ہے: ١۶۶۴١

کے برابر نزديک ہو جاتا ہوں اور جو ايک ہاتھ آگے بڑھتا ہے ميں دوہاتھوں کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہوں، جو ميری 
  طرف چل کر آتا ہے تو ميں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔" 

   ١١٣٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
"جو ايک بالشت بھر ميرا قرب حاصل کرتا ہے ميں ہاتھ بھر اس کے نزديک ہو جاتا ہوں،  ۔ خداوند کريم فرماتا ہے:١۶۶۴٢

جو ہاتھ بھر ميرے نزديک ہوتا ہے ميں دو ہاتھوں کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جو ميرے پاس چل کر آتا ہے، 
  ميں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔" 

   ٣٠حديث  ١٠٣ص  ۴(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 
۔ جو شخص خداوند عز و جل سے ايک بالشت قريب ہوتا ہے خدا اس سے ايک ہاتھ قريب ہوتا ہے، جو اس سے ايک١۶۶۴٣

ہاتھ قريب ہوتا ہے وه اس سے دو ہاتھ قريب ہوتا ہے، جو خدا کی طرف چل کر جاتا ہے خدا اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ 
  ی شان بلند و باالتر ہے اور خدا بلند و باالتر ہے۔" خدا کی شان بلند و برتر ہے، خدا ک
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   ٣١حديث  ١٠۴ص  ۴(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 
۔ خداوند عز و جل فرماتا ہے: "اے فرزنِد آدم! تو ميری طرف اٹھ، ميں تيری طرف چل کر آؤں گا تو ميری طرف ١۶۶۴۴

  چل کر آ، ميں تيری طرف دوڑ کر آؤں گا۔" 
   ١١٣٨رسول اکرم) کنزالعمال حديث (حضرت 
۔ "اگر تم خدا کی طرف رخ کرو گے تو خدا کا رخ بھی تمہاری طرف ہو گا، اور اگر خدا کی طرف پشت کرو گے ١۶۶۴۵

  تو خدا کا رخ بھی تم سے پھر جائے گا۔" 
   ٣٨۵٢(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 

  وتا ہےذرائع جن سے هللا تعالٰی کا قرب حاصل ہ)٩(
۔ يا علی! جب بندے نيکی کے ذريعہ اپنے خالق کا قرب حاصل کرتے ہيں تو (گويا) وه اپنی عقل کے ذريعہ اس کا ١۶۶۴۶

  قرب حاصل کرتے ہيں جو ان سے سبقت لے جاتی ہے۔ 
   ٢۵١(حضرت رسول اکرم) مشکاة االنوار ص 

  ۔ ۔ بنده کا هللا کی ذات سے تقرب: اس کی خلوص نيت سے ہوتا ہے١۶۶۴٧
   ۴۴٧٧(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 

  ۔ جو شخص فرائض و نوافل کی ادائيگی کے ذريعہ تقرِب خدا حاصل کرتا ہے وه دوہرا منافع کماتا ہے۔ ١۶۶۴٨
   ٢٠۵۶(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 

تقرب ان سے سوال نہ کرنے کے  ۔ خدا کا تقرب، اس سے سوال کرنے کے ذريعہ حاصل ہوتا ہے اور بندوں کا١۶۶۴٩
  ذريعہ سے۔ 

   ١٨٠١(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 
۔ کوِه طور پر راز و نياز کی باتوں ميں هللا نے حضرت موسٰی سے فرمايا: اے موسٰی! اپنی قوم تک يہ بات پہنچا دو ١۶۶۵٠

اصل نہيں کر سکتے، جتنا گريہ و بکاکے ذريعہ کہ ميرا قرب حاصل کرنے والے اتنا کسی اور چيز کے ذريعہ ميرا قرب ح
حاصل کر سکتے ہيں۔ عبادت گزار اتنا قرب عبادت سے حاصل نہيں کر سکتے جتنا ميری حرام کرده چيزوں سے بچنے 

کے ذريعہ کر سکتے ہيں۔ زينت کرنے والے کسی اور چيز سے اتنی زينت حاصل نہی کر سکتے جتنی دنيا سے بے نيازی 
  ر لوگوں کے ہاتھوں ميں موجود چيزوں سے بے رخی کرکے حاصل کر سکتے ہيں۔" اختيار کرکے او

  حضرت موسٰی عليہ السالم عرض کيا: "اے کريم ترين ذات! تونے ايسے لوگوں کے لئے کيا جزا مقرر فرمائی ہے؟" 
گ رفيِق اعلٰی ميں خداوند عالم نے فرمايا: "موسٰی! جو لوگ ميرے خوف سے رو رو کر ميرا قرب حاصل کرتے ہيں وه لو

  ہوں گے اور بلندٔی درجات ميں ان کا کوئی شريک نہيں ہو گا۔" 
  حديث اول  ٢٠۵(امام محمد باقر عليہ السالم) ثواب االعمال ص 

۔ (حضرت موسٰی کے ساتھ راز و نياز کی باتوں ميں فرمايا): "اے موسٰی! ميرا قرب حاصل کرنے والے، ميری ١۶۶۵١
تناب کرنے سے بڑھ کر کسی طرح ميرا قرب حاصل نہيں کر سکتے۔ اسی لئے ميں انہيں اپنی حرام کرده چيزوں سے اج

  ہميشہ رہنے والی جنت عطا کروں گا اور ان کے ساتھ کسی کو شريک نہيں کروں گا" 
   ۴۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) مشکٰوة االنوار ص 

ميں تمہيں چھ خصلتيں اپنانے کی ترغيب دالتا ہوں جن ميں  ۔ اپنے بيٹے کو وصيت کرتے ہوئے فرمايا: "اے فرزند!١۶۶۵٢
  سے ايک خصلت تمہيں خدا سے قريب اور اس کی ناراضگی سے دور کر دے گی:" 

  ۔ خدا کی عبادت کرتے رہو اور کسی کو اس کا شريک نہ ٹھہراؤ۔ ١
  ۔ خدا کی قدر پر راضی رہو خواه اسے پسند کرو يا پسند نہ کرو۔ ٢
  دی کے لئے کسی سے محبت يا کسی سے دشمنی کيا کرو۔ ۔ خدا کی خوشنو٣
۔ جو کچھ اپنے لئے پسند کرو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو اور جو اپنے لئے ناپسند کرو وه دوسروں کے لئے بھی ۴

  ناپسند کرو۔ 
  ۔ غصے کو پی جايا کرو اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو۔ ۵
  ی کو ترک کر دو اور مہلک خواہشات کی مخالفت کرو۔ ۔ خواہشات نفسان۶

   ١٢۶٨۴حديث  ١٧٨ص  ١١(حضرت لقمان) مستدرک الوسائل جلد 
۔ خدا کی قسم! اگر تم ان اونٹنيوں کی طرح فرياد کرو جو اپنے بچوں کو کھو چکی ہوں، ان کبوتروں کی طرح نالہ و١۶۶۵٣
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ان گوشہ نشين راہبوں کی طرح چيخو چالؤ جو گھر بار چھوڑ چکے فغاں کرو جو (اپنے ساتھيوں سے) الگ ہو گئے ہوں، 
ہوں اور مال و اوالد سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لو، اس غرض سے کہ تمہيں بارگاِه اٰلہی ميں تقرب حاصل ہو، درجہ کی بلندی 

اتبين کو ياد ہيں، تو وه کے ساتھ اس کے يہاں يا ان گناہوں کے معاف ہونے کے ساتھ جو صحيفہ اعمال ميں درج اور کراماً ک
تمام بے تابی اور نالہ و فرياد اس ثواب کے لحاظ سے کہ جس کا ميں تمہارے لئے اميدوار ہوں، اور اس عتاب کے اعتبار 

  سے جس کا مجھے تمہارے لئے خوف و انديشہ ہے، بہت ہی کم ہو گا۔ 
   ۵٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

لو کہ جو چيز تمہيں هللا کے قريب کرتی ہے وه دوزخ سے دور کرتی ہے، اور جو هللا سے دور  ۔ اس بات کو جان١۶۶۵۴
  کرتی ہے وه دوزخ کے قريب کرتی ہے۔ 

   ٧۶(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ مکتوب 

  خداونِد عالم سے دورترين شخص)١٠(
ہم نشين ہوتا ہے، امراء جو بھی ظلم و جور کی باتيں ۔ دو شخص خدا سے بہت دور ہيں: ايک وه انسان جو امراء کا ١۶۶۵۵

کرتے ہيں، وه ان کی تصديق کرتا ہے۔ دوسرے بچوں کا وه معلم، جو ان سے ہمدردی کا مظاہره نہيں کرتا اور نہ ہی تعليم 
  کے بارے ميں خدا کو سامنے رکھتا ہے۔ 
   ۴٣٨۶١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  مٔع نظر صرف اس کا شکم اور شرمگاه ہوتے ہيں تو وه خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ۔ جب کسی شخص کا مط١۶۶۵۶
   ٣١٩ص  ٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) اصول کافی جلد 

  ۔ جب بنده اپنے شکم اور شرمگاه ہی کو اپنا مطمع نظر بنا ليتا ہے تو وه خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ١۶۶۵٧
   ١٠حديث  ۶٣ال صدوق ص (حضرت علی عليہ السالم) الخص
  قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: "بغض" 

  
   ١٠فصل۔ 

  ١١٠ص ) ١اقرار(

  ۔ صاحباِن عقل کا اپنے متعلق اقرار جائز ہوتا ہے۔ ١۶۶۵٨
   ٢حديث  ١١١ص  ١۶(حضرت رسول اکرم) وسائل الشيعہ جلد 

  ۔ يقيناً عقلمند کا اپنے بارے ميں اقرار جائز ہوتا ہے۔ ١۶۶۵٩
   ١۵٧ص  ٣م) کتاب "الخالف" جلد (حضرت رسول اکر

  ۔ ميں فاسق کی شہادت کو قبول نہيں کرتا سوائے اس کے کہ وه اپنے خالف شہادت دے۔ ١۶۶۶٠
   ۵حديث  ٣٩۵ص  ٧(امام جعف صادق عليہ السالم) کافی جلد 

  ہے۔ ۔ ايک مومن اپنی ذات کے بارے ميں شہادت کے لحاظ سے شر مومنين کی گواہی سے زياده سچا ہوتا ١۶۶۶١
   ۶٠حديث  ١١۶(امام جعفر صادق عليہ السالم) صفات الشيعہ ص 

۔ جب زکٰوة وصول کرنے والے کو کوفہ سے ديہاتی عالقوں کی طرف روانہ کيا تو بطور نصيحت فرمايا: "پھر ان ١۶۶۶٢
ا کا بننے واال سے کہو کہ "اے خدا کے بندو! مجھے تمہاری طرف ولٔی خدا نے بھيجا ہے تاکہ ميں تمہارے مالوں ميں خد

حق وصول کروں تو کيا تمہارے اموال ميں خدا کا کوئی حق ہے جو تم مجھے ادا کرو؟" اگر کوئی شخص کہے کہ "نہيں!" 
  تو پھر اس سے دوباره يہ بات نہ کہنا" کہو۔" 

  حديث اول  ۵٣۶ص  ٣(حضرت علی عليہ السالم) کافی جلد 
رالمومنين عليہ السالم کے پاس آيا اور بوال: "يااميرالمومنين! ميں نے ۔ اصبغ بن بناتہ کہتے ہيں کہ ايک شخص امي١۶۶۶٣

زنا کا ارتکاب کيا ہے لٰہذا مجھے (اس گناه سے) پاک فرما! اميرالمومنين نے اپنا رخ موڑ ليا۔ پھر اس سے فرمايا: "بيٹھ جا! 
ی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو "اس کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف منہ کرکے فرمايا: "تم ميں سے جو شخص اس قسم ک

  کيا وه اسے اسی طرح چھپانے سے عاجز ہوتا ہے جس طرح خدا نے اسے چھپايا ہے؟" 
   ۵٠١٧حديث  ٣١ص  ۴کتاب من اليحضره الفيتہ جلد 
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  ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار مطلقاً ناپسنديده اور قابِل مذمت ہے۔ ١قوِل مٔولف: 
  ۔ مالحظہ ہو "توبہ" ٢

  مجبور انسان کااقرار ناقابل اعتبار ہوتا ہے)٢(
۔ جو شخص ڈرانے دھمکانے، قيد کئے جانے يا مار پيٹ کی وجہ سے اقرار کرے گا تو اس کا يہ اقرار اس کی سزا ١۶۶۶۴

  کا سبب نہيں بن سکتا اور اس پر حد جاری نہيں کی جائے گی۔ 
   ٣٢ص  ١۶ر الوسائل جلد (حضرت علی عليہ السالم) مستد

  ۔ جو شخص تشدد، قيد اور ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے اقرار کرے گا، اس پر حد جاری نہيں کی جائے گی۔ ١۶۶۶۵
   ١٧۵حديث  ۵۴(حضرت علی عليہ السالم) قرب االسناد ص 

ريعہ ڈرا کر اقرار ليا ۔ حضرت علی عليہ السالم فرمايا کرتے تھے: "جس سے مار پيٹ، نظربندی، قيد و تشدد کے ذ١۶۶۶۶
جائے اس پر ہاتھ کاٹنے کی (چوری کی سزا کی) حد جاری نہيں کی جائے گی، اگر اعتراف نہ کرے تو اس سے حد ساقط 

  …" ہو جائے گی
   ٣حديث  ۴٩٨ص  ١٨(امام محمد باقر عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

ايک شخص کے بارے ميں سوال کيا جس نے چوری کی تھی۔ سليمان بن خالد نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے ١۶۶۶٧
اور اس نے اس سے لڑائی جھگڑا کيا اور اسے تھپڑ مارے تو وه اصل مسروقہ اشياء لے آيا۔ "کيا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟"

ر اس کا ہاتھ آپ نے فرمايا: "ہاں! کاٹا جائے گا، ليکن اگر اعتراف تو کرے مگر اشيائے مسروقہ کی برآمدگی نہ ہو تو پھ
  نہيں کاٹا جائے گا" 

  (امام جعفر صادق عليہ السالم) 
  

   ١١فصل۔
  
   ١١٣ص ) ١(

  قرض

   قرآن مجيد
  من ذاالذی لقرض هللا قرضا حسنا فيٰضعفہ لہ و لہ اجر کريم۔ 

ترجمہ۔ کون ہے جو هللا کو قرض حسنہ دے تو هللا اس کے لئے (اجر کو) کئی گناه کر دے اور اس کے لئے معزز صلہ اور 
  عمده جزا ہے۔ 

  
   حديث شريف

  ۔ جو شخص خدا کو قرض دے گا هللا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ ١۶۶۶٨
   ٨٠٧٢(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 

وسہ کرتا ہے، وه اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے، جو کوئی اس سے مانگتا ہے اسے دے ديتا ہے، جو ۔ جو هللا پر بھر١۶۶۶٩
  اسے قرض ديتا ہے وه اسے ادا فرماتا ہے اور جو شکر کرتا ہے اسے بدلہ ديتا ہے۔ 

   ٩٠(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
تم خدا کی مدد کرو گے تو وه تمہاری مدد کرے گا اور تمہيں ثابت قدم اگر …۔ هللا تعالٰی کا ارشاد ہے "ان تنصروا هللا١۶۶٧٠

کون ہے جو هللا کو قرض حسنہ دے تو هللا اس کے اجر کو دوگنا کر…پھر فرمايا: "من ذاالذی يقرض هللا) ٧رکھے گا (محمد/
ہيں مانگی، نہ ہی بے مائگی هللا نے کسی کمزوری کی بنا پر تم سے مدد ن) ١١دے گا اور اس کے لئے عمده جزا ہے (حديد/

اس کے پاس …" کی وجہ سے تم سے قرض کا سوال کيا۔ اس نے تم سے مدد چاہی ہے باوجوديکہ "ولہ جنود السموات
اس نے تو يہ چاہا ہے "ليبلو کم ايکم )……٧سارے آسمانوں اور زمين کے لشکر ہيں اور وه غلبہ و حکمت واال ہے (فتح/

   )٢ہ تم ميں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ (ملک/احسن عمال" کہ تمہيں آزمائے ک
   ١٨٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
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۔ ايک شخص بہشت کی طرف گيا تو اس کے دروازه پر لکھا ہوا ديکھا: "صدقے کا ثواب دس گنا ہے اور قرض کا ١۶۶٧١
  ثواب اٹھاره گنا" 

   ٣حديث  ۴٠ص  ٢(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 
۔ شب معراج ميں نے جنت کے دروازه پر لکھا ہوا ديکھا: "صدقہ کا ثواب دس گنا اور قرض کا ثواب اٹھاره گنا ١۶۶٧٢

  ہے۔" 
   ۴١ص  ٢(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 

  ۔ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے: "صدقہ دس اور قرضہ اٹھاره گنا ہے" ١۶۶٧٣
   ۵٨ص  ٢ن اليھزه الفقيہ جلد (امام جعفر صادق) م

۔ صدقہ کا ثواب دس گنا، قرض کا ثواب اٹھاره گنا، دوستوں اور بھائيوں کے ساتھ بھالئی کا ثواب بيس گنا اور صلٔہ ١۶۶٧۴
  رحمی کا ثواب چوبيس گنا ہے۔ 

   ٢٩٣(حضرت رسول اکرم) مکارم االخالق جلد اول ص 
  گر انسان مر جائے تو اس کو زکٰوة ميں شمار کيا جائے گا۔ ۔ ايک قرضہ کا ثواب اٹھاره گنا ہے اور ا١۶۶٧۵

   ٣حديث  ١۶٧(امام جعفر صادق عليہ السالم) ثواب االعمال ص 
۔ ميں بہشت ميں گيا تو ديکھا کہ اس کے دروازه پر تحرير تھا: "صدقہ کا دس گنا اور قرض کا اٹھاره گنا ثواب ہے" ١۶۶٧۶

و سکتا ہے کہ صدقہ دس گنا ہو اور قرض اٹھاره گنا؟" انہوں نے کہا: اس لئے کہ ميں نے جبرائيل سے پوچھا: "يہ کيسے ہ
صدقہ غريب اور امير ہر قسم کے لوگوں کو مل سکتا ہے جبکہ قرض صرف ضرورت مند اور صاحباِن احتياج کے ہاتھوں 

  تک پہنچتا ہے۔" 
   ١۵٣٧٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

وب ہے "قرضہ کا اٹھاره گنا ثواب ہے اور صدقہ کا دس گنا کيونکہ قرض صرف ۔ جنت کے دروازه پر مکت١۶۶٧٧
  ضرورت مند ليتا ہے جبکہ صدقہ کبھی بے نياز شخص کو بھی مل جاتا ہے۔" 

   ٢حديث  ١٣٨ص  ١٠٣(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
دقہ کا دس گنا ثواب ہے اور قرض کا اٹھاره گنا" ميں ۔ ميں نے شِب معراج بہشت کے دروازه پر لکھ ہوا ديکھا: "ص١۶۶٧٨

نے کہا: "اے جبرائيل! کيا وجہ ہے کہ قرض صدقہ سے افضل ہے؟" انہوں نے کہا: "سائل سوال کرتا ہے جبکہ اس کے 
  پاس کچھ ہوتا ہے اور قرضہ حاصل کرنے واال ضرورت کے بغير کسی سے سوال نہيں کرتا۔ 

   ١۵٣٧۴ديث (حضرت رسول اکرم) کنزالعمال ح
۔ جنت کے دروازے پر تحرير ہے: "صدقہ کے دس ثواب ہيں اور قرض کے اٹھاره ثواب ہيں" يہ اس لئے ہے کہ ١۶۶٧٩

قرض حاصل کرنے واال ضرورت کے تحت قرض ليتا ہے جبکہ بعض اوقات صدقہ و خيرات وه بھی مانگتا ہے جو مستحق 
  نہيں ہوتا۔ 

   ٩حديث  ١٣٩ص  ١٠٣نوار جلد (امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراال
۔ روايت ميں ہے کہ: قرض کا ثواب صدقہ سے اٹھاره گنا زياده ہے، اس لئے کہ قرض وه شخص حاصل کرتا ہے ١۶۶٨٠

  جو اپنے آپ کو صدقہ لينے کی پستی سے بچاتا ہے۔ 
   ١١حديث  ١۴٠ص  ١٠٣(بحاراالنوار جلد 

ندوں کو دنيا لين دين کے لئے دے دی ہے۔ لٰہذا جو شخص اس سے ۔ خداوند جل جاللہ فرماتا ہے: "ميں نے اپنے ب١۶۶٨١
مجھے قرض دے گا ميں بھی اسے اس کا اجر ايک کے بدلے دس سے لے کر سات سو گناه تک عطا کروں گا اور اس 

مقدار ميں سے جتنا چاہوں دے دوں گا۔ جو مجھے قرض نہ دے ميں اس سے مجبور کرکے لوں گا اور اسے وه خصوصيات
کروں گا جو ايسی ہيں کہ اگر ان ميں سے کوئی ايک بھی اپنے فرشتوں کو عطا کر دوں تو وه اس پر خوش ہو جائيں۔ عطا 
۔ رحمت، جيسا کہ خداوند عز و جل فرماتا ہے: "الذين اذا اصابتھم مصيبة قالوا انا  وانا اليہ ٣۔ ہدايت ٢۔ صلوات ١يعنی 

يہ وه لوگ ہيں کہ جب ان پر کوئی مصيبت آ پڑے تو وه بے ساختہ بول اٹھتے راجعون، اولئک عليھم صلوات من ربھم" يعنی
ہيں کہ ہم خدا ہی کے لئے ہيں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہيں۔ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف 

يت يہ ہے يہ ان تين خصوصيات ميں سے ايک خصوصيت ہو گی۔ دوسری خصوص) ١۵٧۔ ١۴۵سے "صلوات" ہے (بقره/
(ايضا) يہ دوسری خصوصيت اور "واولئک ھم المھتدون" يعنی يہی لوگ ہدايت يافتہ ہيں، تو يہ تيسری …" و رحمة"…

  خصوصيت ہوئی۔" 
   ١٣۵، ص ١٣٠(حضرت رسول اکرم) الخصال ص 
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  ۔ ميرے نزديک ہديئے جتنا قرض دينا زياده محبوب ہے۔ ١۶۶٨٢
   ۴حديث  ١۶٧مال ص (امام جعفر صادق عليہ السالم) ثواب االع

۔ جو شخص کسی مظلوم کو قرض ديتا ہے اور پھر بڑے اچھے طريقے سے اس کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو ١۶۶٨٣
(اس کے گناه معاف ہو جاتے ہيں لٰہذا) وه تو ازسرنو اپنے اعمال کو بجا التا ہے، اور هللا تعالٰی اسے ہر درہم کے بدلے بہشت

  گا۔ کا کثير مال عطا فرمائے 
  حديث اول  ٣۴١(حضرت رسول اکرم صلی صلے هللا عليہ وآلہ وسلم) ثواب االعمال ص 

اور جب تمہيں ايسے فاقہ کش لوگ مل …۔ اپنے فرزند امام حسن عليہ السالم کو نصيحت کے طور پر فرماتے ہيں"١۶۶٨۴
اس کی ضرورت پڑے۔ تمہارے حوالے کر جائيں جو تمہارا توشہ اٹھا کر ميدان حشر ميں پہنچا ديں پھر کل کو جبکہ تمہيں 

ديں تو اسے غنيمت جانو، اور جتنا ہو سکے اس کی پشت پر رکھ دو کيونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم ايسے شخص کو ڈھونڈو 
اور نہ پاؤ جو تمہاری دولتمندی کی حالت ميں تم سے قرض مانگ رہا ہے اس وعده پر کہ تمہاری تنگدستی کے وقت ادا کر 

  سے بھی غنيمت جانو! دے گا تو ا
   ٣١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغة مکتوب 

۔ جس شخص کے پاس اس کا مسلمان ضرورت مند بھائی قرض لينے کے لئے اور وه دے بھی سکتا ہو ليکن نہ دے ١۶۶٨۵
  تو هللا تعالٰی اس پر بہشت کی خوشبو کو حرام کر ديتا ہے۔ 

   ١ث حدي ٣۵(حضرت رسول اکرم) امالی صدوق ص 

  تنگدست کو مہلت دينا)٢(
   )٢٨٠و ان کان ذوعسرة فنظرة الٰی ميسرة و ان تصدقوا خيرلکم ان کنتم تعلمون۔ (بقره/ قرآن مجيد:

ترجمہ۔ اور اگر کوئی تنگدست (تمہارا قرضدار) ہو تو اسے خوشحالی تک مہلت دو، اور اگر تم سمجھو تو تمہارے حق ميں 
  ) بخش دو۔ يہ زياده بہتر ہے کہ (اصل بھی

  
   حديث شريف

۔ جو شخص کسی تنگدست مقروض کو مہلت دے تو خدا پر حق ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر روز صدقہ کا اتنا ثواب ١۶۶٨۶
  عطا فرمائے جتنا اس کا قرض ہے اور يہ سلسلہ اس کی مکمل ادائيگی تک جاری رہتا ہے۔ 

   ١٧حديث  ١۵١ص  ١٠٣لد (حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) بحاراالنوار ج
۔ جو کسی تنگدست مقروض کو مہلت دے گا، خداونِد عالم اسے اس (قيامت کے) دن اپنے سايہ ميں رکھے گا جس ١۶۶٨٧

  دن اس کے سايہ کے بغير کوئی اور سايہ نہيں ہو گا۔ 
   ١حديث  ٩ص  ٨(حضرت رسول اکرم) کافی جلد 

تم ميں سے کون ہے جسے يہ بات خوش کرتی ہے کہ اسے هللا تعالٰی ۔ جب آپ مسجد ميں داخل ہوئے تو فرمايا: "١۶۶٨٨
جہنم کی وسعت و کشادگی سے محفوظ رکھے؟" ہم سب نے عرض کيا: "يا رسول هللا! ہم سب کو يہی بات خوش کرتی ہے!"

ے تو آپ نے فرمايا: "جو شخص کسی تنگدست مقروض کو قرض کی ادائيگی ميں مہلت دے، يا اس سے قرض کا بوجھ اتار
  هللا تعالٰی اسے کشاده اور وسيع جہنم سے بچا لے گا۔" 

   ١۵حديث  ۴۶ص  ٢(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 
۔ جو شخص کسی مومن کو قرض دے اور اسے اس کی خوشحالی تک ادائيگی کی مہلت دے تو اس کا قرض کا مال ١۶۶٨٩

رود و سالم ميں شامل رہے گا اور قرض کی ادائيگی تک يہ سلسلہ زکٰوة ميں شمار ہو گا، قرض دينے واال مالئکہ کے د
  جاری رہے گا۔ 

  حديث اول  ١۶۶(حضرت رسول اکرم) ثواب االعمال ص 
۔ جو شخص اپنے مقروض کی تکليف کو دور کرے يا اپنے قرض پر قلم پھير دے تو وه قيامت کے دن عرش کے ١۶۶٩٠

  سايہ ميں ہو گا۔ 
   ١۵٣٧٩يث (رسول اکرم) کنزالعمال حد

۔ جو شخص يہ چاہتا ہے کہ ا س کی دعا منظور ہو اور اس کے دکھ دور ہوں تو اسے چاہئے کہ تنگدست مقروض ١۶۶٩١
  کو مہلت دے۔ 

   ١۵٣٩٨(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
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  ۔ تم اپنے حق کو ضرور حاصل کرو ليکن مستحسن طريقے سے خواه پورا ملے يا ادھورا۔ ١۶۶٩٢
   ١۵۴٠۵کرم) کنزالعمال حديث (حضرت رسول ا

  ۔ مفلوک الحال تنگدست کی بددعا سے بچو! ١۶۶٩٣
   ١۵۴٢۴(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ تم لوگوں سے پہلے کی بات ہے کہ ايک شخص کا محاسبہ کيا گيا تو اس کے اعمالنامہ ميں اس کے سوا اور کچھ ١۶۶٩۴
ساتھ ميل جول رکھتا تھا، اپنے مالزمين سے کہتا تھا کہ تنگدست  نہيں تھا کہ وه ايک متمول انسان تھا اور لوگوں کے

  مقروض سے درگزر سے کام ليا جائے۔ 
  اس پر هللا تعالٰی نے فرمايا: "ايسا کرنے کا تو ہم پر زياده حق بنتا ہے۔ لٰہذا اس شخص کے گناہوں سے درگزر کيا جائے!" 

   ٧ث حدي ۴۴ص  ٢(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 
۔ جس طرح تمہارے مقروض کے لئے يہ بات جائز نہيں ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے تمہارے قرض کی ادائيگی ميں ١۶۶٩۵

ٹال مٹول سے کام لے، اسی طرح تمہارے لئے بھی جائز نہيں کہ اس کی تنگدستی کے بارے ميں علم رکھتے ہوئے اس پر 
  سختی کرو۔ 

   ۵ديث ح ١۶٧(حضرت رسول اکرم) ثواب االعمال ص 
  قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: "واليت" نيز "دين" (قرض) 

  
   ١٢فصل

  قرعہ)١(
   قرآن مجيد

  آل عمران) /۴۴يختصمون (……………………ٰذلک من انباء الغيب
ترجمہ۔ (اے رسول!) يہ بات غيب کی خبروں ميں سے ہے جس کی ہم تمہيں وحی کرتے ہيں۔ تم تو ان (مريم کے 

ں تھے جب وه لوگ اپنے قلم (پانی ميں بطور قرعہ) ڈال رہے تھے کہ کون مريم کی کفالت سرپرستوں) کے پاس موجود نہي
  کرتا ہے اور تم اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہيں تھے جب وه آپس ميں جھگڑ رہے تھے۔ 

   )١۴١فساھم فکان من المدحضين۔ (صافات/
  وه اس کو دريا ميں گرائے جانے والوں ميں سے تھے۔  ترجمہ۔ پس (اہِل کشتی نے) قرعہ ڈاال تو (يونس کا) نام نکال اور

  
   حديث شريف

۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر ديا جائے تو قرعہ سے بڑھ کر اور کونسی صورت عدل و انصاف پر مبنی ہو سکتی ١۶۶٩۶
  ہے؟ کيا خداوند عالم نہيں فرماتا: "فساھم فکان من المدحٰصين۔" 

   ٣٣٩١حديث  ٩٢ص  ٣اليھزه الفقيہ جلد (امام جعفر صادق عليہ السالم) من 
۔ جس معاملے ميں قرعہ اندازی کی جائے اس سے بڑھ کر اور کونسا معاملہ عدل و انصاف پر مبنی ہو سکتا ہے۔ ١۶۶٩٧

جس کے بارے ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے: "فساھم فکان من المدحضين"؟ پھر فرمايا: "جس معاملے ميں دو انسان اختالف 
  س کی اصل بھی کتاب هللا (قرآن پاک) ميں موجود ہے، ليکن وہاں تک لوگوں کی عقلوں کی رسائی نہيں ہوتی۔ کرتے ہيں ا

   ١حديث  ١۴٨ص  ٧(امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 
۔ سب سے پہلے جس کے بارے ميں قرعہ اندازی کی گئی وه مريم بنت عمران ہيں جن کے بارے ميں خداوند عالم ١۶۶٩٨

   )۴۴(آل عمران/…" تا ہے: "وما کنت لو ھم ان يلقون اقالبھمفرما
۔ جس معاملہ ميں چند لوگوں نے قرعہ اندازی کی اور اپنا معاملہ هللا کے سپرد کر ديا تو صحيح معنی ميں حقدار ١۶۶٩٩

  کے نام کا قرعہ نکلے گا۔ 
   ٩٢ص  ٣(امام محمد باقر عليہ السالم) من ال يحضره الفقيہ جلد 

يمن ميں حضرت علی عليہ السالم کے پاس ايسے تين لوگوں کو اليا گيا جنہوں نے ايک عورت سے ايک ہی وقت ۔ ١۶٧٠٠
ميں ہم بستری کی تھی اور اس سے بچہ پيدا ہو گيا تھا۔ آپ نے ان ميں سے دو آدميوں کو اکٹھا بال کر پوچھا: "کيا تم اس بات 

ں نے انکار کيا، پھر دوسرے دو کو اکٹھا کرکے يہی سوال کيا تو کو تسليم کرتے ہو کہ يہ بچہ اس شخص کا ہے؟" انہو
انہوں نے بھی انکار کيا۔ اسی طرح تيسری مرتبہ پھر اور دو کو باليا اور پوچھا تو انہوں نے بھی انکار کيا۔ اس پر آپ نے 
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  مقرر فرمائی۔  قرعہ اندازی فرمائی اور جس کے نام قرعہ نکال بچہ اسے ديديا۔ نيز اس کے ذمہ دو تہائی ديت
چنانچہ جب يہ ماجرا حضرت رسول خدا کے سامنے ذکر ہوا تو آپ اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو 

  گئے۔ 
   ٢٣۴٨(سنن ابن ماجہ حديث 

۔ جب حضرت پيغمبر خدا نے حضرت علی سے يمن ميں عجيب واقعات کے بارے ميں پوچھا تو انہوں نے يہ عجيب١۶٧٠١
فرمايا: "ميرے پاس کچھ افراد آئے جنہوں نے ايک لونڈی کو خريدا اور سب نے ايک ہی () ميں اس سے ہم واقعہ بيان 

بستری کی، جس سے ايک لڑکا پيدا ہوا۔ اس کے بارے ميں ان ميں جھگڑا ہونے لگا۔ ہر ايک يہی کہتا تھا کہ لڑکا اس کا ہے۔
کا قرعہ نکال ميں نے لڑکا اس کو دے ديا، ليکن ان سے اس پس ميں نے ان کے درميان قرعہ اندازی کی اور جس کے نام 

  کے حصہ کی ضمانت لی۔" 
اس پر آنحضرت نے فرمايا: "چند لوگ جب آپس ميں جھگڑا کريں اور پھر اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر ديں تو حقدار کو اس 

  کا حصہ مل جاتا ہے۔" 
سالم سے بيان کيا ہے، البتہ "جھگڑا کريں" کی جگہ پر "قرعہ شيخ صدوق نے اس روايت کو حضرت امام محمد باقر عليہ ال

   ۵حديث  ١٨٨ص  ١٨ڈاليں" فرمايا ہے۔ (حضرت علی عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 
  ۔ جب حضرت پيغمبِر خدا سفر پر تشريف لے جاتے تھے تو اپنی ازدواج کے درميان قرعہ ڈالتے تھے۔ ١۶٧٠٢

   ۶حديث  ١٨٨ص  ١٨(حضرت عائشہ) وسائل الشيعہ جلد 
  ۔ ہر نامعلوم معاملے ميں قرعہ اندازی کی جائے۔ ١۶٧٠٣

   ٩٢ص  ٣(امام موسٰی کاظم عليہ السالم) من ال يحضره الفقيہ جلد 
  

   ١٣فصل 

  صدی (سو سال)
   ١٢٢ص ) ١(

  ہر سو سال ميں دين کی تجديد ہوتی ہے

  کرنے والے) ہوتے ہيں۔ ۔ ميری امت ميں ہر سو سال ميں کچھ لوگ "سابقون" (سبقت ١۶٧٠۴
   ٣۴۶٢۶(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ هللا تعالٰی اس امت کے لئے ہر سو سال کے آغاز ميں کسی ايسے شخص کو بھيجتا ہے جو امت کے لئے دين کی ١۶٧٠۵
  تجديد کرتا ہے۔ 

   ٣۴۶٢٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
ھ ايسے عادل جانشين ہوتے ہيں جو دين سے غالی لوگوں کی دين ميں تحريف، ۔ ہم اہلبيت ميں گزشتہ لوگوں کے کچ١۶٧٠۶

  جھوٹے لوگوں کی طرف سے دين ميں داخل کی جانے والی چيزوں اور جاہلوں کی تاويل کا خاتمہ کرتے ہيں۔ 
   ٢١حديث  ٩٢ص  ٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

ری کچھ عادل لوگ اٹھا ليتے ہيں جو اس دين سے اور جھوٹے لوگوں کی طرف ۔ ہر صدی ميں اس دين کی ذمہ دا١۶٧٠٧
سے دين ميں کی جانے والی تاويلوں، جاہلوں کی طرف سے دين ميں داخل کی جانے والی چيزوں اور غاليوں کی طرف 

ار کی بھٹی لوہے سے کی جانے والی تحريف کا خاتمہ کر ديتے ہيں۔ اس طرح وه دين کو ايسا صاف کر ديتے ہيں جيسے لوہ
  کی آالئشوں کو صاف کر ديتی ہے۔ 

   ٢٢حديث  ٩٣ص  ٢(حضرت رسول اکرم بحار االنوار جلد 
کے ) ۴٧۔ خداوند عالم کے اس قول "ولکل امة رسول" يعنی ہر امت کے لئے خاص ايک (ايک) رسول ہے، (يونس/١۶٧٠٨

ر صدی ميں آِل محمد سے خدا کا ايک بھيجا ہوا بنده بارے ميں فرمايا: "اس کی باطنی تفسير يہ ہے کہ اس امت کے لئے ہ
  امت کی طرف آتا ہے اور ايسے لوگ خدا کے ولی اور خدا کے فرستاده ہوتے ہيں۔ 

   ٢٣حديث  ١٢٣ص  ٢(امام محمد باقر عليہ السالم) تفسير عباسی جلد 
تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بالئيں ۔ هللا تعالٰی کے اس قول "يوم ندعوا کل اناس بامامھم" يعنی اس دن جب ہم ١۶٧٠٩
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کے بارے ميں فرمايا: "خدا اس امت کو ہر سو سال بعد اس کے امام کے ساتھ پکارے گا۔" راوی کہتا ) ٧١گے (بنی اسرائيل/
ہے کہ ميں نے عرض کيا۔ "پھر تو حضرت رسول خدا اپنی صدی ميں، حضرت علی اپنی صدی ميں حضرت حسن کو اپنی 

ام حسين اور ان کے بعد دوسرے ائمہ عليہم السالم اپنی اپنی صديوں ميں تشريف الئيں گے؟" فرمايا: ہاں ايسا ہیصدی ميں ام
  ہے!!" 

   ٣٢۵حديث  ١٩٠ص  ٣(حضرت امام محمد باقر عليہ السالم) تفسير نورالثقلين جلد 
لئے مخصوص کيا ہے، پيغمبر کے  ۔ هللا تعالٰی نے ہر صدی اور ہر زمانے کے لئے کچھ لوگوں کو اپنی ذات کے١۶٧١٠

بعد جنہيں اپنی مہربانی سے بلند درجہ اور عالی مرتبہ عطا فرمايا ہے، انہيں اپنی ذات کے لئے حق کی دعوت دينے واال 
  اور حق کی ہدايت کرنے واال قرار ديا ہے۔ 
   ۴۶حديث  ۴٢٢ص  ٣(حضرت علی عليہ السالم) نورالثقلين جلد 

  
   ١۴فصل۔ 

  اقتصاديات
  
)١٢) (١۵(   

  اقتصاد
۔ اسالم اور مسلمانوں کی بقا اسی بات ميں ہے کہ ماليات کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ ميں ہو جو حق کو سمجھتے اور ١۶٧١١

اموال کو نيکی کے کاموں ميں خرچ کرتے ہوں، اس لئے کہ اسالم اور مسلمانوں کی تباہی ا س بات ميں ہے کہ مالياتی نظام 
تھوں ميں چال جائے جو نہ تو حق کو سمجھتے ہوں، اور نہ ہی اموال، کو نيک راہوں ميں خرچ کرتے ايسے لوگوں کے ہا

  ہوں۔ 
   ١حديث  ٢۵ص  ۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 

۔ جن لوگوں کے حکمران عادل ہوں اور اشياء کے نرخ سستے رکھيں تو سمجھ ليا جائے کہ هللا ان سے راضی ہے۔ ١۶٧١٢
  حکمران ظالم اور نرخ مہنگے ہوں تو جان ليا جائے کہ خدا ان سے ناراض ہے۔ جن کے 

  حديث اول  ١۶٢ص  ۵(حضرت رسول اکرم) کافی جلد 
  ۔ مہنگائی بداخالق بنا ديتی ہے، بدديانتی کا سبب بنتی ہے اور مسلمان کو سخت پريشان کرتی ہے۔ ١۶٧١٣

   ۶ديث ح ١۶۴ص  ۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 
۔ خداوند عالم کے اس قول "انی ارا کم بخير" يعنی شعيب نے اپنی قوم سے کہا کہ ميں تم کو آسودگی ميں ديکھ رہا ١۶٧١۴

  اس لئے کہ ان کی اشياء کے نرخ سستے تھے۔ ) ٨۴ہوں (ہود/
   ٢۶٨ص  ٣(امام جعفر صادق عليہ السالم) من ال يحضره الفقيہ جلد 

  ات کے بارے ميں ميزان الحکمت کے مندرجہ ذيل ابواب کا مطالعہ کيا جائے، قوِل مٔولف: اسالمی اقتصادي
  عنوان "اجاره کرايہ عنوان "حرفت" دستکاری 

  "ارض" زمين "حرام" حرام 
  "تبذير" فضول خرچی "حقوق" حقوق 

  "تجارت" تجارت "احتکار" ذخيره اندوزی 
  "جزيہ" جزيہ "حالل" حالل 

  "بخل" بخل "حاجت" ضرورت 
  "اسراف" فضول خرچی عنوان "دين" قرضہ  عنوان

  "مسکن" ٹھکانہ، رہائش گاه "ربا" سود 
  "خمس" خمس "رزق" رزق 

  "خيانت" خيانت "رشوة" رشوت 
  "دنيا" دنيا "زکٰوة" زکٰوة 

  "زھد" زہد "سوال" سوال 
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  "سحت" حرام کمائی "مسرقہ" چوری 
  "شوق" بازار "سئح" بخل 

  "شرکت" شراکت "صدقہ" صدقہ خيرات 
  "صناعة" صنعت و حرفت "ضمان" ضمانت 

  "طمع" اللچ "ظلم" ظلم 
  "عدل" عدل "معروف" نيکی 

  "عيش" زندگی "غش" مالوٹ 
  "غل" مالوٹ "غنٰی" تونگری 

  "فقر" تنگدستی "قرض" قرضہ 
  "قناعت" قناعت "قمار" جوا 

  "کسب" کمائی، کاروبار "مال" مال 
  "انفاق" خرچ کرنا "انفال" انفال 

  اثت "وقف" وقف "ارشا" ور

  کاروبار ميں ميانہ روی کے فوائد)٢(
  ۔ ميانہ روی گزر اوقات کی مقدار کو پورا کرتی ہے۔ ١۶٧١۵

   ۶٧حديث  ١٠ص  ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوا جلد 
  ۔ ميانہ روی اخراجات ميں نصف کمی کر ديتا ہے۔ ١۶٧١۶

   ۵۶۵(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 
  ۔ ميانہ روی سے قليل مال بڑھتا ہے اور اسراف (فضول خرچی) سے کثير مال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ١۶٧١٧

   ٣٣۵، ٣٣۴(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 
  ۔ اخراجات ميں ميانہ روی نصف معيشت ہے۔ ١۶٧١٨

   ۵۴٣۴(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  پر اخراجات کا بوجھ نہيں پڑتا۔  ۔ جو ميانہ روی کو اپنا ليتا ہے اس١۶٧١٩

   ٣۴٢ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ انسان اخراجات ميں ميانہ روی سے کبھی غريب نہيں ہوتا۔ ١۶٧٢٠

   ۶۴ص  ٢(امام موسٰی کاظم عليہ السالم) من ال يحضره الفقيہ جلد 
  ہو گا۔  ۔ جس شخص نے ميانہ روی اختيار کی وه کبھی غريب نہيں١۶٧٢١

   ۶٢٠(حضرت علی) فصل صدوق ص 
۔ جو اخراجات ميں ميانہ روی اختيار کرتا ہے تونگری بھی اس کا ساتھ ديتی ہے اور يہی ميانہ روی اس کی غربت ١۶٧٢٢

  و تنگدستی کی تالفی و نقصان کو پورا کرتی ہے۔ 
   ١٩۶۵(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 

ہ روی اختيار کرتا ہے ميں ضمانت ديتا ہوں کہ وه غريب اور تنگدست نہيں ہو گا۔ خداوند ۔ جو اخراجات ميں ميان١۶٧٢٣
عالم فرماتا ہے "ليسئلونک ما ذا ينفقون قل العفو" يعنی لوگ تم سے سوال کرتے ہيں کہ خدا کی راه ميں کيا خرچ کريں، تو تم

(ضرورت سے بچ جانے والی) درميانی چيز ہے۔  چنانچہ "عفو") ٢١٩کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے (بقره/
اسی طرح هللا تعالٰی فرماتا ہے "والذين اذا انفقوا لم ليرفوا ولم تقتروا وکان بين ذلک قواماً" يعنی وه لوگ جب خرچ کرتے ہيں 

ر "قوام" سے يہاں پ) ۶٧تو نہ فضول خرچی کرتے ہيں اور نہ تنگی کرتے ہيں۔ ان کا خرچ اس کے درميان ہوتا ہے (فرقان/
  مراد اوسط درجے کا خرچ ہے۔ 

   ۶۴ص  ٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) من ال يحضره الفقيہ جلد 
  ۔ فضول خرچی سے مال جاتا رہتا ہے اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے سے مال بڑھتا رہتا ہے۔ ١۶٧٢۴

   ٣۴٧ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
ر فاقہ مستی ميں اعتدال سے کام ليتا ہے وه اپنے آپ کو حوادث زمانہ کے (ساتھ مقابلہ کے) لئے ۔ جو خوشحالی او١۶٧٢۵

  تيار رکھتا ہے۔ 
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   ٩٠۴٨(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 
۔ اپنے فرزند امام حسن مجتبٰی عليہ السالم کو نصيحت کرتے ہوئے فرمايا: "بيٹا اپنے معاش ميں اعتدال پسندی سے ١۶٧٢۶

  کام ليا کرو۔" 
   ٨حديث  ٨(حضرت علی عليہ السالم) امالی طوسی ص 

  ۔ جو اخراجات ميں ميانہ روی اور اعتدال سے کام ليتا ہے هللا تعالٰی اسے بے نياز کر ديتا ہے۔ ١۶٧٢٧
   ١۶٧(حضرت سول اکرم( تنبيہ الخواطر جلد اول ص 

  قوِل مٔولف: مالحظہ ہو باب "لباس" 

  يں متفرق احاديثاقتصاد کے بارے م)٣(
  ۔ اقتصاد (اعتدال اور ميانہ روی) کی ايک حد ہوتی ہے۔ جب وه اس حد سے بڑھ جائے تو وه بخل ہوتا ہے۔ ١۶٧٢٨

   ۴٣(امام حسن عسکری عليہ السالم) الدرة الباہره ص 
  ۔ ميانہ روی کی آخری حد قناعت ہے۔ ١۶٧٢٩

   ۶٣۶۴(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 
  من کی سيرت ميانہ روی ہے اور اس کا کردار راِه ہدايت پر چلنا ہے۔ ۔ مو١۶٧٣٠

   ١۵٠١(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 
  ۔ هللا تعالٰی کے نزديک ميانہ روی سے بڑھ کر کوئی اخراجات زياده محبوب نہيں ہيں۔ ١۶٧٣١

   ٢۶٩ص  ٧۶(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
چيز ہے جسے خداوند عز و جل پسند فرماتا ہے اور فضول خرچی ايسا معاملہ ہے جو خداوند عز ۔ ميانہ روی ايسی ١۶٧٣٢

  و جل کو پسند نہيں۔ 
   ٣۶حديث  ١٠، ص ٣۶(امام جعفر صادق عليہ السالم) خصال صدوق 

  ۔ اعتدال پسندی، اچھی وضع قطع اور نيک ہدايت، نبوت کے بيس سے کچھ زياده اجزاء ميں سے ايک ہے۔ ١۶٧٣٣
   ١۶٧(حضرت رسول اکرم) تنبيہ الخواطر ص 

  
   ١۵فصل۔ 

  قصے اور داستانيں
  قصے اور داستانوں کی مفصل فہرست کے لئے مالحظہ ہو: 

  حضرت آدم اور حوا کی داستانيں  ٩٧ص  ١١بحاراالنوار جلد 
  ۔۔۔۔۔۔ادريس ۔۔۔۔۔۔  ٢٧٠ص  ١١۔۔۔۔۔جلد 
  ۔۔۔۔۔۔۔نوح۔۔۔۔۔۔۔۔  ٢٨۵ص  ١١۔۔۔۔۔جلد 
  ۔۔۔۔۔۔۔ہود۔۔۔۔۔۔۔۔  ٣۴٣ص  ١١۔۔۔۔۔جلد 
  شداد اور ارم ذات العماد۔۔۔۔۔  ٣۶۶ص  ١١۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت صالح اور ان کی قوم۔۔۔۔  ٣٧٠ص  ١١۔۔۔۔۔جلد 
  ۔۔۔الياس، ايليا اور اليسع۔۔۔۔  ٣٩٢ص  ١٣۔۔۔۔۔جلد 
  ۔۔۔ذوالکفل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۴٠۴ص  ١٣۔۔۔۔۔جلد 
  ں ۔۔۔لقمان اور ان کی حکمتي ۴٠٨ص  ١٣۔۔۔۔۔جلد 
  اشموئيل، طالوت اور جالوت کی داستانيں  ۴٣۵ص  ١٣۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت داؤد کے قصے  ١ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  اصحاب سبت کے قصے  ۴٩ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت سليمان کا وادی النحل سے گر  ٩٠ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت سليمان کا ملکہ بلقيس کے ساتھ قصہ  ١٠٩ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  سبا اور اہل ثرثار کا قصہ  قوم ١۴٣ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  اصحاب رس اور حضرت حنظلہ کی داستان  ١۴٨ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
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  حضرت شعيا اور حيقوق عليہما السالم کے قصے  ١۶١ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت مريم اور ان کی والدت کی داستان  ١٩١ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت عيسٰی کے قصے  ٢٠۶ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  يسٰی کے وصی کی داستانيں حضرت ع ٣۴۵ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت اوليا، حضرت دانيال حضرت عزيز اور بخت النصر کی داستانيں  ٣۵١ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت ابراہيم کے قصے  ١ص  ١٢۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت لوط کے قصے  ١۴٠ص  ١٢۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت ذوالقرنين کے قصے  ١٧٢ص  ١٢۔۔۔۔۔جلد 
  ی داستانيں حضرت يعقوب اور يوسف ک ٢١۶ص  ١٢۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت ايوب کے قصے  ٣٣٩ص  ١٢۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت شعيب کے قصے  ٣٧٣ص  ١٢۔۔۔۔۔جلد 
  ۔۔۔۔موسٰی۔۔۔۔۔  ١ص  ١٣۔۔۔۔۔جلد 
  قارون کا قصہ  ٢۴٩ص  ١٣۔۔۔۔۔جلد 
  گائے کے ذبح کی داستان  ٢۵٩ص  ١٣۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت موسٰی اور خضر کی داستانيں  ٢٧٨ص  ١٣۔۔۔۔۔جلد 
  بلعم بن باعور کی پوری داستان  ٣٧٧ص  ١٣۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت حزقل کا قصہ  ٣٨١ص  ١٣۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت اسماعيل کا قصہ  ٣٨٨ص  ١٣۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت يونس اور ان کے والد متی کا قصہ  ٣٧٩ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  اصحاب کہف کے قصے  ۴٠٧ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  اصحاب اخدود (خندق والوں) کے قصے  ۴٣٨ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت جرجيس کے قصے  ۴۴۵ص  ١۴ ۔۔۔۔۔جلد

  خالد بن سنان عبسی کا قصہ  ۴۴٨ص  ١۴۔۔۔۔۔جلد 
  ابو عامر راہب اور مسجد ضرار کے قصے  ٢۵٢ص  ٢١۔۔۔۔۔جلد 
  بوہر اور يوذاسف کا قصہ  ٣٨٣ص  ٧٨۔۔۔۔۔جلد 
  ان بہشتيوں کی داستان جنہوں نے اپنے مال سے حق خدا کو روکا  ١٠١ص  ٩۶۔۔۔۔۔جلد 

  داستانوں کی کتاب  ١۵٠ص  ١۵لد کنزالعمال ج
  بہرے، مبروص اور اندھے کے قصے  ١۵٠ص  ١۵۔۔۔۔۔۔جلد 
  ہزار دينار قرضہ لينے والے کا قصہ  ١۵٢ص  ١۵۔۔۔۔۔۔جلد 
  غار والے کا قصہ  ١۵۴ص  ١۵۔۔۔۔۔۔جلد 
  حضرت موسٰی اور خضر کی داستان  ١۵٧ص  ١۵۔۔۔۔۔۔جلد 
  لوں) کے قصے اصحاب اخدود (خندق وا ١۵٩ص  ١۵۔۔۔۔۔۔جلد 
  گہوارے ميں بولنے والے بچوں کی داستانيں  ١۶٣ص  ١۵۔۔۔۔۔۔جلد 
  ماشطہ بن فرعون کا قصہ  ١۶۴ص  ١۵۔۔۔۔۔۔جلد 

  مفيد ترين قصے)۴(
   قرآِن مجيد

   )١٧۶فاقصص القصص لعلھم يتفکرون۔ (اعراف/
  ريں۔ ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) يہ قصے ان لوگوں سے بيان کرو تاکہ يہ لوگ غور و فکر ک

  نحن نقص عليک احسن القصص 
ترجمہ۔ (اے رسول!) ہم تم پر تم سے قرآن ميں ايک نہايت بہترين قصہ بيان کرتے ہيں اگرچہ تم اس سے پہلے (اس سے) 

  بالکل واقف نہ تھے۔ 
   )١١١يوسف/……………………………(لقد کان فی قضصہم
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ے عبرت ہے، يہ کوئی ايسی بات نہيں جو (خواه ترجمہ۔ اس ميں شک نہيں کہ ان لوگوں کے قصں ميں عقلمندوں کے واسط
مخواه) گھڑ لی گئی ہو، بلکہ (جو آسمانی کتابيں) اس سے پہلے موجود ہيں ان کی تصديق کرتی ہيں اور ہر چيز کی تفصيل 

  ايمانداروں کے لئے ہدايت و رحمت ہے۔ 
  

   حديث شريف
وقائع و حاالت ميں غور و فکر کرو کہ (صبر آزما)  ۔ (اور تم پر الزم ہے کہ) گزشتہ زمانے کے اہِل ايمان کے١۶٧٣۴

غور کرو کہ جب ان کی جمعيتيں يک جا اور خياالت …ابتالؤں اور (جانکاه) مصيبتوں ميں ان کی کيا حالت تھی
اور (تصوير کا يہ رخ بھی) ديکھو کہ جب ان ميں پھوٹ پڑ گئی، يک جہتی درہم برہم ہو گئی، ان کی باتوں …تھے…يکسو

ميں اختالفات کے شاخسانے پھوٹ نکلے اور وه مختلف ٹوليوں ميں بٹ گئے تو کئی گروه بن کر ايک دوسرے  اور دلوں
سے لڑنے بھڑنے لگے۔ پس تو ان کی يہ نوبت ہو گئی کہ هللا نے ان سے عزت و بزرگی کا لباس اتار ليا، نعمتوں کی 

  ات عبرت بن کر ره گئيں۔ آسائشيں ان سے چھين ليں، اور تمہارے درميان ان کے واقعات حکاي
   ١٩٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

۔ پس قرآن کا علم حاصل کرو کہ وه بہترين کالم ہے، اس ميں غور و فکر کرو کہ يہ دنوں کی بہار ہے، اس کے نور١۶٧٣۵
کے ساتھ تالوت کرو کہ اس سے شفا حاصل کرو کہ سينوں (کے اندر چھپی ہوئی بيماريوں) کے لئے شفا ہے۔ اس کی خوبی 

  کے واقعات سب واقعات سے زياده فائده بخش ہيں۔ 
   ١١٠(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

  آيات قصص کی تفسير
کی تفسير کے بارے ميں امام راغب، مفردات ميں فرماتے ہيں کہ "القص" ) ١٣"نحن نقص عليک احسن القصص" (يوسف/

ا، يا تابعداری کرنا" جيسا کہ کہا جاتا ہے "قصصت اثره" يعنی ميں اس کے پيچھے پيچھے چال کے معنی ہيں "پيروی کرن
پس "قصص" پيچھے چلنے کو کہتے ہيں۔ قرآن مجيد ميں ہے "فارتدا علی آثار ھما قصصا" يعنی پھر دونوں اپنے قدم کے 

الت الختہ قصيہ" يعنی موسٰی کی ماں نے اسی طرح فرماتا ہے "ق) ۶۴نشانوں کو ديکھتے ديکھتے الٹے پاؤں پھرے (کہف/
   )١١ان کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پيچھے پيچھے چلی جاؤ (قصص/

معلوم ہوا کہ "قصص" سے مراد ايک دوسرے کے پيچھے ذکر ہونے والے واقعات اور اخبار ہيں جيسا کہ خداوند عالم 
نيز فرماتا ہے" و فی قصصھم عبرة" ) ۶٢۔ (آل عمران/فرماتا ہے "لھو القصص الحق" يعنی يہ سچی خبريں اور واقعات ہيں

پھر فرماتا ہے "وقص عليہ القصص" يعنی ان سے اپنے قصے کو بيان ) ١١١يعنی ان کے قصوں ميں عبرت ہے۔ (يوسف/
يہ بھی کہ "نحن نقص عليک احسن القصص" يعنی ہم، آپ سے ايک نہايت عمده قصہ بيان کرتے ہيں ) ٢۵کيا (قصص/

ره۔ معلوم ہوا کہ "قصص" سے مراد "قصہ" ہی ہے۔ اور "احسن القصص" سے مراد "احسن اور نہايت عمده وغي) ٣(يوسف/
قصہ ہے" ۔ جبکہ بعض لوگ کہتے ہيں کہ لفظ "قصص" مصدر ہے جس کے معنی ہيں "روايت بيان کرنا" لٰہذا اگر مصدر 

يں عبوديت ميں توحيد کے اخالص اور بنده ہے ہو تو حضرت يوسف کا قصہ نہايت ہی عمده داستان ہو گی ا س لئے کہ اس م
پر خدا کی حکومت کی مثاليں موجود ہيں اور اس بات کا ذکر ہے کہ اگر بنده اس کی محبت کی راہوں پر چلے تو وه اس کی 
صحيح معنوں ميں تربيت کرتا، اسے ذلت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کی بلنديوں پر فائز فرماتا ہے، اسارت کے تاريک 

  ؤں اور عذاب و سختيوں کی قيد سے نکال کر عزت اور بادشاہت کے تخت پر ال بٹھاتاہے۔ کنو
اگر لفظ "قصص" مصدر ہو تو اس کے معنی ہوں گے يوسف عليہ السالم کا قصہ ايک بہترين کالم، عمده ترين واقعہ اور 

ن حد تک عمده ترين صورت ميں پيشاحسن ترين خبر ہے جس ميں عشق و محبت کے واقعات کو پاکيزه ترين انداز اور ممک
  يہ ہوں گے کہ: …جنہيں خد ا سب سے بہتر جانتا ہے…کيا گيا ہے۔ پس اس آيت کے معنی

"اے پيغمبر! ہم تم پر يہ قرآن وحی کی صورت ميں بھيج کر ايک نہايت عمده قصہ بيان کرتے ہيں اگرچہ تم اس سے پہلے 
  اس سے بالکل بے خبر تھے۔ 

   ٧۵ص  ١١تفسيرالميزان جلد 
  قوِل مٔولف: مالحظہ ہو "قرآن" 

  قصہ گو افراد کی مذمت)۵(
  ۔ حضرت اميرالمومنين نے ايک شخص کو قصہ بيان کرتے ہوئے ديکھا تو اسے کوڑے مار کر بھگا ديا۔ ١۶٧٣۶



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

 
 

  (امام جعفر صادق عليہ السالم) 
  نت کرے يہ ہم پر طعن و تشنيع کرتے ہيں۔ ۔ (آپ کے سامنے قصہ گو لوگوں کا ذکر ہوا تو فرمايا) "خدا ان پر لع١۶٧٣٧

   ٢۶٣ص  ٧(امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 
، کے بارے ميں )٢٢۴۔ "والشعرأ يتبعھم الغاؤن" يعنی شاعروں کی پيروی تو گمراه لوگ کيا کرتے ہيں (شعرأ/١۶٧٣٨

  فرمايا "شعراء" سے مراد "قصہ گو" ہيں۔ 
   ٢۶۴ص  ٧٢حاراالنوار جلد (امام جعفر صادق عليہ السالم) ب

  
   ١۶فصل۔ 

  
   ١٣۴ص ) ١(

  قصاص

   قرآِن مجيد:
   )١٧٩تتقون (بقره/………………………ولکم فی القصاص

  ترجمہ۔ اے عقل والو! قصاص ميں تمہاری زندگی ہے، تاکہ تم تقوٰی اختيار کرو۔ 
   )١٧٨بقره/…(ٰيا يھاالذين امنوا کتب عليکم القصاص فی القتلی

ترجمہ۔ اے مومنو! جو لوگ مارے ڈالے جاتے ہيں ان کے بدلے ميں قصاص (جان کے بدلے جان) لينے کا حکم ديا جاتا ہے۔
   )١٩۶معن المتيقن (بقره/…………………………الشھرالحرام بالشھر الحرام

ہيں۔ پس جو ترجمہ۔ حرمت واال مہينہ حرمت والے مہينے کے برابر ہے۔ سب حرمت والی چيزيں ايک دوسرے کے برابر 
شخص تم پر زيادتی کرے تو جيسی زيادتی اس نے تم پر کی ہے ويسی ہی زيادتی تم بھی اس پر کرو، خدا سے ڈرتے رہو 

  اور خوب سمجھ لو کہ خدا پرہيزگاروں کا ساتھی ہے۔ 
   )۴۵١ھم الٰظلمون (مائده/……………………وکتبنا عليھم فيہا

پر يہ فرض کر ديا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک  ترجمہ۔ اور ہم نے اس (توريت) ميں ان (يہوديوں)
کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخم کے بدلے ويسا ہی برابر کا بدلہ زخم ہے۔ پھر جو (مظلوم،

نازل کی ہوئی (کتاب) کے ظالم کی) خطا معاف کر دے تو يہ اس کے گناہوں کا کفاره ہو جائے گا، اور جو شخص خدا کی 
  مطابق حکم نہ دے تو ايسے ہی ولگ ظالم ہيں۔ 

   )٣٣کان منصورا۔ (بنی اسرائيل/………………………………والتقتلوا النفس التی
ترجمہ۔ اور جس جان کا مارنا خدا نے حرام کر ديا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، اور جو شخص ناحق مارا جائے

و (قاتل پر قصاص کا) اختيار ديا ہے۔ پس اسے چاہئے کہ قتل (خون کا بدلہ لينے) ميں زيادتی نہ تو ہم نے اس کے وارث ک
  کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ 

  
   حديث شريف

۔ اے لوگو! قصاص کو زنده رکھو، حق کو زنده رکھو اور فرقوں ميں نہ بٹ جاؤ، خود بھی سالمتی ميں رہو اور ١۶٧٣٩
  ی سے رہنے دو اس طرح تم صحيح و سالم اور بچے رہو گے۔ دوسروں کو بھی سالمت

   ١۵حديث  ۵٣(حضرت رسول اکرم) امالی شيخ مغيد ص 
کے بارے ميں فرمايا: "قصاص ميں زندگی اس لئے ہے کہ …" ۔ هللا تعالٰی کے اس قول "ولکم فی القصاص حيواة١۶٧۴٠

سے بھی قصاص ليا جائے گا، اور اس کی جان بھی چلی جو شخص کسی کو قتل کرنا چاہے گا اسے يہ معلوم ہو گا کہ اس 
جائے گی۔ لٰہذا وه قتل سے باز رہے گا۔ اس طرح ايک تو اس کی زندگی بچ جائے گی جس کے قتل کا اراده کيا گيا تھا۔ اور 

 قتل کا اراده کرنے والے کی جان بھی قصاص سے محفوظ رہے گی۔ ان دو کے عالوه اور لوگوں کی جانيں بھی محفوظ
  رہيں گی کيونکہ انہيں علم ہو گا کہ قصاص واجب و الزم ہے۔ لٰہذا اس کے خوف سے وه قتل کی جرأت نہيں کريں گے۔ 

   ۵٩۵(امام زين العابدين عليہ السالم) تفسير منسوب۔ امام حسن عسکری ص 
يں سے ايک يہ بھی ہے کہ ۔ ميں نے چار باتيں ايسی کی ہيں جن کی تصديق هللا نے قرآن ميں نازل کر دی ہے۔ ان م١۶٧۴١
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ميں نے: "قتل (بطور قصاص)، قتل ميں کمی پيدا کرتا ہے" پس خداوند تعالٰی نے قرآن مجيد ميں نازل فرما ديا "ولکم فی 
  …" القصاص حيٰوة

   ١٠٨٢حديث  ۴٩۴(حضرت علی عليہ السالم) امالی طوسی 
اور قصاص کو واجب …سے پاک کرنے کے لئے ۔ خداوند عالم نے ايمان کو واجب کيا ہے شرک کی آلودگيوں ١۶٧۴٢

  … قرار ديا ہے خونريزی کے انسداد کے لئے
   ٢۵٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

  ۔ پتھر جہاں سے آيا ہے اسی طرف سے پلٹا دو، کيونکہ سختی کو صرف سختی کے ساتھ ہی روکا جا سکتا ہے۔ ١۶٧۴٣
   ۵٣٩۴ث (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حدي

۔ هللا تعالٰی نے حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو پانچ تلواروں کے ساتھ معبوث فرمايا ہے۔ جن ميں ايک ١۶٧۴۴
تلوار نيام ميں بند ہے اور اس کے کھولنے کچا کام ہمارے غير کے پاس ہے جبکہ اس کے حکم دين کا اختيار ہميں ہے۔ يہ 

يعنی جان …" جاتا ہے جس کے بارے ميں خداوند تعالٰی فرماتا ہے: النفس بالنفس وه تلوار ہے جس کے ذريعہ قصاص ليا
  چنانچہ ا س کا حکم ہم ديتے ہيں ليکن اس کا چالنا مقتول کے ورثاء کا کام ہے۔ …کے بدلے جان ہے

   ١٢٨حديث  ٣٢۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) تفسير عباسی جلد اول ص 
  "سالح" (اسلحہ) "پانچ تلواريں") (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: بابا 

۔ اے لوگو! ميں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ عنقريب تمہارے پِس پشت ميرے بارے ميں کچھ بجو ١۶٧۴۵
قسم کے لوگ باتيں بنانے لگيں۔ لٰہذا ميں نے تم ميں سے جس کسی کی عزت، بال، کھال يا مال ميں سے جو کچھ ليا ہے تو 

، بال، کھال اور مال سب حاضر ہيں، اٹھ کر اس کا قصاص لے لے، تاکہ بعد ميں کوئی يہ نہ کہے کہ ميں محمد کی يہ عزت
محمد کی دشمن و ناراضگی سے ڈرتا تھا اس لئے قصاص نہيں ليا۔ ايسا ہرگز نہيں ہے کيونکہ دشمنی و ناراضگی نہ تو 

  ميری فطرت ہے اور نہ ہی ميری عادت ہے۔ 
   ٣٩٨٣١لعمال حديث (حضرت رسول اکرم) کنزا

  قصاص کے بارے ميں علمی گفتگو
آئہ قصاص کے نزول اور ا س سے پہلے کے دور ميں عرب معاشره قصاص اور قاتل کو سزائے موت دينے کا قائل تھا۔ 
البتہ ان کے قصاص کی کوئی حد مقرر نہيں تھی بلکہ يہ قبائل کی طاقت پر منحصر تھا، کيونکہ بعض اوقات تو ايک مرد 

ے بدلے ايک مرد کو اور ايک عورت کے بدلے ايک عورت کو قتل کر ديا جاتا تھا جبکہ بعض مرتبہ ايسا بھی ہوتا کہ ک
ايک مرد کے بدلے دس مردوں کو اور ايک غالم کے بدلے ميں ايک آزاد کو قتل کيا جاتا۔ کسی قبيلہ کسی رعايا کے فرد 

ھاٹ اتار ديا جاتا، بلکہ بسا اوقات صرف ايک مرد کے قتل کے بدلےکے بدلے ميں قاتل قبيلہ کے سردار کو بھی موت کے گ
  ميں ايک پورے قبيلے کو تباه و برباد کر ديا جاتا۔ 

 ٣۵سفر خروج، اور فصل  ٢٢, ٢١يہوديوں ميں بھی قصاص کا رواج تھا اور وه اس کے قائل تھے، جيسا کہ توريت باب 
بھی اسے يوں بيان کيا "وکتبنا عليھم فيھا ان النفس بالنفس والعين بالعين  سفر عدد ميں بھی اس کا تذکره ہے۔ قرآن مجيد نے

واالنف باالنف واالذن باالذن والسن بالسن والجروح قصاص" "يعنی ہم نے الواح ميں ان کے لئے لکھ ديا ہے کہ ايک شخص 
بدلے دانت اور زخم کے  کے بدلے ايک شخص، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے

   )۴۵بدلے زخم کا قصاص ليا جائے گا۔" (مائده/
ليکن جيسا کہ بيان کيا جاتا ہے عيسائيوں ميں قتل کے بارے ميں معافی اور خون بہا (ديت) کے عالوه کوئی اور حکم نافذ 

  نہيں تھا۔ 
ھی قتل کے بارے ميں قصاص کا حکم اسی طرح دوسری اقوام و قبائل ميں ان کے طبقات کے مختلف ہونے کے لحاظ سے ب

  تھا، يہ اور بات ہے کہ عصر حاضر کی طرح ان کے ہاں کوئی صحيح و مقرره ضابطٔہ قصاص نافذ نہيں تھا۔ 
اس دوران اسالم کے عادالنہ نظام نے ايک منصفاه راه دکھائی، وه يوں کہ نہ تو اس نے قصاص کو مکمل طور پر منسوخ 

انے پر اس کی تائيد کی، بلکہ قصاص کے حکم کو بحال رکھا ليکن قاتل کے لئے صرف سزائےکيا اور نہ ہی غيرمحدود پيم
موت ہی پر اکتفا نہيں کی، بلکہ ساتھ ہی مقتول کے وارثوں کو اختيار دے ديا کہ چاہيں تو قاتل کو معاف کر ديں اور چاہيں تو

ميان مساوات کو بھی پيش نظر رکھا۔ وه اس طرح کہ اس سے ديت (خون بہا) لے ليں۔ اس کے عالوه قاتل اور مقتول کے در
  آزاد کے بدلے آزاد کو، غالم کے بدلے غالم کو اور عورت کے بدلے ميں عورت کو ہی قتل کيا جائے گا۔ 

ليکن عصر حاضر ميں قصاص اور خاص طور پر سزائے موت پر اعتراض کيا جاتا ہے اور ترقی يافتہ ممالک نے جو 
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ے ہيں ان ميں قصاص کو صحيح نہيں سمجھا جاتا بلکہ انسانوں پر اس کے اجرا کی مخالفت کی قوانين شہريت مرتب کئ
  جاتی ہے۔ 

ان کی دليل يہ ہے کہ قاتل کو سزائے موت دينا ايک ايسا امر ہے جسے انسان کی طبيعت پسند ہی نہيں کرتی بلکہ اس سے 
ہے، رحم کے تقاضوں کے بھی خالف ہے۔ اسی طرح وه يہنفرت بھی کرتی ہے۔ نيز يہ کہ ا س سے انسانيت کی توہين ہوتی 

بھی کہتے ہيں کہ پہلے تو ايک قتل نے انسانی معاشرے سے ايک فرد کو کم کر ديا تھا ، دوسرے قتل نے اس کمی کو پورا 
صاص کرنے کی بجائے ايک اور فرد کو ختم کر ديا، يہ کمی باالئے کمی ہے۔ ان کی ايک دليل يہ بھی ہے کہ قتل کرکے ق

لينا سنگدلی اور جذبٔہ انتقام کی عالمت ہے، لٰہذا عوام کی تربيت کرکے سنگدلی کو ختم کيا جائے اور جذبٔہ انتقام کے تحت 
قاتل کو قتل کرنے کی بجائے سزا کے طور پر اس کی تربيت کرنی چاہئے۔ يہ سزا، قتل کے عالوه ہونی چاہئے مثالً قيد 

  بامشقت وغيره۔ 
ں کہ جو مجرم قتل کا ارتکاب کرتا ہے اس کی وجہ يہ ہوتی ہے کہ وه نفسياتی مريض ہوتا ہے اورکم وه يہ بھی کہتے ہي

عقلی کی وجہ سے اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، يہی وجہ ہے عقلمندوں کی عقل يہ کہتی ہے کہ ايسے مجرموں کو 
  نفسياتی ہسپتالوں ميں داخل کرکے ان کا عالج کيا جائے۔ 

تے ہيں کہ "قوانين شہريت" معاشرتی تقاضوں کے پيش نظر وضع کئے جائيں کيونکہ معاشره ايک حال پر قائم وه يہ بھی کہ
نہيں رہتا بلکہ اس ميں تغير تبدل ہوتا رہتا ہے۔ لٰہذا قصاص کے حکم کو بدل دينا چاہئے کيونکہ اس کی کوئی وجہ نہيں ہے 

ی يافتہ اقوام پر بھی ان کا اجرا کيا جائے۔ اس لئے کہ عصر کہ قصاص کے قوانين ابد تک کے لئے معتبر ہوں اور ترق
حاضر کے معاشرتی تقاضے اس بات کے خواہاں ہيں کہ جتنا ہو سکے افراد کی تعداد سے بھرپور استفاده کيا جائے، ايسے 

سکے۔ نيز قوانين بنائے جا سکتے ہيں جن سے مجرموں کو سزا بھی مل جائے اور ان کے وجود سے بھی استفاده کيا جا 
سزا ايسی ہو جو نتيجہ کے لحاظ سے قتل کے برابر ہو جيسے عمر قيد يا طويل الميعاد قيد وغيره۔ اس طرح سے ايک طرف 

  تو معاشرے کا حق محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف مقتول کے ورثاء کی دادرسی ہو جاتی ہے۔ 
ت کرنے کے لئے پيش کرتے ہيں۔ ليکن قرآن مجيد نے انيہ وه اہم وجوہات جو سزائے موت کے مخالف اپنے نظريہ کے ثاب

سب کا جواب صرف ايک آيت کے ذريعہ دے ديا ہے اور وه يہ کہ : "ْن قتل نفسا بغير نفس او فسا دفی االرض فکا نما قتل 
تو کسی الناس جميعا۔ و من احيا ھا فکا نما احيا الناس جميعا" يعنی جو شخص کسی ايسے شخص کو قتل کر دے جس نے نہ 

کو قتل کيا، اور نہ ہی زمين ميں فساد کا ارتکاب کيا ہو، تو يہ ايسے ہے جيسے اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ديا، اسی طرح 
   )٣٢جو ايک شخص کو بچا لے تو گويا اس نے تمام انسانيت کو بچا ليا ہے۔ (مائده/

تے ہيں جن ميں انسانی معاشرے کی مصلحت کو پيش چونکہ افراِد انسانی کے درميان رائج قوانين وصفی اور اعتباری ہو
نظر رکھا جاتا ہے ليکن اصل وجوہات جو قانون سازی کا موجب بنتی ہيں۔ وه انسان کے خارجی حاالت ہيں جو اسے نقائص 

  کے دور کرنے اور اس کی تکوينی ضروريات کے پورا کرنے کی دعوت ديتے ہيں۔ 
موجب ہوتے ہيں ، انسانوں کی تعداد يا ان کی قوت و طاقت يا ضعف و  يہی خارجی حاالت جو اس قسم کی کيفيت کا

کمزوری پر منحصر نہيں ہيں بلکہ ان کے انسان ہونے کے ناطے ان پر احکام کا دارومدار ہوتا ہے۔ انسان خواه ايک ہو يا 
ن بھی انسان ہے اور ہزاروں، اس کی انفرادی حيثيت ہو يا اجتماعی، انسانيت کے لحاظ سے سب يکساں ہيں۔ ايک انسا

  ہزاروں انسان بھی انسان ہيں۔ ايک عورت بھی انسان ہے اور ہزاروں عورتيں بھی انسان ہيں۔ 
اسی بنا پر جو شے انسانيت کے وجود کے لئے خطرناک ہو اور حياِت انسانی کے لئے خطره کا موجب ہو انسان کا فرض 

ہی اپنا دفاع کرنا پڑے۔ يہی وجہ ہے کہ جس شخص کو يہ شک ہے کہ اس سے اپنا دفاع کرے خواه اسے اس کو ختم کرکے 
ہو کہ کوئی شخص اسے قتل کرنے کا اراده رکھتا ہے تو اسے قتل کرنا جائز ہے اور کيونکہ اس کے سوا اس کے پاس 

  کوئی اور چاره نہيں ہوتا۔ 
الل و آزادی اور قومی نام نہاد يہی وجہ ہے کہ ترقی يافتہ اقوام، جو قصاص کو صحيح نہيں سمجھتيں، اگر ان کے استق

حيثيت کو خطرات الحق ہوتے ہيں، جنگ کے سوا انہيں اور کوئی چاره کار نظر نہيں آتا تو بے درنگ اس کے دفاع پر آماده
ہو جاتے ہيں اور جنگ کرنے سے نہيں چوکتيں، چہ جائے کہ دشمن ان کے غارت کرنے يا انہيں نيست و نابود کرنے کا 

ہوئے ہو۔ اس بارے ميں يہ اقوام اپنے ہی بنائے ہوئے قوانين کے غلط ہونے کا تاحد امکان دفاع کرتی ہيں، پورا تہيہ کئے 
حتٰی کہ دشمن کو قتل کرنے سے بھی باز نہيں آتيں، جنگ کے سوا انہيں کوئی اور راستہ نہ ملے تو جنگ کرنے سے بھی 

  گريز نہيں کرتيں۔ 
ربادی کی موجب جنگوں کے لئے مختلف اقوام ہميشہ اپنے آپ کو تباه کن ہتھياروں انہی تباه کن، ہالکت خيز اور نسل کی ب

سے ليس کرتی رہتی ہيں۔ ان کی ديکھا ديکھی دوسری قوميں بھی اسی کوشش ميں مصروف رہتی ہيں کہ اپنے آپ کو اس 
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نہ ره جائيں، اور طاقت  طرح کے مہلک ہتھياروں سے مسلح کريں کہ اسلحہ کی اس دوڑ ميں ترقی يافتہ اقوام سے پيچھے
  کا توازن برقرار رہے۔ 

ان اقوام کے پاس اس کی اور کوئی دليل نہيں ہوتی سوائے اس کے کہ وه اپنی اجتماعی و معاشرتی بقا کی حفاظت کر رہی 
ندگی ہوتی ہيں جس کے لئے وه جنگ کا سہارا ليتی ہيں، حاالنکہ اگر ديکھا جائے تو ايک انسان، معاشره اور اجتماع کی ز

ميں کوئی فرق نہيں، کيونکہ ايک انسان بھی تو معاشره ہی کا ايک فرد ہوتا ہے۔ جس طرح کسی معاشره کی زندگی عزيز 
ہوتی ہے اسی طرح ايک انسان کی زندگی بھی قابل قدر حيثيت کی حامل ہوتی ہے۔ جب فرد و معاشره کی زندگی ايک جيسی 

حفظ کے لئے تو مہلک اور تباه کن جنگوں کا سہارا ليا جائے اور فرد کی ہے تو پھر کيا وجہ ہے کہ معاشره کی بقا و ت
حفاظت کا کوئی بندوست نہ ہو۔ جبکہ يہ فرض کيا جا چکا ہے کہ معاشره اسی طرح مدنی الطبع ہے جس طرح انسان ہوتا 

  ہے۔ 
ے قتل کا اراده رکھتے ہيں پھر يہ بات بھی قابِل غور ہے کہ جنگ کے ذريعہ ا ن لوگوں کو قتل کيا جاتا ہے جو کسی ک

حاالنکہ ابھی انہوں نے کسی کو قتل نہيں کيا ہوتا۔ يہ اقدام ان اقوام کے نزديک جائز بھی ہے اور صحيح بھی ليکن وه پھر 
بھی قصاص کو صحيح نہيں جانتے جبکہ اس کا تعلق اقداِم قتل کے بعد ہوتا ہے! آخر اس کی کيا وجہ ہے؟ نيز ايک اور بات 

ور ہے وه يہ کہ انسانی فطرت تاريخی واقعات کے ردعمل کا حکم ديتی اور کہتی ہے کہ "فمن يعمل مثقال خيرة بھی قابل غ
خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرايره" يعنی جو ذره برابر نيکی کرتا ہے وه اسے ديکھ ليتا ہے اور جو ذره برابر برائی کرتا

   )٨ہے بھی ديکھ ليتا ہے (سوره زلزال/
يہ کالم قرآن ہے کہ ليکن انسانی فطرت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ نيز ہر عمل کے ردعمل کا نظريہ اس کے پيش نظر اگرچہ 

ہے۔ مگر تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس ردعمل کو اپنے خودساختہ قوانين ہيں تو پيش نظر رکھا جاتا ہے ليکن ايک قاتل 
  ہے!! مجرم کے قتل کرنے کو ظلم و خالف قانون سمجھا جاتا 

مذکوره تصريحات کے عالوه اسالم و قرآن تمام دنيا ميں اگر کسی انسان کی عظمت، قدر و قيمت، و شخصيت و حيثيت کا 
قائل ہے اور جس معيار پر کسی انسان کو پرکھتا ہے، وه ہے "خدا اور ديِن توحيد پر ايمان" اسی بنا پر ايک پورے انسانی 

قيمت حيثيت و شخصيت و وزن برار ہيں، جب اسالم کا معيار يہ ہے تو اس کے  معاشره اور ايک موجد انسان کی قدر و
نزديک ايک فرد اور معاشره ميں کوئی فرق نہيں۔ چنانچہ اسالم کہتا ہے کہ "جو شخص کسی ايک موحد مومن کو قتل کرے 

ا قاتل فطرت کے حکم کے اعتبار تو گويا اس نے تمام انسانيت کا قتل کيا۔ اس لئے کہ ايک فرد کا قاتل اور پورے معاشره ک
سے يکساں ہيں کيونکہ دونوں حقيقت کے تجاوز کرنے اور انسانيت کی ہتِک حرمت کے مرتکب ہوتے ہيں۔ لٰہذا فطرت کے 

  اصول کے مطابق ايک انسان کے قاتل اور تمام افراد کے قاتل ميں کوئی فرق نہيں ہے۔ 
کرتی ہيں اس لئے نہيں کہ اس حکم ميں کسی قسم کا نقص جانتی دنيا کی متمدن قوميں جو قصاص کے حکم پر اعتراض 

ہيں، جيسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہيں، بلکہ اس لئے کہ وه دين کے احترام اور شرف کو تسليم نہيں کرتيں۔ اگر وه دين کے لئے 
بکہ قصاص کی اہميت کم سے کم شرف کی قائل ہوتيں يا اسی شرف يا معاشرتی تمدن کے برابر اس کا وزن تسليم کرتيں۔ ج

  تو يقينا اس بارے ميں بھی اس اصول کا کبھی انکار نہ کرتيں۔ …اس سے کئی گناه زياده ہے
عالوه ازيں اسالم عالمی سطح پر ايک مکمل ضابطہ حيات ہے۔ ازل سے ابد تک اس کی عمومی حيثيت مسلمہ ہے ايک قوم 

کی متمدن اور ترقی يافتہ اقوام اس کے حکِم قصاص پر اس  يا کسی ايک ملک کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق نہيں ہے۔ دنيا
لئے اعتراض کرتی ہيں کہ وه سمجھتی ہيں کہ اس کے تمام افراد مکمل طور پر تربيت يافتہ ہيں اور ان افراد کی حکومت 

اعداد و دنيا کی بہترين حکومت ہے۔ عصِر حاضر کی متمدن دنيا حکم قصاص پر اس لئے اعتراض کرتی ہے کہ دنيا نے جو
شمار اکٹھے کئے ہيں ان کی رو سے وه يہ سمجھتی ہے کہ دنيا ميں ترقی يافتہ افرا دکی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور اقوام
عالم مجموعی طور پر قتل وغارت سے خودبخود نفرت کرتی ہيں، لٰہذا بہت کم تعداد ميں قتل و غارت کی نوبت آتی ہے۔ اس 

  بہت کم پيش آتی ہے اس لئے وه "خون کا بدلہ خون" سے کم سزا پر راضی ہيں۔  لئے چونکہ قتل و خون کی صورت
يہ ہے ان ترقی يافتہ اقوام کی دليل ليکن اگر ان کی يہ دليل صحيح بھی ہو تو مذکوره صورت ميں اسالم کو بھی اس بات پر 

ميں قتل کو الزم اور حتمی نہيں اصرار نہيں ہے کہ "خون کا بدلہ خون" ہی ہو بلکہ اس صورت ميں وه قصاص کی صورت 
  سمجھتا بلکہ اس نے ايک اور اختيار بھی ديا ہے يعنی معاف کر دينا۔ 

اسی لئے اس بات ميں کيا حرج ہے کہ قصاص کی صورت ميں اسالم کا حکم بھی باقی رہے اور تمدن و ترقی يافتہ دنيا اس 
نے کی بجائے اسے معاف کر دے جيسا کہ خود آئہ کے دوسرے پہلو کو اختيار کرکے قاتل و مجرم کو سزائے موت دي

قصاص ميں اسی بات کی طرف اشاره کيا گيا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: "ہر مجرم قاتل کو اگر مقتول کا بھائی جو اس کے 
 خون کا وارث ہے، معاف کر دے اور ديت (خون بہا) لے کر راضی ہو جائے، قاتل بھی اس کی ادائيگی ميں ٹال مٹول نہ
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کرے، اس کے احسان کا بدلہ چکا دے، (تو اس ميں کوئی حرج نہيں ہے)۔ يہ انداِز بيان بجائے خود ايک انداِز تربيت ہے اور
اس سے يہ بتانا مقصود ہے کہ اگر افراِد ملت کی تربيت اس حد تک ہو چکی ہو کہ معافی عمومی طور پر ايک قابل فخر و 

تو مقتول کے وارث بھی انتقام کی بجائے معافی کے رشتے کو ہی منتخب کريں موجبِّ افتخار سرمايہ سمجھا جانے لگے 
  گے اور سمجھيں گے "جو لطف عفو ميں ہے، انتقام ميں نہيں۔" 

يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا دنيا ميں ہميشہ سے ہر جگہ اسی طرح کا تمدن اور ترقی يافتہ معاشره موجود ہے؟ نہيں! 
ونکہ ہميشہ سے چال آ رہا ہے کہ دنيا ميں کچھ ايسی قوميں بھی ہيں جن کا انسانی اجتماعی و معاشرتی ايسا ہرگز نہيں ہے کي

  شعور، ابھی اس حد تک نہيں پہنچا! 
ايسی صورت ميں معاشرے کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر وه دوسری راه اختيار کرے۔ لٰہذا اس طرح کے معاشروں 

ہيں بنے گی يعنی اگر حکِم قصاص کا اجرا نہ کيا جائے تو معاشره تباه و برباد ہو ميں صرف معاف کر دينے سے بات ن
جائے گا۔ اس بات کا شاہد ہمارا روزمره مشاہده ہے کہ مجرم افراد کو بامشقت قيد سے کسی قسم کا خوف نہيں ہوتا، نہ کسی 

  پاتے کہ "انسانی حقوق" کيا ہوتے ہيں؟  ناصح و واعظ کی پند و نصيحت ان کے لئے کارگر ثابت ہوتی ہے۔ وه نہيں سمجھ
اس قسم ے افراد کے لئے جيليں تو امن و سکون کا گہواره بن جاتی ہيں حتٰی کہ ان کا ضمی بھی جيلوں ہی ميں جا کر سکون
حاصل کرتا ہے۔ وه لوگ جيل سے باہر کی زندگی کو جيل کے اندر کی زندگی سے زياده معزز سمجھتے ہيں جو حقيقت ميں

پست اور بدبختی کی زندگی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ ايسے لوگوں کو نہ تو جيلوں کا خوف ہوتا ہے نہ اپنے لئے ذلت اور ايک 
  ننگ تصور کرتے ہيں، نہ ہی جيل کی مشقت سے ڈرتے ہيں، نہ وہاں کی مشقت و سختی کی پرواه کرتے ہيں۔ 

پر گامزن نہيں ہوئے، جن ميں قصاص کا حکم  اسی طرح ہم يہ بھی ديکھ رہے ہيں کہ جو معاشرے ابھی ترقی کی راه
کارفرما نہيں ہے، ان ميں تباہيوں اور برباديوں کے اعداد و شمار ميں روزبروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس سے يہ نتيجہ 
و بآسانی نکاال جا سکتا ہے کہ "قصاص کا حکم ايک عمومی حکم ہے، جو ترقی يافتہ اور ترقی پذير دونوں طرح کی اقوام ک

  شامل ہے جبکہ ترقی پذير يا غيرمتمدن اقوام کی تعداد دوسروں سے زياده ہے۔ 
اگر کوئی ملت ترقی کی اس حد تک پہنچ جائے اور اس کی تربيت اس انداز ہو کہ معاف کر دينے سے اسے روحانی مسرت 

عاف کر ديا، اس لئے کہ اسالم حاصل ہو، تو اسالم بھی اس سے يہ نہيں پوچھا گا کہ تم نے اپنے باپ کے قاتل کو کيوں م
بھی درگزر کر دينے کی تعليم ديتا ہے۔ ليکن اگر کوئی قوم انخطاط و پستی کی راه پر گامزن ہو اور نعمت خداوندی کا کفران

نعمت سے جواب دے تو ايسی قوم کے لئے "قصاص" کا حکم زندگی کے درس کی حيثيت رکھتا ہے۔ جبکہ وہاں بھی عفو 
  کو نظرانداز نہيں کيا گيا۔  اور معافی کے حکم

البتہ ان لوگوں کا يہ کہنا کہ "انسانيت پر رحم و کرم اس بات کا متقاضی ہے کہ قاتل کو سزائے موت نہ دی جائے" اس لئے 
قابل قبول کيونکہ ہر مقام اور مرحلے پر رحم و کرم قابل ستائش و الئق تعريف نہيں ہوتا۔ اسے فضليت کے زمرے ميں شمار

ا جا سکتا، کيونکہ سنگدل مجرم جسے انسانيت کا پاس نہيں اور دوسروں کے لئے اس کے دل ميں رحم و کرم کا نرم نہيں کي
گوشہ موجود نہيں، کسی کا قتل اس کے لئے ايسا ہے جيسے وه پانی پی رہا ہو، قانون شکنی کا مرتکب ہو رہا ہو، آئين و 

عزت و ناموس کا ذره بھر خيال نہ ہو، اس پر رحم و کرم اور مہربانی قانون کی دھجياں اڑا رہا ہو، اسے کسی کی جان اور 
درحقيقت نيک، صالح، قانون کا احترام کرنے والے افراد پر ظلم کے مترادف ہو گا۔ اگر کسی شرط و شرائط کے بغير مطلق 

ے گا۔ سارا نظام مختل ہو طور پر کسی پر رحم و ترس کھايا جائے تو اس سے انسانی معاشرے کا ڈھانچہ تباه ہو کر ره جائ
 جائے گا اور انسانيت تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ انسانی فضليتيں و اقدار تباه ہو جائيں گی، بقول فارسی شاعر کے: 

  
  ترحم ہر پلنگان تيز دندان ستمکاری بود بر گو سفندان 

  
پر ظلم ہو گا۔ وه يہ بھی کہتے ہيں کہ رحمدلی ايک  يعنی تيز دانتوں والے چيتوں اور بھيڑيوں پر رحم درحقيقت بھيڑ بکريوں

قابِل ستائش خصلت اور سنگدلی و جذبٔہ انتقام بری چيز ہے تو اس سے بھی کسی کو انکار نہيں، ليکن اس کا جواب وہی ہے 
عدلت کی امداد، و جو ابھی بيان ہو چکا ہے۔ بلکہ يہاں پر تو ہم يہ بھی کہيں گے کہ ظالم سے مظلوم کا انتقام لينا اور حق و 

طرفداری، مذموم يا بری بات نہيں ہے، اس لئے کہ اس طرح سے عدل و انصاف کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے جو قابل 
ستائش ہے اور جس کا شمار فضليت ميں ہوتا ہے، رزذالت کے زمرے ميں نہيں آتا عالوه ازيں قصاص کو اس لئے الزم 

نا مقصود نہيں بلکہ اصل مقصد عمومی افراد کی تربيت اور فتنہ و فساد و ديگر برائيوں کا قرار ديا گيا ہے، اس سے انتقام لي
  سدباب کرناہے۔ 

وه يہ بھی کہتے ہيں کہ قتل جيسے جرم کا ارتکاب بذات خود ايک نفسياتی بيماری ہے۔ لٰہذا قاتل ايک نفسياتی مريض ہوتا ہے
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ج کيا جانا چاہئے۔ يہ قاتل کے لئے بذات خو دايک نہايت ہی معقول عذر جسے ہسپتالو ں ميں داخل کرکے اس کا نفسياتی عال
ہے، حاالنکہ يہ بودی دليل اس بات کا موجب ہو رہی ہے کہ قتل و غارت، جرائم اور فحاشی ميں دن بدن اضافہ ہوتا رہے 

يا کسی دوسرے بڑے  جس سے انسانی معاشره تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ ہر مجرم جو قتل
جرم سے لطف اندوز ہوتا ہے جب اس بات کا خيال کرتا ہے کہ جرم کا ارتکاب ايک عقلی و نفسياتی بيماری ہے اور اسے 
اس جرم ميں معذور سمجھ ر معاف کر ديا جائے گا، بلکہ حکومت اس قسم کے افرا دکا بڑی ہمدردی، پيار و محبت کے ساتھ

کے ساتھ نہايت ہمدردانہ سلوک کيا جائے گا، اسی طرح سب حکومتيں اس کے ساتھ ايسا عالج و معالجہ کرتی ہے، اس 
سلوک کريں گی، تو واضح سی بات ہے کہ ايسے مجرم ہر روز کم از اکم ايک شخص کو تو ضرور قتل کريں گے پھر اس 

  کا انجام صاف ظاہر ہے۔ 
فاده کرنا چاہئے، وه اس طرح سے کہ ان سے کٹھن اور وه يہ بھی کہتے ہيں کہ: "عالِم انسانيت کو ايسے وجود سے است

مشکل کام لئے جائيں، اور انہيں زندان ميں رکھ کر معاشره ميں داخل ہونے سے اور دوسرے جرائم کے ارتکاب سے روکا 
يتے ہيں توجا سکتا ہے۔ اس کا جواب يہ ہے کہ ايسا کہنے والے اگر واقعاً سچ کہتے ہيں اور اپنی باتوں ميں حقيقت سے کام ل

پھر جب قانونی طور پر جسے سزائے موت دی جا رہی ہوتی ہے جو کہ موجوده عام قوانين ميں راجء ہے، تو اس وقت وه 
  يہ فيصلہ کيوں نہيں کرتے؟ 

پس معلوم ہوا کہ جہاں کسی کو سزائے موت دينی ہے وہاں پر وه سزائے موت ہی کو ديگر تمام امور سے اہم سمجھتے ہيں۔ 
رکھنے، مشقت کے کام لينے اور جيلوں ميں ڈالنے کی بات نہيں کرتے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہيں کہ فطرت اور  وہاں زنده

   )۴٣٨،  ۴٣۴حيثيت کے لحاظ سے فرد اور اجتماع برابر ہيں، (الميزان جلد اول ص 

  قصاص سے درگزر کرنا)٢(
   قرآن مجيد

   )۴۵"فمن تصدق بہ فھو کفارة لہ" (مائده/
  جو شخص اس سے درگزر کرے تو اس کے لئے کفاره ہو گا۔  ترجمہ۔ تو

  
   حديث شريف

۔ جس مسلمان کے جسم کو کسی قسم کی تکليف پہنچے اور وه اسے معاف کر دے تو اس کی وجہ سے هللا تعالٰی اس ١۶٧۴۶
  کا درجہ بلند کر دے گا اور اس کی خطا کو معاف کر دے گا۔ 

   ٣٩٨۵٠(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ جب کسی مسلمان کے جسم کو کوئی زخم آئے اور وه اس سے درگزر سے کام لے تو هللا تعالٰی اس کا اسی قدر ١۶٧۴٧

  کفاره قرار دے گا جتنا اس نے درگزر سے کام ليا ہو گا۔ 
   ٣٩٨۵١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

اور وه اس سے درگزر سے کام لے تو هللا  ۔ جس کسی کے جسم ميں نصف ديت کے مطابق کوئی تکليف پہنچے١۶٧۴٨
تعالٰی اسے اس کے نصف گناہوں کا کفاره قرار دے گا، اگر ايک تہائی ديت کے برابر ہو گا تو ايک تہائی گناه معاف ہوں 
  گے، اگر ايک چوتھائی کے برابر ہو تو اس کے چوتھائی گناه معاف ہوں گے۔ اسی طرح اس کی مقدار اس کا کفاره ہو گا۔ 

   ٢٩٨۶١ضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث (ح
  ۔ جو کسی کے خون (کا بدلہ لينے) سے درگزر سے کام لے گا تو اس کا ثواب جنت کے عالوه اور کچھ نہيں ہے۔ ١۶٧۴٩

   ٣٩٨۵۴(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
يہ اس کے لئے اس کے  ۔ جب کسی کے جسم ميں کوئی تکليف پہنچے اور وه اسے خدا کے لئے معاف کر دے تو١۶٧۵٠

  گناہوں کا کفاره ہو گا۔" 
   ٣٩٨۵٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ جب آپ سے خداوند عالم کے اس قول "فمن تصدق بہ فھو کفارة ميں سوا لہ" کے بارے کيا گيا تو آپ نے فرمايا: ١۶٧۵١
  گا۔  "جو شخص جس قدر کسی کو معاف کرے گا اسی قدر اس کے گناہوں کا کفاره ہو

  حديث اول  ٣۵٨ص  ٧(امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 
۔ جب آپ سے اسی آيت کے بارے ميں ابو بصير نے سوال کيا تو آپ نے فرمايا: "اس کے گناہوں کا اسی قدر کفاره ١۶٧۵٢

  ہوگا جس قدر اس نے اپنے زخم يا کسی اور مصيبت کو معاف کيا گيا ہو گا۔" 
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   ٢حديث  ٣۵٨ص  ٧السالم) کافی جلد  (امام جعفر صادق عليہ
 (قوِل مولف: مالحظہ ہو: "عفو" 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ١٧فصل۔

  )١قضا و قدر (
   قرآن مجيد:

   )۵١قل لن يصبنا االما کتب هللا لنا ھو مولٰنا وعلی هللا فليتو کل المومنون (توبہ/
ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) کہہ ديجئے کہ ہم پر کوئی مصيبت نہيں پڑ سکتی مگر وہی جو خدا نے ہمارے لئے (ہماری تقدير ميں) 

  لکھ دی ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور ايمانداروں کو چاہئے کہ خدا ہی پر بھروسہ کريں۔ 
   )١۴٢ولکن ليقضی هللا امرا کان مفعوال۔ (انفال/

  ہ هللا تعالٰی وه بات پوری کر دکھائے جسے ہو کر رہنا ہے۔ ترجمہ۔ مگر اس لئے تاک
   )٣٨قولہ امقدودا (احزاب/………………………ما کان علی النبی من حرج

ترجمہ۔ جو حکم خدا نے پيغمبر پر فرض کرديا ہے اس کے کرنے ميں اس پر کوئی مضائقہ نہيں، جو لوگ ان سے پہلے 
  دستور رہا ہے۔ اور خدا کا حکم تو (ٹھيک) انداز سے مقرر ہوا ہوتا ہے۔ گزر چکے ہيں ان کے بارے ميں بھی خدا کا يہی 

  
   حديث شريف

۔ (خدا کی حمد کرتے ہوئے فرمايا) اس کے حکم کا درجہ بلند ہے، چنانچہ اس نے (گنہگاروں سے) درگزر کيا اور ١۶٧۵٣
  اس کا ہر فيصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ 

   ١٩١غہ خطبہ (حضرت علی عليہ السالم) نہج البال
۔ اس کا حکم فيصلہ کن، حکمت آميز اور اس کی خوشنودی امان و رحمت ہے، وه اپنے علم سے فيصلہ کرتا ہے اور١۶٧۵۴

  اپنے حلم سے عفو و مغفرت کرتا ہے۔ 
   ١۶٠(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

ی اس کا حق ہو۔ پہلے شخص پر اس کا حق جب ہی۔ دو آدميوں ميں اس کا حق اسی وقت ہوتا ہے جب دوسرے پر بھ١۶٧۵۵
ہوتا ہے، جب دوسرے کا حق بھی اس پر ہو۔ اگر کسی کا حق دوسروں پر ہو ليکن اس پر کسی کا حق نہ ہو تو يہ امر ذات 

باری کے لئے ہی مخصوص ہے نہ کہ اس کی مخلوق کے لئے، کيونکہ وه اپنے بندوں پر پورا تسلط و اقتدار رکھتا ہے۔ اس 
  تمام ان چيزوں پر جن پر اس کے فرماِن قضا جاری ہوئے ہيں عمل کرتے ہوئے (ہر صاحب حق کا) حق دے ديا ہے۔  نے

   ٢١۶(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
  ۔ خداوند تعالٰی کائنات کے امور کو اپنی رضا اور تقاضوں کے مطابق چالتا ہے، ايسے نہيں جيسے تم چاہتے ہو۔ ١۶٧۵۶
   ٣۴٣٢ت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث (حضر
  ۔ قضا اور قدر، دونوں خدا کی مخلوق ہيں اور هللا تعالٰی اپنی مخلوق ميں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کرتا رہتا ہے۔ ١۶٧۵٧

  حديث اول  ٣۶۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) التوحيد 
خلوق کو اکٹھا فرمائے گا تو ان سے اپنے لئے ہوئے عہد و ميثاق ۔ جب قيامت کا دن ہو گا اور هللا تعالٰی اپنی تمام م١۶٧۵٨

  کے بارے ميں سوال کرے گا، ان کے بارے ميں اپنی قضا و قدر کے متعلق ان سے سوال نہيں کرے گا۔ 
   ٣۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) الدرة الباہره ص 

ام حسن عليہ السالم کے لئے صفين سے پلٹتے وقت ۔ اپنے اس مکتوب کے آخر ميں فرماتے ہيں جو اپنے فرزند ام١۶٧۵٩
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مقام "حاضرين" پر تحرير فرمايا تھا: "ميں تمہارے دين اور تمہاری دنيا کو هللا کے حوالے کرتا ہوں اور اس سے حال و 
  مستقبل اور دنيا و آخرت ميں تمہارے لئے بھالئی کے فيصلہ کا خواستگار ہوں والسالم" 

   ٣١نہج البالغہ مکتوب (حضرت علی عليہ السالم) 
۔ اولياء هللا کی تعريف ميں فرماتے ہيں "اگر ان پر مصيبتيں پڑتی ہيں تو (خدايا!) وه تيرے دامن ميں پناه لينے کے ١۶٧۶٠

لئے تجھ سے استخاره کے ذريعہ ملتجی ہوتے ہيں يہ جانتے ہوئے کہ سب چيزوں کی باگ دوڑ تيرے ہاتھ ميں ہے اور ان 
  کی جگہيں تيرے ہی فيصلوں سے وابستہ ہيں" کے نفاذپذير ہونے 

   ٢٢٧(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
۔ هللا تعالٰی جب کسی چيز کے بارے ميں فرماتا ہے تو اس کی تقدير متعين فرما ديتا ہے، تو پھر اسے پورا کرتا ہے ١۶٧۶١

  اور پورا کر ليتا ہے تو اسے کر گزرتا ہے۔ 
   ١٢١ہ السالم) بحاراالنوار جلد ص (امام جعفر صادق علي

  قوِل مٔولف: شيخ صدوق رضوان هللا تعالٰی فرماتے ہيں : 
قضا و قدر کے بارے ميں ہمارا وہی عقيده ہے جو حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے زراره کے جواب ميں فرمايا 

ل جب بروز قيامت اپنے بندوں کو جمع کرے گا تھا، جب زراره نے اس بارے ميں آپ سے پوچھا تو فرمايا: "خداوند عز و ج
تو ان سے کئے گئے عہد و پيمان کے بارے ميں سوال کرے گا ان کے بارے ميں اپنی قضا و قدر کے متعلق سوال نہيں 

  کرے گا۔" 
نيز قدر کے بارے ميں قيل و قال سے منع کيا گيا ہے، جيسا کہ کسی شخص نے حضرت امير عليہ السالم سے قدر کے 

ے ميں سوال کيا تو آپ نے فرمايا: "يہ ايک گہرا سمندر ہے اس ميں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو۔" اس نے پھر يہی بار
  سوال دہرايا تو فرمايا: "يہ ايک خدائی راز ہے اس (کو کھولنے) کی کوشش نہ کرو۔" 
خدائی رازوں ميں سے ايک راز  اميرالمومنين علی عليہ السالم ہی قدر کے بارے ميں فرماتے ہيں: "ياد رکھو کہ مقدر

ذ جيسا ‘اعتقدات صدوق ميں ہے "يہ هللا کے رازوں ميں سے ايک راز ہے اور خدائی پردوں ميں سے ايک پرده ہے…ہے
خدائی ڈھالوں ميں سے ايک ڈھال ہے، جواب اٰلہی ميں اسے اٹھايا ہوا ہے، مخلوِق خدا سے …کہ بحار کے حاشيہ ميں ہے

ی مہر اس پر لگی ہوئی ہے، خدا کے علم ميں پہلے سے موجود ہے، هللا نے اس کا علم اپنے بندوں اسے لپيٹا گيا ہے، خدائ
سے روک ليا ہے اور ان کی نگاہوں سے بہت بلند کر ديا ہے کيونکہ بندے اس تک ربانيت کی حقيقت، صمدانيت کی قدرت، 

  تے، نورانيت کی عظمت اور وحدانيت کی عزت کے ساتھ رسائی حاصل نہيں کر سک
اس لئے کہ وه ايک ٹھاٹھيں مارتا ہوا سمندر ہے جو صرف خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے جس کی گہرائی آسمان و زمين 
کے درميانی حصے کے برابر ہے، چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے درميانی جيسی ہے۔ تاريک رات کی مانند ہے جس 

ح کبھی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نيچے چلی آتی ہے۔ اس کی ميں بڑی تعداد ميں سانپ اور بچھو ہوتے ہيں، مدوجزر کی طر
اتھاه گہرائی ميں سورج جگمگا رہا ہے جس کی اطالع خدا کے عالوه کسی اور کو نہيں ہے، لٰہذا جو شخص اس سے مطلع 
ہونے کی کوشش کرے گا وه خدائی احکام ميں اس کے مدمقابل آنے کی کوشش کرے گا، اس کی سلطنت ميں اس کے ساتھ 

تنازع کرنذے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پردوں اور رازوں کو کھولنے کی کوشش کرے گا۔ وه خدائی غضب کا حقدار بن 
  جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 

ھی تو آپ روايت ميں ہے کہ اميرالمومنين علی عليہ السالم ايک ايسی ديوار کے پاس سے گزر رہے تھے جو گرنے والی ت
ادھر سے ہٹ گئے۔ اس پر کسی نے کہا: "اميرالمومنين! آپ خدا کی قضا سے فرار کر رہے ہيں؟" فرمايا: "خدا کی قضا 

  ذ ‘سے فرار کرکے اس کی قدر کی طرف جا رہا ہوں#
کتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے "افسوں" کے بارے ميں سوال کيا گيا کہ، کيا يہ خدا کی قدر کو ٹال س

  فرمايا: "يہ بھی تقدير کا ايک حصہ ہے۔" 
اس کالم کی تشريح کرتے ہوئے شيخ مغيد رحمة هللا عليہ فرماتے ہيں: "ابو جعفر صدوق نے اس باب ميں شاذ حديثوں کا 

جن کو سہارا ليا ہے، کہ اگر وه صحيح بھی ہوں اور ان کی اسناد بھی ثابت ہو جائيں تو ان کی کئی وجوہات ہو سکتی ہيں 
صرف علماء ہی جانتے ہيں، اس باے ميں انہوں نے کوئی تفصيلی تذکره نہيں کيا حاالنکہ انہيں چاہئے تھا کہ اگر وه قضا 

کے معانی نہيں جانتے تھے تو اس بارے ميں بات کو ہی رہنے ديتے، جبکہ قضا کے لغوی معنی مشہور ہيں اور قرآن مجيد 
  ميں بھی اس کے شواہد موجود ہيں۔ 

  ۔ فيصلہ۔ ۴۔ اعالن اور ٣۔ حکم ٢۔ تخليق ١نچہ "قضا" کی چار قسميں ہيں۔ چنا
   )١٢۔ پہلے معنی کے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے۔ "فقٰضھن سبع سمٰوات" يعنی اس نے سات آسمان بنائے (حم سجده/١
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ا ہے کہ اس کے سوا ۔ دوسرے معنی کے بارے ميں فرماتا ہے: "وقضی ربک االتعبدوه اال االاياه" تيرے رب نے حکم دي٢
   )٢٣کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا۔ (بنی اسرائيل/

۔ تيسرے معنی کے بارے ميں فرماتا ہے: "و قضينا الی بنی اسرائيل" اور ہم نے بنی اسرائيل کو واضح طور پر) اعالن ٣
   )٣کے ساتھ بتا ديا۔ (بنی اسرائيل/

   )٢٠الحق" هللا برحق فيصلے کرتا ہے (مومن/۔ چوتھے معنی کے بارے ميں فرماتا ہے: "وهللا ليقضی ب۴
   )۶٩اسی طرح فرماتا ہے: "وقضی بينھم بالحق" اور ان کے درميان انصاف کے ساتھ فيصلہ کر ديا جائے گا۔ (زمر/

البتہ اس کے پانچويں معنی بھی بتائے گئے ہيں اور وه ہيں "پورا ہو جانا" اس پر حضرت يوسف عليہ السالم کے اس قول کو
دليل پيش کيا جاتا ہے کہ "قضی االمر الذی فيہ تستفيان" وه بات پوری ہو گئی جس کے بارے ميں تم دونوں دريافت  بطور

  جبکہ حقيقت يہ ہے کہ اس معنی کی بازگشت بھی پہلے معنی ہی کی طرف ہوتی ہے۔ ) ۴١…کرتے تھے (يوسف
سے جبريہ کا يہ قول باطل ہو جاتا ہے کہ هللا ہماری مذکوره تصريحات کی روشنی سے قضا کے جو معانی بنتے ہيں اس 

تعالٰی نے اپنی مخلوق کے لئے معصيت اور گناہوں کو الزم قرار دے ديا ہے کيونکہ ان کا يہ نظريہ دو صورتوں سے خالی 
ہے۔ اس نہيں ہے، وه يہ کہ يا تو ان کی مراد يہ ہے کہ هللا تعالٰی نے گناہوں اور معصيت کو اپنی مخلوق ميں خلق فرمايا 

طرح ان کا نظريہ يہ ہو گا کہ هللا نے اپنی مخلوق کی سرشت ميں گناہوں کو رکھ ديا ہے نہ کہ مخحلوق کے لئے گناه مقرر 
کئے ہيں۔ حاالنکہ هللا نے ان کے اس نظريہ کو ان الفاظ ميں مسترد کر ديا ہے کہ: "هللا الذی احسن کلی شٔی خلقہ" يعنی هللا وه

اس سلسلے ميں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ) ٧جو چيز بنائی اس کے حسن کے ساتھ بنائی (السجدة/ (قادر مطلق) ہے جس نے
  ہے۔ 

اسی طرح جبريہ کے اس عقيده ميں بھی کوئی صداقت نہيں کہ "هللا نے بندوں کے لئے گناه مقرر کر ديئے ہيں، اس معنی 
عالم نے ان کے اس نظريہ کی بھی نفی کی ہے جيسا کہ کے ساتھ انہيں ان کے بجا النے کا حکم ديا ہے، اس لئے کہ خداوند 

ارشاد فرماتا ہے: "ان هللا ال يامر الفحشاء اتقولون علی هللا ما ال تعلمون" هللا تعالٰی ہرگز برے کاموں کو حکم نہيں ديتا، کيا تم 
   )٢٨لوگ خدا پر نقرا کرکے وه باتيں کہتے ہو جو نہيں جانتے ہو؟ (اعراف/

يہ کہتے ہيں کہ "گناہوں کے بارے ميں قضا کا مقصد يہ ہے کہ خدا نے اپنی مخلوق کو گناہوں کی پہچاناسی طرح جو لوگ 
کرائی اور ان سے مطلع فرمايا ہے، تو اس کے يہ معنی ہوئے کہ مخلوق کو اس بات کا علم نہيں تھا کہ لوگ مستقبل ميں خدا

م نہيں تھا لٰہذا ان کا يہ قول بھی مبنی بر صداقت نہيں ہے۔ اسی کی اطاعت کريں گے يا معصيت؟ انہيں مستقبل کا تفصيلی عل
طرح ان لوگوں کے نظريہ ميں کوئی صداقت نہيں ہے جو کہتے ہيں کہ گناہوں کے بارے ميں قضا کا مطلب ہے کہ خدا نے 

ں کی طرف سے بندوں کے درميان گناہوں کا فيصلہ کر ديا ہے۔ اس لئے کہ خدا کے فيصلے حق ہوتے ہيں اور گناه بندو
انجام پاتے ہيں، لٰہذا جو لوگ خدا کے بارے ميں گناہوں کے ارتکاب حکم يا فيصلے کی نسبت ديتے ہيں وه غلطی پر ہيں اور

  ان کے يہ نظريات باطل ہيں۔ 
۔ مخلوق کے ١مندرجہ باال تصريحات کی روشنی ميں قضا و قدر کے بارے ميں ہمارے نزديک صحيح توجيہ يہ ہے کہ: 

۔ مخلوق کے افعال کے بارے ميں بھی قضا و قدر ہے، اس معنی ميں کہ اس نے ٢يں بھی خدا کی قضا و قدر ہے۔ بارے م
۔ خود ٣مخلوق کے افعال کے بارے ميں يہ مقدر کر ديا ہے کہ نيک اعمال کو بجا الئيں اور برے اعمال سے باز رہيں۔ 

۔ خدا کی تقدير کا مقصد ہے کہ اس ۴ت وجود عطا کی ہے۔ بندوں کے بارے ميں قضا کا مطلب يہ ہے کہ اس نے انہيں نعم
کے افعال برمحل اور برحق ہيں اور بندوں کے افعال کے بارے ميں اس کی تقدير کا مطلب ہے اس نے بندوں کے افعال ميں 

ی فعل باطل و عبث امر و نہی اور ثواب و عتاب کو مقدر کر ديا ہے، لٰہذا ہر فعل اپنے مقام پر واقع ہوتا ہے، پس خدا کا کوئ
  نہيں ہے۔ 

ہماری مذکوره تشريح کے مطابق اگر قضا و قدر کی تفسير کی جائے تو اس سلسلہ ميں پيدا ہونے والے تمام شکوک و شبہات
زائل ہو جاتے ہيں، حجت اور دليل ثابت ہو جاتی ہے، صاحبان عقل کے نزديک اس بارے ميں تمام صورتيں واضح ہو جاتی 

  کا خلل و فساد بھی واقع نہيں ہوتا۔ ہيں اور کسی قسم 
رہی ان روايات کی بات جنہيں شيخ صدوق نے قضا و قدر کے بارے ميں گفتگو سے باز رکھنے کے سلسلے ميں ذکر کيا 

  ہے تو اس بارے ميں ہم يہ کہيں گے کہ ان کی دو صورتيں ہيں۔ 
قدر کے بارے ميں گفتگو کرنے سے روکا گيا۔ اس قسم کی روايات کسی خاص قسم کے گروه کے متعلق ہيں جسے قضا و ١

ہے کيونکہ اس طرح کی گفتگو سے ان لوگوں کے بگڑ جانے اور دين سے گمراه ہو جانے کا انديشہ ہوتا ہے، مصلحت اس 
بات ميں ہوتی ہے کہ وه ايسی گفتگو سے اجتناب کريں اور قضاو قدر کی گہرائيوں ميں نہ اتريں يہ نہی عمومی حکم کی 

ں ہوتی کہ عام لوگ بھی اس بارے ميں گفتگو نہ کريں، کيونکہ بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ ايک ہی چيز سے حامل نہي
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بعض لوگوں کی اصالح ہو جاتی ہے جبکہ اسی چيز سے بعض افراد گمراه ہو جاتے ہيں۔ اسی لئے ائمہ اطہار عليہم السالم 
ليتے ہوئے وه تدبير اختيار کی ہے جس سے ان لوگوں کی نے اپنے شيعوں کے بارے ميں دروانديشی اور تدبير سے کام 

  بہتری، بھالئی اور فائده ہو۔ 
۔ قضا و قدر کے بارے ميں مطلقاً گفتگو سے نہيں روکا گيا بلکہ خدا کی تخليق، اس کے علل و اسباب، اس کے اوامرو ٢

ر اوامر اٰلہی کے علل و اسباب کی تالش فرمانبرداری کے بارے ميں قيل و قال سے منع کيا گيا ہے، اس لئے کہ تخليق او
جستجو اور طلب ممنوع ہے کيونکہ ان چيزوں کو هللا تعالٰی نے اپنی اکثر مخلوق سے پوشيده رکھا ہے۔ کيا آپ کو معلوم نہيں
کہ کسی شخص کو اس لئے بات کی اجازت نہيں کہ وه خدا کی ہر ايک مخلوق کے لئے تفصيل سے وجٔہ تخليق معلوم کرتا 

ے اور کہے کہ هللا نے فالں چيز کو کيوں خلق فرمايا، فالں کوکيوں پيدا کيا، فالں چيز کی غرض تخليق کيا ہے، وغيره پھر
  وغيره کہ ہر ايک مخلوق کے بارے ميں ايک ايک کرکے دريافت کرتا پھرے! 

، يعنی اس کے ہر ايک امر اسی طرح کسی کو اس بات کی اجازت نہيں ہے کہ فالں، فالں چيز کا حکم خدا نے کيوں ديا ہے
کے بارے ميں سواالت کرے۔ يہی صورِت حال اس کی طرف سے احکاِم اٰلہيہ کی پابندی کی بجاآوری کے بارے ميں بھی 

ہے، نيز امر و نہی کے بارے ميں بھی، اس لئے کہ وه اپنی مخلوق کی مصلحتوں کو خود ہی بہتر سمجھتا ہے، اور اس نے 
اپنی تخليق، امر و نہی اور بندوں پر احکاِم اٰلہيہ کی پابندی اور اس کی مصلحتوں سے تفصيلی اپنی مخلوق ميں سے کسی کو

طور پر مطلع نہيں فرمايا، البتہ اجمالی طور پر يہی بتايا ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو عبث و بے فائده پيدا نہيں کيا، بلکہ 
عاقلہ و قوِت سامعہ کے ذريعہ ان کی راہنمائی فرمائی ہے۔  انہيں کسی نہ کسی حکمت و مصلحت کے خلق فرمايا ہے، قوتِ 

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: "وما خلقنا السماء و االرض و ما بينھما لعبين" اور ہم نے آسمان اور زمين کو اور، جو کچھ ان دونوں 
قٰنکم عبثا و اکم الينا ال ترجعون" کيا تم ۔ نيز فرمايا ہے کہ: "افحبتم انما خل)١۶کے درميان ہے بيکار و لغو پيدا نہيں کيا (انبياء/

يہ خيال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو يونہی بيکار اور عبث پيدا کيا ہے اور تم ہمارے حضور ميں لوٹ کر نہ آؤ گے؟" 
کی اسی طرح ايک اور مقام پر فرماتا ہے: "انا کلی شٔی خلقٰنہ لقدر" ہم نے يقيناً ہر چيز ايک انداز سے پيدا ) ١١۵(مومنون/

ہے۔ اس کا مقصد يہ ہے کہ ہم نے ہر چيز کو برحق پيدا کيا ہے اور جو جس کا مقام تھا اسے وہيں پر رکھا ہے۔ پھر فرماتا 
ہے: "وما خلقت الجن واالنس اال ليعبدون" اور ميں نے جن و انس کو صرف اس لئے پيدا کيا ہے کہ ميری عبادت کريں 

تھ ادائيگی کے بارے ميں اور اپنی عبادت کے سلسلے ميں فرماتا ہے: لن ينال جبکہ فرائض کی پابندی کے سا) ۵۶(ذاريات/
هللا لحو مھا و ال دمائھا ولکن ينالہ التقوی منکم" خدا تک نہ تو ہرگز ان (قربانی کے جانوروں) کے گوشت اور نہ ہی ان کے 

   )٣٧خون پہنچيں گے، بلکہ اس تک صرف تمہاری پرہيزگاری ہی پہنچے گی۔ (حج/
مقام پر ايک اور بات جو زياده قابل غور ہے وه يہ ہے کہ مثالً هللا تعالٰی نے کسی جانور کو اس دنيا ميں خلق فرمايا ہے اس 

اور اس کے علم ميں ہے کہ اس کی تخليق کی وجہ سے کافر مومن ہو جائيں يا اسے ديکھ کر فاسق تائب ہو جائيں گے، يا 
جہ سے ظالم نصيحت حاصل کريں گے، يا يہ زمين يا آسمان ميں کسی ايک فرد اور مومن فائده اٹھائيں گے، يا پھر اس کی و

عبرت حاصل کرنے والے کے لئے باعث عبرت ہو گا۔ يہ سب کچھ ہم سے مخفی اور پوشيده رکھا گيا ہے۔ ان تمام مصالح 
جھتے ہيں کہ هللا تعالٰی کی کو صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے اور اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ہم تو صرف اجمالی طور پر يہی سم

جميع مخلوق اور اس کی تمام مصنوعات کی غرِض تخليق حکمت پر مبنی ہے۔ نيز کسی چيز کو اس خالق اور صانع نے 
  عبث وفضول و بيکار پيدا نہيں فرمايا۔ 

يره جيسی عبادات اسی طرح فرائض کی پابندی کے ساتھ ادائيگی کے بارے ميں بھی ہم يہی کہيں گے۔ مثالً نماز و روزه وغ
کی بجاآوری اس لئے فرض کی گئی ہے کہ ان سے ہم اس کی اطاعت کا قرب حاصل کرتے ہيں اور معصيت سے دوری 
اختيار کرتے ہيں۔ اسی وجہ سے عبادِت اٰلہی تمام يا بعض عبادت گزاروں کے لئے لطِف خداوندی اور اس کے احسان و 

  مہربانی کا موجب بنتی ہے۔ 
اگرچہ …ات اور علل و اسباب ہم سے مخفی ہيں اور ان کی تفصيالت کے لئے کوئی دليل موجود نہيں ہےجب يہ تمام وجوہ

تو قضا و قدر کے بارے ميں گفتگو …صرف اسی قدر ہميں معلوم ہے کہ تخليق کائنات ميں حکمت خداوندی ہی کارفرما ہے
علل و اسباب اور وجوہات پر گفتگو يا بحث کرنے سے نہی کا مطلب يہ ہو گا کہ مخلوق کے بارے ميں اس کے تفصيلی 

کرنے سے نہی کی گئی ہے جبکہ مطلقاً قضا و قدر کے معنی کے بارے ميں گفتگو کرنے سے نہی نہيں کی گئی، يہ بھی 
اس صورت ميں ہے جب ابو جعفر صدوق کی ذکرکرده اخبار و روايات صحيح ہوں، ا گر صحيح نہ ہوں يا ان کی اسناد 

  ر ايسی صورت ميں قضا و قدر کے بارے ميں گفتگو سے نہی کا تو سوال ہی پيدا نہيں ہو گا۔ مخدوش ہوں تو پھ
ان تمام مذکوره روايات ميں صرف زراره کی حديث صحيح معلوم ہوتی ہے جس کے معنی عقلمند پر مخفی نہيں ہيں، يہ 

عفر صادق عليہ السالم سے بيان کی حديث "عدل" کے عقيدے کی تائيد بھی کرتی ہے اور وه روايت ہے جو حضرت امام ج
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گئی ہے۔ ارشاد فرماتے ہيں: "جب هللا تعالٰی اپنی مخلوق کو محشور فرمائے گا تو ان سے اپنے لئے ہوئے عہد و پيمان کے 
بارے ميں سوال کرے گا، ان سے متعلق اپنی قضا و تقدير کے متعلق سوال نہيں کرے گا" قرآن مجيد نے بھی بتايا ہے کہ 

  اپنے اعمال کی جوابده ہو گی۔" "مخلوق 
يہاں شيخ مغيد کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے اور عالمہ مجلسی فرماتے ہيں: "جو شخص بنده کے مختار اور مجبرو ہونے، 

جبر و اختيار اور قضا و قدر کے بارے ميں وارد ہونے والے شکوک و شبہات کے بارے ميں غور و فکر کرے گا، تو اسے 
کے نہی کرنے کا راز اور فلسفہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا، کيونکہ بہت کم ايسا اتفاق ہوا ہے کہ اس بارے ميں معصوم 

سوائے ان لوگوں کے جنہيں هللا…جس شخص نے اس بارے ميں گہری نظر سے کام ليا ہو اور اس کے قدم نہ ڈگمگائے ہوں
   )٢۴۔ ٢٢حديث  ١٠١ص ٩٧ص ۵بحاراالنوار جلد …"(کريم نے اپنے فضل و کرم سے بچا ليا ہو

  عالمہ طبا طبائی کی قضا کے بارے ميں تفصيلی گفتگو
عالم اسالم کے مشہور مفسر عالمہ طباطبائی قضا کے بارے ميں تين پہلوؤں سے تفصيلی گفتگو کے ضمن ميں فرماتے ہيں:

اپنے…اور تکوينی امور ۔ قضا کے معنی کيا ہيں اور اس کی کيا حدود ہيں؟ اس سلسلے ميں عرض ہے کہ ظاہری حوادث١"
دو حالتوں سے خالی نہيں ہيں۔ الف: وه علل و اسباب کی تکميل اور تمام رکاوٹوں کے برطرف…اسباب و علل کے پيش نظر

ہونے سے پہلے ہوتے ہيں۔ ب: ان علل و اسباب کی تکميل اور رکاٹوں کے برطرف ہو جانے کے بعد ہوتے ہيں۔ پس جو 
رے ميں يہی کہا جائے گا کہ ان کا نہ تو معرِض وجود ميں آنا حتمی اور يقينی ہوتا ہے اور نہامور پہلے ہوتے ہيں ان کے با

ہی عدم وجود متعين اور يقينی ہوتا ہے، بلکہ ان کے "وجود" اور "عدم وجود" کی طرف نسبت يکساں ہوتی ہے، يعنی ممکن 
  ہے کہ وجود ميں آ جائيں اور ممکن ہے کہ وجود ميں نہ آئيں۔ 

اسباب و علل کی تکميل اور موانع کے برطرف ہونے کے بعد جو واقعات وجود ميں آتے ہيں ان کے بارے ميں ہر قسم ليکن 
کے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہيں اور وه ابہام کی حالت پر باقی نہيں رہتے بلکہ ان کا وجود حتمی اور متعين ہو جاتا 

کوئی رکاوٹ موجود ہو تو پھر اس کا "عدم وجود" حتمی اور يقينی  ہے جبکہ اس کے برعکس اگر اسباب موجود نہ ہوں يا
  ہوتا ہے۔ 

ہمارے ظاہر افعال بھی اسی نوعيت کے ہوتے ہيں۔ جب تک ہم کسی کام کی ادائيگی کا اقدام نہيں کريں گے اور اسے نہيں 
درميان معلق اور شک و  کے…واقع ہونے اور واقع نہ ہونے…کر گزريں گے، اس وقت تک وه کام "وقوع" اور "الوقوع"

تردد کی حالت پر باقی رہتا ہے۔ ليکن جب تمام اسباب اور وسائل مہيا ہو جائيں اور ہمارا اراده بھی حتمی ہو جائے، کسی قسم 
کی رکاوٹ کی وجہ سے کسی اور بات کا انتظار بھی باقی نہ رہے تو پھر "امکان" و "تردد" کے دونوں اطراف ميں سے 

  صورت عمل ميں آ جاتی ہے اور ہم اس کام کو کر گزرتے ہيں۔  ايک يعنی وجود کی
ہمارے ظاہری اعمال و افعال و واقعات کی طرح ہمارے اعتباری واقعات و اعمال و افعال کی کيفيت ہے۔ مثالً جب کسی چيز 

ر اپنا حق کی ملکيت کے بارے ميں دواشخاص يا دو فريضوں کے درميان کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے اور ايک اس پ
ملکيت جتاتا ہے تو اس چيز کی ملکيت دونوں فريقوں کے بارے ميں "ممکن" اور "مشکوک" ہو جاتی ہے۔ ليکن جب وه اس 

بات پر متفق ہو جاتے ہيں کہ اس کا فيصلہ کسی حاکم يا قاضی سے کرايا جائے اور وه بھی کسی ايک فريق کے حق ميں 
کی دونوں ‘ سے محروم کر ديتا ہے تو الزمی طور پر "امکان" و "شک فيصلہ دے ديتا ہے۔ يعنی دوسرے فريق کواس

اطراف ميں سے ايک کا خاتمہ ہو جاتا ہے، يعنی ايک فريق مالک اور دوسرا محروم ہو جاتا ہے۔ گويا ايک کے ساتھ متعين 
  اور دوسرے سے منقطع ہوجاتا ہے،۔ 

پر "مجاز" کے معنی کو استعمال کيا گيا ہے کيونکہ "قولی  بنا بريں اس قسم کے مواقع ميں يہ بات کہی جاتی ہے کہ يہاں
کی مانند "تعيين عملی" بھی ہے جو ظاہر ميں تنازع کے فيصلے کی صورت ميں …حاکم اور، قاضی کے فيصلے…تعيين"

  کہتے ہيں۔ …يا فيصلہ…بيان ہوئی ہے۔ يہی وه چيز ہے جسے ہم "قضا"
الت اپنے وجود کے لحاظ سے ذات خداوند متعال سے متعلق بلکہ درحقيقت چونکہ اس کائنات ميں وقوع پذير ہونے والے حا

اسی کا فعل ہوتے ہيں اسی لئے يہ دونوں کيفيتيں يعنی "امکان" اور "تعيين" بھی ان ميں واقع ہوتے ہيں، بايں معنی کہ ہر 
ئے اور وجود کی دولت سے موجود اور ہر واقعہ جس کے بارے ميں خدا يہ نہ چاہے کہ وه کتم عدم سے منصہ شہود پر آ

ماال مال نہ ہو تو وه اسی طرح "امکان" اور "تردد" کی حالت ميں "وقوع" اور "الوقوع" يا "وجود" اور "عدِم وجود" کی 
  کيفيت سے دوچار رہتا ہے۔ 

ر اس سے ہر ليکن جونہی وه کسی کو عالِم وجود ميں النا چاہتا ہے تو اس کے لئے تمام علل و اسباب فراہم کر ديتا ہے او
طرح کی رکاوٹيں برطرف کر ديتا ہے، پھر "موجود ہونے" کی حالت کے سوا اس کے لئے اور کسی قسم کا انتظار نہيں 
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رہتا۔ پس اسے عدم سے وجود ميں لے آتا ہے اور وه "موجود" ہو جاتا ہے۔ اس طرح مشيت حق اور اس کی طرف سے علل 
  ايک طرف کا تعين ہوتا ہے اور اسی کو "قضائے الٰہی" کہا جاتا ہے۔ و اسباب کی فراہم آوری ان دو اطراف ميں سے 

بعينہ يہی دونوں کيفيتيں "تشريح" کے معاملے ميں بھی پائی جاتی ہيں۔ مسائل شرعيہ ميں بھی هللا کے قطعی حکم کے بارے 
کوينی اور قضائے ميں بھی يہی صورت حال ہوتی ہے۔ اسے بھی "قضائے اٰلہی" کہتے ہيں۔ قرآن مجيد ميں قضائے ت

تشريحی دونوں کا ذکر ہے اور ہر دو کو قضا سے تعبير کيا گيا ہے۔ قضائے تکوينی کے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے: "واذ 
اقضی امرا فانما يقول لہ کن فيکون" جب کسی کام کا کرنا ٹھان ليتا ہے تو اس کے لئے کہہ ديتا ہے کہ ہو جا، پس وه ہو جاتی

اسی طرح فرماتا ) ١٢سات آسمان بنائے (حم سجده/…پھر اس نے…" رماتا ہے "فقضھن سبع سمٰواتنيز ف) ١١٧ہے (بقره/
يا فرماتا ہے: ) ۴١ہے: "قضی االمر الذی تستفٰين" جس امر کو تم دونوں دريافت کرتے تھے وه پورا ہو چکا (يوسف/

ی اسرائيل سے اسی کتاب (توريت) ميں مقرر اور ہم نے بن…" "وقضينا الی بنی اسرائيل فی الکٰتب لتفسدن فی االرض مرتين
   )۴کر ديا تھا کہ تم لوگ روئے زمين پر دو مرتبہ فساد پھيالؤ گے (بنی اسرائيل/

  اسی طرح قضائے تکوينی سے متعلق دوسری کئی آيات ہيں۔ 
حکم ديا ہے کہ اس  قضائے تشريحی کے متعلق اشاد فرماتا ہے: "وقضی ربک االتعبدوا اال اياه" يعنی تمہارے پروردگار نے

يا فرماتا ہے: "ان ربک ليقضی بينھد يوم القيٰمة فيما کانوافيہ يختلفون") ٢٣کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا (بنی اسرائيل/
اس ميں شک نہيں کہ جن باتوں ميں يہ (دنيا ميں) باہم اختالف کيا کرتے تھے قيامت کے دن تمہارا پروردگار ان کا فيصلہ کر

اسی طرح فرماتا ہے: "وقضی بينھم بالحق و قيل الحمدهللا رب العالمين" اور لوگوں کے درميان ٹھيک ) ٩٣يونس/دے گا (
، البتہ اس آيت ميں اور اس سے پہلی )٧۵ٹھيک فيصلہ کر ديا جائے گا، اور يہی صدا بلند ہو گی الحمد  رب العالمين (زمر/

  ک لحاظ سے تکوينی ہے۔ آيت ميں "قضا" ايک لحاظ سے تشريحی ہے اور اي
پس جيسا کہ آپ ديکھ رہے ہيں مذکوره آيات کريمہ ان دونوں عقلی کيفيتوں کے صحيح ہونے کی تصديق کر رہی ہيں، 

کا نام ديتی ہيں، اور ان کی شرعی احکام …فيصلہ…ظاہری موجودات کو خدا کے افعال ہونے کی حيثيت سے خدائی "قضا"
حی افعال" سے موسوم کرتی ہيں۔ نيز ہر حکم کو جو اس کی ذات کی طرف منسوب ہےکی حيثيت سے ان کو خدا کے "تشري

  "قضا" کہتی ہيں، اس طرح ان دونوں عقلی کيفيتوں کی تصديق کر رہی ہيں۔ 
اسی طرح بہت سے دوسرے مقامات پر اسی قضا کو "حکم" اور "قول" سے بھی تعبير کيا گيا ہے، البتہ اس صورت ميں 

خاص اسی (خدا) کا ہی …فيصلہ…بھی کارفرما ہيں۔ مثالً ارشاد ہوتا ہے: "االلہ الحکمہ" آگاه رہو حکمکئی ديگر وجوہات 
يا فرماتا ہے: "وهللا يحکم ال معقب لحکمہ" اور خدا جو چاہتا ہے حکم ديتا ہے۔ اس کے حکم کا کوئی ٹالنے ) ۶٢ہے (انعام /

) ٢٩ا يبدل القول لدی"ميرے نزديک قول بدال نہيں جا سکتا (ق/اسی طرح قول کے بارے ميں ہے کہ "م) ۴١واال نہيں (رعد/
   )٨۴اور فرماتا ہے "والحق اقول" اور ميں کہتا ہوں (ص/

  ۔ قضا کے معنی ميں فلسفی نظريہ٢
اس ميں شک نہيں ہے کہ "غليت اور معلوليت" کا قانون اپنی جگہ پر اٹل اور ناقابل ترديد ہے اور ہر موجود ممکن خداونِد 

ان کا معلوم ہے۔ يہ ايک الگ بات ہے کہ وه معلول يا تو بالواسطہ ہے يا پھر کئی واسطوں کے ذريعہ سے ہوتا ہے۔ اس سبح
ميں بھی شک نہيں کہ جب معلول کو اپنی علت تامہ کی طرف نسبت دی جائے گی تو وه اس علت کے لحاظ سے ضروری 

اس لئے کہ جب تک کوئی موجود …کا حامل ہوتا ہےاگرچہ وه بذات خود امکان کی نسبت …اور واجب بن جائے گا
"واجب" نہيں ہو گا اس وقت تک "موجود" نہيں کہال سکتا۔ ليکن اگر معلول کو اس علت کی طرف نسبت نہ ديں اور اس سے
اس کا تقابل نہ کريں تو وه صرف امکان ہی کی حد تک محدود رہے گا۔ اس کے عالوه اسے اور کوئی نسبت نہيں دی جائے 

۔ خواه وه بذاِت خود کسی اور چيز سے تقابل کے بغير ديکھا جائے، جيسے ممکنہ کيفيتيں ہوتی ہيں، يا اس کی علت کے گی
بعض اجزا سے اس کا تقابل کيا جائے۔ دونوں صورتوں ميں "ممکن" ہی ہو گا۔ کيونکہ جب تک ا س کی علت کے تمام اجزا 

۔ ليکن اگر يہ فرض کرليا جائے کہ وه موجود ہو گا تو اس يقيناً اس کی موجود نہ ہوں اس وقت تک وه "واجب" نہيں ہو سکتا
  علت کے اجزا مکمل اور اس کی علت "علت تامہ" کہالئے گی، اور يہ چيز اس فرض کے خالف ہوگی۔ 

چونکہ "ضرورت" اور "وجوب"، "امکان" کے دو اطراف ميں سے ايک طرف کے متعين ہونے کا نام ہے لٰہذا يہ بات 
ہو جاتی ہے کہ تمام ممکنات کے لئے وجوب اور ضرورت خداوند عالم کی طرف سے ايک "عمومی قضا" کہالئے  ناگزير

گی، اس لئے کہ يہ ضرورت خداوند تعالٰی کی طرف منسوب ہے اور اسی نسبت کے لحاظ سے سلسلٔہ ممکنات کے لئے خدا 
د متعال کی "قضائے خصوصی" ہو گی کيونکہ ہمکی عمومی قضا کہالئے گی۔ نيز ہر موجودات کے ساتھ "ضرورت" خداون

  پہلے بتا چکے ہيں کہ قضا سے مراد "امکان" اور "ابہام" کے دو اطراف ميں سے ايک کا تعين ہے۔ 
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اسی سے يہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ "قضا" کی صفت جو صفاِت خداوادی ميں سے ايک ہے، اس کی صفت ذاتی نہيں 
بتا چکے ہيں کہ يہ افعال خداوندی موجودات عالم سے ہے اور اس کی طرف منسوب ہونے بلکہ صفِت فعلی ہے کيونکہ ہم 

  کی وجہ سے جو کہ علت تامہ ہے اس سے جدا ہو سکتی ہے۔ 

  ۔ روايات کے لحاظ سے قضا کے معنی
ے اپنی کتابہمارے مذکوره معنی کی تائيد ميں بہت سی روايات موجود ہيں۔ جن ميں سے ايک وه روايت بھی ہے جو برقی ن

"محاسن" ميں اپنے والد سے نقل کی ہے، انہوں نے ابن ابی عمير سے اور انہوں نے ہشام بن سائم سے نقل کيا ہے۔ وه کہتے
  ہيں کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا: 

ے کے بعد اس کی قضا متعين "خداوند عالم جب کسی چيز کو ايجاد کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے مقدر فرماتا ہے، مقدر کرن
   )٢۴٣محاسن برقی ص …(کرتا ہے، جب قضا متعين کر لی جاتی ہے تو پھر اس کا اجرا فرماتا ہے"

اسی طرح برقی ہی نے محاسن ميں اپنے والد سے، انہوں نے ابن ابی عمير سے اور انہوں نے ابن اسحاق سے روايت کی 
م نے علی بن يقطين کے آزادکرده غالم يونس سے فرمايا: "يونس! قدر کے ہے۔ وه کہتے ہی کہ: امام ابوالحسن عليہ السال

مسئلہ کو نہ چھيڑو!" اس نے عرض کيا: "ميں نے اس بارے ميں زياده تو کچھ نہيں صرف اتنا کہا ہے کہ: صرف وہی چيز 
تی ہے، قضا کا بھی اس ہی وجود ميں آتی ہے جس کا خدا اراده فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی مشيت بھی کارفرما ہو

  ميں دخل ہوتا ہے اور تقدير کا بھی تعلق ہوتا ہے" 
امام نے فرمايا: "ميں اس بات کا قائل نہيں ہوں، بلکہ ميں يہ کہتا ہوں کہ کوئی چيز اس وقت تک معرض وجود ميں نہيں آتی 

کے بعد تقدير متعين ہوتی ہے اور  جب تک کہ پہلے خدا کی مشيت ميں نہ ہو، مشيت کے بعد اس کا اراده ہوتا ہے، ارادے
  چوتھے مرحلے ميں قضا کا تعلق ہوتا ہے۔" 

کيا تم جانتے ہو کہ "مشيت" سے کيا مراد ہے؟" عرض کيا: "نہيں!" فرمايا: "کسی کام کا عزم کر لينا مشيت ’پھر فرمايا: 
ں جانتا۔" فرمايا: "اسی چيز کو اپنی مشيت کہالتا ہے۔" پھر فرمايا: "جانتے ہو کہ "اراده" کا کيا مقصد ہے؟" عرض کيا: "نہي

کے مطابق مکمل کرنا!" پھر فرمايا: "معلوم ہے کہ "قدر" کيا ہوتی ہے؟" عرض کيا: "معلوم نہيں ہے!" فرمايا: "خدا کی 
وه ہندسہ ہے جس ميں طول، عرض اور بقا کی مدت متعين کی جاتی ہے۔" پھر فرمايا: "جب خداوند عالم کسی …تقدير…قدر

کو چاہتا ہے تو پہلے اس کا اراده کرتا ہے، پھر اس کی تقدير متعين کرتا ہے، اس کے بعد اس کی قضا کو عمل ميں التا چيز 
ہے اور اس کی نوعيت کو واضح فرماتا ہے اور جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اسے اجرا کے مرحلہ ميں لے آتا ہے۔" 

   )٢۴۴(محاسن برقی ص 
ذريعہ آنجناب ہی سے نقل ہے کيا گيا ہے کہ آپ نے فرمايا: "کوئی چيز اس وقت تک معرِض ايک اور روايت ميں يونس کے

وجود ميں نہيں آتی جب تک اس کے بارے ميں خدا کی مشيت، اراده قدر اور قضا واقع نہ ہو۔" ميں نے عرض کيا: "مشيت 
ا کيا مطلب ہے؟" فرمايا: "اسے پائہ ثبوت تک کے کيا معنی ہيں؟" فرمايا: "ہر کام کی ابتدا" ميں نے پھر پوچھا: "اراده ک

پہنچانا۔" ميں نے کہا: "قدر کيا ہوتی ہے؟" فرمايا: "اسی چيز کے طول و عرض کے خدوخال متعين کرنا۔" ميں نے پھر 
عرض کيا: "قضا کيا ہوتی ہے؟" فرمايا: "اگر مشيت، ارادے اور قدر کے بعد اس پر قضا کو جاری کرتا ہے تو اسے اجرا 

مرحلے ميں لے آتا ہے اور وه چيز اپنا وجود اختيار کر ليتی ہے اور اسے روکنے واال کوئی نہيں ہوتا۔" (محاسن برقی  کے
   )٢۴۴ص 

شيخ صدوق کی کتاب "التوحيد" ميں دقاق سے، انہوں نے کھينی سے، انہوں نے ابن ابی عامر سے اور انہوں نے معلٰی سے 
السالم سے کسی نے پوچھا "خدا کا علم کس طرح کا ہوتا ہے؟" فرمايا: "خدا پہلے  روايت کی ہے وه کہتے ہيں: امام عليہ

جانتا ہے پھر اس کی مشيت کا اس سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر وه اراده کرتا ہے، چوتھے مرحلے پر اس کی تقدير متعين کرتا
لم اسی چيز کا اصرار کرتا ہے جس اور پھر قضا کے حوالے کر ديتا ہے۔ اس کے بعد اسے کر گزرتا ہے۔ پس خداوند عا

کے بارے ميں اس کی قضا ہوتی ہے اور اسی چيز کی قضا مقرر کرتا ہے جس کے بارے ميں اس کی تقدير مقرر کر ديتا 
  ہے اور اسی چيز کو مقدر کرتا ہے جس کے بارے ميں اس کااراده ہوتا ہے۔ 

مشيت کے ساتھ، اس کی تقدير اس کے ارادے کے ساتھ، اس لٰہذا هللا کی مشيت اس کے علم کے ساتھ، اس کا اراده اس کی 
  ؟) کی تقدير کے ساتھ اور اس کا اجرا اس کی قضا کے ساتھ مل کر عمل ميں آتے ہيں۔" (…کی 

نتيجة علم اٰلہی کا مرتبہ مشيت پر مقدم ہوتا ہے اور مشيت دوسرے مرتبہ ميں ليکن ارادے پر مقدم ہوتی ہے جبکہ اراده 
ليکن تقدير سے مقدم ہوتا ہے اور تقدير، اجرأ کے ذريعہ قضا کو عمل ميں التی ہے۔" (توحيد صدوق ص  تيسرے مرتبہ پر

   )٩حديث  ٣٣۴
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پس جب تک قضائے اٰلہی اجرا کے مرحلہ تک نہيں پہنچتی اس وقت تک "بدا" کی منزلوں ميں رہتی ہے، اور ايسی منزلوں 
مشيت، ارادے اور تقدير سے تو تعلق حاصل کر چکی ہو ليکن اجراء  ميں يہ بات ممکن ہوتی ہے کہ ايک چيز خدا کے علم،

کے مرحلے تک نہ پہنچے اور خدا اسے معرض وجود ميں نہ لے آئے، ليکن اگر اجرا، قضا کے مرحلے تک پہنچ جائے تو
  پھر "بدا" نہيں ہوتی۔ 

کو مشيت پر اسی طرح ہر ايک کو مذکوره ترتيب جو کہ روايات ميں بيان کی گئی ہے اور مشيت کو علم، اور ارادے 
دوسرے پر ترتيب کے ساتھ ذکر کياگيا ہے يہ عقلی ترتيب ہے، اس لئے کہ عقل اس کے عالوه ترتيب کو صحيح نہيں جانتی۔

اس کتاب (التوحيد) ميں اسناد کے ساتھ نباتہ سے روايت کی گئی ہے کہ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم ايک ايسی ديوار 
اٹھ کھڑے ہوئے جو گرنے لگی تھی۔ کسی شخص نے کہا: "اميرالمومنين! آپ خدا کی قضا سے بھاگ رہے کے پاس سے 

  ہيں؟" فرمايا: "ہاں! خدا کی قضا سے فرار کرکے اس کی قدر کی طرف جا رہا ہوں۔" 
مال ہوتا ہے کہ تقدير، مفسرالميزان فرماتے ہيں: چونکہ خدا کی "قدر" اس کی تقدير کو حتمی نہيں بناتی، اور ا س بات کا احت

واقع نہ ہو، ليکن قضائے اٰلہی، اپنے تقاضوں تک پہنچ کر رہتی ہے، اس سے کوئی راِه چاره نہيں ہوتی، اور اس بارے ميں 
   )٧۵تا ص  ٧٢ص  ١٣"آئمہ اہل بيت" عليہم السالم سے وارد ہونے والی روايات بکثرت ملتی ہيں، (الميزان جلد 

  درانسان کيلئے قضا و ق)٢(
۔ نطفہ کے شکم ميں ٹھہر جانے کے چاليس دن بعد ايک فرشتہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے: "پروردگار! کيا١۶٧۶٢

لکھوں؟ بدبخت يا نيک؟ نر يا ماده؟" حکِم اٰلہی کے مطابق وه نيک يا بدبخت اور نر يا ماده لکھ ديتا ہے، اسی طرح اس کے 
  ت زندگی کے بارے ميں لکھ ديتا ہے۔ عمل، اثرات، مصيبت، رزق اور اجل۔ مد
   ۵٢٢(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ انسان کی رحم ميں تکميل کے بارے ميں فرمايا: "جب شکم مادر ميں بچے کے چار مہينے مکمل ہو جاتے ہيں تو ١۶٧۶٣
کرنا چاہتا ہے، نر يا ماده؟" پس  هللا تعالٰی دو خالق فرشتوں کو بھيجتا ہے جو عرض کرتے ہيں: "پروردگارا! اسے کيا پيدا

جو حکم ملتا ہے (وه لکھ ديتے ہيں) پھر پوچھتے ہيں: "پروردگارا! شقی (بدبخت) يا سعيد (نيک بخت)؟ " پھر جو حکم ملتا 
ہے (لکھ ديتے ہيں)۔ اس کے بعد عرض کرتے ہيں: "خداوندا! اس کی اجل و رزق کيا ہونا چاہئيں؟" اس کے ہر قسم کے 

  تعالٰی سے دريافت کرتے ہيں اور اس کی دونوں آنکھوں کے درميان ميثاق کو لکھ ديتے ہيں۔ حاالت هللا 
   ٣حديث  ١٣ص  ۶(امام محمد باقر عليہ السالم) کافی جلد 

۔ پھر دونوں فرشتوں کی طرف سے وحی ہوتی ہے: "اس کے لئے ميری قضا و قدر اور ميرے امر کا نفاذ لکھ دو ١۶٧۶۴
دا" کو بھی مشروط کر دو۔" وه عرض کرتے ہيں: "خداوندا! ہم کيا لکھيں؟" هللا تعالٰی ان کی طرف بلکہ ميری طرف سے "ب

وحی فرماتا ہے: "تم دونوں اپنا سر اس کی ماں کے سر کی طرف اٹھاؤ۔ جب وه اپنا سر اوپر اٹھاتے ہيں تو اس کی ماں کی 
ی صورت، زينت، اجل اور ميثاق کو لکھا ديکھتے ہيں، پيشانی کے ساتھ ايک لوح کو لگتا ہوا ديکھتے ہيں جس ميں ا س ک

  نيز يہ کہ وه سعيد ہے يا شقی، يہ بھی اس ميں تحرير ہوتا ہے اسی طرح دوسرے تمام متعلقہ امور مکتوب ہوتے ہيں۔ 
   ۴حديث  ١۴ص  ۶(امام محمد باقر عليہ السالم) کافی جلد 

  تخليق کی ابتداء"  باب "انسانی ١٢ص  ۶قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: کافی جلد 
  نيز عنوان "سعادت" اور عنوان "بدبختی" 

  هللا کا اراده اور قضا)٣(
   قرآن مجيد

   )٣٠عليما حکيما۔ (دہر/…………………………وما تشآء ون
  ترجمہ۔ اور تم تو کچھ چاہتے ہی نہيں مگر وہی جو هللا چاہتا ہے۔ بے شک هللا بڑا واقف کار، صاحِب حکمت ہے۔ 

   )٢٩رب العالمين (تکوير/……………………………وما تشآ ء ون 
  ترجمہ۔ اور تم تو کچھ چاہتے ہی نہيں مگر وہی جو عالمين کا پروردگار هللا چاہتا ہے۔ 

   )١١ان هللا ال يغير مابقوم حتی يغيرو اما بانفسھم۔ (رعد/
  نہيں ڈالتا۔  ترجمہ۔ جو کسی قوم کو حاصل ہو جب تک لوگ خود اپنی حالت ميں تغير نہ ڈاليں، هللا ہرگز تغير

  
   حديث شريف
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۔ خداوند عالم فرماتا ہے: "جب کسی آبادی ميں رہنے والے يا کسی گھر کے مکين يا کسی گاؤں ميں مقيم کوئی ١۶٧۶۵
شخص معصيت پر قائم رہتا ہے جسے ميں پسند نہيں کرتا، پھر وه اپنے اندر تبديلی پيدا کرکے ميری اطاعت کی طرف پلٹ 

ہے، تو ميں بھی اسے اپنے عذاب سے پلٹا ليتا ہوں جو اسے ناپسند ہوتا ہے اور اپنی رحمت کی آتا ہے جو مجھے محبوب 
  طرف لے آتا ہوں جو اسے محبوب ہوتی ہے۔" 

   ۴۴١۶۶(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ۔ جيسے تم ہو گے ويسے ہی لوگ تم پر حکمرانی کريں گے۔ ١۶٧۶۶

   ١۴٩٧٢(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ۔ جب خداوند عالم کسی قوم کو خراب کرنا چاہتا ہے تو اس کے تمام امور ان کے دولتمندوں کے سپرد کر ديتا ہے ١۶٧۶٧

   ١۴٩٧٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ اصحاِب رسول کی تعريف ميں فرماتے ہيں: "جب خداونِد عالم نے ہماری (نيتوں کی) سچائی ديکھ لی، تو اس نے ١۶٧۶٨

ارے دشمنوں کو رسوا ارو ذليل کيا اور ہماری نصرت و تائيد فرمائی يہاں تک کہ پختگی سے سينہ ٹيک کر اپنی جگہ پر ہم
  جم گيا اور اپنی منزل پر برقرار ہو گيا، 

   ٣٣ص  ۴۔ شرح ابن ابی الحديد جلد ۵۶(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
چے صبر کو ديکھ ليا تو ہمارے دشمنوں کو ذليل و رسوا کيا اور ہماری نصرت ۔ پس جب هللا تعالٰی نے ہمارے س١۶٧۶٩
  فرمائی۔ 

   ٢۵٩ص  ٢(حضرت علی عليہ السالم)، نہج السعاذده جلد 
۔ جب مدائن کے کھنڈرات کے قريب سے گزرے تو فرمايا: "يہاں کے رہنے والے لوگ ايک زمانہ ميں اس جگہ ١۶٧٧٠

ان کے مالک ہيں، ان لوگوں نے خدا کی حرام کرده چيزوں کو حالل سمجھ ليا تھا کے مالک تھے ليکن اب دوسرے لوگ 
  جس کے نتيجے ميں ان پر عذاب نازل ہوا لٰہذا تم ہرگز حرام کو حالل نہ سمجھنا ورنہ تم پر بھی عذاب نازل ہو گا۔" 

   ۴۴٢٢٨(حضرت علی عليہ السالم) کنزالعمال حديث 
هللا تعالٰی نے تم پر احسان کيا ہے اور اپنی نصرت و حمايت کے ’؟’ے بعد فرمايا: ۔ مارقين کے فتنے کو کچلنے ک١۶٧٧١

  ذريعہ تمہيں عزت بخشی ہے۔ لٰہذا اب تم فوراً دشمن کا رخ کرو اور اس کی طرف چل پڑو۔" 
کی انياں ٹوٹ يہ سن کر ساتھيوں نے کہا: "يااميرالمومنين! ہماری تلواريں کند ہو چکی ہيں، تير ختم ہو چکے ہيں، نيزوں 

چکی ہيں، لٰہذا اجازت ديں تاکہ ہم اچھی طرح تياری کر ليں!" اس پر آپ نے فرمايا: "يقوم ادخلوا االرض المقدسة التی کتب 
هللا لکم وال ترتدوا علی ادبار کم فتنقلبوا ٰخسرين" يعنی اے ميری قوم اس مقدس زمين ميں جاؤ جہاں خدا نے تمہاری تقدير ميں

   )٢١ی ہے، اور (دشمن کے مقابلے ميں) پيٹھ نہ کرو۔ اس ميں تم خود الٹا گھاٹا اٹھاؤ گے (مائده/(حکومت) لکھ د
   ۴٢٠ص  ٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج السعاده جلد 

۔ خدا کی قسم! مجھے اس بات کا انديشہ ہے کہ کہيں يہ (معاويہ کی) قوم تم پر اس وجہ سے غالب نہ آ جائے کہ وه ١۶٧٧٢
زمين ميں اصالح کئے ہوئے ہے، جبکہ تم نے اپنی سرزمين پر فساد برپا کيا ہوا ہے۔ وه امانتوں کو ادا کرتی ہے تو اپنی سر

جبکہ تم امانتوں ميں خيانت کرتے ہو، وه اپنے پيشوا کی اطاعت کرتی ہے جبکہ تم اپنے امام کی نافرمانی کرتے ہو، وه 
  باطل پر مجتمع ہے اور تم حق پر اکٹھے نہيں ہو۔ 

   ۵٨٠ص  ٢(حضرت اميرالمومنين علی عليہ السالم) نہج السعاده جلد 
ميں ديکھ رہا ہوں کہ وه اجتماعيت کی صوت ميں …۔ ميں تو اس (معاويہ کی) قوم کو تم پر غالب آتے ديکھ رہا ہوں١۶٧٧٣

  مانی کر رہے ہو۔ ره رہے ہيں اور تم پراگنده و منتشر ہو۔ وه اپنے پيشوا کی اطاعت کر رہے ہيں اور تم ميری نافر
   ۵٨۵ص  ٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج السعاده جلد 

  کا تمام خطبہ مالحظہ ہو۔  ٢٠ ٢قوِل مٔولف: نہج السعاده جلد 
۔ "خبردار! ميری يہ بات ياد رکھو کہ ميرے بعد تم مصيبتوں اور آزمائشوں سے ہميشہ دوچار رہو گے کہ حتٰی کہ ١۶٧٧۴

اپنے زمانے کے لوگوں کے درميان پرندے کے بچے سے بھی زياده ناتواں و رسوا ہوں  ميرے چاہنے والے اور تابعدار
گے!" آپ سے پوچھا گيا: "اس کی کيا وجہ ہو گی؟" فرمايا: "يہ سب تمہارے ہاتھوں کا کيا دھرا ہو گا۔ تم دين کے معاملہ 

جائے، تم ميں سے کوئی شخص کمر  ميں پستی پر راضی ہو جاؤ گے ليکن جس وقت ظالم رہنماؤں سے ظلم و جور عام ہو
ہمت باندھ کر اپنی جان خدا کے ہاتھوں بيچ دے اور جہاد کے ذريعے اپنا حق حاصل کر لے تو ديِن خداوندی استوار اور 

  پائيدار ہو جائے گا۔" 
   ٢٩٨ص  ٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج السعاده جلد 
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جان کو پيدا کيا، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا آسان ہے ليکن  ۔ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کيا اور١۶٧٧۵
اختالف کا ہٹانامشکل ہے۔ لٰہذا جب لوگوں کے درميان اختالف پيدا ہو جائے تو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ ميں 

  ميری جان ہے اگر ان پر بجو بھی جھپٹ پڑيں تو ان پر غالب آ جائيں۔ 
   ٣١۴۵٢مال حديث (حضرت علی عليہ السالم) کنزالع

۔ يہاں تک کہ جب حکم قضا نے مصيبت کا زمانہ ختم کر ديا تو انہوں نے بصيرت کے ساتھ تلواريں اٹھا ليں اور ١۶٧٧۶
  اپنے ہادی کے حکم سے اپنے رب کے احکام کی اطاعت کرنے لگے۔ 

   ١۵٠(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
   ٣باب  ٨۴ص  ۵، بحاراالنوار جلد (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو! باب "قدر"

  نيز باب "فساد" 
  

  هللا تعالٰی نے مومن کے لئے جو قضا مقرر کی ہے وه اس کے لئے بہتر ہے 
۔ هللا تعالٰی نے حضرت موسٰی کے ساتھ راز و نياز کی باتوں ميں فرمايا: "اے موسٰی! ميں نے اپنی کوئی مخلوق ١۶٧٧٧

دے سے بڑھ کر محبوب ہو۔ ميں نے اس کی بہتر سے بہتر چيزوں کے لئے آزمائش ايسی پيدا نہيں کی جو مجھے مومن بن
کی ہے، ميں اپنے مومن بندے کی مصلحتوں سے واقف ہوں۔ اسے چاہئے کہ ميری آزمائشوں پر صبر کرے، ميری نعمتوں 

  کا شکر کرے اور ميری قضا پر راضی رہے، تو ميں اسے اپنے "صديقين" ميں لکھ دوں گا۔" 
   ١٠ة حديث ٣٠ص  ٨٢امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (حضرت 
تم مجھ سے پوچھتے نہيں کہ ميں ’۔ ايک دن آپ اس قدر ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمايا: ١۶٧٧٨

ر تعجب ہوا ہے جسکيوں ہنسا؟" لوگوں نے عرض کيا: "يارسول هللا! ارشاد فرمائيے!" فرمايا: "مجھے اس مسلمان شخص پ
  کے بارے ميں هللا جو بھی قضا مقرر فرماتا ہے وه اس کے انجام کے لئے بہتر ہی ہوتی ہے۔" 

   ١۵حديث  ۴٣٩(حضرت رسول اکرم) امالی صدوق ص 
  ۔ هللا تعالٰی کی ہر قضا ميں مومن کے لئے سراسر بہتری ہوتی ہے۔ ١۶٧٧٩

   ۴٢يث حد ١۴١(رسول اکرم) عيون اخبار الرضا جلد اول ص 
  ۔ هللا تعالٰی کی قضا ميں مومن کے لئے ہر طرح کی بہتری ہے۔ ١۶٧٨٠

   ١١٨حديث  ۵٨(امام محمد باقر عليہ السالم) التميحص ص 
۔ مجھے مومن پر تعجب ہے کہ خداوند عالم اس کے لئے جو بھی قضا مقرر فرماتا ہے اس کے لئے بہتر ہوتی ہے ١۶٧٨١

ر اسے کسی مصيبت ميں مبتال فرماتا ہے تو يہ اس کے گناہوں کے لئے کفاره ہوتا خواه اسے اس سے خوشی ہو يا غم۔ اگ
  ہے اور اگر اسے عطا کرتا ہے يعنی عزت ديتا ہے تو يہ اس کی بخشش ہوتی ہے۔ 

   ۴٨(حضرت رسول اکرم) تحف العقول ص 
ہے وه ہر حالت ميں اس کے لئے ۔ مجھے مسلمان پر تعجب ہوتا ہے کہ خداونِد عالم اس کے لئے جو قضا بھی فرماتا١۶٧٨٢

بہتر ہوتی ہے، خواه اسے مقراضوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ديا جائے، پھر بھی اس ميں اس کی بہتری ہوتی ہے۔ اسی طرح 
  خواه وه مشرق و مغرب کا مالک بن جائے تو پھر بھی اس کے لئے اس ميں بہتری ہی ہوتی ہے۔ 

   ٨حديث  ۶٢ص  ٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 
۔ مومن کے لئے ہر طرف سے بہتری ہی ہوتی ہے، اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ديئے جائيں پھر بھی اس کے لئے١۶٧٨٣

  بہتری ہتی ہے اور اگر وه روئے زمين کا مشرق سے مغرب تک حاکم بن جائے پھر بھی اس کے لئے بہتری ہوتی ہے۔ 
   ١٠٩حديث  ۵(امام موسٰی کاظم عليہ السالم) التمحيص ص 

۔ هللا تعالٰی مومن کے لئے جو قضا مقرر فرماتا ہے اور وه اس پر راضی ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کے لئے اپنی ١۶٧٨۴
  قضا ميں بہتری مقرر فرما ديتا ہے۔ 

   ١٢٣حديث  ۵٩(امام جعفر صادق عليہ السالم) التمحيص ص 
مت ميں حاضر ہوئے اور عرض کيا کہ خدا سے دعا ۔ بنی اسرائيل کے افراد حضرت موسٰی عليہ السالم کی خد١۶٧٨۵

کريں کہ اس وقت بارش برساےء جب وه چاہيں اور اس وقت روک دے جب وه کہيں۔ اس پر حضرت موسٰی عليہ السالم نے 
 هللا سے درخواست کی۔ هللا نے فرمايا: "موسٰی! جيساوه کہتے ہيں اسی طرح ہو گا۔" چنانچہ موسٰی عليہ السالم نے انہيں يہ

بات بتا دی۔ اس پر ان لوگوں نے خوب کھيتی باڑی کی اور زمين کا کوئی ٹکڑا خالی نہ چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنی مرضی 
کے مطابق بارش کی درخواست کی اور مرضی کے مطابق ہی اس کے ختم ہونے کی استدعا کی۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا اور 
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  پہاڑ اور جنگالت ہوتے ہيں۔  اس مرتبہ ان کی فصليں اس قدر کثرت سے ہوئيں جيسے
جب کاٹنے کا وقت آيا تو انہوں نے فصلوں کو کاٹنا، گاہنا اور دانے الگ کرنا شروع کيا ليکن ان ميں ايک دانہ بھی موجود نہ
پايا۔ يہ صورت حال ديکھ کر موسٰی عليہ السالم کی خدمت ميں عرضداشت لے کر حاضر ہوئے، اور عرض کيا: "ہم نے آپ 

ت کی تھی کہ آپ هللا سے دعا کريں کہ ہماری مرضی کے مطابق بارش برسائے اور مرضی کے مطابق اسے سے درخواس
  روک دے، هللا تعالٰی نے بھی ہماری دعا قبول فرمائی، ليکن اس سے تو ہميں نقصان ہوا ہے۔" 

تو نے بنی اسرائيل کے ساتھ جو  ان کی يہ شکايت موسٰی عليہ السالم نے هللا تعالٰی تک پہنچائی، اور عرض کيا: "خداوندا!
کيا ہے اس سے تو ان کی چيخيں نکل گئی ہيں۔" هللا تعالٰی نے فرمايا: "کس لئے موسٰی؟" عرض کيا: " انہوں نے مجھ سے 

درخواست کی تھی کہ ميں تجھ سے دعا کروں کہ ان کی مرضی کے مطابق بارش برسائے اور ان کی مرضی ہی سے 
  کی يہ درخواست قبول بھی فرمائی ليکن اس سے تو ان کو نقصان ہوا ہے"  بارش کو روک دے۔ تو نے ان

هللا تعالٰی نے فرمايا: "موسٰی! ميں ہی بنی اسرائيل کی تقدير مقرر کرنے واال ہوں ليکن وه اس تقدير پر راضی نہيں ہوئے اور
قبول کر لی، جس کا نتيجہ  مجھ سے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی درخواست کی۔ پس ميں نے ان کی درخواست

  وہی ہوا جو تم ديکھ رہے ہو، 
   ٢حديث  ٢۶٢ص  ۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 

  قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "بأل" (آزمائش) 

  قضا پر راضی نہ ہونے واال)۵(
وه تيری فرمانروائی کو نقصان  ۔ قدرِت خداوند کے بارے ميں فرمايا: "جو تيری مخالفت کرتا ہے ايسا نہيں کہ١۶٧٨۶

پہنچائے، جو تيری اطاعت کرتا ہے وه ملک (کی وسعتوں) کو بڑھا نہيں ديتا اور جو تيری قضا و قدر پر بگڑ جائے وه 
  تيرے امر کو رد نہيں کر شسکتا۔ 

   ١٠٩(حضرت علی عليہ الالم) نہج البالغہ خطبہ 
اضی نہيں ہوتا اور ميری تقدير پر ايمان نہيں رکھتا اسے چاہئے کہ ۔ خداوند عالم فرماتا ہے: "جو ميری قضا پر ر١۶٧٨٧

  ميرے عالوه کوئی اور خدا تالش کرے، 
   ١۴١(حضرت رسول اکرم) عيون اخبارالرضا جلد اول ص 

۔ خداونِد جل جاللہ فرماتا ہے: "جو شخص ميری قضا اور قدر پر راضی نہيں ہوتا اسے چاہئے کہ ميرے عالوه ١۶٧٨٨
  رب تالش کرے۔" کوئی اور 

   ۴٨٢(رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ ،خداونِد متعال فرماتا ہے: "جو شخص ميری قضا پر راضی نہيں ہوتا اور ميری بالؤں پر صبر نہيں کرتا اسے ١۶٧٨٩

  چاہئے کہ ميرے عالوه کوئی اور رب تالش کرے۔" 
   ۴٨٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

تا ہے: " جو ميری قضا پر راضی نہيں ہوتا، ميری نعمتوں کا شکر ادا نہيں کرتا، اور ميری بالؤں ۔ هللا جل شانہ فرما١۶٧٩٠
  پر صبر نہيں کرتا، اسے چاہئے کہ ميرے عالوه کوئی اور رب تالش کرے۔" 

   ١۶حديث  ١٣٢ص  ٨٢(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال بحاراالنوار جلد 
  گا وه شخص جو خدا کی قضا پر بگڑ اٹھتا ہے۔ ۔ قيامت کے دن سخت عذاب کا مستحق وه ١۶٧٩١

   ٣٢٢۵(حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم حديث 
  ۔ جو شخص دنيا کے لئے مغموم ہوتا ہے وه خدا کی قضا پر ناراض ہوتا ہے۔ ١۶٧٩٢

   ٢٢٨(حضرت علی عليہ السالم) البالغہ حکمت 
ڈرو کہ جو اپنی جاه و حشمت پر اکڑتے ہوں، اپنے  ۔ "خبردار! اپنے ان سرداروں اور بڑوں کا اتباع کرنے سے١۶٧٩٣

نسب کی بلنديوں پر غرور کرتے ہوں، بدنما چيزوں کو هللا کے سر ڈال ديتے ہوں، اس کی قضا و قدر سے ٹکر لينے اور اس
  کی نعمتوں پر غلبہ پانے کے لئے اس کے احسانات سے يکسر انکار کر ديتے ہوں۔" 

   ١٩٢بالغہ خطبہ (حضرت علی عليہ السالم) نہج ال
  باب "جو قضا پر راضی نہيں ہوتا" ) ١(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو، بابا "رضا" (

  قضا کی اقسام)۶(
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  ۔ جب آپ سے قضا کی اقسام کے بارے ميں سوال کيا گيا تو فرمايا : "قضا کی دس قسميں ہيں۔" ١۶٧٩۴
۔ ٨۔ قضائے اتمام ٧۔ قضائے کتاب ۶ئے ايجاب ۔ قضا۵۔ قضائے فعل ۴۔ قضائے اعالم ٣۔ قضائے عہد ٢۔ قضائے فراغ ١

  ۔ قضائے نزول موسکہ ١٠۔ قضائے خلق اور ٩قضائے فصل و حکم 
۔ قضائے فراغ يا کسی چيز کے پورا کر دينے کی قضا کے بارے ميں ارشاد اٰلہی ہوتا ہے: "واذ صرفنا اليک نفرا من الجن ١

لوا الی قومھم منذرين" اور جيسا ہم نے جنوں ميں سے کئی جنوں کو يستمعون القران فلما حضروه قالوا الفتوا، فلما قضی و
تمہاری طرف متوجہ کيا کہ دل لگا کر قرآن سنيں تو جب وه اس کے پاس حاضر ہوئے تو ايک دوسرے سے کہنے لگے کہ 

)٢٩ں۔ (احقاف/خاموش بيٹھے سنتے رہو، پھر جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی قوم کی طرف واپس گئے کہ ان کو عذاب سے ڈرائي
کے معنی ہيں "فلما فرغ" يعنی جب فارغ ہوا۔ اسی طرح هللا تعالٰی کا قول ہے۔ "فاذاقيصنم ‘ چنانچہ يہاں پر "فلما قضی

   )٢٠٠مناسککم فاذکروا هللا" جب تم اپنے مناسک بجا الؤ، تو خدا کو ياد کرو (بقره/
ا االاياه" تيرے رب نے عہد لے ليا ہے کہ اس کے سوا کسی ۔ قضائے عہد: خداوند عالم فرماتا ہے: "وقضی ربک االتعبدو٢

اسی طرح کی ايک اور آيت سوره قصص ميں ہے "وما کنت بجانب الطور اذ قضينا الی ) ٢٣کی عبادت نہ کرو (بنی اسرائيل/
   )۴۴موسی االمر" تم طور کے پاس موجود نہيں تھے جب ہم نے موسٰی سے ايک امر کا عہد کيا (قصص/

  ے اس سے عہد کيا۔ يعنی ہم ن
۔ قضائے اعالم يعنی مطلع کر دينا، جيسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: قضينا اليہ ذالک االمر ان دار ھوالء مقطوع مصبحين" ٣

   )۶۶اور ہم نے اس (لوط) کو اس امر سے مطلع کر ديا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی (حجر/
ل ہے" وقضينا الی بنی اسرائيل فی الکتب لتفسدن فی االرض مرضين" اور ہم نے بنی اسرائل اسی طرح خداوند عالم کا قو

يعنی ہم نے ) ۴کے لئے کتاب ميں اطالع کر دی کہ تم لوگ روئے زمين پر ضرور دو مرتبہ فساد کرو گے (بنی اسرائيل/
  انہيں کتاب تورات ميں مطلع کر ديا تھا کہ وه کيا کرنے والے ہيں؟ 

يعنی جو کچھ تو بجا) ٧٢ے فعل: خداوند عالم فرماتا ہے: "فاقض ما انت قاض" تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے (طہ/۔ قضائ۴
النا چاہتا ہے اسے بجا ال۔ اسی طرح ايک اور جگہ فرماتا ہے "ليقضی هللا امرا کان ھوال " يا کہ خداوند عالم وه کام انجام دے 

چھ خدا کے علم ميں ہے اسے وه سرانجام دے۔ اس طرح کی بہت سی مثاليں قرآِن يعنی جو ک) ۴٢جو ہو کر رہنا ہے (انفال/
  مجيد ميں موجود ہيں۔ 

۔ قضائے ايجاب يعنی عذاب کا واجب ہو جانا، جيسا کہ ارشاِد اٰلہی ہے: "وقال الشيٰطن لما قضی االمر" اور جب بات پوری ۵
ہو چکا۔ اسی طرح ايک اور مقام پر ہے: "قضی االمر الذی فيہ  يعنی جب عذاب واجب) ٢٢ہو گئی تو شيطان نے کہا (ابراہيم/

، يعنی وه )۴١تستفيان" اس معاملے کا فيصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے ميں تم دونوں نے مجھ سے سوال کيا ہے (يوسف/
  امر واجب ہو چکا ہے جس کے متعلق تم دونوں سوال کرتے ہو۔ 

حضرت مريم کی داستان ميں فرماتا ہے: "وکان امرا مقضيا" اور يہ امر تو طے ۔ قضائے کتاب اور قضائے حتم: هللا تعالٰی ۶
  يعنی محکم ہے۔ ) ٢١شده ہے (مريم/

۔ قضائے اتمام: يعنی مدت کی تکميل، جيسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: "فلما قضی موسی االجل" جب موسٰی نے اپنی مدت ٧
تمام شرائط پوری کر ليں جو ان سے طے ہوئی تھيں۔ اسی طرح يعنی جب حضرت موسٰی نے وه) ٢٩پوری کر لی۔ (قصص/

حضرت موسٰی کا قول ہے: "ايما االجلين قضيت فال عدوان علی" دونوں مدتوں ميں سے جو بھی پوری کروں پھر مجھ پر 
  يعنی جس مدت کو بھی پايہ تکميل تک پہنچا دوں۔ ) ٢٨کوئی زيادتی نہ کی جائے۔ (قصص/

فيصلہ)۔ ،خداونِد عالم کا ارشاد ہے: "وقضی بينہم بالحق و قيل الحمد  رب الٰعلمين"۔ ان کے درميان۔ قضائے فصل و حکم (٨
اسی طرح فرماتا ) ٧۵حق کے ساتھ فيصلہ کيا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمام تعريف هللا رب العالمين کے لئے ہے۔ (زمر/

ون لبی ان هللا ھو السميع العيم" اور هللا تعالٰی حق کے ساتھ فيصلہ کرتا ہے: "وهللا يقضی بالحق والذين يدعون من دونہ ال يقض
ہے اور خدا کے عالوه جن لوگوں کو وه پکارتے ہيں وه کسی شے کا فيصلہ نہيں کر سکتے، بيشک هللا سننے واال اور 

صلين"۔ وه حق کے ساتھ فيصلہاسی طرح خداوند عالم فرماتا ہے: "وهللا يقضی الحق و ھوخيرالفٰ ) ٢٠ديکھنے واال ہے (مومن/
اسی طرح يہ بھی فرماتا ہے: "وقضی بينہم بالقسط" اور ان کے ) ۵٧کرتا ہے اور وه بہترين فيصلہ کرنے واال ہے (انعام/

   )۵۴درميان انصاف سے فيصلہ کيا جائے گا (يونس/
ت آسمان دو روز ميں پيدا کئے۔ (ٰحم۔ قضائے خلق: خداوند عالم فرماتا ہے: "فقضھن سبع سموات فی يومين" پس اس نے سا٩

  يعنی ان کو دو دنوں ميں خلق فرمايا۔ ) ١٢سجده/
۔ قضائے نزول موت: جہنمی افراد کے قول کی قرآِن مجيد ميں حکايت کی گئی ہے: "ونا دو ايملک ليقض علينا ربک قال ١٠

ب ہمارا کام ہی تمام کر دے! وه کہے گا: انکم مکثون" اور وه پکاريں گے کہ اے مالک! (دروغہ جہنم!) چاہئے کہ تيرا ر
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يعنی تيرا رب ہميں موت ہی ديدے، اسی طرح ايک اور مقام پر فرماتا ہے: ) ٧٧"بے شک تم کو يونہی رہنا ہو گا" (زخرف/
م) "ال يقضی عليہم فيموتوا وال نحفيف عنہم من عذابھا"۔ نہ تو ان کو قضا (موت) ہی آئے گی کہ مر جائيں اور نہ ہی اس (جہن

يعنی انہيں موت نہيں آئے گی کہ وه عذاب سے جان چھڑا ) ٣۶کے عذاب ميں ان کے لئے تخفيف کی جائے گی۔ (فاطر/
  سکيں۔ 

اسی طرح حضرت سليمان بن داؤد عليہم السالم کی داستان ميں ہے "فلما قضينا عليہ الموت مادلھم علی موتہ اال دابة االرض 
مان) کے لئے موت کا فيصلہ کر ليا تو اس کی موت پر کسی شے نے ان لوگوں کی تا کل منساتہ"۔ پس جب ہم نے اس (سلي

اس سے خدا کا ) ١۴رہنمائی نہيں کی، سوائے زمين پر ايک چلنے والی چيز کے جو ا س کے عصا کو کھا گئی (سب/
  مقصود ہے "اب جب ہم نے سليمان پر موت کو نازل فرما ديا۔" 

   ٢٠تا ص  ١٨ص  ٩٣(بحاراالنوار جلد 

  قضا کے متعلق مختلف احاديث)٧(
  ۔ جب قضا نے پورا ہو کر رہنا ہے تو پھر يہ چيخ و پکار کيسی؟ ١۶٧٩۵

   ٣٧٨ص ) ٧٨(امام حسن عسکری عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ جب قضا نازل ہوتی ہے تو فضا تنگ ہو جاتی ہے۔ ١۶٧٩۶

   ١۶۵ص  ٧٧جلد  ٣۶۵ص  ٧٨(امام علی نقی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ آٹھ چيزيں خدا کی قضا و قدر کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہيں۔ ١۶٧٩٧

  حيات  #٨۔ موت ٧۔ بيماری ۶۔ تندرستی ۵۔ کمزوری ۴۔ قوت ٣۔ بيداری ٢۔ نيند ١
  ٩۵ص  ۵(امام رضا عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ١٨فصل

  )٢قضا (
  

  فيصلہ
   ١۶۵ص ) ١(

  فيصلہ يا نبی کر سکتا ہے يا اس کا وصی 
  … شقی انسان…يا پھر…
  

   قرآن مجيد
   )٢۶ص/…("يداؤد انا جعلناک خليفة فی االرض فاحکم بين الناس بالحق"

ترجمہ۔ اے داؤد! ہم نے تمہيں زمين ميں نائب (حاکم و جانشين) مقرر کيا ہے۔ پس لوگوں کے درميان انصاف سے فيصلہ 
  … کرو
  

   حديث شريف
۔ حضرت اميرالمومنين علی عليہ السالم نے (قاضی) شريح سے فرمايا: "اے شريح! تم ايک ايسی جگہ پر (قضا کے ١۶٧٩٨

  ياپھر شقی (بدبخت) انسان ہی بيٹھ سکتا ہے۔"  لئے) بيٹھے ہو جہاں نبی يا وصی
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   ۴٠۶ص  ٧فروع کافی جلد  ٧ة ص ٨(امام جعفر صادق) وسائل الشيعہ جلد 
   ٢١٧ص  ۶تہذيب و االحکام جلد  ۴ص  ٣من ال يحضره الفقيہ جلد 

ميان عدل کے ۔ فيصلے کرنے سے اجتناب کرو کيونکہ فيصلے کرنا اس امام عالم کا کام ہے جو مسلمانوں کے در١۶٧٩٩
  ساتھ فيصلے کرتا ہے جيسے نبی يا نبی کا وصی ہوتے ہيں۔ 

   ۴٠۶ص  ٧فروع کافی جل د ٧ص  ١٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائيل الشيعہ جلد 
   ٢١٧ص  ۶، تہذيب االحکام جلد  ۴ص  ٣من ال يحره الفقيہ جلد 

  طاغوت کی طرف مقدمات کا لے جانا)٢(
   قرآن مجيد
   )۶٠(نسأ/…" ان يکفروابہ………………الذين يزعمون "الم قراتی

ترجمہ کيا تونے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جو گمان کرتے ہيں کہ وه ان چيزوں پر ايمان الئے جو (اے پيغمبر!) آپ پر نازل 
کے لئےہوئی ہيں اور ان پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہيں؟ پھر بھی وه چاہتے ہيں کہ وه اپنے مقدمات کو فيصلے 

  … طاغوت کو حاکم بنائيں، حاالنکہ انہيں يہ حکم ديا گيا تھا کہ اس کا انکار کر ديں
   )٢٣وھم معرضون (آل عمران/…………………الم ترا می الذين اوتوا

ترجمہ۔ کيا تونے ان ان لوگوں کو نہيں ديکھا جنہيں کتاب کا کچھ حصہ ديا گيا کہ جب وه هللا کی کتاب کی طرف بالئے جاتے
  ؟)گروه روگردانی کرتے ہوئے حق سے پلٹ جاتا ہے۔ (…تاکہ وه ان کے مابين فيصلہ کرے تو  ہيں
  

   حديث شريف
۔ عمر بن حنطمہ کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے اپنے ان دو دوستوں کے متعلق ١۶٨٠٠

ائے اور وه اپنا مقدمہ حاکم وقت يا قاضی کے سوال کيا جن کے درميان کسی قرض يا ميراث کے بارے ميں جھگڑا ہو ج
پاس لے جائيں تو کيا يہ ان کے لئے جائز ہے؟ اس پر امام عليہ السالم نے فرمايا: "جو شخض اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس 

لے جائے اور وه اس کے حق ميں فيصلہ کر دے تو اس کے فيصلے کے تحت ليا ہوا مال حرام ہو گا خواه يہ اس کا حق بھی 
بنتا ہو کيونکہ وه شخص وه مال طاغوت کے فيصلے کے مطابق لے گا جس کے متعلق خدا کا حکم يہ ہے کہ اس کا انکار 

  …" کيا جائے
   ۴١٢ص  ٧فروع کافی جلد 

۔ جو مومن کسی دوسرے مومن کو کسی مقدمے کے سلسلہ ميں ظالم قاضی يا ظالم بادشاه کے پاس لے جائے اور وه ١۶٨٠١
  خالف کوئی فيصلہ کرے تو وه مومن بھی اس کے گناه ميں اس کا شريک ہو گا۔ خدائی فيصلے کے 

   ۴١١ص  ٧فروع کافی جلد  ٣ص  ٣(امام جعفر صادق عليہ السالم) من ال يحضره الفقيہ جلد 
بينکم  ۔ ابو بصير کہتے ہيں کہ ميں نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے هللا تعالٰی کے اس قول "وال تاکلوا اموالکم١۶٨٠٢

اور آپس ميں ايک دوسرے کے اموال ناحق نہ کھا جايا کرو …" بالباطل وتدلواتھا الی الحکام بتکلوا فريقا اموال الناس باالثم
اور نہ ہی يہ اموال بطور رشوت حکام کو اس لئے پيش کرو کہ تم جان بوجھ کر گناه کرتے ہوئے اس دولت کا کچھ حصہ 

يں سوال کيا تو آپ نے فرمايا: "اے ابو بصير! خداوند عز و جل کو اس بات کا علم تھا کے بارے م) ١٨٨ہضم کر جاؤ (بقره
کہ امت ميں کچھ حکام جور بھی ہوں گے جو غلط فيصلے کريں گے، لٰہذا اس نے يہ اسی بنا پرفرمايا ہے، يہاں حکام عدل 

ذمہ بنتا ہے اور تم اس مقدمہ کو عادل حاکم  مراد نہيں ہيں جبکہ حکام جور مراد ہيں، اے ابومحمد! اگر تمہارا حق کسی کے
کے پاس لے جانا چاہتے ہو ليکن وه شخص يہ مقدمہ ظالم حاکم کے پاس لے جانا چاہتا ہے تو اس کا شمار ايسے لوگوں ميں 

   )۶٠نسأ/…" (ہو گا جو طاغوت کو اپنا حاکم بناتے ہيں۔ حق کے متعلق هللا تعالٰی فرماتا ہے: "الم ترالی الذين يزعمون انھم
   ۴١١ص  ٧فروع کافی جلد 

   ١باب ٢ص  ١٨قوِل مٔولف: مالحظہ ہو "وسائل الشيعہ جلد 

  حق پر فيصلہ کرنے والے)٣(
   قرآن مجيد

   )٢۶يداؤد انا جعلناک خليفة فی االرض فاحکم بين الناس بالحق وال تتبع الھوی (ص/
ن) مقرر کيا ہے پس لوگوں کے درميان انصاف کے ساتھ ترجمہ۔ "اے داؤد! ہم نے تمہيں زمين ميں نائب (حاکم و جانشي
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  فيصلہ کرو اور اپنی خواہشات کی پيروی نہ کرو۔" 
   )۵٨(نسأ/…" واذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل

  … ترجمہ۔ اور جب تم لوگوں کے درميان فيصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فيصلہ کرو
   )۴٢لمقسطين" (مائده/"وان حکمت فاحکم بينھم بالقسط ان هللا يحب ا

ترجمہ۔ اور اگر تو فيصلہ کرے تو ان کے درميان انصاف کے ساتھ فيصلہ کر۔ بے شک هللا انصاف کرنے والوں سے محبت 
  کرتا ہے، 

  
   حديث شريف

  ۔ بہترين لوگ، حق پر فيصلہ کرنے والے ہوتے ہيں۔ ١۶٨٠٣
   ٢۶٩ص  ١٠۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

۔ مخلوق ميں سے افضل ترين لوگ وه ہيں جو سب سے بڑھ کر حق پر فيصلہ کرتے ہيں اور هللا کے نزديک محبوب ١۶٨٠۴
  ترين لوگ وه ہيں جو سب سے بڑھ کر راست گوئی سے کام ليتے ہيں۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
صلہ کرنے کے لئے نہ لے جائے بلکہ يہ۔ "تم ميں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی ظالم کے پاس في١۶٨٠۵

ديکھو کہ خود تم ميں سے کوئی ايسا شخص ہے جو ہمارے فيصلوں ميں سے کوئی چيز جانات ہے، تو تم اسے ہی اپنا 
  قاضی مقرر کر لو، کيونکہ ميں نے ہی اسے قاضی بنايا ہے۔ لٰہذا اپنے مقدمات اسی کے پاس لے جايا کرو۔" 

   ٢ص  ٣الم) من ال يحضره الفقيہ جلد (امام جعفر صادق عليہ الس
   ۴١٢ص  ٧فروع کافی جلد 

مدعی اور مدعا عليہ اس بات کا خيال کريں کہ تم ميں جو شخص ہماری احاديث کو بيان کرتا ہے، ہمارے "…۔ ١۶٨٠۶
نے پر راضی مقررکرده حالل و حرام کو پيِش نظر رکھتا ہے اور ہمارے احکام کو سمجھتا ہے پس وه اسے ہی اپنا حاکم بنا

  ہو جائيں، کيونکہ ميں نے بھی اسے ہی تمہارے اوپر حاکم مقرر کيا ہے۔" 
   ٩٩ص  ١٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

۔ ابی خديجہ کہتے ہيں کہ مجھے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے اپنے دوستوں کی طرف بھيجا کہ ميں ١۶٨٠٧
جا کر کہوں کہ: "جب تمہارے درميان کوئی جھگڑا ہو جائے يا لين دين کا کوئی معاملہ درپيش آ  انہيں (امام کی طرف سے)

جائے تو تم ميں سے کوئی بھی فاسق لوگوں ميں سے کسی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر نہ جائے، بلکہ تم اپنے ميں سے کسی 
م کو جانتا ہو، اس لئے کہ ميں نے بھی اسے ہی ايسے شخص کو فيصلہ کرنے واال مقرر کر ليا کرو جو ہمارے حالل و حرا

 تمہارے لئے قاضی مقرر کيا ہے، اور ياد رکھو کہ تم ميں سے کوئی بھی، جابر حاکم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر نہ جائے۔" 
   ١٠٠ص  ١٨وسائل الشيعہ جلد 

  اسالمی فيصلے کو تسليم کرنا)۴(
   قرآن مجيد

   )۶۵ا تسليما (نسأ/يسلمو……………………فال و ربک ال ئومنون
ترجمہ۔ ايسا نہيں ہے، تيرے رب کی قسم! يہ لوگ کبھی مومن نہيں ہو سکتے جب تک کہ اس اختالف ميں جو ان کے 

درميان واقع ہوا ہے، تجھے حاکم نہ بنائيں، پھر تو جو بھی فيصلہ کر دے، اس پر اپنے دلوں ميں ذرا بھی تنگی کااحساس نہ 
  طرح تسليم کريں جس طرح تسليم کرنے کا حق ہے۔ کريں اور اس (فيصلہ) کو اس 

  
   حديث شريف

کے بارے ميں ارشاد فرمايا کہ: "تسليم سے مراد، رسول خدا کے فيصلے …" ۔ هللا تعالٰی کے اس قول: "فال و ربک١۶٨٠٨
  پر راضی اور قانع ہونا ہے۔" 

   ٢٠۴ص  ٢(امام محمد باقر عليہ السالم) بحار االنوار جلد 
قاضی ہمارے فيصلے کے مطابق فيصلہ کرے اور پھر اس کے اس فيصلے کو نہ مانا جائے، تو اس سے  جب"…۔ ١۶٨٠٩

خدا کے فيصلے کو سبک نہ سمجھا جائے گا اور ہماری بات کو ٹھکرا ديا جائے گا، جبکہ ہماری باتوں کو ٹھکرانے واال خدا
  … کی حد تک جا پہنچاتا ہے کی باتوں کو رد کرنے واال ہوتا ہے۔ ايسا کرنا هللا کے ساتھ شرک
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   ٩٩ص  ١٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 
۔ عروه بن زبير کہتے ہيں کہ عبدهللا بن زبير نے يہ بات بيان کی ہے کہ ايک انصاری حضرت رسول خدا صلے هللا ١۶٨١٠

ے کھجوروں کی آبپاشی کی جاتی تھی، عليہ وآلہ وسلم کے حضور ميں زبير سے اس پانی کے سلسلے ميں الجھ پڑا جس س
وه يوں کہ انصاری نے زبير سے کہا: "آپ پانی کو کھال چھوڑ ديں تاکہ اس سے آب پاشی ہوتی رہے۔" ليکن زبير نے اس 

  کی بات کو نہ مانا، اور مقدمہ حضرت رسول خدا کی خدمت ميں پيش کيا گيا۔ 
کر لو پھر اپنے ہمسايہ کے لئے جانے دو!" اس پر انصاری کو آنحضرت نے زبير سے فرمايا: "زبير! پہلے تم آب پاشی 

غصہ آ گيا اور کہنے لگا: "يارسول هللا! آپ نے اس يہ فيصلہ اس لئے کيا ہے کيونکہ زبير آپ کا پھوپھی زاد ہے!" اس پر 
تم سيراب ہو تو  آنحضرت صلے هللا عليہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبديل ہو گيا اور آپ نے زبير سے فرمايا: "زبير!

  پھر پانی کے آگے بند باندھ لو کہ وه واپس لوٹ جائے!" 
زبير کہتے ہيں: ؟ "خدا کی قسم! ميں سمجھتا ہوں کہ يہ آيت اسی سلسلے ميں نازل ہوئی ہے کہ: خدا کی قسم! ميں سمجھتا 

   )٧۵…" (…/ہوں کہ يہ آيت اسی سلسلے ميں نازل ہوئی ہے: "فال و ربک ال ئومنون
   ١٨٢٩ص  ۴مسلم جلد صحيح 

  قوِل مٔولف: مالحظہ ہو عنوان "تسليم" نيز "مشرک" بابا "ادنی شرک") 

  خدا کے نازل کرده احکام کے مطابق فيصلہ نہ کرنے واال)۵(
   قرآن مجيد

   )۴۴ومن لم يحکم بما انزل هللا فاولئک ھم الکٰفرون۔ (مائده/…
  طابق فيصلہ نہيں کرتے پس وہی تو ہيں جو کافر (منکر) ہيں۔ ترجمہ۔ اور جو لوگ هللا کے نازل کرده احکام کے م

   )۴۵و من لم يحکم بما انزل فاولئک ھم الظلمون (مائده/
  ترجمہ۔ اور جو لوگ اس کے مطابق فيصلہ نہيں کرتے جو هللا نے نازل کيا ہے، پس وہی تو ظالم ہيں۔ 

   )۴٧و من ال يحکم بما انزل هللا فاولئک ھم الٰفسقون۔ (مائده
  ترجمہ۔ اور جنہوں نے اس کے مطابق فيصلہ نہ کيا جو هللا نے نازل کيا ہے، پس وہی تو نافرمان ہيں۔ 

  
   حديث شريف

۔ "جو شخص دو درہموں کے بارے ميں فيصلہ کرے اور اس فيصلے کو سختی سے منوائے تو وه اس آيت کا اہل ہو١۶٨١١
   )۴۴ن" (مائده/گا: "و من لم يحکم بما انزل هللا فاولئک ھم الٰکفرو

راوی کہتے ہيں کہ ميں نے عرض کيا "حضور فرزند رسول! سختی سے منوانے سے کيا مراد ہے؟" فرمايا: "اس کے پاس 
کوڑا (حکومت کا ڈنڈا) ہو اور قيد کا اختيار بھی۔ پس اگر کوئی شخص اس فيصلے پر راضی ہو جائے تو بہتر ورنہ اسے 

  ڈنڈے سے مارے اور قيد کر دے۔ 
   ٢۶۵ص  ١٠۴امام جعفر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (حضرت 
۔ جو شخص خدا کے نازل کرده حکم کے مطابق دو درہموں کے بارے ميں بھی فيصلہ نہيں کرے گا وه کافر (منکر)١۶٨١٢

  قرار پائے گا۔ اور جو شخص دو درہموں کے بارے ميں غلط فيصلہ کرے گا وه بھی کافر (منکر) ہو جائے گا۔ 
   ٢۶۵ص  ١٠۴عفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (امام ج
پھر ميں علی بن الحسين امام زين العابدين عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوا اور …۔ حکيم بين جبير کہتے ہيں: ١۶٨١٣

عيد بن جبير آپ سے سوره مائده کی ان آيات کے بارے ميں دريافت کيا اور آپ کو وه ساری باتيں بھی بتا ديں جو ميں نے س
  اور مقسم سے پوچھی تھيں۔" 

امام نے فرمايا: "مقسم نے کيا کيا؟" ميں نے وه بھی بتا ديا۔ امام نے فرمايا: "اس نے سچ کہا ہے ليکن آيت ميں مذکور "کفر" 
  … وه کفر نہيں جسے "شرک کا کفر" کہا جائے، اسی طرح نہ ہی "شرک کا فسق ہے" اور نہ ہی "شرک کا ظلم" ہے،

   ٢٨٧ص  ٢ر در منثور جلد تفسي
لوگوں ميں قاضی بن کر …ايک وه جو…۔ خدا کے نزديک تمام لوگوں ميں سب سے زياده مبغوض دو شخص ہيں١۶٨١۴

بيٹھ جاتا ہے، اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے ليتا ہے، اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے
رائے سے اس کے لئے بھرتی کی فرسوده دليليں مہيا کر ليتا ہے اور پھر اس پر يقين بھی کر سامنے پيش ہوتا ہے تو اپنی 

ليتا ہے۔ اس طرح وه شبہات کے الجھاؤ ميں پھنسا ہوا ہے۔ جس طرح مکڑی خود اپنے جالے کے اندر۔ وه خود يہ نہيں جانتا 
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(ناحق بہائے ہوئے) خون چيخ رہے ہيں اوراس کے (ناروا) فيصلوں کی وجہ سے …کہ اس نے صحيح حکم ديا ہے يا غلط؟
  … (غيرمستحق افراد تک پہنچی ہوئی) ميراثيں چال رہی ہيں

   ١٧نہج البالغہ خطبہ  ٢۶٧ص  ١٠۴(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  ظالم فيصلہ کرنے والے )۶(
کی تکليف ہوئی تو آنحضرت صلی هللا  ۔ حضرت علی عليہ السالم کے بارے ميں ہے کہ ايک مرتبہ آپ کو آنکھوں١۶٨١۵

عليہ وآلہ وسلم نے آپ کی عيادت کی۔ اس وقت حضرت امير (شدت درد کی وجہ سے) چيخ رہے تھے۔ آنحضرت نے فرمايا:
"يا علی! گھبراہٹ ہے يا درد ہے؟" حضرت علی نے عرض کيا: "يا رسول هللا! جتنا شديد درد آج ہوا ہے اتنا کبھی نہيں ہوا۔"

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: "جب ملک الموت کسی فاجر کی روح کو قبض کرنے کے لئے نازل ہوتا ہے  آنحضرت
تو اس کے ساتھ جہنم کی آگ کی سيخ بھی نازل ہوتی ہے جس سے اس کی روح کو قبض کرتا ہے جس سے جہنم چيخ اٹھتا 

  ہے۔" 
"يا رسول هللا! دوباره ارشاد فرمائيے کيونکہ آپ کے  حضرت علی يہ سن کر سيدھے ہو کر بيٹھ گئے اور عرض کيا:

  ارشادات نے مجھے سارے درد بھال ديئے ہيں۔ کيا آپ کی امت ميں سے بھی کسی کے ساتھ ايسا سلوک کيا جائے گا؟" 
ہی فرمايا: "ہاں ظلم کے ساتھ فيصلہ کرنے والے، يتيم کا مال کھانے والے اور جھوٹی گواہی دينے والے کے ساتھ ايسا 

  سلوک کيا جائے گا۔" 
   ٢٢۴ص  ۶تہذيب االحکام جلد  ١۶۶ص  ١٨(امام محمد باقر عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

  بغير چھری کے ذبح کيا جانا)٧(
  ۔ جو شخص قضا کا عہده حاصل کر ليتا ہے، وه اپنے آپ کو بغير چھری کے ذبح کر ديتا ہے، ١۶٨١۶

۔ ان سب کے راوی حضرت ١۵، ١٢، ١۵…،١۴٩٩٩ہ وسلم) کنزالعمال حديث (حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآل
  ابوہريره ہيں۔ 

۔ ابن عباس حضرت رسول خدا سے روايت کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا: "جسے قاضی بنايا جاتا ہے اسے چھری ١۶٨١٧
سے کيا مراد ہے؟" "جہنم کی کے بغير ذبح کر ديا جاتا ہے۔" اس پر آنحضرت سے سوال کيا گيا: "يارسول هللا! ايسی ذبح 

  آگ " 
  ۔ ١٧٣ص  ٣مستدرک الوسائل جلد 

۔ محمد بن محمد (شيخ مفسد) اپنی کتاب "مقنعہ" ميں پيغمبر اکرم سے روايت کرتے ہيں کہ آنحضرتنے فرمايا: "جو ١۶٨١٨
  قاضی بنايا جاتا ہے اسے کسی چھری کے بغير ذبح کيا جاتا ہے۔" 

   ٨ة ص ٨وسائل الشيعہ جلد 

  ظالم قاضی کی نشست گاه)٨(
۔ ايک پتھر نے هللا کی بارگاه ميں فريا د کی: "اے ميرے پروردگار! اور اے ميرے سيد و سردار! ميں نے تيری ١۶٨١٩

اتنے سال اور اس قدر عبادت کی ہے ليکن تونے مجھے گندگی کے ڈھير کی بنيادوں ميں ڈال ديا ہے۔ اس پر هللا تعالٰی نے 
"کيا تو اس بات پر راضی نہيں ہے کہ ميں نے تجھے قاضيوں کی نشست گاہوں سے دور رکھا ہے؟"  اس سے ارشاد فرمايا:

   ١۴٩٩١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ آگ پر رکھے پتھر نے هللا کی بارگاه ميں اپنی گرمی کی حدت کی شکايت کی، هللا تعالٰی نے فرمايا: "چپ رہو! ١۶٨٢٠

  يں تجھ سے زياده گرم ہيں۔" کيونکہ قاضيوں کی نشستگاہ
   ۴ص  ٣من ال يحضره الفقيہ جلد  ١۶٠ص  ١٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

۔ محمد بن مسلم کہتے ہيں کہ ميں مدينہ کے قاضی کے پاس بيٹھا ہوا تھا کہ اتنے محمد حضرت امام محمد باقر اور ١۶٨٢١
وہاں سے گزر ہوا۔ تو جب ميں دوسرے دن امام کی خدمت ميں حاضر ہوا تو امام  حضرت امام جعفر صادق عليہما السالم کا

  نے مجھ سے پوچھ ليا کہ ميں نے تمہيں کل جس مجلس ميں بيٹھا ہوا ديکھا تھا وه کس قسم کی مجلس تھی؟" 
کبھی اس کے  ميں نے عرض کيا: "آپ کے قربان جاؤں، يہ قاضی ميرے لئے نہايت ہی قابل عزت و احترام ہے ميں کبھی

پاس جا بيٹھتا ہوں" امام نے فرمايا: "اس بات کی کيا ضمانت ہے کہ جب ايسی مجلس پر لعنت نازل ہو تو تم اس سے بچے 
  رہو، کيونکہ لعنت تو تمام اہِل مجلس کو اپنی لپيٹ ميں لے گی۔" 
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   ۴١١ص  ٧فروع کافی جلد 

  قاضی کا حساب بہت سخت ہو گا)٩(
ادل قاضی کو اليا جائے گا اور اس سے اس قدر حساب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وه اس بات کی تمنا۔ بروِز قيامت، ع١۶٨٢٢

  کرے گا کہ کاش ميں نے دو آدميوں کے درميان کبھی کھجور کے ايک دانے کے بارے ميں بھی فيصلہ نہ کيا ہوتا! 
   ١۴٩٨٨(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

پر ايک ايسی سخت گھڑی بھی آئے گی جس ميں وه اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش  ۔ قيامت کے دن عادل قاضی١۶٨٢٣
  ميں نے دو آدميوں کے درميان کھجور کے ايک دانے کے درميان بھی فيصلہ نہ کيا ہوتا! 

   ١۴٩٨٩(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
امنا کرنا پڑے گا، جس ميں وه اس بات کی ۔ قيامت کے دن عادل قاضی کو اليا جائے گا اور اسے سخت حساب کا س١۶٨٢۴

  آرزو کرے گا کہ کاش اس نے دو آدميوں کے درميان کھجور کے ايک دانے کے بارے ميں بھی فيصلہ نہ کيا ہوتا! 
   ١۵۔۔ ٨(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

سامنا کرے گا جس سے وه  ۔ قيامت کے دن قاضی کو باليا جائے گا اور حساب سے قبل اس قدر ہولناک حاالت کا١۶٨٢۵
اس بات کو پسند کرے گا کہ اے کاش اس نے کھجور کے ايک دانے کے بارے ميں بھی دو آدميوں کے درميان کبھی فيصلہ 

  نہ کيا ہوتا۔ 
   ١۵۔۔ ٩(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

جائے گا کہ يہ ايسے قاضی کے بارے (قوِل مٔولف: اگر بالفرض يہ احاديث صحيح بھی ہوں تو انہيں اس بات پر محمول کيا 
  ميں نہيں جس پر قضا واجب نہيں ہوتی۔ 

  نيز: مالحظہ ہو عنوان "حساب" اور "واليت" ، "ظالم لوگوں کی واليت") 

  قاضی بننے کی کوشش)١٠(
ے ۔ جو شخص قاضی بننے کی کوشش کرتا ہے اور سفارشيوں کے سہارے ليتا ہے تو خداوند عالم اسے اس کے اپن١۶٨٢۶

سپرد کر ديتا ہے پھر جس شخص کو قضا کے لئے مجبور کيا جائے تو خداونِد عالم اس کے لئے ايک فرشتہ بھيج ديتا ہے 
  جو اسے سيدھی راه پر چالتا ہے۔ 

   ١۴٩٩۶و حديث  ١۴٩٩۴(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
سپرد کر ديا جاتا ہے، اور جسے اس ۔ جو شخص قاضی بننے کی از خود درخواست کرتا ہے، اسے اس کے اپنے ١۶٨٢٧

  کام کے لئے مجبور کيا جاتا ہے اس پر ايک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو اسے سيدھے راستے پر چالتا ہے۔ 
   ١۴٩٩۵(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

 ۔ حضرت رسول اکرم نے اس بات سے منع فرمايا ہے کہ کوئی شخص از خود حکم دے اور لوگوں کے درميان١۶٨٢٨
فيصلے کرے، يہ بھی فرمايا کہ جو حکمرانی کی کوشش کرتا ہے اس کی اس بارے ميں بھی کوئی امداد نہيں کی جاتی، 

بلکہ اسے اس کے اپنے سپرد کر ديا جاتا ہے ليکن جسے کسی قسم کی درخواست کئے بغير حکمرانی مل جاتی ہے اس کی 
  امداد بھی کی جاتی ہے۔ 

  اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہوئے۔  (امام جعفر صادق عليہ السالم)
   ٢٠٨ص  ٣مستدرک الوسائل جلد 

۔ انس بن مالک کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قاضی بننے کی ١۶٨٢٩
کن جو شخص کوشش کرتا ہے اور اس بارے ميں لوگوں سے مدد کا طالب ہوتا ہے تو خدا اسے اپنے حوالے کر ديتا ہے لي

ايسا کرنے کی نہ تو کوشش کرتا ہے، نہ ہی اس بارے ميں کسی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے تو هللا تعالٰی اس کے لئے ايک 
  فرشتہ بھيج ديتا ہے جو اسے سيدھی راه پر چالتا ہے۔ 

   ٣۵٧٨سنن ابی داؤد حديث 
  ں سے کام نہ لے" قوِل مٔولف: مالحظہ ہو باب "واليت" "والی پر الزم ہے کہ ايسے لوگو

  نيز باب "خدا اس وقت تک قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وه جان بوجھ کر فيصلہ نہيں کرتا") 

  اسالم ميں قاضی کی خصوصيات)١١(
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۔ مالک اشتر کے نام مکتوب سے اقتباس، جب حضرت امير نے انہيں مصر کا گورنر بنايا: "پھر يہ کہ لوگوں کے ١۶٨٣٠
ے کے لئے ايسے شخص کو منتخب کرو جو تمہارے نزديک تمہاری رعايا ميں علم، حلم، پرہيزگاری معامالت کا فيصلہ کرن

اور سخاوت کے لحاظ سے سب سے بہتر ہو، جو واقعات کی پيچيدگيوں سے ضيق ميں نہ پڑ جاتا ہو اور نہ جھگڑا کرنے 
اڑتا ہو، نہ حق کو پہچان کر اس کے اختيار والوں کے رويہ سے غصہ ميں آتا ہو، نہ اپنے کسی غلط نقطٔہ نظر کے اثبات پر

کرنے ميں طبيعت پر بار محسوس کرتا ہو، نہ اس کا نفس ذاتی طمع پر چمک پڑتا ہو اور نہ ہی بغير پوری طرح چھان بين 
کئے بغير سرسری طور پر کسی معاملے کو سمجھ لينے پر اکتفا کرتا ہو، شک و شبہ کے موقع پر قدم روک ليتا ہو، دليل و 

حجت کو سب سے زياده اہميت ديتا ہو، فريقين ميں بحث سے اکتا نہ جاتا ہو، معامالت کی تحقيق ميں نہايت صبر وضبط سے 
کام ليتا ہو اور جب حقيقت واضح ہو جاتی ہو تو بے دھڑک فيصلہ کر ديتا ہو۔ وه ايسا ہو جس کا ذہن اسے مغرور نہ بنائے، 

قسم کے شور و غوغا پر کان نہ دھرتا ہو۔ لٰہذا فيصلوں کے لئے ايسے لوگوں کو نہ ہی جنبہ داری پر آماده کرے، جو کسی 
  …" ہی مقرر کرو، اگرچہ ايسے لوگ کم ملتے ہيں۔ پھر يہ کہ تم خود ان کے فيصلوں کا بار بار جائزه ليتے رہو

قدرے ( ۵٣غہ مکتوب نہج البال ۵٨ص  ١٧شرح ابن ابی الحديد جلد  ٢۶٧ص  ١٠۴بحار جلد  ٢۵١ص  ٧٧بحاراالنوار جلد 
  اختالف کے ساتھ) 

  ۔ جو فقہ سے کم واقف ہو اسے قاضی بننے کا اللچ نہيں کرنا چاہئے۔ ١۶٨٣١
   ٢۶۴ص  ١٠۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

ار نہ ۔ حکم خدا کا نفاذ وہی شخص کر سکتا ہے جو (حق کے معاملہ ميں) نرمی نہ برتے، عجز و کمزوری کا اظہ١۶٨٣٢
  کرے اور حرص و طمع ميں نہ پڑے۔ 

   ١١٠نہج البالغہ حکمت  ٢٧٢ص  ١٠۴(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  قضا کے آداب)١٢(
   ۔ فريقين کو ايک نگاه سے ديکھنا١

۔ سلم بن کہيل کہتے ہيں کہ ميں نے سنا کہ حضرت علی عليہ السالم شريح قاضی سے فرما رہے تھے: ١۶٨٣٣
مسلمانوں کے درميان اپنے چہرے، اپنی گفتگو اور نشست و برخاست کے لحاظ سے برابری کا درجہ دو تاکہ جو "…

مخالف کو تمہارے عدل و انصاف کے  شخص تمہارے قريب ہے اسے تمہاری طرف سے ظلم کی توقع نہ ہو اور تمہارے
  بارے ميں مايوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔" 

   ١۵۵ة ص ٨وسائل الشيعہ جلد 
۔ حاکم (قاضی) کو چاہئے کہ فريقين ميں سے کسی کی طرف کم اور کسی کی طرف زياده توجہ نہ کرے، اپنی نگاه ١۶٨٣۴

کو ايسے انداز سے نہ بالئے جس سے دوسرا يہ ميں عدل و انصاف کے لحاظ سے سب کو برابر جانے، کسی فريق 
  سمجھے کہ اس کے ساتھ زيادتی کی جا رہی ہے۔ 
   ١٩۵ص  ٣(حضرت علی عليہ السالم) مستدرک الوسائل جلد 

۔ جو مسلمانوں کے درميان قضا کی ذمہ داريوں سے عہده برآ ہو رہا ہو اسے چاہئے کہ فريقين کے درميان نگاه، ١۶٨٣۵
  برخاست ميں عدل سے کام لے۔ اشارے اور نشست و 

   ١۵٠٣٢(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ جو مسلمانوں کے درميان فيصلہ کرنے کی ذمہ داريوں سے عہده برآ ہو رہا ہو اسے چاہئے کہ فريقين ميں سے ١۶٨٣۶

  کرے۔ کسی ايک فريق کے لئے اس وقت تک آواز کو بلند نہ کرے جب تک کہ دوسرے کے لئے بھی ايسا ہی نہ 
   ١۵٠٣٣(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 

   )١۵٧ص  ١٨(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو وسائل الشيعہ جلد 
  
   ۔ فريق مقدمہ کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرنا٢

ر فائز فرمايا، پھر ۔ روايت ميں ہے کہ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے ابواالسود دوئلی کو قضا کے منصب پ١۶٨٣٧
اسے معزول کر ديا، اس پر ابواالسود نے حضرت کی خدمت ميں عرض کيا: "نہ تو ميں نے کسی قسم کی خيانت کی ہے 

  اور نہ ہی کسی جرم کا ارتکاب کيا ہے۔ پھر آپ نے مجھے کيوں معزول فرمايا ہے؟" 
  لند ہوتی ہے۔" حضرت نے فرمايا "اس لئے کہ تمہاری آواز فريِق مقدمہ کی آواز پر ب

   ١٩٧ص  ٣مستدرک الوسائل جلد 
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   ۔ مسند قضا پر اکتانا نہ چاہئے٣

جس مسند قضا "…۔ سلمہ بن کہل کہتے ہيں ميں نے سنا کہ حضرت امير عليہ السالم شريح سے فرما رہے تھے: ١۶٨٣٨
رار ديا ہے اس پر بيٹھنے کو کے لئے هللا نے حق کے ساتھ فيصلہ کرنے والوں کے لئے اجر کو واجب اور بہترين ذريعہ ق

  دل تنگی و تکليف کا سبب نہ سمجھو۔" 
   ۴١٣ص  ٧فروع کافی جلد  ١۵۵ص  ١٨وسائل الشيعہ جلد 

  
   ۔ فريقين کے دالئل سننے سے پہلے فيصلہ نہ کرنا۴

"يارسول  ۔ مجھے پيغمبر اسالم صلے هللا عليہ وآلہ وسلم نے قاضی بنا کر يمن کی طرف بھيجا۔ ميں نے عرض کيا:١۶٨٣٩
هللا! آپ مجھے بھيج تو رہے ہيں جبکہ ميں ابھی نوجوان ہوں اور فيصلے کرنا بھی نہيں جانتا!" آنحضرت نے فرمايا: "خدا 
تمہارے دل کی ہدايت فرمائے گا اور تمہاری زبان ميں ثبات عطا کرے گا۔ پھر جب تمہارے سامنے مقدمہ کے دونوں فريق 

ے بعد دوسرے فريق کی باتوں کو نہ سن لو اس وقت تک کوئی فيصلہ نہ کرنا کيونکہ بيٹھ جائيں تو جب تک پہلے فريق ک
  اس طرح تمہارے سامنے مقدمہ کے تمام پہلو کھل کر واضح ہوجائيں گے۔" 

اس کے بعد مجھے کسی فيصلے ميں کبھی …يا…حضرت علی فرماتے ہيں: "اس کے بعد ميں ہميشہ فيصلے کرتا رہا اور
  شک نہيں ہوا۔" 

   ٣۵٨٢ت علی عليہ السالم) سنن ابی داؤد حديث (حضر
۔ جب حضرت رسول خدا نے مجھے يمن کی طرف روانہ فرمايا تو کہا: "جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ اليا جائے ١۶٨۴٠

تو کسی فريق کے حق ميں اس وقت تک فيصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے فريق کے دالئل نہ سن لو" اس کے بعد ميں نے 
  کيا اس ميں مجھے کبھی شک نہيں ہوا۔"  جو بھی فيصلہ

   ٢٧۵ص  ١٠۴(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ حضرت علی عليہ السالم سے روايت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمايا: "جب تمہارے پاس دو آدمی کوئی مقدمہ ١۶٨۴١

دوسرے کی باتوں کو نہ سن لو کيونکہ لے کر آ جائيں تو پہلے شخص کے بارے ميں اس وقت تک فيصلہ نہ کرو جب تک 
  اس طرح تمہارے لئے مقدمہ کے تمام پہلو واضح ہو جائيں گے۔" 

حضرت علی فرماتے ہيں: "اس کے بعد ميں ہميشہ فيصلے کرتا رہا۔ آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے حق 
  دے!" ميں دعا کرتے ہوئے فرمايا: "خداوندا! علی کو فيصلے کرنا سمجھا 

   ٧ص  ٣من ال يحضره الفقہ جلد 
۔ حضرت رسول خدا نے فرمايا: "جب تمہارے پاس مقدمہ کے دونوں فريق آ جائيں تو کسی کے حق ميں اس وقت ١۶٨۴٢

  تک فيصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو، کيونکہ اس طرح تم حق کو اچھی طرح جان لو گے۔" 
   ١۵٠٢۴کنزالعمال حديث  ٢٧٧ص  ١٠٠النوار جلد (حضرت علی عليہ السالم) بحارا

۔ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی عليہ السالم سے فرمايا: "جب تمہارے پاس دو ١۶٨۴٣
شخص فيصلہ کروانے کے لئے آئيں تو کسی کے بارے ميں اس وقت تک فيصلہ نہ کرو جب تک دونوں فريقوں کی باتوں 

  نکہ اس طرح تمہيں معلوم ہو جائے گا کہ کيونکر فيصلہ کرنا ہے۔" کو نہ سن لو، کيو
  حضرت علی فرماتے ہيں: "اس کے بعد ميں ہميشہ اسی طرح فيصلے کرتا رہا۔" 

   ١۵۵٠٢٣کنزالعمال حديث 
   ۴باب  ١۵٨ص  ١٨قوِل مٔولف: مالحظہ ہو وسائل الشيعہ جلد 

  
   ۔ غصے ميں فيصلہ نہ کرو۵

  ہونا پڑے اسے چاہئے کہ غصہ کی حالت ميں کوئی فيصلہ نہ کرے۔  ۔ جسے قضا سے دوچار١۶٨۴۴
   ۴١٣ص  ٧(حضرت رسول اکرم) فروع کافی جلد 

۔ حضرت علی عليہ السالم نے شريح قاضی سے فرمايا: "مسند قضا پر بيٹھ کر کسی سے مشوره يا سرگوشی نہ ١۶٨۴۵
  الت ميں کوئی فيصلہ نہ کرو۔" کرو۔ اگر کسی بات پر غصہ آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ اور غصہ کی ح

   ١۵۶ص  ١٨وسائل الشيعہ جلد 
  ۔ غصہ کی حالت ميں قاضی کو دو آدميوں کے درميان کبھی فيصلہ نہيں کرنا چاہئے۔ ١۶٨۴۶
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   ١۵٠٢٨حديث  ١۵٠٣٠(حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 
  
   ۔ غنودگی کی حالت ميں فيصلہ نہ کرو۶

ايت ميں ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے رفاعہ سے فرمايا: "غصہ کی حالت ميں کبھی فيصلہ نہ کرو اور ۔ رو١۶٨۴٧
  نہ ہی نيند کی وجہ سے غنودگی کی حالت ميں فيصلہ کرو" 

   ١٩۵ص  ٣(حضرت علی عليہ السالم) مستدرک الوسائل جلد 
غصہ کی حالت ميں فيصلہ کرنا چاہئے، نہ ہی  ۔ رسول خدا سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا: "قاضی کو نہ تو١۶٨۴٨

  بھوکے پيٹ اور نہ ہی اونگھ کی حالت ميں" 
   ١٩۵ص  ٣مستدرک الوسائل جلد 

  
   ۔ بھوک اور پياس کی حالت ميں فيصلہ نہ کرو٧

  ۔ جب تک قاضی سير اور سيراب نہ ہو اس وقت تک اسے دو آدميوں کے درميان فيصلہ نہيں کرنا چاہئے۔ ١۶٨۴٩
   ١۵٠۴٠سول اکرم) کنزالعمال حديث (حضرت ر
جب تک کھانا نہ کھا لو اس وقت تک "…۔ روايت ہے کہ موال اميرالمومنين عليہ السالم نے قاضی شريح سے فرمايا ١۶٨۵٠

  مسند قضا پر نہ بيٹھو۔" 
   ٢٢٩تہذيب االحکام ص  ٨ص  ٣من ال يحضره الفقيہ جلد  ١۵٧ص  ١٨وسائل الشيعہ جلد 

  ہرگز نہ بيٹھو" "…۔ اور اسی کتاب ميں ہے ۴١٣ص  ٧فروع کافی جلد 
  
   ۔ فريقين ميں کسی کو اپنا مہمان نہ ٹھہراؤ٨

۔ ايک شخص حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کے پاس مہمان بن کر آيا اور کئی دن تک آپ کے گھر ٹھہرا رہا۔ ١۶٨۵١
اس سے پہلے آپ سے تذکره نہيں کيا تھا۔ امام ايک مرتبہ وه ايسا مقدمہ لے کر آپ کی خدمت ميں حاضر ہوا جس کا اس نے 

نے اس سے پوچھا: "تم فريِق مقدمہ ہو؟" اس نے کہا: "جی ہاں!" آپ نے فرمايا: "ہمارے پاس سے چلے جاؤ کيونکہ رسول 
پاک نے اس بات سے منع فرمايا ہے کہ کسی فريق کو مہمان ٹھہرايا جائے جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرا فريق بھی 

  ہو۔"  موجود نہ
   ۴١٣ص  ٧فروع کافی جلد  ٧ص  ٣، من ال يحضره الفقيہ جلد ١۵٧ص  ١٨وسائل الشيعہ جلد 

  
   ۔ مسند قضا پر بيٹھ کر کسی سے سرگوشی نہ کرو٩

۔ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے قاضی شريح سے فرمايا: "مسند قضا پر بيٹھ کر کبھی کسی سے سرگوشی نہ ١۶٨۵٢
  کيا کرو۔" 
   ٢٢٧تہذيب االحکام ص  ٧ص  ٣، من ال يحضره الفقيہ جلد ۴١٣ص  ٧جلد  فروع کافی

  
   ۔ داہنی طرف سے کالم کا آغاز کرو١٠

  ۔ حضرت رسول خدا نے حکم ديا ہے کہ مسند قضاکے داہنی طرف بيٹھنے والوں سے کالم کا آغاز کرنا چاہئے۔ ١۶٨۵٣
   ٧ ص ٣(امام محمد باقر عليہ السالم) من ال يحضره الفقيہ جلد 

۔ حسن بن محبوب حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا: "جب تم فريِق ١۶٨۵۴
  مخالف کے ساتھ والی يا قاضی کے پاس جاؤ تو فريِق مخالف کے داہنی طرف ہو جاؤ" 

   ٧ص  ٣من ال يحضره الفقيہ جلد 
  
   ۔ گواہوں کو لقمہ نہ دو١١

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمايا ہے کہ قاضی فريقين ميں سے کسی کو  ۔ حضرت نبی کريم١۶٨۵۵
  زياده ديکھے، ذہن کو حاضر رکھنے کی وجہ سے طرفداری سے کام لے۔ نيز گواہوں کو لقمہ دينے سے بھی منع فرمايا۔ 

   ١٩۵ص  ٣مستدرک الوسائل جلد 
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   ام لو۔ فيصلہ سنانے سے پہلے خوف غور و فکر سے ک١٢
۔ اميرالمومنين عليہ السالم نے قاضی شريح سے فرمايا: "جب تک تم منہ سے بات نہيں نکالو گے تب تک زبان ١۶٨۵۶

تمہاری غالمی ميں رہے گی ليکن جب بات کر لو گے تو پھر تم اس کے غالم بن جاؤ گے، لٰہذا اچھی طرح پيش نظر رہے 
  کرتے ہو اور کيونکر فيصلہ کرتے ہو؟" کہ تم کيا فيصلہ کرتے ہو، کس بارے ميں فيصلہ 

   ١۴۴٣٢کنز العمال حديث 
  ۔ قاضی کی زبان دو انگاروں کے درميان ہوتی ہے انجام کار يا جنت کی طرف يا پھر جہنم کی طرف! ١۶٨۵٧

   ١۵٠٠٧، ١۴٩٩٢(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
داب مذکور ہيں، اس بارے ميں مزيد تفصيالت کے لئے (قوِل مٔولف: فقہاء کی کتابوں ميں قضا کے بارے ميں بہت سے آ

  نظر دوم آداب کے بارے ميں" کا مطالعہ کيا جائے) " ٧٢ص  ۴٠جواہرالکالم جلد 
   سب سے اچھا فيصلہ کرنے واال)١٣(

ہ ۔ حضرت موسٰی عليہ السالم نے بارگاِه ايزدی ميں عرض کيا! "پروردگارا! تيرا کون سا بند ه سب سے اچھا فيصل١۶٨۵٨
کرتا ہے؟ "خداوند عالم نے فرمايا: "وه جو لوگوں کے درميان بھی اسی طرح فيصلے کرتا ہے جس طرح اپنی ذات کے لئے 

  فيصلے کرتا ہے۔ 
   )۴۴٢۶١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

يصلے ۔ جو شخص اپنی ذات کے بارے ميں انصاف کے ساتھ فيصلہ کرتا ہے، غيروں کے بارے ميں بھی اس کے ف١۶٨۵٩
  کو پسند کيا جاتا ہے۔ 

   ١۵٨ص  ٨وسائل الشيعہ جلد  ١۴۶ص  ٢، کافی جلد ٢۶٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) محف العقول ص 
  ۔ جب تيرا فيصلہ تيری ذات کے متعلق نافذ ہو گا تو لوگوں کے دل بھی تيری عدالت کی طرف کھنچ کر آئيں گے۔ ١۶٨۶٠

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  قول مٔولف: مالحظہ ہو! مساوات اور "انصاف" ، "اپنی ذات کے بارے ميں انصاف سے کام لينا") (

  نيز: باب "رائے" "بہتری سے نزديک ترين رائے" 
  نيز: باب "عدل" باب ("عادل ترين انسان") 

  
   جب تک قاضی جان بوجھ کر ظالمانہ فيصلے نہيں کرتا هللا اس کے ساتھ ہوتا ہے)١۴(

قل بن يسار کہتے ہيں: "مجھے حضرت رسالتماب نے حکم ديا کہ ميں اپنی قوم کے درميان فيصلے کروں تو ۔ مع١۶٨۶١
ميں نے عرض کيا کہ يا رسول هللا! ميں کس طرح اچھے انداز ميں فيصلے کر سکتا ہوں؟ تو آنجناب نے فرمايا: "جب تک 

  ا ہے" آپ نے يہ بات تين مرتبہ ارشاد فرمائی۔ قاضی جان بوجھ کر ظالمانہ فيصلے نہيں کرتا خدا اس کے ساتھ ہوت
   )١۴٩٩٣(کنزالعمال حديث 

۔ مسلمانوں قاضيوں ميں سے ہر ايک کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہيں جو انہيں اس وقت تک راِه حق پر چالتے رہتے١۶٨۶٢
ور ہٹ جاتے ہيں اور اسے ہيں جب تک وه ناحق کا اراده نہيں کرتا ليکن جب وه ناحق کا اراده کر لے تو فرشتے اس سے د

  اس کے حال پر چھوڑ ديتے ہيں۔ 
   )١۴٩٩٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  ۔ خداوند عالم قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وه عمداً ظالمانہ فيصلے نہيں کرتا۔ ١۶٨۶٣
   ١۵، ١۶۔  ١۵، ١۴۔ ١۴٩٨۶(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

ک قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک کہ وه ظلم و جور سے کام نہيں ليتا۔ جب ظلم و جور سے ۔ هللا تعالٰی اس وقت ت١۶٨۶۴
  کام لينے لگتا ہے تو هللا اسے چھوڑ ديتا ہے اور اسے شيطان اپنے قابو ميں لے ليتا ہے۔ 

   ١۴٩٨٧۔ ١۴٩٨۵(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
ئہ رحمت کئے ہوتا ہے، ليکن جب وه فيصلے ميں ظلم کرنے لگتا ہے ۔ هللا تعالٰی کا دسِت قدرت حاکم کے سر پر سا١۶٨۶۵

  تو هللا اسے اس کے حال پر چھوڑ ديتا ہے اور خود اس کے ہی حوالے کر ديتا ہے۔ 
۔ اس ۴١ص  ٧فروع کافی جلد  ٢٢٢ص  ۶تہذيب االحکام جلد  ۵ص  ٢(حضرت علی عليہ السالم) من ال يحضره الفقيہ جلد 

  " کے الفاظ نہيں ہيں۔ کتاب ميں "فيصلے ميں
  
   درست و نادرست فيصلہ کرنے والوں کا اجر)١۵(
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۔ جب کوئی حاکم فيصلہ کرنے کے لئے کوشش اور اجتہاد سے کام ليتا ہے اور اس طرح صحيح اور درست فيصلہ ١۶٨۶۶
تو اس کے واسطے کرتا ہے تو اس کے لئے دو اجر ہوتے ہيں، اگر اجتہاد و کوشش کے باوجود صحيح فيصلہ نہيں کر پاتا 

  صرف ايک اجر ہوتا ہے۔ 
  ۔ بروايت اٰلہی ہريره و عمرو بن عاص ١۴۵٩٧(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ خوب کوشش و جہاد سے کام لو۔ اگر اس طرح تم صحيح فيصلہ کرو گے تو تمہارے لئے دس نيکياں ہوں گی اور ١۶٨۶٧
  اگر چوک جاؤ گے تو صرف ايک نيکی ہو گی۔ 

  ، بروايت عقبہ بن عامر۔ ١۵, ١٩رسول اکرم) کنزالعمال حديث (حضرت 
  بروايت عمرو اور ابن عمرو، ۔  ١۵۔ ٢٢اور حديث  ١۵۔ ١٨حديث 
۔ عقبہ بن عامر کہتے ہيں: "ايک دن ميں پيغمبر اکرم کے پاس حاضر تھا کہ آپ کے پاس مقدمہ کے دو فريق آ گئے ١۶٨۶٨

رميان فيصلہ کروں۔ ميں نے عرض کيا: "هللا کے نبی! ميرے ماں باپ آپ پر آنجناب نے مجھے حکم ديا کہ ميں ان کے د
قربان جائيں۔ اس بارے ميں آپ سب سے بہتر فيصلہ کر سکتے ہيں!" آنجناب نے دوباره ارشاد فرمايا: "تم ہی ان کے درميان

وشش کرو اگر صحيح فيصلہ کرو فيصلہ کرو!" ميں نے عرض کيا! "يارسول هللا! ميں کس بنا پر فيصلہ کروں؟" فرمايا: "ک
  گے تو تمہيں دس نيکياں مليں گی، اور اگر صحيح فيصلہ نہيں دو گے تو صرف ايک نيکی ملے گی۔" 

   ١۴۴٢٨کنزالعمال حديث 
  اور عنوان "فتوٰی") ) ٢(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: عنوان "رائے" (

  
   )قاضيوں کی اقسام

سے تين قسم کے لوگ جہنمی ہيں اور صرف ايک قسم کے لوگ جنتی ہيں۔۔ قاضی چار قسم کے ہوتے ہيں، جن ميں ١۶٨۶٩
  ۔ ايک شخص وه ہے جو ظلم کے ساتھ فيصلہ کرتا ہے۔ ١
  ۔ ايک وه جو ظلم کے ساتھ فيصلہ کرتا ہے ليکن اس جانتا نہيں يہ بھی جہنمی ہے۔ ٢
  نمی ہے۔ ۔ ايک وه جو حق کے ساتھ تو فيصلہ کرتا ہے ليکن اسے جانتا نہيں يہ بھی جہ٣
  ۔ اور ايک وه جو حق کے ساتھ فيصلہ کرتا ہے اور اسے جانتا بھی ہے۔ ايسا شخص جنتی ہے۔ ۴

   ٢۶٣ص  ١٠۴جلد  ٢۴٧ص  ٧٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحار جلد 
   ۴٠٧ص  ٧۔ فروع جلد کافی جلد ٢۶۴ص 

  ۔ قاضی تين طرح کے ہيں، جن ميں سے دو جہنمی اور صرف ايک جنتی ہے۔ ١۶٨٧٠
  ۔ جو قاضی اپنی خواہش کے مطابق فيصلہ کرتا ہے وه جہنمی ہے۔ ١
  ۔ جو قاضی علم کے بغير فيصلہ کرتا ہے وه بھی جہنمی ہے اور، ٢
  ۔ جو قاضی حق کا فيصلہ کرتا ہے، وه جنتی ہے۔ ٣

   ١۴٩٨١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ں گے اور ايک جنت ميں۔ ۔ قاضی تين طرح کے ہيں جس ميں سے دو جہنم ميں جائي١۶٨٧١

  ۔ ايک وه شخص جو حق کو جانتا اور اس کے تحت فيصلہ کرتا ہے وه جنتی ہے۔ ١
  ۔ ايک وه جو لوگوں کے درميان اپنی جہالت کی بنا پر فيصلے کرتا ہے، وه جہنمی ہے۔ ٢
  نمی ہے۔ ۔ اور ايک وه جو حق کو جانتا تو ہے ليکن فيصلے ميں ظلم سے کام ليتا ہے ايسا شخص بھی جہ٣

   ١۴٩٨٠(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ۔) ١۵٠٠۴۔ ١۵٠٠٣۔ ١۴٩٨٢(قول مٔولف: مالحظہ ہو، کنزالعمال حديث 

  
   کيا عورت قاضی بن سکتی ہے؟)١٧(

  ۔ عورت قاضی بن کر لوگوں کے درميان فيصلے نہيں کر سکتی۔ ١۶٨٧٢
   )١۴٩٢١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  تو قاضی بن سکتی ہے اور نہ ہی حکمران! ۔ عورت نہ ١۶٨٧٣
   ٢٧۵ص  ١٠۴(امام محمد باقر عليہ السالم)۔ (حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ عورت نہ تو قضا کو اپنے ذمہ لے سکتی ہے اور نہ ہی حکمرانی کو۔ ١۶٨٧۴
   ١۶٢ص  ١۴(امام محمد باقر عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 
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نہ تو "…ہے کہ هللا تعالٰی نے جب حضرت حوا کو بہشت سے نکل جانے کا حکم ديا تو فرمايا:  ۔ ايک روايت ميں١۶٨٧۵
  …" ميں عورتوں ميں کسی کو حاکم بناؤں گا اور نہ ہی کسی کو نبی بنا کر بھيجوں گا

   ١٧٢ص  ٣مستدرک الوسائل جلد 
  نہيں بن سکتی"  ۔ بابا "عورت قاضی ٢٧٢ص  ٣(قول مٔولف: مالحظہ ہو: مستدرک الوسائل جلد 

  باب: "عورت قاضی نہيں بن سکتی۔"  ۶ص  ١٨نيز: وسائل الشيعہ جلد 
نيز: امام مالک، شافعی اور احمد بن خبل فرماتے ہيں: "عورت کا قاضی بننا صحيح نہيں ہے، جبکہ امام ابو حنيفہ فرماتے 

ل قبول ہوتی ہو۔ يعنی ہر چيز ميں قاضیہيں، عورت ہر اس معاملے ميں قاضی بن سکتی ہے جس ميں عورتوں کی گواہی قاب
  بن سکتی ہے سوائے حدود ارو زخموں سے متعلق۔ 

   ٨۴۵ص  ٧مالحظہ ہو: "دائرة المعارف فريد وجدی جلد 
  
   ميں تمہارے درميان ظاہر کے مطابق فيصلے کرتا ہوں)١٨(

   قرآن مجيد
   )١٨٨وانتم تعلمون (بقره/………………………والتاکلوا اموالکم

پس ميں ايک دوسرے کے اموال ناحق نہ کھا جايا کرو اور نہ ہی يہ اموال بطور رشوت حکام کو اس لئے پيش ترجمہ۔ اور آ
  کرو کہ تم جان بوجھ کر گناه کرتے ہوئے اس دوات کا کچھ حصہ ہضم کر جاؤ۔ 

  
   حديث شريف

وسروں کی نسبت اچھے انداز ۔ ميں بھی تو ايک بشر ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ميں سے کچھ لوگ اپنی دليل کو د١۶٨٧۶
ميں پيش کريں، جس کی بناء پر ميں اس کے حق ميں فيصلہ دے دوں (جبکہ يہ اس کا حق نہ بنتا ہو) ، اس طرح ميں اس 

  کے لئے جہنم کے ٹکڑوں ميں سے ايک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں گا۔ (کيونکہ ميں تو ظاہر کے مطابق فيصلہ کرتا ہوں)۔ 
   ١۵٠۴٣کنزالعمال حديث 

۔ دو شخص حضرت رسول خدا کے پاس کچھ ايسی ميراثوں اور اشياء کا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے جن کے نشانات١۶٨٧٧
مٹ چکے تھے۔ آپ نے فرمايا: "ہو سکتا ہے تم ميں سے کوئی شخص اپنا مدعا دوسرے، سے زياده اچھے انداز ميں پيش 

کے پيش نظر) فيصلہ دے دوں جبکہ اس کا يہ حق نہ بنتا  کر سکتا ہو اور ميں دوسرے کے مال سے اس کے حق ميں (ظاہر
  ہو۔ پس ميں اس کو جہنم کے ٹکڑوں ميں سے ايک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں گا۔" 

اس پر دونوں افراد نے عرض کيا: "يا رسول هللا! ميں نے اپنا حق اپنے ساتھی کو دے ديا۔" آپ نے فرمايا: "ايسا نہ کرو، 
چ سمجھ کر فيصلہ کرکے ايک دوسرے ميں تقسيم کر دو، پھر ہر ايک دوسرے کو خالل کرکے بلکہ جاؤ اور آپس ميں سو

  بخش بھی دے۔" 
   ٣٢۴ص  ١٠۴بحاراالنوار جلد 

۔ حضرت داؤد عليہ السالم ہميشہ يہ دعا کيا کرتے تھے: "يا هللا! مجھے لوگوں کے درميان ايسے فيصلے کرنے کا ١۶٨٧٨
ری ذات کے نزديک موجود ہے۔" هللا تعالٰی کی طرف سے وحی ہوئی: "داؤد! لوگ اس الہام ديا کر جن کی اصل حقيقت تي
  …" بات کے متحمل نہيں ہو سکتے

   ١٩حديث  ١١، ص ۵ص  ١۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
ی مانند فيصلے ۔ جب حضرت قائِم آل محمد ظہور فرمائيں گے تو لوگوں کے درميان حضرت داؤد عليہ السالم ک١۶٨٧٩

کريں گے اور گواہوں کی ضرورت محسوس نہيں فرمائيں گے۔ خداوند عالم ان کی طرف الہام فرمائے گا اور وه اسی علم 
  کے مطابق فيصلے کريں گے۔ 

   ١۴ص  ١۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ واليت و ١ہ وه ظاہر کے مطابق فيصلے کرے: ۔ پانچ چيزيں ايسی ہيں جن کے بارے ميں قاضی پر واجب ہے ک١۶٨٨٠

۔ شہادتيں۔ اگر گواه بظاہر قابل اطمينان ہوں تو ان کی گواہی قابل قبول ہو گی اور ان ۵۔ ذبيح ۴۔ ميراث ٣۔ نکاح ٢سرپرستی 
  کے باطن کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت نہيں ہو گی۔ 

   ٢٩٢ص  ١٠۴(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ امراؤ القيس اور حضر موت کا ايک شخص زمين کے بارے ميں حضرت رسول خدا کی خدمت ميں ايک مقدمہ لے١۶٨٨١

کر حاضر ہوئے، آنحضرت نے (امراؤ القيس سے) فرمايا: "کيا تمہارے پاس گواه ہے؟" اس نے کہا: "نہيں! " آپ نے 
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"پھر تو يہ ميری زمين لے جائے گا" آپ نے فرمايا: "اگر وهفرمايا: "تو پھر يہ شخص قسم کھائے گا!" امراؤ القيس نے کہا: 
تمہاری زمين اپنی قسم کی وجہ سے لے جائے گا تو پھر اس کا شمار ايسے لوگوں ميں ہو گا جن کی طرف خداوند عالم 

ب ہو گا۔" يہبروز قيامت نظر (رحمت) نہيں فرمائے گا، نہ ہی انہيں گناہوں سے پاک فرمائے گا اور ان کے لئے دردناک عذا
  سن کر وه شخص گھبرا گيا اور زمين امراؤ القيس کو لوٹا دی۔ 

   ۴٠۵تنبيہ الخواطر ص 
   ٢باب  ١۶٩ص  ١٨قول مٔولف: مالحظہ ہو: وسائل الشيعہ جلد 

  
   قاضی کے غلط فيصلہ کا خميازه)١٩(

قاضی اگر قصاص اور ديت کے  ۔ اصبغ بن نباتہ کہتے ہيں کہ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے حکم ديا کہ١۶٨٨٢
 بارے ميں قتل و عضو کاٹنے کے فيصلے ميں غلطی کرے گا تو اس کی تالفی مسلمانوں کے بيت المال سے کی جائے گی۔ 

   ۵ص  ٣، من ال يحضره الفقيہ جلد ١۶۵ص  ١٨وسائل الشيعہ جلد 
اآلراء ہونے کی مذمت ميں فرمايا: "جب ان۔ حضرت اميرالمومنين علی عليہ السالم نے فتاوٰی ميں علماء کے مختلف ١۶٨٨٣

ميں سے کسی ايک کے سامنے کوئی معاملہ فيصلہ کے لئے پيش کيا جاتا ہے تو وه اپنی رائے سے اس کے متعلق حکم لگا 
ديتا ہے، پھر وہی مسئلہ بعينہ دوسرے کے سامنے پيش ہوتا ہے تو وه پہلے کے حکم کے خالف حکم ديتا ہے۔ پھر يہ تمام 

م قاضی اپنے اس خليفہ کے پاس جمع ہوتے ہيں جس نے انہيں قاضی بنا رکھا ہوتا ہے وه سب کی رائے کو صحيح کے تما
قرار ديتا ہے، حاالنکہ ان کا هللا ايک، نبی ايک اور کتاب ايک ہے (انہيں غور تو کرنا چاہئے) کيا هللا نے انہيں اختالف کا 

ا التے ہيں يا اس نے تو حقيقتاً اختالف سے منع فرمايا ہے اور يہ اختالف حکم ديا تھا اور يہ اختالف کرکے اس کا حکم بج
کرکے عمداً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہيں، يا يہ کہ هللا نے دين کو ادھورا چھوڑ ديا تھا اور ان سے تکميل کے لئے ہاتھ 

  ؟ …بٹانے کا خواہشمند ہوا تھا
   ١٨غہ خطبہ ۔ نہج البال ٢٨٨شرح ابن ابی الحديد جلد اول ص 

۔ عمر بن اذينہ جو حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کے ساتھيوں ميں شمار ہوتے ہيں، کہتے ہيں کہ ميں ايک ١۶٨٨۴
عبدالرحٰمن بن ابی ليفٰی کے پاس کوفہ گيا جو ان دنوں کوفہ کا قاضی تھا ميں اس زمانہ ميں بالکل نوجوان تھا۔ ميں نے اس 

ے، ميں آپ سے چند مسائل پوچھنا چاہتا ہوں۔" اس نے کہا: "بھتيجے! جو تمہارا جی چاہے سے کہا: "خدا آپ کا بھال کر
پوچھو!" کہا: "آپ مجھے اپنے جيسے قاضی صاحبان کے بارے ميں بتائيں جن کے پاس مال، ناموس اور قصاص کے طور

لہ کرتے ہيں اور يہی مقدمہ بعينہ پر قتل کے بارے ميں کوئی مقدمہ پيش ہوتا ہے، اس بارے آپ اپنی رائے کے مطابق فيص
مکہ کے قاضی کے پاس جاتا ہے تو وه اپنی رائے کے مطابق فيصلہ کرتا ہے جو آپ کے فيصلہ سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر 
اگر وه بصره کے قاضی کے پاس جاتا ہے تو وه اس سے مختلف فيصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح يمن اور مدينہ کے قاضيوں کے

ان سب کے برعکس فيصلہ ديتے ہيں۔ پھر جب تم سب اپنے خليفہ کے پاس اکٹھے ہوتے ہو جس نے پاس جاتا ہے تو وه 
تمہيں قاضی بنايا ہے اور اپنے اپنے فيصلوں سے اسے باخبر کرتے ہو تو وه تم سب کے فيصلوں کو درست قرار ديتا ہے۔ 

يں اس اختالف کا حکم ديا ہے کہ اس کی حاالنکہ تمہارا خدا ايک، پيغمبر ايک اور دين ايک ہے۔ تو کيا خدا نے تمہ
فرمانبرداری کر رہے ہو؟ يا اس نے ايسا کرنے سے منع فرمايا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، يا تم فيصلہ کرنے ميں

خدا کے شريک ہو کہ تم جو فيصلے کرتے جاؤ وه ان پر راضی ہوتا رہے، يا پھر هللا نے دين کو ناقص بھيجا ہے اور 
ذمہ اس کی تکميل کا کام لگايا ہے؟ اس نے تو دين کو کامل کر ديا ہے ليکن کيا رسول خدا اس کی بجاآوری ميں  تمہارے

  کوتاہی کر چکے ہيں يا تم لوگ کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟" 
اس نے مجھ سے پوچھا: "اے جوان! تم کہاں کے رہن والے ہو؟" ميں نے کہا: "بصره کا" "کونسے قبيلے سے؟" ميں نے 
کہا: "عبدالقيس سے!" پوچھا "عبدالقيس کی کونسی شاخ ہے؟" ميں نے کہا: "بنی اذينہ سے!" فرمايا: "عبدالرحمن بن اذينہ 

  سے تمہاری کيا رشتہ داری ہے؟" عرض کيا: "وه ميرے جد امجد ہيں!" 
سواالت کئے ہيں اور  يہ سن کر اس نے بڑی آؤ بھگت کی، مجھے اپنے قريب بال ليا، اور کہا: "جوان! تم نے بڑے سخت

کافی انہماک و حيران طريقے سے پوچھا ہے۔ ميں بھی انشاء هللا تمہيں ان کا جواب ضرور دوں گا سنو! تم نے فيصلوں کے 
اختالف کے بارے ميں سوال کيا ہے، اس کی وجہ يہ ہے کہ جن چيزوں کے بارے ميں کتاب هللا اور سنت رسول ميں کوئی 

ئل ميں ہم کتاب و سنت سے روگردانی نہيں کر سکتے، ليکن جن کے بارے ميں نہ تو کتاب اصل موجود ہے تو ايسے مسا
  ميں کوئی چيز موجود ہے اور نہ ہی سنت ميں اس کا تذکره ملتا ہے، تو ہم وہاں اپنی رائے پر عمل کرتے ہيں۔" 

ا ہے: "مافرطن فی الکٰتب من شٔی" ميں نے کہا: "پھر تو آپ نے کچھ بھی نہ کيا، اس لئے کہ خداوند عالم عز و جل فرمات
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يعنی ہم نے کتاب (قرآن) ميں کوئی چيز بھی نہيں چھوڑی (سب کا ذکر کرديا ہے)، اور آپ کہتے ہيں وه کتاب ميں نہيں ہے۔ 
  …" اسی طرح خداوند عالم ہی فرماتا ہے "فيہ تبيان کل شٔی" يعنی اس (قرآن) ميں ہر چيز کو بيان کر ديا گيا ہے

  مکمل کالم کا مطالہ کيا جائے) ( ٢٧٠ص  ١٠۴جلد  بحاراالنوار
۔ ميں نے ديکھا ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے جو بھی فيصلہ کيا اس کی اصل سنت رسول ميں ضرور موجود١۶٨٨۵

ہے۔ حضرت علی فرمايا کرتے تھے: "اگر ميرے پاس دو آدمی کوئی مقدمہ لے کر آئيں اور ميں ان کے درميان فيصلہ کر 
ور پھر وہی لوگ وہی مقدمہ ايک عرصہ دراز اور کئی سالوں کے بعد لے آئيں پھر بھی ميں وہی فيصلہ کروں گا جو دوں ا

  پہلے کر چکا ہوں، اس لئے کہ فيصلے کبھی بدال نہيں کرتے۔" 
   ١٧٢ص  ٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  نام ايک خط ميں فرماتے ہيں) ۔ (حضرت عليہ السالم، محمد بن ابی بکر کے ١۶٨٨۶
"ايک ہی نوعيت کے کسی مقدمہ ميں دو طرح کے مختلف فيصلے نہ کيا کرو، ورنہ تمہارا اپنا معاملہ مختلف ہو جائے گا 

  …" اور تم راِه حق سے ہٹ جاؤ گے
   ٢٧۵ص  ١٠۴بحاراالنوار جلد 

  
   قضا کے متعلق مجلس شوریٰ )٢١(

اگر کوئی ايسا معاملہ مجھے درپيش ہو جس کے بارے ميں کوئی حکم نہ نازل ہوا وه۔ ميں عرض کيا: "يارسول هللا! ١۶٨٨٧
اور نہ ہی سنت ميں موجود وه تو آپ کيا حکم ديتے ہيں؟" آنحضرت صلے هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: "مومن فقہاء اور 

  کرو۔"  عابدين کی ايک مجلس شورٰی تشکيل دو اور کسی ايک خاص رائے کے مطابق فيصلہ نہ
   ١۴۴۵۶(حضرت علی عليہ السالم) کنزالعمال حديث 

۔ "ميری امت کے بدترين لوگ وه ہيں جو قضا کے منصب پر فائز تو ہو جاتے ہيں ليکن جب ان کے لئے کوئی ١۶٨٨٨
 مقدمہ مشتبہ ہو جاتا ہے تو کسی سے مشوره نہيں کرتے۔ اگر صحيح فيصلہ کرتے ہيں تو اترانے لگ جاتے ہيں۔ اور اگر

  غصہ کی حالت ميں ہوتے ہيں تو سختی کا برتاؤ کرتے ہيں۔" 
   ١۴٩٩٠(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ جس چيز کے بارے ميں مجھ پر کوئی حکم نازل نہيں ہوا، اس لئے ميں تمہارے درميان اپنی رائے کے مطابق ١۶٨٨٩
  فيصلہ کرتا ہوں۔" 

   ٣۵٨۵(حضرت رسول اکرم) سنن ابی داؤد حديث 
۔ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کے رفاعہ کے نام مکتوب سے اقتباس جب آپ نے اسے اھواز کا قاضی مقرر ١۶٨٩٠

فرمايا: "مقدمہ کا فيصل ہکرنے ميں کسی سے مشوره نہ ليا کرو کيونکہ مشوره يا تو جنگ کے بارے ميں ہوتا ہے يا فوری 
  ہ دين رائے کے ساتھ نہيں بلکہ اتباع کے ساتھ ہوتا ہے۔" طور پر درپيش آنے والے مصلحت پر مبنی امور ميں، جبک

   ١٩۵ص  ٣مستدرک الوسائل جلد 
۔ جب حاکم (فيصلہ کرنے واال) اپنے دائيں بائيں بيٹھنے والوں سے پوچھتا ہے کہ وه اس بارے ميں کيا کہتے ہيں يا ١۶٨٩١

گوں کی لعنت ہوتی ہے وه خود مسند سے اٹھ کر انہيں اس سلسلہ ميں ان کی کيا رائے ہے تو اس پر هللا، مالئکہ اور تمام لو
  اپنی جگہ پر کيوں نہيں بٹھا ديتا؟" 

   ٧ص  ٣(امام جعفر صادق عليہ السالم) من ال يحضره الفقيہ جلد 
  قوِل مٔولف: مالحظہ ہو باب "شورٰی" "شورٰی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی فيصلہ نازل نہيں ہوا ہوتا۔" 

  
   عدالِت عاليہ)٢٢(

۔ جب حضرت امير عليہ السالم نے شريح کو منصب قضا پر فائز کيا تو اس پر يہ خود حضرت کو شرط عائد فرمائی١۶٨٩٢
  کہ اس وقت تک کسی فيصلہ کا اجرا نہيں کر سکتا جب تک وه فيصلہ نہ دکھا دے۔ 

   ١٨ص  ۶(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 
   ٢١٧ص  ۶الحکام جلد تہذيب ا ۴٠٧ص  ٧فروع کافی جلد 

تم کسی "…۔ سلمہ بن کہيل کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت علی سے سنا کہ آپ شريح قاضی سے فرما رہے تھے: ١۶٨٩٣
قصاص يا حدوِد اٰلہی ميں سے کسی حد يا مسلمين کے حقوق ميں سے کسی حق کے بارے ميں اس وقت تک کوئی فيصلہ 

  کھا دو۔" نہيں کر سکتے جب تک کہ اسے پہلے مجھے نہ د
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   ١۵۶ص  ١٨وسائل الشيعہ جلد 
  
   قاضی کب سے بنائے جانے لگے!)٢٣(

۔ ابن شہاب، سعيد بن مسيب سے روايت کرتے ہيں: "نہ تو حضرت رسول خدا نے باقاعده محکمہ قضا کھول کر ١۶٨٩۵
زر چکا تو نے، ليکن جب ان کی خالفت کا نصف زمانہ گ �، اور حضرت عمر�قاضی مقرر کيا تھا نہ حضرت ابوبکر

  يزيدين اخت نمر سے کہا کہ تم بعض يعنی چھوٹے چھوٹے امور ميں ميرا ہاتھ بٹايا کرو۔" 
  بھی مالحظہ ہو  ١۵، نيز ص ٨١۴ص  ۵کنزالعمال جلد 

  
   قضا کے متعلق متفرق احاديث)٢۵(

  ۔ طمع قضا کی آفت ہے۔ ١۶٨٩۶
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  چيز، قاضيوں کا ظن سے کام لينا ہے۔ ۔ سب سے زياده دردناک ١۶٨٩٧
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ صرف ظن و گمان پر اعتماد کرتے ہوئے فيصلہ کرنا انصاف نہيں ہوتا۔ ١۶٨٩٨
   ٢٢٠نہج البالغہ حکمت  ۴٢ص  ١٩(حضرت علی عليہ السالم) شرح ابن ابی الحديد جلد 

  کے ذمہ ہيں اور قسم مدعا عليہ کے اوپر"  ۔ حضرت رسول خدا نے فرمايا: "گواه مدعی١۶٨٩٩
   ١٧٠ص  ١٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

  ۔ غيرحاضر پر مقدمہ نہيں چاليا جا سکتا۔ ١۶٩٠٠
   ٢١٧ص  ١٨(حضرت علی عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

   ٣باب  ١٧٠ص  ١٨(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو، وسائل الشيعہ جلد 
  ٢۶باب  ٢١۶ص  ١٨ئل الشيعہ جلد نيز: وسا

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ١٩فصل

  )١قلب (دل) (
۔ "دل تر" کو "قلب" اس لئے کہتے ہيں کہ اس ميں تغير و تبدل ہوتا رہتا ہے، اس کی مثال يوں سمجھئے جيسے ايک١۶٩٠١

بيابان ميں کسی پرندے کا پر کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے اوپر نيچے يا آگے پيچھے کرتی رہے۔ 
   ١٢١(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  ۔ دل آنکھوں کا صحيفہ ہے۔ ١۶٩٠٢
   ١٣ص  ٧٨۔ جلد ٣٢٨ص  ٧١۔ بحاراالنوار جلد ۴۶ص  ٢٠(حضرت علی عليہ السالم) شرح ابن ابی الحديد جلد 

  ۔ دل زبان کا خزانچی ہے۔ ١۶٩٠٣
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ہيں، ۔ دل حکمت کا سرچشمہ اور کان حکمت کو وہاں تک پہنچانے کا ذريعہ ہوتے ١۶٩٠۴
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ جب دل (حکمت سے) خالی ہو تو جسم کی لمبائی چوڑائی بيکار ہوتی ہے۔ ١۶٩٠۵
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
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  ۔ عقل کا ٹھکانہ دماغ ہوتا ہے اور سختی اور نرمی دل ميں ہوتی ہے۔ ١۶٩٠۶
   ٢۵۴ص  ٧٨ (امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد

(از مترجم۔ اس مقام پر عالمہ طباطبائی رحمة هللا عليہ کی تفسير "الميزان" سے ايک طويل فلسفی گفتگو نقل کی گئی ہے، 
تا ص  ٢٢٣ص  ٢اختصار کی غرض سے ہم يہاں پر اسے ذکر نہيں کر رہے۔ جو حضرات مطالعہ کرنا چاہتے ہيں وه جلد 

  ميں مالحظہ فرما سکتے ہيں)۔  ٢٢۵
  قلب کے معنی کے بارے ميں عالمہ مجلسی کا بيان" " ٣٧و ص  ٣۴ص  ٧ِل مٔولف: مالحظہ ہو، بحاراالنوار جلد (قو

  نفس، روح، عقل اور قلب کے معانی اور ان اسماء سے کيا مراد ہے!" " ۴ص  ۵نيز: مالحظہ ہو: المجحة البيضأ جلد 

  دل جسم کا امام ہے)٢(
  جو امام کو عوام سے ہوتی ہے۔ ۔ دل کو جسم سے وہی نسبت ہے ١۶٩٠٧

   ۵٣ص  ٧(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ جب کسی انسان کا دل پاکيزه ہوتا ہے تو اس کا جسم بھی پاکيزه ہوتا ہے، اور جب دل پليد ہوتا ہے تو جسم بھی پليد ١۶٩٠٨

  ہوتا ہے۔ 
   ۵٠ص  ٧٠بحاراالنوار جلد  ١١٠حديث  �، خصائل صدوق ١٢٢٢(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ انسان کے اندر گوشت کا ايک ٹکڑا ہوتا ہے ۔ اگر يہ صحيح سالم ہو تو باقی جسم بھی صحيح سالم ہوتا ہے، اگر يہ ١۶٩٠٩
  بيمار ہو تو باقی جسم بھی بيمار ہوتا ہے۔ وه ہے "دل"، 

   ١٠٩(حضرت رسول اکرم) خصال صدوق ص 
در گوشت کا ايک ٹکڑا ہے کہ جب تک وه صحيح رہتا ہے تو باقی جسم بھی صحيح رہتا ہے اور ۔ يقيناً انسان کے ان١۶٩١٠

  اگر يہ بيمار ہو جائے تو پھر باقی جسم بھی تندرست نہيں رہتا۔ وه اس کا دل ہے۔ 
   ١٢٢٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

الم ہو تو باقی لشکر بھی صحيح و سالم ہوتا ہے اور۔ دل بادشاه ہے اور اس کا ايک لشکر ہے۔ جب بادشاه صحيح و س١۶٩١١
  اگر بادشاه بگڑ جائے تو لشکر ميں خرابی پيدا ہو جاتی ہے۔ 

  ،  ٢٠۶، ٢٠۵(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  انسان کا دل نہايت تعجب انگيز شے ہے)٣(
کے مواد پائے جاتے ہيں۔ اس ميں ۔ انسان ميں سب سے زياده عجيب چيز، اس کا دل ہوتا ہے جس ميں حکمت ١۶٩١٢

حکمت و دانائی کے ذخيرے ہيں، نيز اس کے برخالف بھی صفات پائی جاتی ہيں۔ اگر اسے اميد کی جھلک نظر آتی ہے تو 
طمع اسے ذلت ميں مبتال کر ديتا ہے۔ جب طمع ابھرتی ہے تو اسے حرص تباه و برباد کر ديتی ہے۔ اگر نااميدی اس پر چھا 

رت و اندوه اس کے لئے جان ليوا بن جاتے ہيں۔ ااگر غضب اس پر طاری ہو تو غم و غصہ شدت اختيار کر جاتی ہے تو حس
ليتا ہے، اگر وه خوش ہوتا ہے تو حفِظ ماتقدم کو بھول جاتا ہے، اگر اچانک اس پر خوف طاری ہوتا ہے تو فکر و انديشہ، 

کا دور دوره ہو تو فريب و دھوکہ اس پر قبضہ کر ليتا  دوسری قسم کے تصورات سے اسے روک ديتا ہے۔ اگر امن و امان
ہے۔ اگر اسے کوئی جديد نعمت ملتی ہے تو تکبر اسے گھيرے ميں لے ليتا ہے۔ اگر اس پر کوئی مصيبت پڑتی ہے تو بے 

ر و تابی و بے قراری اسے رسوا کر ديتی ہے۔ اگر وه مال ودولت حاصل کر لے تو دولت اسے سرکش بنا ديتی ہے۔ اگر فق
فاقہ ميں مبتال ہو تو مصيبت و ابتال اسے جکڑ ليتے ہيں۔ اگر بھوک اس پر غلبہ کرتی ہے تو ناتوانی اسے اٹھنے نہيں ديتی۔ 

اگر شکم پری زياده ہو جائے تو يہ اس کے لئے کرب واذيت کا باعث ہوتی ہے۔ ہر کوتاہی اس کيلئے نقصان رسان اور 
  وتی ہے۔ اعتدال سے زيادتی اس کے لئے تباه کن ہ

   ۵٢ص  ٧٠(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ، ٢٨٢ص  ١، نہج السعاده جلد  ١٠٨قوِل مٔولف: يہی حديث قدرے اختالف کے ساتھ نہج البالغہ حکمت 

  ميں تحف العقول سے نقل کی گئی ہے۔  ٢٨۴ص  ٧٧، غررالحکم اور بحاراالنوار جلد ٢١ص  ٨فروع کافی جلد 

  سبحان کا ظرف ہےدل خداوند )۴(
۔ زمين ميں هللا تعالٰی کے کچھ ظروف ہيں، اور ياد رکھو کہ وه دل ہيں، لٰہذا خداوند سبحان و تعالٰی کے محبوب ترين ١۶٩١٣

دل وه ہيں جو سب سے زياده نرم، سب سے زياده صاف اور سب سے زياده سخت ہوتے ہيں۔ دل نرم ہوتے ہيں دوستوں کے 



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

 
 

  سے اور سخت ہوتے ہيں ذاِت خداونِد ذوالجالل کے بارے ميں۔  لئے، صاف ہوتے ہيں گناہوں
   ١٢٢۵، ١٢٢۴، ١٢٠٧(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ زمين ميں خداونِد عالم کے کچھ ظروف ہيں جن ميں سے خدا کے نزديک محبوب وه ہوتے ہيں جو سب سے زياده ١۶٩١۴
ں۔ وه ہيں "دل" ان ميں سب سے زياده نرم اپنے دوستوں اور صاف، سب سے زياده نرم اور سب سے زياده سخت ہوتے ہي

بھائيوں کے لئے ہوتے ہيں۔ سب سے زياده سخت وه ان کے لئے ہوتے ہيں جو حق کی راه ميں خدا کے لئے کام کرتے ہيں 
  اور کسی کی مالمت سے نہيں ڈرتے سب سے زياده صاف وه ہيں جو گناہوں سے صاف ہوتے ہيں۔ 

   ۵۶، ص  ۶ص  ٧بحاراالنوار جلد (حضرت رسول اکرم) 

  دل ہی سے هللا تعالٰی کا قصد کيا جاتا ہے)۵(
۔ دلوں کے ذريعہ هللا کی ذات کا قصد زياده مناسب ہوتا ہے، اعمال کے ذريعہ اعضا کو تھکا کر هللا تک رسائی ١۶٩١۵

  حاصل کرنے کی نسبت۔ 
ليکن اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ يہ حديث  ۶٠ص  ٧٠ جلد ٣۶٢ص  ٧٨(امام علی نقی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  حضرت رسول خدا سے مروی ہے، 
۔ دلوں کے ذريعہ هللا تعالٰی کا قصد، بدن کے ذريعہ هللا تک رسائی کے لئے زياده بہتر ہے، نيز دلوں کی حرکتيں ١۶٩١۶

  زياده مناسب ہوتی ہيں اعمال کی حرکتوں سے، 
   ٢۵٧مشکواة االنوار ص (امام جعفر صادق عليہ السالم) 

۔ هللا تعالٰی نہ تو صورتوں کی طرف ديکھتا ہے نہ تمہارے اموال يا تمہارے اقوال کی طرف، بلکہ صرف تمہارے ١۶٩١٧
  قلوب اعمال کو ديکھتا ہے۔ 

  مکارم االخالق، امالی شيخ اور تنبيہ الخواطر  ٨٨ص  ٧٧(حضرت رسول اکرم) بحار االنوار جلد 
م اپنی رحمت سے ہميں اور تمہيں ان لوگوں ميں سے قرار دے جو نيک بندوں کی منزل تک پہنچنے ۔ خداوند عال١۶٩١٨

  کے لئے دل کے ساتھ کوشش کرتے ہيں۔ 
   ١۶۵(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

  دل کی قسميں)۶(
۔ وه دل جس ميں ايمان بھی ٢ہوتا۔ ۔ وه دل جس ميں ايمان ہوتا ہے ليکن قرآن نہيں ١۔ دل چار طرح کے ہوتے ہی، ١۶٩١٩

  ۔ وه دل جس ميں نہ ايمان ہوتا ہے نہ قرآن۔ ۴۔ وه دل جس ميں قرآن ہوتا ہے ايمان نہيں ہوتا۔ ٣ہوتا ہے اور قرآن بھی۔ 
پہلی قسم اس کھجور کے پھل کی مانند ہے جس کا ذائقہ تو مزيدار ہوتا ہے مگر اس ميں خوشبو نہيں ہوتی دوسری قسم 

اس تھيلی کی مانند ہے جسے کھوال جائے يا بند رکھا جائے تو پھر بھی خوشبو سے نوازتی ہے۔ جو تيسری قسم کستوری کی
ايمان کے پودے کی مانند ہے جس کی خوشبو تو ہوتی ہے ليکن ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ اور جو چوتھی قسم حنطل کے پھل کی 

   مانند ہے جس کی بو بھی خراب اور ذائقہ بھی تلخ ہوتا ہے۔
   ۶٠ص  ٧٠(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

۔ دل چار قسم کے ہوتے ہيں۔ ايک وه جس ميں ايمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی۔ ايک وه جو الٹے ہوئے ہوتے ہيں۔ ١۶٩٢٠
  ايک وه جن پر مہر لگی ہوتی ہے۔ اور۔ ايک وه جو تروتازه اور نورانی ہوتے ہيں۔ 

  افق کا دل ہوتا ہے۔ جس دل پر مہر لگی ہوتی ہے وه من
  جو شاداب و نورانی ہوتا ہے وه مومن کا دل ہے۔ 

  جو الٹا ہوتا ہے وه مشرک کا دل ہے۔ 
جو دل ايمان اور نفاق دونوں کا حامل ہوتا ہے وه طائف کے باشندوں کے دل تھے، اگر ان ميں سے کسی کی موت نفاق کی 

  ان کی حالت ميں ہوئی تو وه نجات پا گيا۔ حالت ميں ہوء تو وه تباه و برباد ہو گيا اور اگر ايم
   ٢حديث  ۴٢٢ص  ٢کافی جلد  ۵١ص  ٧٠(امام محمد باقر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ دل چار طرح کے ہوتے ہيں۔ ١۶٩٢١
  ايک چٹيل زمين کی طرح، روشن چراغ کی مانند! 

  ايک وه جس پر غالف پڑے ہوتے ہيں اور وه غالفوں ميں لپٹا ہوتا ہے۔ 
  … اور ايک وه جو چوڑا ہوتا ہے…ايک وه جو الٹا جھکا ہو



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

 
 

   ١٢٢۶(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ۔ دل تين طرح کے ہوتے ہيں۔ ١۶٩٢٢

  ايک وه جو الٹے جھکے ہوئے ہوتے ہيں جو خير کی کسی بھی بات کو ياد نہيں رکھتے اور يہ کافروں کے دل ہيں۔ 
جن ميں خير اور شر باہم دست بگريبان رہتے ہيں، جو طاقتور ہوتا ہے وه دوسرے پر ايک وه جن ميں سياه نقطے ہوتے ہيں 

  … غالب آ جاتا ہے اور
ايک وه جو کھلے ہوئے ہوتے ہيں جن ميں ہميشہ ايسے چراغ روشن رہتے ہيں جو قيامت تک بجھنے ميں نہيں آتے۔ يہ دل 

  مومنين کے دل ہوتے ہيں۔ 
   ٣حديث  ۴٢٣ص  ٢کافی جلد  ۵١ص  ٧٠) بحاراالنوار جلد (حضرت امام محمد باقر عليہ السالم

۔ مومن کا دل ہر طرح سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اس ميں چراغ روشن رہتا ہے جبکہ کافر کا دل سياه اور الٹا ہوتا ١۶٩٢٣
  ہے۔ 

   ۵٩ص  ٧٠(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  بہترين دل)٧(
  يں۔ ان ميں بہترين دل وه ہے جو زياده نگہداشت کرنے واال ہوتا ہے۔ ۔ يہ دل (اسرار و حکم کے) ظروف ہ١۶٩٢۴

   ١١ص  ٧٨بحار االنوار جلد  ٢۴۶ص  ١٨۔ شرح ابن ابی الحديد جلد ١۴٧(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
داشت کرنے ۔ يہ جان لو کہ خداونِد عالم نے صرف ان دلوں کی تعريف کی ہے جو حکمت کی سب سے زياده نگہ١۶٩٢۵

  والے ہوتے ہيں، نيز کچھ لوگ ايسے ہيں جو حق کی بات پر جلد لبيک کہتے ہيں، 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ دل (اسرار و حکم کے) ظروف ہيں جن ميں بہترين دل وه ہے جو خير کی زياده نگہداشت کرتا ہے، ١۶٩٢۶
  (حضرت عليہ عليہ السالم) غررالحکم 

  دل وه ہوتا ہے جس کی آبياری فہم و ذکا سے کی جائے۔  ۔ بافضليت١۶٩٢٧
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  دلوں کے اعراب)٨(
۔ دلوں کے اعراب چار قسم کے ہيں، "رفع" (پيش) "فتح" (زبر) "خفض" (زير) اور وقف (ٹھہراؤ) چنانچہ ان کا ١۶٩٢٨

خفض" غيرهللا سے کٹ کر رہنے ميں ہے اور ان کا "وقف" خدا کی "رفع" ذکر اٰلہی ميں ہے، "فتح" رضائے اٰلہی ميں ہے "
  … ذات سے غافل ہو جانے ميں ہے

   ۵۵ص  ٧٠(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "نحو" "اعمال کے اعراب") 

  دل کی سالمتی)٩(
   قرآن مجيد:

   )٨٩تا  ٨٧مال وال نبون۔ االمن اتی هللا بقلب سليم۔ (شعرأ/ وال تخزنی يوم يبعثون۔ يوم ال ينفع
ترجمہ۔ اور تو اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن لوگ اٹھائے جائيں گے، جس دن مال و اوالد کچھ نفع نہ پہنچائيں گے 

  سوائے اس کے جو هللا کے پاس (بے عيب اور ہر طرح سے صحيح و سالم دل لے کر آئے گا) 
   )٨۴۔ ٨٣ہ ال بٰرھيم۔ اذجاء ربہ بقلب سليم۔ (صافات/وان من مثيعت

ترجمہ۔ اور بے شک ابراہيم بھی اس کے پيروکاروں ميں سے تھا۔ جب وه اپنے پروردگار کے حضور صحيح و سالم دل 
  (قلب سليم) کے ساتھ حاضر ہوا۔ 

  
   حديث شريف

ب سليم" کيا ہے؟ آپ نے فرمايا: "ايسا دل جس ۔ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے پوچھا گيا کہ "قل١۶٩٢٩
  ميں شک و نفسانی خواہشات نہيں ہوتيں اور ايسا عمل ہے جس ميں شہرت طلبی اور ريا نہيں ہوتا۔" 

   ١٢مستدرک الوسائل جلد اول 
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ہے جو اپنے رب کے بارے فرمايا : "قلب سليم وه ) ٨٩۔ هللا تعالٰی کے اس قول: "اال من اتی هللا بقلب سليم" (شعرأ/١۶٩٣٠
سے اس حالت ميں مالقات کرے کہ اس ميں خدا کے سوا کوئی اور چيز نہ ہو۔ جس دل ميں شک يا شرک ہوتا ہے وه (خدا 

  کی نظروں سے) ساقط ہوتا ہے۔ 
   ٢٣٩ص  ۵٩ص  ٧٠(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  و دينوی محبت سے سالم ہو۔" ۔ اسی آيت کے بارے ميں فرمايا: "وه دل ہوتا ہے ج١۶٩٣١
   ۵٨ص  ۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) نورالثقلين جلد 

۔ سچی نيت واال شخص ہی قلب سليم کا مالک ہوتا ہے کيونکہ ذکر ہونے والے وسوسوں اور انديشوں سے دل کا بچا ١۶٩٣٢
جس دن …" ماتا ہے: "يوم ال ينفع مال وال نبونرہنا، تمام امور ميں نيت کو خدا کے لئے خالص کر ديتا ہے اور هللا تعالٰی فر

مال اور اوالد کچھ نفع نہ پہنچائيں گے، سوائے اس کے جو هللا کے پاس بے عيب اور ہر طرح سے صحيح و سالم دل لے 
   )٨٨/٨٩کر آئے گا۔ (شعرأ/

   ۵٨ص  ۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) نورالثقلين جلد 
  علم نہيں اور دل کی سالمتی جيسی کوئی سالمتی نہيں۔ ۔ سالمتی کی تالش جيسا کوئی ١۶٩٣٣

   ١۶۴ص  ٧٨(امام محمد باقر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ قلب سليم سے ہی سيدھے معانی ظاہر ہوتے ہيں۔ ١۶٩٣۴

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
ور نعمتيں سنگدل نہ بنا سکيں وه دل اس قابل ۔ جن دلوں کو خواہشات شگافتہ نہ کر سکيں، اللچ داغدار نہ کر سکے ا١۶٩٣۵

  ہوتے ہيں کہ حکمت کے ظروف قرار پائيں۔ 
   ٣٢٧ص  ١۴(حضرت عيسٰی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

۔ تمہارا دل اس وقت تک سالم نہيں ہو سکتا جب تک کہ تم مومنين کے لئے بھی وہی کچھ پسند نہ کرو جو اپنے لئے ١۶٩٣۶
  پسند کرتے ہو۔ 

   ٨ص  ٧٨رت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (حض
  ۔ صحيح اور سالم ترين قلب وه ہے جو شبہات و شکوک سے پاک ہو۔ ١۶٩٣٧
  ۔ هللا تعالٰی جب کسی بندے کی بھالئی چاہتا ہو تو اسے قلِب سليم اور اچھا خلق عطا فرما ديتا ہے۔ ١۶٩٣٨

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  حظہ ہو: باب "دل کی بيماری" (قوِل مٔولف: مال

  اطميناِن قلب)١٠(
   قرآن مجيد
   )٢٨تطمئن القلوب (رعد/………………………الذين امنوا

ترجمہ۔ جو لوگ ايمان لے آئے ان کے دل ياِد اٰلہی سے مطمئن ہوتے ہيں۔ خوب جان لو کہ ذکِر اٰلہی سے ہی دل مطمئن ہوتے
  ہيں۔ 

   )۴(فتح/… مع ايمانھم…………………………ھوالذی انزل
ترجمہ۔ وه وہی (خدا) ہے جس نے ايمان والوں کے دلوں ميں تسکين نازل فرمائی تاکہ وه اپنے ايمان کے ساتھ ايمان کو اور 

  … بڑھا ليں
   )٢٨۔ ٢٧(فجر/… رافية مرضية……………………ياتيھا الفنس المطمئنة

ں کہ تو راضی اور خوشی اور ترجمہ۔ اے اطمينان پانے والے نفس! اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، ايسی حالت مي
  … پسنديده ہے
۔ دل حق کی تالش ميں تڑپتا رہتا ہے جب اسے حق مل جاتا ہے تو وه مطمئن ہو کر قرار پا ليتا ہے" پھر آپ نے يہ ١۶٩٣٩

م يعنی جب خداوند عالم کسی کی ہدايت چاہتا ہے تو اسال…" آيت تالوت فرمائی: "فمن يردهللا ان يھديہ يشرح صدره االسالم
  … کے لئے اس کے دل کو کشاده کر ديتا ہے

   ٧۶۶نورالثقلين جلد اول ص  ۵٧ص  ٧٠۔ بحاراالنوار جلد ٢۵۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) مشکٰوة االنوار ص 
۔ "دل کو جب تک حق حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک وه اپنے مقام سے گردن تک الٹ پير کا شکار رہتا ہے۔ جب ١۶٩۴٠

جاتا ہے تو وه قرار پا ليتا ہے۔" پھر آپ نے اپنی انگليوں کو آپس ميں مال کر فرمايا "اس طرح" اس کے  حق اسے حاصل ہو
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  بعد اس آيت کو تالوت فرمايا: "فمن يردهللا ان يھديہ يشرح صدره االسالم" 
   ۵٧ص  ٧٠(امام محمد باقر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

اور اس کو حضرت محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسين "…رے ميں فرمايا: ۔ مومن کی روح کے قبض کرنے کے با١۶٩۴١
اور ان کی ذريت سے باقی آئمہ اطہار عليہم السالم کو مثالی صورت ميں دکھايا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: "يہ رسول خدا، 

کھوں کو کھول ديتا ہے ، پھر ذ جس پر دل اپنی آن‘اميرالمومنين، فاطمہ زہرا، حسن و حسين اور باقی آئمہ تمہارے دوست ہيں
رب العزت کی طرف سے ايک ندا دينے واال اس کی روح کو ندا ديتا ہے: "اے وه نفس کہ جسے محمد و اہل بيِت محمد سے 
اطمينان حاصل ہوتا ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حالت ميں کہ تُو، واليت کے ساتھ خوش ہے۔ اس طرح ميری جنت 

  ميں داخل ہو جا۔" 
قت مومن کے لئے اس بات سے بڑھ کر کوئی اور بات محبوب نہيں ہوتی کہ اس کی روح کو قبض کر ليا جائے اور وهاس و

  ندا دينے والے سے جا ملے۔ 
   ١٢٨ص  ٣فروع کافی جلد 

   )۶١٨۴باب "ايمان" ، "ايمان اور تسکين" نيز: باب "دين" حديث ) ٢(قول مٔولف: مالحظہ ہو: باب "ذکر" (

  آنکھيں دل کی)1١(
۔ بنده کے چہرے پر دو آنکھيں ہوتی ہيں جن سے وه دينوی امور کو ديکھتا ہے۔ اسی طرح دل ميں بھی دو آنکھيں ١۶٩۴٢

ہوتی ہيں جن سے وه اخروی امور کو ديکھتا ہے۔ لٰہذا جب خداوند عالم کو کسی بندے کی بھالئی مقصود ہوتی ہے تو اس کی 
دل ميں ہوتی ہيں، اس طرح اسے وه چيز دکھاتا ہے جن کا اس سے غيب ميں وعده  ان آنکھوں کو کھول ديتا ہے جو اس کے

  کر رکھا ہے، اسی لئے وه عيب کے ذريعے غيب پر ايمان لے آتا ہے۔ 
   ٣٠۴٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

يعہ وه اپنے دين و دنيا کے ۔ ياد رکھو کہ ہر بنده کی چار آنکھيں ہوتی ہيں: دو آنکھيں تو ايسی ہوتی ہيں جن کے ذر١۶٩۴٣
امور کو ديکھتا ہے، اور دوسری دو آنکھوں سے اپنی آخرت کے امور کو ديکھتا ہے۔ اس طرح وه ان کے ذريعہ غيب اور 
اپنی آخرت کے امور کو ديکھتا ہے۔ ليکن اگر وه ان کے ذريعہ کسی اور چيز کو ديکھتا ہے تو پھر دل اس کو چھوڑ ديتا ہے۔

   ٣۶٧التوحيد ص  ٢۴٠ص  �، خصال صدوق۵٣ص  ٧٠بدين عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (امام زين العا
۔ ہمارے شعبوں کی چار آنکھيں ہوتی ہيں، دو سر ميں اور دوسری دو دل ميں، يہ بھی ياد رکھو کہ باقی دوسرے ١۶٩۴۴

  ں کو اندھا کر ديا ہے۔ لوگ بھی اسی طرح ہيں ليکن هللا نے تمہاری آنکھوں کو کھول ديا ہے اور ان کی آنکھو
  ۔ ۵٠٨ص  ٣نورالثقلين جلد  ۵٨ص  ٧٠(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ اگر شياطين اوالد آدم کے دلوں پر نہ منڈالئيں تو وه بھی حکومت کی زيارت کريں۔ ١۶٩۴۵
   ۵٩ص  ٧٠(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

ا! مجھے مکمل طور پر مخلوق سے منقطع کرکے اپنی طرف متوجہ فرما! ہمارے دلوں کی ۔ (دعائيہ کلمات) "باراٰلہ١۶٩۴۶
آنکھوں کو اپنی ذات کی طرف نگاه کرنے کی روشنی سے منور فرما! يہاں تک کہ دل کی نگاہيں، نور کے حجابوں کو 

  علق ہو جائيں۔ شگافتہ کرکے تيری عظمت کے معاون تک پہنچ جائيں، اور ہماری روحيں تيری مقدس عزت سے م
   ٩٩، ص  ٩٨ص  ٩۴(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ (دعائيہ کلمات) خداوندا! ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے شک اور حجاب کے پردے ہٹا دے۔ ١۶٩۴٧
   ١۴٧ص  ٩۴(امام زين العابدين عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  بياں غيب کے اسرار پر مطلع ہو جائيں۔ ۔ کچھ بعيد نہيں کہ دلوں ميں چھپی ہوئی خو١۶٩۴٨
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

۔ دل (کی آنکھوں) سے ديکھنے والے اور بصيرت کے ساتھ عمل کرنے والے کے عمل کی ابتدا يوں ہوتی ہے کہ ١۶٩۴٩
ہے تو آگے بڑھتا ہے اور  وه (پہلے ہی) جان ليتا ہے کہ کوئی عمل اس کے لئے فائده مند ہے يا نقصان ده؟ اگر مفيد ہوتا

  … مضر ہوتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے
   ١۵۴(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

   )٣(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "زہد" ، "زہد کے فوائد" (
   )٣نيز: باب "شيعہ" ، "شيعوں کی صفات" (

ھکانوں ميں سے کسی کی طرف جا رہا ہے۔" باب نيز: باب "موت" ، "جانکنی کے وقت انسان ديکھ رہا ہوتا ہے کہ دو ٹ
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  "مرنے والوں کے پاس پيغمبر آتے ہيں" 
  باب "دل (کی آنکھوں) سے ديکھنا" ) ٣نيز: باب "معرفت" (

  ملکوت" " ۴٩۶نيز: عنوان "

  دل کے کان)١٢(
رے ميں شطان اس ۔ دل کے دو کان ہوتے ہيں، ايک ميں ايمانی روح اس سے نيکی کی سرگوشی کرتی ہے اور دوس١۶٩۵٠

  سے برائی کی سرگوشی کرتا ہے۔ ان ميں سے جو بھی طاقتور ہوتا ہے دوسرے پر غلبہ حاصل کر ليتا ہے۔ 
   )۵٣ص  ٧٠(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

طان ۔ دل کے دو کان ہوتے ہيں، ايک ميں ايمانی روح اس سے نيکی کی سرگوشی کرتی ہے اور دوسرے ميں شي١۶٩۵١
  اس سے برائی کی سرگوشی کرتا ہے۔ ان ميں سے جو بھی طاقتور ہوتا ہے دوسرے پر غلبہ حاصل کر ليتا ہے۔ 

   ۵٣ص  ٧٠(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
و" ۔ دل کے دو کان ہوتے ہيں جب بنده کسی گناه کا اراده کرتا ہے تو ايمانی روح اسے کہتی ہے کہ "ايسا مت کر١۶٩۵١

 ليکن شيطان کہتا ہے، ايسا کر ڈال" اگر وه ايمانی روح پر غالب آ جاتا ہے تو پھر انسان سے وه روح سلب کر لی جاتی ہے۔ 
   ۴۴ص  ٧٠(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

شيطان۔ ۔ ہر ايک دل کے دو کان ہوتے ہيں جن ميں ايک پر راہنما فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور دوسرے پر فتنہ پرور ١۶٩۵٢
ايک کسی کام کا حکم ديتا ہے تو دوسرا اسے روکتا ہے۔ شيطان اسے گناہوں کا حکم ديتا ہے تو فرشتہ اسے باز رکھنے کی 

عين اليمين وعن الشمال قعيد۔ ما يلفظ من قول االلديہ رقيب "…کوشش کرتا ہے، خداوند عالم بھی اسی بارے ميں فرماتا ہے: 
ور بائيں بيٹھے ہوئے ليتے جاتے ہيں۔ ايک بات بھی تو وه اپنے منہ سے نہيں نکالتا مگر يہ دو لينے والے دائيں ا…" و عتيد

   )١١کہ اس کے پاس ہی نگران تيار و موجود ہوتا ہے (ق/
   ٢٣ص  ٧٠(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

شيطان) پھونکيں مارتا ہے اور دوسرے ۔ ہر مومن کے دل کے دو کان ہوتے ہيں۔ ايک کان ميں "وسواس خناس" (١۶٩۵٣
ميں ايک فرشتہ پھونکتا ہے، هللا تعالٰی اسی فرشتہ کے ذريعے مومن کی تائيد فرماتا ہے، اور يہی خداونِد عالم کا قول ہے: 

  "وايدھم بروح منہ" اور اپنی روح کے ساتھ ان کی تائيد کی ہے۔ 
م جعفر صادق عليہ السالم کی خدمت ميں عرض کيا: "بعض ۔ ہارون بن خارجہ کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت اما١۶٩۵۴

اوقات ميں بال کسی وجہ کے اپنے دل ميں خوش ہوتا ہوں۔ يہ خوشی نہ تو مال کے بارے ميں ہوتی ہے، نہ ہی کسی دوست 
تو  کے بارے ميں۔ اسی طرح اپنے دل ميں غم و اندوه کا احساس کرتا ہوں جو بغير کسی وجہ کے حاصل ہوتا ہے يعنی نہ

  مال کے بارے ميں ہوتا ہے نہ ہی دوست کے سلسلے ميں اس کی کيا وجہ ہے؟ 
امام عليہ السالم نے فرمايا: "ہاں! اس کی وجہ يہ ہوتی ہے کہ شيطان، دل کے پاس جا کر کہتا ہے کہ: اگر هللا کے نزديک 

ہی تجھے اس کا محتاج بناتا، کيا تو بھی ان  تيری کوئی اچھائی ہوتی تو هللا تعالٰی تيرے دشمن کو تجھ پر برتری نہ ديتا، نہ
جيسے لوگوں سے توقع رکھتا ہے جن کی ميں نے تجھ سے پہلے لوگوں سے توقع رکھی تھی۔ انہوں نے اس بارے ميں 

  کوئی بات کی تھی؟" 
  يہی وجہ ہے کہ انسان کسی وجہ کے بغير غمگين ہو جاتا ہے۔ 

  ہ انسان کے دل کے پاس جا کر کہتا ہے: اسی طرح خوشی کے بارے ميں يہ ہے کہ ايک فرشت
"اگر هللا نے تيرے دشمن کو تجھ پر برتری عطا کی ہے اور تجھے اس کا محتاج بنايا ہے، تو يہ صرف چند دنوں کی بات 

  ہے، اور تجھے خدا کی طرف سے اس کی مغفرت و فضل و کرم کی خوشخبری ہو" 
  لفقر و يا مرکم بالفحشأ وهللا يعدکم مغفرة منہ و فضال" يہی خداونِد عالم کا فرمان ہے: "اليشٰطن يعدکم ا

   ۵۶ص  ٧٠بحاراالنوار جلد 
۔ تمہارا ايک دل ہے جس کے کان ہيں۔ لٰہذا جب هللا تعالٰی کو کسی بنده کی ہدايت مطلوب ہوتی ہے تو اس کے دل کے١۶٩۵۵

لگا ديتا ہے جس سے اس کی صالحيت ہميشہ  کان کھول ديتا ہے، اور جب اس کے عالوه چاہتا ہے تو دل کے کانوں پر مہر
کے لئے ختم ہو جاتی ہے، يہی ہے خداوند عالم کے قول کا مطلب: "ام علی قلوب اقضالھا" کيا ان کے دلوں پر قفل، پڑے 

  ہوئے ہيں۔ 
   ٢٠٣ص  ۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  مبالغہ آرائی نہ ہوتی تو تم بھی وہی کچھ سنتے جو ميں سنتا ہوں۔ ۔ اگر تمہارے دلوں ميں تردد اور گفتگو ميں ١۶٩۵۶
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  اسے احمد نے روايت کيا ہے۔  ۴٩٧ص  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 
۔ "ميں وحی و رسالت کا نور ديکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ جب آپ پر (پہلے پہل) وحی نازل ہوئی تو١۶٩۵٧

ان کی ايک چيخ سنی جس پر ميں نے پوچھا: "يا رسول هللا! يہ آواز کيسی ہے؟" آپ نے فرمايا کہ يہ شيطان ہےميں نے شيط
جو اپنے پوجے جانے سے مايوس ہو گيا ہے۔ (اے علی!) جو ميں سنتا ہوں تم بھی وہی سنتے ہو اور جو ميں ديکھتا ہوں وہی

  بلکہ (ميرے) وزير و جانشين ہو اور يقيناً بھالئی کی راه پر ہو۔" تم بھی ديکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہيں ہو 
۔ تمہارے درميان ميری مثال ايسے ہے جيسے اندھيرے ميں چراغ، کہ جو اس ميں داخل ہو وه اس سے روشنی ١۶٩۵٨

  حاصل کرے۔ اے لوگو! سنو اور ياد رکھو، اور دل کے کانوں کو کھول کر سامنے الؤ، تاکہ سمجھ سکو۔ 
   ١٨٧ت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ (حضر

  خوش دلی اور بددلی)١٣(
۔ دلوں کے لئے رغبت و ميالن آگے بڑھنا اور پيچھے ہٹنا ہوتا ہے، لٰہذا ان سے اس وقت کام لو جب ان ميں خواہش ١۶٩۵٩

  و ميالن ہو، کيونکہ دل کو مجبور کرکے کسی کام پر لگايا جائے تو اسے کچھ سجھائی نہيں ديتا۔ 
   ١١ص  ١٩، شرح ابن ابی الحديد جلد ۶١ص  ٧٠، جلد ٢١٧ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

   ١٩٣نہج البالغہ حکمت 
۔ دل کبھی مائل ہوتے ہيں اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہيں۔ لٰہذا جب مائل ہوں تو اس وقت انہيں مستحبات کی بجاآوری ١۶٩۶٠

  کے لئے آماده کرو، اور جب اچاٹ ہوں تو واجبات و فرائض پر اکتفا کرو، 
   ٣١٢۔ نہج البالغہ حکمت ٢١٩ص  ١٩ررالحکم، شرح ابن ابی الحديد جلد (حضرت علی عليہ السالم) غ

۔ دل کبھی زنده ہوتے ہيں اور کبھی مر جاتے ہيں، جب زنده ہوں تو انہيں مستحبات کے لئے سدھاؤ اور جب مر ١۶٩۶١
  چکے ہوں تو صرف فرائض کو ہی کافی سمجھو، 

   ٢٧٨ ص ٧٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ دل کبھی مائل ہوتے ہيں کبھی اچاٹ ہو جاتے ہيں، کبھی ہشاش بشاش ہوتے ہيں اور کبھی سست ہو جاتے ہيں۔ جب ١۶٩۶٢

مائل ہوتے ہيں تو بصيرت حاصل کرتے ہيں اور سمجھتے بھی ہيں۔ جب اچاٹ ہو جاتے ہيں تو تھک جاتے ہيں اور ملول پڑ 
  سے کام لو، اور جب اچاٹ و سست ہوں تو انہيں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ جاتے ہيں۔ جب مائل و ہشاش بشاش ہوں تو ان 

   ٣۵٧و ص  ٣۵۴ص  ٧٨(امام رضا عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ جب دل ہشاش بشاش ہوں تو امانتوں کو ان کے سپرد کرو، ارو جب بدکے ہوئے ہوں تو انہيں جانے دو، ١۶٩۶٣

   ۶٠ص  ٧٠جلد  ٣٧٧ص  ٧٨(امام حسن عسکری) بحاراالنوار جلد 
۔ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہيں جس طرح بدن اکتا جاتے ہيں لٰہذا (جب ايسا ہو تو) ان کے لئے لطيف حکيمانہ ١۶٩۶۴

  نکات تالش کرو۔ 
   ۶١ص  ٧٠بحاراالنوار جلد  ٩١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

  دل کی پاکيزگی)١۴(
   قرآن مجيد

   )٣٣ب عنکم الرجس اھل البيت ويطھرکم تطھرا۔ (احزاب/انما يريدهللا ليذھ
ترجمہ۔ اے اہل بيت! هللا تو بس يہی چاہتا ہے کہ وه تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تمہيں اس طرح پاک 

  رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ 
   )١٠٨توبہ/اور  ۴١، مائده/۵٣(قوِل مٔولف: مزيد آيات کے لئے مالحظہ ہو: سوره احزاب/

  
   حديث شريف

  ۔ اپنے دلوں کو گناہوں کی ميل کچيل سے پاک کر دو۔ اس طرح تمہاری نيکيوں ميں اضافہ ہو گا۔ ١۶٩۶۵
  (حضرت علی) غررالحکم 

  ۔ خواہشاِت نفسانی کی ميل سے اپنے دلوں کو پاک رکھو، اس طرح تم بلند درجوں تک جا پہنچو گے۔ ١۶٩۶۶
  الحکم (حضرت علی عليہ السالم) غرر

  ۔ اپنے دلوں کو کينے سے صاف کر دو کيونکہ يہ وبا پھيالنے والی بيماری ہے۔ ١۶٩۶٧
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  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ حضرت موسٰی بنعمران نے عرض کيا: "پروردگارا! تيرے وه مخصوص بندے کون ہيں جن پر تو اس دن عرش ١۶٩۶٨

ی اور سايہ نہيں ہو گا؟" هللا تعالٰی نے وحی فرمائی: "جن لوگوں کے سے سايہ کرے گا جس دن تيرے سايہ کے عالوه کوئ
  …" دل پاک ہوں گے

   )٣٩١ص  ۶٩(امام زين العابدين عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ بندوں کے پاکيزه دل ہی نگاِه پروردگار کا مقام ہوتے ہيں، لٰہذا جن کے دل پاک ہوتے ہيں هللا بھی انہی کی طرف ١۶٩۶٩
  ا ہے۔ ديکھت

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ جسم کو يہ بات فائده نہيں پہنچاتی کہ وه بظاہر ہو تو اچھا ليکن باطن ميں خراب ہو، اسی طرح تمہارے جسموں کے١۶٩٧٠

لئے بھی وه چيز بے فائده ہے جس سے تم خوش ہو جبکہ تمہارے دل خراب ہو چکے ہوں، تمہيں يہ بات ہرگز فائده نہيں 
  نچائے گی کہ اپنی جلد کو تو صاف ستھرا رکھو ليکن دلوں کو ميال کچيال رہنے دو۔ پہ

   ٣٠٨ص  ٧٨(حضرت عيسٰی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ دعائيہ کلمات: باِر اٰلہا! محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہميں ان لوگوں ميں قرار دے جن کے لئے تُونے ١۶٩٧١

دے بھيجے ہيں، ان کے دلوں کو صفائے باطن کی پاکيزگی سے مخصوص فرمايا ہے، اپنے برگزيده عصمت اولياء کے پر
بندوں کے مقام و منزلت ميں انہيں فہم و حيا سے مزين فرمايا ہے، اور ان کے دل کے تمام ارادوں کو ملکوِت سماوی کی 

حتٰی کہ ان کا منتہائے مقصود تيری ذات طرف متوجہ کر ديا ہے کہ ايک حجاب سے دوسرے حجاب ميں داخل ہوتے ہيں، 
  … ہی ہوتی ہے

   ١٢٨ص  ٩۴(امام زين العابدين عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو باب "طہارت" ، "معنوی طہارت") 

  کشاده دلی)١۵(
   قرآن مجيد
   )١٢۵فی السماء (انعام/……………………فمن يرد هللا

ہدايت فرمانا چاہتا ہے تو اس کے سينے کو اسالم کے لئے کشاده فرما ديتا ہے اور جسے چاہتا  ترجمہ۔ پس جسے هللا تعالیٰ 
  ہے تو اس کے سينے کو تنگ بنا ديتا ہے، گويا وه زور لگا کر آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو، 

   )١(انشراح/…………………… الم نشرح لک صدرک
  ؟ …ترجمہ۔ کيا ہم نے تيرے لئے سينے کو کشاده نہيں کر ديا

  
   حديث شريف

نازل ہوئی تو …" ۔ تفسير مجمع البيان ميں ہے کہ صحيح روايت کے مطابق جب يہ آيت "فمن يردهللا ان يھديہ١۶٩٧٢
حضرت رسول خدا سے پوچھا گيا: "شرح صدر کيا چيز ہے؟" آپ نے فرمايا: "يہ ايک خدائی نور ہے جسے هللا تعالٰی مومن 

  ا سينہ کشاده ہو جاتا ہے۔" کے دل ميں ڈال ديتا ہے جس سے اس ک
لوگوں نے عرض کيا: "کيا اس کی کوئی عالمت بھی ہے؟" فرمايا: "ہاں! دارالخال (بہشت) کی طرف رغبت، دارالغرور 

  (دنيا) سے بے رغبتی اور موت کے آ جانے سے پہلے اس کے لئے آمادگی" 
   ٣۶٣ص  ۴(تفسير مجمع البيان جلد 

رت کی وصيتوں ميں سے ايک يہ ہے: "اے ابن مسعود! هللا تعالٰی جس کا سينہ اسالم ۔ عبدهللا بن مسعود کو آنحض١۶٩٧٣
کے لئے کشاده کر ديتا ہے وه شخص اپنے رب کے نور کے ساتھ ہوتا ہے کيونکہ جب دل ميں نور آ جاتا ہے تو دل کھال اور

  کشاده ہو جاتا ہے۔" 
ے؟" فرمايا: "ہاں! دارالغرور (فريب کے گھر يعنی دنيا) سے آپ سے پوچھا گيا: "يارسول هللا! اس کی کوئی عالمت بھی ہ

کناره کشی، دارالخال يعنی بہشت بريں کی طرف رغبت اور موت کے آن پہنچنے سے پہلے اس کے لئے آمادگی۔ پس جو 
 ديتا ہے۔ شخص دنيا ميں زہد اختيار کرتا ہے وه اپنی آروزوؤں کو تازه کر ديتا اور اسے دنيا کے طلبگاروں کے لئے رہنے 

   ٩٣ص  ٧٧بحاراالنوار جلد 
۔ مناجات کے الفاظ ہيں: بار اٰلہا! ہميں ان لوگوں ميں سے قرار دے جن کے سينوں کے باغات ميں تيرے اشتياق کے ١۶٩٧۴
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جن کے باطنی عقيدوں سے شک کی تاريکی زائل ہو چکی ہے، جن کے دلوں …درخت بڑی خوبصورتی کے ساتھ اگے ہيں
  ی خلش دور ہو چکی ہے اور جن کے سينے حقيقی معرفت سے کشاده و فراخ ہو چکے ہيں۔ سے شکوک و شبہات ک

   ١۵٠ص  ٩۴(امام زين العابدين عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "حق"، "حق کے قبول کرنے کے لئے سينے کی کشادگی"۔ 

، باب "نور"، ۵٣٧۶۔ ۵٣٧۵کسی بنده کے لئے بہتری چاہتا ہے" حديث  نيز: باب "زہد"، "زہد کامل"، باب "خير"، "هللا جب
  "بصيرت کا نور" ، "عقل" باب "عقل کی کچھ عالمتيں" نيز: باب "اطميناِن قلب" 

  کی تفسير۔ …" فمن يردهللا: " ۴۴ص  ٣نيز: تفسير "در منثور" جلد 

  دلوں پر مہر)١۶(
   قرآن مجيد

   )٣۵جبار (مومن/ کٰذلک يطبع هللا علی کل قلب متکبر
  ترجمہ۔ اسی طرح هللا ہر متکبر سرکش دل پر مہر لگا ديتا ہے۔ 

   )٧۴کٰذلک نطبع علی قلوب المعتدين (يونس/
  ترجمہ۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا ديتے ہيں۔ 

   )۵٩کٰذلک يطبع هللا علی قلوب الذين ال يعلمون۔ (روم/
  ے (يا جاننا نہيں چاہتے) هللا ان کے قلوب پر اسی طرح مہر لگا ديتا ہے۔ ترجمہ۔ جو لوگ نہيں جانت

   )١٠١کٰذلک يطبع هللا علی قلوب الکٰفرين (اعراف/
  ترجمہ۔ اسی طرح هللا کافروں کے دلوں پر مہر لگا ديتا ہے۔ 

   )١٠٨، نحل/١۵۵(قوِل مٔولف: اس بارے ميں مزيد آيات کے لئے مالحظہ ہو سوره نسأ/
  

   يف:حديث شر
۔ مہر عرش کے ايک پائے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے لٰہذا جب بھی کسی طرح کی ہتِک حرمت ہوتی ہے، گناہوں کا ١۶٩٧۵

ارتکاب کيا جاتا ہے اور هللا پر جرات کا مظاہره ہوتا ہے تو خداوند عالم مہر کو روانہ فرماتا ہے اور اس شخص کے دل پر 
  ہيں سمجھ پاتا۔ لگا ديتا ہے جس سے وه پھر کبھی کسی کو ن

   ١٠٢١٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال، حديث 
۔ طبع کو اپنا شعار بنانے سے اجتناب کرو کيونکہ يہ دل کے ساتھ شديد حد تک حرص کو مال ديتا ہے اور دلوں پر ١۶٩٧۶

  دنيا کی محبت کی مہر لگا ديتا ہے۔ 
   ١٨٢ص  ٧٧(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

سعد نے اپنے لشکريوں کو حضرت امام حسين عليہ السالم کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے يکجا آماده  ۔ جب عمر بن١۶٩٧٧
کيا، اور لشکر نے امام کو ہر طرف سے گھير ليا تو اس دوران آپ باہر تشريف الئے اور لشکريوں سے مخاطب ہو کر 

يا: "تم پر افسوس ہے، تم خاموش ہو کہ ميری فرمايا: "خاموش ہو کر ميری بات سنو!" ليکن وه چپ نہ ہوئے تو آپ نے فرما
بات کيوں نہيں سنتے؟ ميں تو تمہيں ہدايت کے رستوں کی طرف بال رہا ہوں، جبکہ تم ميں سے ہر شخص ميری نافرمانی کر
رہا ہے اور ميری بات کو نہيں سنتا، اس لئے کہ تمہارے شکم حرام سے بھر چکے ہيں اور تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی 

  " …ہے
   )٨ص  ٧۵(بحاراالنوار جلد 

  دلوں پر مہر )١٧(
   قرآن مجيد

   )٢٣افالتذکرون (جاثيہ/…………………………افرأيت من اتخذ
ترجمہ۔ کيا تُو نے اس شخص کو ديکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا ليا ہے اور هللا نے دانستہ اسے گمراہی ميں 

ہر لگا دی، اور اس کی بصارت پر پرده ڈال ديا ہے۔" پھر هللا کے سوا اس رہنے ديا ہے اس کی سماعت، اس کے دل پر م
  ہدايت دينے واال کون ہے؟ تو کيا تم پھر بھی نصيحت حاصل نہيں کرو گے؟" 

   )٧(بقره/… عشاوة……………………………ختم هللا علی قلوبھم
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  ۔ …کھوں پر پردے ہيںترجمہ۔ هللا نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آن
  

   حديث شريف
کے بارے ميں فرمايا: "ختم" سے مراد کفار کے دلوں پر مہر ہے، جو ان کے …" ۔ هللا تعالٰی کے اس قول "ختم هللا١۶٩٧٨

کفر کی وجہ سے لگائی جاتی ہے، جيسا کہ خداوند عز و جل فرماتا ہے: "بل طبع هللا عليہا بکفرھم فالئومنون االقليال" بلکہ 
  نے ان(دلوں) پر ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے اور ان ميں سوائے چند لوگوں کے ايمان نہيں التے۔" هللا

   ٣٣(امام رضا عليہ السالم) نورالثقلين جلد اول ص 

  ان کے دل تو ہيں ليکن سمجھتے نہيں)١٨(
   قرآن مجيد

   )١٧٩ھم الٰغفلون (اعراف/…………………………ولقدذرا نا لجھنم
ترجمہ۔ اور تحقيق ہم نے بہت سے جن و انس جہنم کے لئے پيدا کئے ہيں، ان کے دل ہيں ليکن وه سمجھتے نہيں، ان کے 

آنکھيں ہيں جن سے وه ديکھتے نہيں، ان کے کان ہيں، جن سے وه سنتے نہيں، وه چوپايوں کی طرح ہيں بلکہ ان سے بھی 
  زياده گمراه ہيں۔ وہی تو ہيں جو غافل ہيں، 

   )٣٩صراط مستقيم۔ (انعام/……………………………ذين کذبواوال
ترجمہ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آيات کو جھٹاليا وه بہرے اور گونگے ہيں جو ظلمتوں ميں پڑے ہوئے ہيں، جسے هللا چاہتا 

  ہے گمراہی ميں ڈال ديتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراِط مستقيم کی ہدايت فرماتا ہے، 
   )۴٢۔ يونس/ ٢۵، انعام/١٧١وره بقره/(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو س

  
   حديث شريف

  ۔ ہر صاحِب دل عاقل نہيں ہوتا، نہ ہی ہر کان رکھنے واال، گوش شنوا اور نہ ہر آنکھ واال چشِم بينا رکھتا ہے۔ ١۶٩٧٩
   ۶۴ص  ٨۔ فروع کافی جلد ٨٨(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

  دل کا نابيناپن)١٩(
   قرآن مجيد

   )۴۶انھا ال تعمی االبصار وٰلکن تعمی القلوب التی فی الصدور (حج/ف
  ترجمہ۔ پس بے شک آنکھيں ہی اندھی نہيں ہوتيں بلکہ دل جو سينوں کے اندر ہيں جو نابينا ہو جاتے ہيں۔ 

   )٧٢ومن کان فی ھذه اعمٰی فھم فی االخرة اعمٰی واضل سبيال۔ (بنی اسرائيل/
  ميں اندھا ہے وه آخرت ميں بھی اندھا اور گم کردٔه راه ہے۔  ترجمہ۔ اور جو کوئی اس دنيا

  
   حديث شريف

  ۔ بدترين اندھاپن، دل کا اندھا ہونا ہے۔ ١۶٩٨٠
   ١١۴ص  ٧٧(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ اندھے کا اندھاپن ہدايت سے گمراہی کا اندھاپن ہے۔ بدترين اندھاپن، دل کا اندھا ہونا ہے ١۶٩٨١
   ۵٠٨۔ ثواب العمال ص  ١٩٧ص  ٣رسول اکرم) نورالثقلين جلد (حضرت 
۔ اندھا تو درحقيقت وه ہے جس کا دل اندھا ہے کيونکہ آنکھيں اندھی نہيں ہوتيں بلکہ دل اندھا ہوتا ہے جو سينوں ميں١۶٩٨٢

  ہے۔ 
   ۵٠٨ص  ٣(امام محمد باقر عليہ السالم) نورالثقلين جلد 

"ومن کان فی ھذه اعمٰی فھم فی االخرة اعمٰی" کے بارے ميں فرمايا: "آسمان زمين کی  ۔ هللا تعالٰی کے اس قول:١۶٩٨٣
تخليق، رات و دن کا آنا جانا، فلک کا شمس و قمر کے ساتھ گردش کرنا اور عجيب و غريب آيات اٰلہی، جس شخص کی اس 

جو ان سب سے زياده عظيم ہے، تو  بات کی طرف راہنمائی نہ کر سکيں کہ ان کے پيچھے ايک ايسا عظيم امر پنہاں ہے
"فھم فی االخرة اعمٰی" وه آخرت ميں بھی اندھا ہے "اور اس کا شمار ان لوگوں ميں ہوتا ہے جو نابينا و گمراه ہوتے ہيں اور 

  کچھ نہيں ديکھ سکتے۔" 
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   ٢٨ص  ٣(امام محمد باقر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  مايا: "يعنی وه حقائِق موجوده سے نابينا ہے" ۔ ايضا، اسی آيت کے بارے ميں فر١۶٩٨۴

   ١٩۵ص  ٣(امام رضا عليہ السالم) نورالثقلين جلد 
  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "دل کی آنکھيں" 

  نيز: باب "خوش دلی و بددلی") 

  دل کے پردے)٢٠(
   قرآن مجيد

   )١۵۔ ١۴بون۔ (مطففين/کال بل ران علی قلوبھم ما کانوا يکسبون کالانھم عن ربھم يومئذلمحجو
ترجمہ۔ سچ تو يہ ہے کہ ان کے قلوب ان کے اعمال (بد) کی وجہ سے جو انہوں نے کئے ہيں، زنگ آلود ہيں سچ تو يہ ہے 

  کہ بے شک اس دن وه اپنے پروردگار سے حجاب ميں ہوں گے۔ 
  

   حديث شريف
"اے داؤد! خود بھی خبردار رہو اور اپنے ساتھيوں ۔ هللا تعالٰی نے حضرت داؤد عليہ السالم کی طرف وحی فرمائی: ١۶٩٨۵

کو بھی خواہشات نفسانی سے خبردار کر دو کيونکہ جن کے دل دنيوی خواہشات سے وابستہ ہوں گے وه مجھ سے حجاب 
  ميں رہيں گے۔ 

   ٣١٣ص  ٧٨(امام موسٰی کاظلم عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
سياه نکتہ اس کے دل ميں پيدا ہو جاتا ہے ليکن اگر وه توبہ کرکے گناه سے  ۔ جب مومن کوئی گناه کرتا ہے تو ايک١۶٩٨۶

دور ہو جائے، استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر ديا جاتا ہے، اگر گناہوں ميں اضافہ کرتا جائے تو دل کا زنگ آلود نکتہ 
وں ذکر فرمايا ہے: "کال بل ران علی قلوبھم بھی بڑھتا جاتا ہے، اور اسی چيز کو هللا تعاٰل نے اپنی کتاب (قرآن مجيد) ميں ي

   )١۴ما کانوا يکسبون" (مطففين/
   ۵٣٢ص  ۵(حضرت رسول اکرم) تفسير نورالثقلين جلد 

۔ تمہاری باگ ڈور ہالکتوں کے ہاتھ ميں ہے اور تمہارے دلوں کے دروازوں کو زنگ کے تالوں نے بند کر رکھا ١۶٩٨٧
  ہے۔ 

  م (حضرت علی عليہ السالم) غررالحک
۔ جب بنده کوئی گناه کرتا ہے تو اس کے دل ميں سياه نکتہ پيدا ہو جاتا ہے، اگر اس گناه سے توبہ کر لے تو وه دھل ١۶٩٨٨

  جاتا ہے ليکن اگر گناه دوباره کرے تو وه نکتہ پھيل جاتا ہے اور اس کے دل ميں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ 
   ١٠٢٨٧(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

اور خدا کی قسم! جيسا ميں جانتا ہوں تم "…معاويہ کے نام حضرت امير عليہ السالم کے مکتوب سے اقتباس ۔ ١۶٩٨٩
  …" ايسے ہو جس کے دل پر تہيں چڑھی ہوئی ہيں اور جس کی عقل بہت محدود ہے

   ۵٨نہج البالغہ مکتوب 
ہو گا، جس کے دل پر هللا نے مہر  اور جو ہٹ دھرمی کرتے ہوئے گمراہی ميں دھنستا جائے گا وه عہدشکن"…۔ ١۶٩٩٠

  لگا دی ہے، اور زمانہ کے حوادث اس کے سر پر منڈالتے رہيں گے۔" 
   ۵٨(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ مکتوب 

  باب "نور کے حجاب" ) ٢(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "معرفت" (
  نيز: باب "گناه" ، "گناہوں کے اثرات") 

  دل کی کجی)٢١(
   مجيدقرآن 

   )٨انک انت الوھاب (آل عمران/……………………………ربنا ال تزغ قلوبنا
ترجمہ۔ اے ہمارے پالنے والے ہمارے دلوں کو کج نہ فرما: بعد اس کے تُونے ہميں ہدايت کی ہے، اور ہميں اپنے حضور 

  سے رحمت عطا فرما، بے شک تُو بڑا بخشنے واال ہے۔ 
   )۵…(صف… فلمازاغوا ازاغ هللا قلوبھم
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  … جمہ۔ پس جب انہوں نے کج روی اختيار کر لی تو هللا نے بھی ان کے دلوں کو ٹيڑھا کر دياتر
   )٧(آل عمران/… فاما الذين فی قلوبھم زيغ فيستبعون ما تشابہ منہ

  … ترجمہ۔ پس وه لوگ جن کے دلوں ميں کجی ہے وه متشابہ آيات کی پيروی کرتے ہيں
  

   حديث شريف
…" صالح لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمايا ہے کہ وه کہتے ہيں: "ربنا ال تزغ قلوبنا ۔ خداوند عز و جل نے١۶٩٩١

  … کيونکہ انہيں معلوم ہے کہ دل ٹيڑھے ہو جاتے ہيں اور اندھے پن و ہالکتوں کی طرف لوٹ جاتے ہيں
   ٣٠٢ص  ٧٨(امام موسٰی کاظم عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

اس دور کے بعد ايک ايسا فتنہ آئے گا جو امن کی سالمتی کو تہ و باال "…ہوئے فرمايا: ۔ فتنوں سے خبردار کرتے ١۶٩٩٢
کرنے واال، تباہی مچانے واال اور خلِق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ کرنے واال ہو گا۔ پس بہت سے دل ٹھہراؤ کے بعد 

  … ڈانواڈول اور بہت سے لوگ (ايمان کی) سالمتی کے بعد گمراه ہو جائيں گے
   ١۵١حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ (

  ۔ عورتوں کے ساتھ دل لگی کی باتيں کرنا بالؤں کا داعی ہوتا ہے اور دلوں کو ٹيڑھا کر ديتا ہے۔ ١۶٩٩٣
   ٢٩١ص  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

تے تھے: "يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی ۔ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ فرمايا کر١۶٩٩۴
  … اے دلوں کے الٹ پھير کرنے والے ميرے دل کو اپنے دين (کے امور) ميں ثابت اور برقرار فرما…" دينک

   ١۶٨٢(جابر بن عبدهللا انصاری) کنزالعمال حديث 
  ۔) ١۶٩۵۔ ١۶٩۴۔ ١۶٨٧۔ ١۶٨۶ ۔١۶٨۴(قوِل مٔولف: اسی چيز پر کنزالعمال کی مندجہ ذيل احاديث بھی داللت کرتی ہيں: 

  دلوں کا سخت ہو جانا)٢٢(
   قرآن مجيد

   )٧۴عما تعملون (بقره/…………………………ثم قست قلوبکم
ترجمہ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت پتھر کی مانند ہو گئے يا اس سے بھی زياده سخت، حاالنکہ بالشبہ پتھروں ميں 

و جاتی ہيں، اور يقيناً ان ميں سے بعض ايسے بھی ہيں کہ جب وه شق سے کچھ (پتھر) ايسے بھی جن سے نہريں جاری ہ
ہوتے ہيں تو ان سے (پانی بہہ) نکلتا ہے، ان ميں بعض ايسے بھی ہيں جو خوِف خدا سے گر پڑتے ہيں اور جو کچھ تم 

  کرتے ہو هللا اس سے غافل نہيں ہے۔ 
   )٢١اور زمر/ ۴٣، انعام/ ١٣(قوِل مٔولف: مزيد آيات کے لئے مالحظہ ہو: سوره آل عمران/

  
   حديث شريف

۔ خدا کی طرف سے کچھ سزائيں ايسی ہيں جو دلوں اور جسموں کو ملتی ہيں، چنانچہ معيشت ميں تنگی، عبادت ميں ١۶٩٩۵
کمزوری بھی سزائيں ہيں، ليکن بندے کو دل کے سخت ہونے کی جو سزا ملتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور سزا نہيں ہے۔

   ١۶۴ص  ٧٨مد باقر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (امام مح
۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا: "کسی دانا کا قول ہے کہ کافر کا دل تو پتھر سے بھی زياده سخت١۶٩٩۶

  ہوتا ہے" 
  اسی کتاب ميں پوری روايت موجود ہے) ( ٣١ص  ٧٨۔ ۵٣صفحہ  ٧بحاراالنوار جلد 

بھی حظ و سعادت سے بے رغبت و ہدايت سے بے پروا ہيں اور غلط ميدان ميں جا رہے ہيں، گويامگر دل اب "…۔ ١۶٩٩٧
  …" ان کے عالوه کوئی اور مراد ان کی مخاطب ہے، گويا ان کے لئے دين سميٹ لينا ہی صحيح راستہ ہے

   ٨٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
کيونکہ کم سن کا "…فرزند امام حسن مجتبٰی عليہ السالم کو وصيت سے اقتباس ۔ حضرت امير عليہ السالم کی اپنے ١۶٩٩٨

دل اس خالی زمين کے مانند ہوتا ہے جس ميں جو بيج ڈاال جاتا ہے اسے قبول کر ليتی ہے، لٰہذا قبل اس کے کہ دل سخت ہو 
  …" اٹھايا ہے جائے، تمہارا ذہن دوسری باتوں ميں لگ جائے، ميں نے تمہيں تعليم دينے کے لئے قدم

   ٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ وصيت نامہ/
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  سنگدلی کے اسباب)٢٣(
   قرآن مجيد:

   )١٣فما لقفھم ميثاقھم لعنھم وجعلنا قلو ھم قاسية ۔۔۔۔ (مائده/
  

  ترجمہ: 
  پس ان کی عہد شکنی کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کو سنگدل بنا ديا۔۔۔ 

   )١۶۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ منھم فسقون۔ (حديد/الم يان للذين۔۔۔۔
  

  ترجمہ: 
کيا ايمان والوں کے لئے ابھی وت آيا کہ ان کے دل عاجزی کے ساتھ هللا کی ياد اور اس کے نازل کرده حق کی جانب جھک 

ے دل جائيں؟ اور وه ان لوگوں کی مانند ہو جائيں جنہيں اس سے قبل کتاب دی گئی تھی ايک عرصہ دراز کے بعد جن ک
  سخت ہو گئے اور ان ميں سے اکثر فاسق ہيں؟ 

  
   حديث شريف:

  ۔ آنکھوں سے آنوشکدی سنگدلی کی وجہ سے ہوتے ہين۔ اور دل کثرت گناہی کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہيں۔ ١۶٩٩٩
   ۵۵(حضرت علی) مجاز االنوار جلد نمبر 

يں اپنی آرزوؤں کو دراز نہ کرو کہ اس طرح سے۔ حضرت علی سے روزونياز کی باتوں ميں فرمايا "موسٰی! دنيا م١٧٠٠٠
  تمہارا دل سخت ہو جائے گا، اور سنگدل انسان مجھ سے دور ہوتا ہے" 

   ٣٩کافی جلد نمبر 
گھوڑے پر اگر سواری نہ کيا جائے، اسے مشقتوں ميں نہ ڈاال جائے اور کام ميں نہ اليا جائے تو منہ زور ہو جاتا  ٧٠٠٠١

جاتی ہيں۔ اسی طرح دلون کو اگر موت کی ياد سے نرم اور عبادت کی عادات سے آشنا نہ کيا  ہے اور اس کی عادات بگڑ
  جائے تو سخت ٹھوس ہو جاتے ہيں۔ 

   ٣٠٩نمبر  ۵(حضرت عيسٰی ) مجاراالنوال جلد 
تی ہے جبکہ ذکر الٰہی کے عالوه زياده باتيں نہ کيا کرو کيونکہ ذکِر الٰہی کے عالوه کثرت کالم دل کو سخت کر دي ١٧٠٠٢

  هللا سے زياده دور وه شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ 
   ١٨٩۶٠۔١٨۴٠کنزالعمال حديث  ١۶۴وجب  ٣جلد  ٢٨١نمبر  ٧١(حضرت رسول اکرم) مجازاالنوار جلد 

ے ۔ صاحبان اقتدار ک٣۔ شکار کے پيچھے جانا اور۔ ٢۔ لغويات کا سننا۔ ١تين چيزيں دل کو سکت بنا ديتی ہی:  ١٧٠٠٣
  دروازے پر حاضری دينا۔ 

   ٣٧٠صفحہ  ٧۵(حضرت رسول اکرم) مجازاالنوار جلد 
  ۔ اپنی آرزووں کو لمبا نہ ہونے دو ورنہ تمہارے دل پتھر بن جائيں گے۔ ١٧٠٠۴

   ٨٣صفحہ  ٧٨(حضرت رسول اکرم) مجاز االنوار جلد
  مرده کر ديتی ہے۔ ۔ ترِک عبادت دلوں کو سخت بنا ديتی ہے اور ترک ياد الٰہی دلوں کو ١٧٠٠۵

   ٣۶٠(حضرت رسول اکرم) تنبيہ الخواطر صفحہ 
۔ جو يہ توقع رکھتا ہے کہ کل تک زنده رہے گا اس کی توقع يہ بھی ہوتی ہے کجہ ہميشہ کيلئے زنده رہے گا جس ١٧٠٠۶

  کو يہ توقع ہو کہ ہميشہ زنده رہے گا اس کا دل سخت اور دنيا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ 
   ٣۴١) مقدر کرالو سائل جلد نمبر (حضرت علی 

  ۔ مال کی فراوانی دين کو بگاڑنے اور دل کو سخت کر دينے کا سبب ہوتی ہے۔ ١٧٠٠٧
   ٣۴١(حضرت علی ) مستدلکالوا سائل جلد نمبر 

  ۔ جو شخص سستی کی بنا پر (مسلسل) تين جمعے چھوڑ دے تو هللا تعالٰی کے دل پر مہر لگا ديتا ہے۔ ١٧٠٠٨
   ٢١١٣٣اکرم) کنزز العمال حديث (حضرت رسول 

  ۔ نجيل کی طرف ديکھنے سے دل سخت ہو جاتے ہيں۔ ١٧٠٠٩
   ۵٣نمبر  ٧٨(حضرت علی) مجاز االنوار جلد 

۔ ميں تمہيں قريبی رشتہ داروں کی قريد مٹی ڈالنے سے منع کرتا ہون، اس لئے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہيں ١٧٠١٠
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  رب عزوجل سے دور ہو جاتا ہے۔  اور جس کا دل سخت ہو جائے وه اپنے
   ٣۵صفحہ  ١٢(امام جعفر صادق) مجار االنواال جلد 

  سختی داشتی " ١۴۵باب  ٣٩۶صفحہ  ٧٣(قول موئف: مالحظہ ہو: مجار النواال جلد 

  دل کی بيماری)٢۴(
   قرآن مجيد:

   )١٠فی قول بھم مرض ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بما کانو ايکذبون ۔ (البقره/
  

  ترجمہ: 
ے دلوں ميں مرض ہے هللا نے ان کے مرض کو اور زياده کر ديا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، اس لئے کہ ان ک

  وه جھوٹ بولتے ہيں۔ 
  

   حديث شريف:
۔ فقروفاقہ بہت بڑی بال ہے، ليکن اس سے بڑھ کر جسمانی بيماری ہے۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر دل کی بيماری ١٧٠١١

تونگری ايک نعمت ہے۔ ليکن اس نے بہتر جسما نی تندرستی ہے مگر اسے بھی زياده بہتر دل  ہے۔ جبکہ مانی وسعت اور
  کا تقوی ہے۔ 

   ٣٨٨نہج االغہ حکمت  ۵١صفحہ  ٧٠(حضرت علی) مجار االنوالہ جلد 
آئيں  ۔ اگر لوگ اس کی عظيم الشان قدرتوں اور بلندپايہ نعمتوں ميں غور و فکر کريں تو سيدھی راه کی طرف پلٹ١٧٠١٢

  اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھانے لگيں۔ ليکن دل بيمار اور بصيرتيں کھوئی ہوئی ہيں۔ 
   ١٧۵(حضرت علی) نہج البالغہ خطبہ 

  دل کی بيماری کے اسباب)٢۵(
۔ لڑائی جھگڑے سے پرہيز کرو، کيونکہ يہ چيزيں بھائيوں (اور دوستو) کے بارے ميں دلوں کو بيمار ی کر ديتی ١٧٠١٣

  اور انہی ر نفاق کی کھتی اگتی ہے۔ ہيں۔ 
   ٣٩٩صفحہ  ٧٣(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 

  ۔ دلوں کے لئے گناه کے درد سے بڑھ کر کوئی اور درد نہيں ہے۔ ١٧٠١۴
   ۴٣صفحہ  ٧٣(حضرت علی) مجار جلد 

ں ميں پڑ جاتے ہيں تو پھر ان ۔ گناه سے بڑھ کر کوئی اور چيز دلوں کو فاسد نہيں کرتی اس لئے کہ جب دل گناہو١٧٠١۵
ميں پڑے ہی رہتے ہيں جس کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کے اوپر واال حصہ نيچے اور نيچے واال حصہ اوپر ہو جاتا 

  ہے۔ 
   ٣١٢صفحہ  ٧٣(امام جعفر صادق) مجار االنوار جلد 

نے انہيں قبول کر ليا اس ميں سياه نکتہ پيدا  ۔ فتنے بار بار دلوں پر بوريا کی مانند پيش کئے جاتے ہيں پس جس دل١٧٠١۶
ہو گيا اور جس نے انہيں ناپسند کيا تو اس ميں سفيد نکتہ پيدا ہو گيا۔ چنانچہ دونوں دلوں ميں دونوں طرح کے نکتے پيدا ہو 

پہنچا  جائيں گے ايک ميں تو صاف ميدان کی طرح کہ جب تک زمين و آسمان موجود ميں اسے کوئی بھی فتنہ نقصان نہين
سکے گا اور دوسرا خاکستری رنگ کا سياه نکتہ اور دل الٹے کوزے کی مانند ہو ۔ نہ تو معروف (نيکی) کو جانتا ہے اور نہ

  ہی منکر (بدکاری) سے بے تعلق ہے بری خواہشات سے اس کا تعلق جڑا رہتا ہے۔ 
  کيا ہے۔  اسے مسلم وغيره نے روايت ٢٣١صفحہ  ٣۴(حضرت رسول اکرم ) اترغيب واتريب 

۔ مصر کے گورنر مالک اشتر کے نام اميرالمومنين کے مکتوب سے اقتباس ۔۔۔ يہ نہ کہنا کہ ميں حاکم بنايا گيا ہوں ١٧٠١٧
لٰہذا ميرے حکم کے آگے سر تسليم خم ہونا چاہئے کيونکہ يہ دل ميں فساد پيدا کرنے اور دنيا کو کمزور کرنے کا سبب ہے۔ 

  ۔۔ 
   ۵٣مکتوب) نہج البالغہ دستاويز (

  ۔ بدترين چيز جو دلوں ميں ڈالی جاتی ہے، کينسر ہے۔ ١٧٠١٨
  (حضرت علی) عزر الحکم 
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  (قول مولف: مالحظہ ہو باب "گناه" "گناہوں کے اثرات" 
  نيز: باب "دلوں کو مرده کرنے کے اسباب" 

  نيز: "کاميابی" ايسے لوگ کامياب نہيں ہو سکتے" 

  دلوں کی شفايابی)٢۶(
   قرآن مجيد:

   )۵٧ٰيايھا الناُس قد جاء لکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدود ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (يونس/
  

  ترجمہ: 
  لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصيحت آ چکی ہے جو اُن دلمريض کے لئے شفا ہے جو سينوں ميں ہيں۔ 

  
  حديث شريف: 

ت کی ماند تھے جو اپنی حکمت اور طب کو لئے ہوئے چکر لگا ۔ پيغمبر اسالم کی توصيف ميں فرمايا وه ايسے طبي١٧٠١٩
رہا اس نے اپنے مرہم ٹھيک ٹھاک کر لئے ہوں اور داغنے کے آالت گرم کر لئے ہوں۔ وه اندھے دلوں بہرے کانوں اور 

ه و گونگی زبانوں (کے عالج) ميں جہاں ضرورت ہوتی ہے، ان چيزوں کو استعمال ميں التا ہو اور وه ايسے غفلت زد
  حيرانی وپريشانی کے مارے ہوؤں کی کھوج ميں لگا رہتا ہو۔" 

   ١٠٨(حضرت علی) نہج البالء خطبہ 
۔ معلوم ہونا چاہئے کہ اگر تم نے مشرق سے رونما ہونے والے کی اتباع کی تو وه تمہيں رسول خدا کے بتائے ہوئے١٧٠٢٠

  عالج کر لو گے۔۔  رستوں پر چالئے گا، جس سے تم اپنی نابيائی اور گونگے پن کا
   ۶۶صفحہ  ٨(حضرت علی ) فروع کافی جلد 

۔ دل ميں هللا کا خوف رکھو کيونکہ خوف خدا ہی تمہارے دلوں کے روگ کا عالج فکر و شعور کی تاريکيوں کے ١٧٠٢١
اکيزگی لئے اجاال، جسموں کی بيماريوں کے لئے شفا، سينے کی تباه کاريوں کے لئے اصالح ، نفس کی کثافتوں کے لئے پ

  اور آنکھوں کی تيرگی کے لئے جال ہے۔ 
   ١٩٨(حضرت علی ) نہج البالغہ خطبہ 

  قول مولو: مالحظہ ہو باب دوا "دنيوی ادويات کے ساتھ عالج معالجہ" 
   )۶نيز: باب "ذکر" "ثمرات ذکر" (

  نيز: باب "تقوٰی" تقوٰی دلوں کی دواہے" 
  نيز: جن چيزوں سے دل زنده ہوتے ہيں" 

  وں کو مرده کرنے والی اشياءدل)٢٧(
۔ جو شخص کسی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو وه اس کی آنکھوں کو نابينا اور دل کو مريج کر ديتی ہے۔ وه ١٧٠٢٢

ديکھتا ہے تو بيمار آنکھوں سے اور سنتا ہے تو نہ سننے والے کانوں سے شہو تو نے اس کی عقل کا دامن چاک کر ديا ہے 
  ل کو مرده بنا ديا ہے۔ اور دنيا سے اس کے د

   )١٠٩(حضرت علی ) نہج البالغہ خطبہ 
۔ احمق سے 3۔ عورتوں سے زياده باتيں۔ 2۔ گناه ہر گناه (کا ارتکاب) 1۔ چار چيزيں دلوں کو مرده کرد يتی ہيں۔ ١٧٠٢٣

وں کے ساتھ ہم ۔ ُمرد4الجھاؤ کہ تم اپنی بات کہو اور وه اپنی کہے جائے، ليکن بھالئی کی طرف رجوع نہ کرے اور 
  نشينی۔" 

  کسی نے پوچھا "يارسول هللا! ُمردوں سے کيا مراد ہے؟ "فرمايا ہر صاحب آسائش تو نگر"۔ 
   ١٩۵صفحہ  ۴جلد  ٣۴٩صفحہ  ٧٣(حضرت رسول اکرم) مجار االنواال جلد 

۔ ٣غور سے سننا۔  ۔ عوتوں کی باتوں کو٢۔ عورتوں کے ساتھ خلوت۔ ١۔ "چار چيزيں دلوں کو خراب کر ديتی ہيں۔ ١٧٠٢۴
  ۔ ُمردو ں کی ہم نشينی۔" ۴ان کی رائے کو اختيار کرنا اور 

کسی نے سوال کيا: "يارسول هللا! ُمردوں کے ساتھ ہمنشينی سے کيا مراد ہے؟ فرمايا ہر اس شخص کے ساتھ ہم نشينی جو 
  ايمان سے گمراه اور فيصلوں ميں ظلم سے کام ليتا ہو۔" 
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   ٢٠٣مجار االنوال جلد اول صفحہ  ١٨۶صفحہ  �يخ مفيد(حضرت رسول اکرم) امالی ش
   ۵٠٨صفحہ  ١١وسائل رشيد جلد 

۔ مالداروں کے ساتھ ٢۔ پست لوگوں کے ساتھ بيٹھنا۔ ١۔ تين سم کے لوگوں کی ہم نشينی دلون کو مرده کر ديتی ہے ۔ ١٧٠٢۵
  ۔ عوروتوں کے ساتھ باتيں کرنا۔ ٣نشست و رخاست رکھنا اور 

   ۵٢۔ صفحہ  ۴۵صفحہ  ٧٧م) مجار االنوارجلد (حضرت رسول اکر
  ۔ زياده نہ بنا کرو کہ اس سے دل مرده ہو جاتے ہيں۔ ١٧٠٢۶

   ۵٩صفحہ  ٧٧(حضرت رسول اکرم) مجار االنواال جلد 
۔ مناجات کے کلمات ہيں "خداوندا! گناہوں نے مجھے ذلت کا جامہ پہنا ديا ہے، تجھ سے دوری نے مجھے بے ١٧٠٢٧

پہنا ديا ہے۔ ميرے دل کو بڑے جرائم بڑی خيانت نے مرده کر ديا ہے اے ميری آرزوؤں اور اميدوں کی پناه  چارگی کا لباس
  گاه! ميرے دل کو اپنی توبہ کے ساتھ زنده کر دے۔۔۔" 

   ١۴٢صفحہ  ٩۴(امام زين العابدين مجار جلد 
  يا وه جہنم ميں جا پڑا۔" ۔ جس کا تقوی کم ہوا اس کا دل مرده ہو گيا اور جس کا دل مرده ہو گ١٧٠٢٨

   ٣۴٩(حضرت علی ) نہج البالغہ حکمت 
  قول موئف: مالحظہ ہوا "کالم" زياده باتيں دل کو مرده کر ديتی ہيں" 

  نيز: با "معت" "زندوں ميں مرده" 
  باب "دل سے انکار کرنا" ) ٢نيز: باب "معروف" (نيکی۔

  دنيا" "لوگ دنيا کے بندے ہيں" ’نيز: باب 

  کو زنده کرنے والی اشياء دلون)٢٨(
  ۔ وعظ و ہندے دل کو زنده رکھو اور زہدے اس (کی خواہشوں) کو مرده۔۔" ١٧٠٢٩

   ١١۵صفحہ  ٧٨مجار االنواال جلد  ٣١(حضرت علی ) نہج البالغہ مکتوب 
۔ الزم ہے کہ غور و فکر سے کام ليا کرو، کيونکہ يہ صاحب بصری انسان کے دل کی حيات اور حکمت کے ١٧٠٣٠

  دروازوں کی کنجی ہے۔ 
   ١١۵صفحہ  ٧٨(امام حسن ) بواراالنوار جلد 

۔ اے بنی اسرائيل! علماء کی مجالس ميں زياده سے زياده شرکت کيا کرو خواه تمہيں وہاں گھٹنوں کے بل چل کر ہی ١٧٠٣١
وسالدھار بارش سے جانا پڑے کيونکہ هللا تعالٰی مرده دلون کو نور حکمت کے ساتھ اس طرح زنده کرتا ہے جس طرح م

  بنجر زمينوں کو۔ 
   ٣٠٨صفحہ  ٨٧(حضرت عيٰسی ) مجار جلد 

۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمايا: پيارے بيٹے! علماء کے ساتھ نشست و خاست رکھو ان کے پاس گھٹنوں ١٧٠٣٢
رده دلون کو حکمت کے کے بل چل کر جاؤ اور زبانی سے زياده لف کی محفل ميں شرکت کرو۔ چونکہ خداوندش عّزوّجل م

  نواسے اسی طرح زنده کرتا ہے جس طرح بنجر زمين کو موسالدھار بارش سے۔ 
   ٢٠۴مجار االنوراجلد اول صفحہ 

  ۔ صاحبان فضيلت کے ساتھ معاشرت رکھنا دلوں کی حيات (کا سبب ہوتا) ہے۔ ١٧٠٣۴
  (حضرت عٰيسی ) عزرالحکم 

کھی سير ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے پورے زندی کے کہ وه کبھی ۔ جاننا چاہئے کہ فرشتے سے آدمی کبھی ب١٧٠٣۵
مرنے ميں راحت محسوس نہيں کرتا يہ اس حکمت کی طرح ہے کہ جو قلِب مرده کے لئے حيات، اندھی آنکھوں کيلئے 

  بينائی اور بہرے کانوں کے لئے شنوائی ہے۔ 
   ١٣٣(حضرت علی ) نہج البالغہ خطبہ 

  رميان ايسے علم کا مذکره کرو کہ جس سے مرده دل زنده ہو جائيں۔۔۔" ۔ ميرے بندوں کے د١٧٠٣۶
اور اس کتاب ميں ہے "خداوند عزوجل فرماتا  ٢٠٣يجاد جلد اول صفحہ  ۴١(حضرت رسول اکرم) کافی جلد اول صفحہ 

  ہے۔۔۔" 
کی بہادر اور علم کے ۔ بالشبہ هللا نے کسی کو ايسی نصيحت نہيں کی جو اس قرآن کے مانند ہو۔۔۔ اس ميں دل ١٧٠٣٧

  سرچشمے ہيں۔۔۔ 
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   ١٧۶(حضرت علی ) نہج البالغہ خطبہ 
  قول مولف: مالحظہ ہو: باب "ذکر کے فوائد" 
  نيز: بارے "دوا" "دنيوی بيماريوں کا عالج" 

  نيز: باب تفوٰی "تفوٰی دلوں کی دواہے" 

  دلو کو آباد کرنے والی اشياء)٢٩(
  باد ہوتے ہيں۔ ۔ اہل خير کی مالقات سے دل آ١٧٠٣٧

   ٢٠٨صفحہ  ٧٧(حضرت علی ) مجار االنولہ جلد 
  ۔ اہل معرفت کی مالقات سے دل آباد اور حکمت کے فوائد حاصل ہوتے ہين۔ ١٧٠٣٩

  (حضرت علی ) عزرالحکيم 
۔ حضرت علی کی اپنے فرزند امام حسن مجتبی کو وصيت سے امتناعی فرزند عزيز ميں تجھے خدا کے تقوٰی ، اس ١٧٠۴٠

  اس امر کو الزم پکڑنے اوراس کے ذکر کے ساتھ دل کو آباد کرنے کی فضيلت کرتا ہوں۔"  کے
   ٣١نہج السالم مکتوب 

  (قول مولف: مالحظہ ہو: باب زيارت "زيارت کرنے سے دل آباد ہوتے ہيں") 
  جن چيزوں سے دل نرم ہوتا ہے 

  ه ذکر کيا کرو۔ (اور اسے کثرت سے ياد کيا کرو) ۔ دل کو نرم کرنے کے لئے خلوتوں ميں خدا کا زياده سے زياد١٧٠۴٢
   ١۴۶صفحہ  ٧٨(امام محمد باقر ) مجار االنوار جلد 

۔ ايک شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت ميں اپنی سنگدلی کی شکايت کی تو آپ نے فرمايا: "اگر تم چاہتے ١٧٠۴٣
  يتيموں کے سر پر ہاتھ پھيرا کرو۔" ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکينوں کو کھانا کھاليا کرو اور 

   ١۶٧مشکواة االنوار صفحہ 
  ۔ اپنے دلوں کو رقت کا عادی بناؤ اور خوِف خدا کی وجہ سے زياده غور و فکر اور گر يہ بکا کيا کرو۔ ١٧٠۴۴

   ٣۵١صفحہ  ٨٣(حضرت رسول اکرم) مجار النوار جلد 
اسے قابو ميں رکھنا۔۔ دنيا کے حادثے اس کے سامنے النا۔ ۔ وعظ وپند سے دل کو زنده رکھنا۔ موت کی ياد سے ١٧٠۴۵

  گردش روز گارے اسے ڈرانا اور گزرے ہوؤں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا۔ 
   ٣١(حضرت علی ) نہج البالغہ مکتوب 

ے ۔ حضرت امير کے جسم پر ايک بوسيده اور پيوند دارجامہ ديکھا گيا تو آپ سے اس بارے ميں پوچھا گيا آپ ن١٧٠۴۶
  فرمايا "اس سے دل متواضع نفس رام ہوتا ہے۔ اور مومن اس کی تالسی کرتے ہيں۔" 

   ١٠٣نہج البالغہ حکمت 

  جن چيزوں سے دل کو جال ملتی ہے)٣١(

۔ هللا سبحانہ نے بالشبہ کسی کو ايسی نصيحت نہيں کی جو اس قرآن کے مانند ہو۔ اور اسی ہی سے ( آئينہ) قلب ہر ١٧٠۴٧
  جال وہئی ہے۔ 

   ١٧۶(حضرت علی ) نہج البالغہ خطبہ 
۔ بے شک هللا سبحانہ نے اپنی ياد کو دل کی صيقل قرار ديا ہے۔ جس کے باعث وه (اور امرونواہی سے) بہرا ہونے ١٧٠۴٨

  کے بعد سننے لگے۔۔" 
   ٢٢٢(حضرت علی ) نہج البالغہ خطبہ 

ی لگنے کے بعد زند آلود ہو جات اہے۔" کسی نے ۔ يہ دل بھی اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہيں جس طرح لوہا پان١٧٠۴٩
  عرض کيا کے صيقل کا کيا طريقہ ہے؟ فرمايا: "کثرت سے موت کی ياد کرنا اور قرآن کی تالوت" 

   ۴٢١٣(حضرت رسول اکرم) کنزالمحال حديث 
ہارے دل ميں۔ بوک کے سالن اور قناعت کے "ادب" کے ساتھ اپنے دل کی سستی کا عالج کرو کہ اس طرح سے تم١٧٠۵٠

  پختگی پيدا ہو گی اور آنکھوں ميں غفلت کی نيند کی بجائے بيداری ہو گی۔ 
  (حضرت علی ) عزر الحکم 
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۔ جس طرح تانبے کو زند لگ جاتا ہے اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہيں۔ لٰہذا دلوں کے زنگ کو استغفار ١٧٠۵١
  کے ذريعے دور کرو۔ 

اسے بيہقی نے روايت کيا ہے  ۴۶٩صفحہ  ٢الترغيب والترہيب جلد  ٢٨۴صفحہ  ٩٣جلد (حضرت رسول اکرم) مجار االنور 
  اور اس ميں ہے: "اس صيتل استغفار ہے۔ 

  ۔ ان دلون کی صقيل ذکر الٰہی اور تالوت قرآن مجيد ہے۔ ١٧٠۵٢
   ٣۶٢(حضرت رسول اکرم) تثبيہ الخواطر صفحہ 

  جن چيزوں سے دل نورانی ہوتا ہے۔)٣٢(
  نے دل کو پندونصيحت کے ساتھ زنده کرو۔۔۔ اور اسے حکمت کے ساتھ منور کرو۔ ۔ اپ١٧٠۵٣

   ٣١(حضرت علی ) نہج البالغہ مکتوب 
۔ ايمان ايک نقطہ کی صورت سے دل ميں ظاہر ہوتاہے۔ جوں جوں ايمان بڑھتا ہے تو وه نقطہ بھی بڑھتا جات اہے۔ ١٧٠۵۴

  مانند "سفيد نشان" کہتے ہيں۔ سيد رضی فرماتے ہيں: اس کو سفيد نقطہ يا اس کے 
   ۵(حضرت علی ) نہج البالغہ کلمات عجيبہ

  ۔ ْٰٰ◌ِ◌ يقين، نور ہے۔ ١٧٠۵۵
  (حضرت علی ) غررالحکم 

۔ (نہی عن المنکر کے متعلق فرماتے ہيں) ۔۔۔ اور جو شخص شمشير بکف ہو کر اس برائی کے خالف کھڑا ہوتا کہ ١٧٠۵۶
ات گر جائے، تو يہی وه شخص ہے جس نے ہدايت کی راه کو پا ليا سيدھے راستے پر ہوهللا کا بول باال ہو، اور ظالموں کی ب

  ليا اور اس کے دل ميں يقين نے روشنی پھيال دی۔" 
   ٣٧٣(حضرت علی ) نہج البالغہ حکمت 

اے ۔ دعائی کلمات: اے دلوں کے الٹ پھر کرنے والے! اے دلوں کے طيب! اے دلون کو نورانيت عطا کرنے والے!١٧٠۵٧
  دلون کے ساتھ انس کرنے والے! 

   ٩٨۵صفحہ  ٩۴(حضرت رسول اکرم) مجاز االنوار جلد 
   "۴(قول موئلف: مالحظہ ہو: باب "ذکر" "ذکر کے ثمرات 

  نيز: باب جن چيزوں سے دل زنده ہوتا ہے" 
  نيز: عنوان "نور" 
  نيز: عنوان "يقين" 

  جن چيزوں سے دل کی اصالح ہوتی ہے)٣٣(
  ی اصالح اس طرح ہوتی ہے کہ اسے ياد خدا ميں مشغول رکھا جائے۔ ۔ دل ک١٧٠۵٨

  (حضرت علی ) غرزالحکم 
۔ مناجات کے کلمات "ميری بيماری کو صرف تيری طب ہی شفا عطا کر سکتی ہے۔ ميرے غم کو صرف تيرا قرب ١٧٠۵٩

دلکے زنگ کو صرف تيریہی زائل کر سکتا ہے، ميرے زخموں کو صرف تيری بخشش ہی مذمل کر سکتی ہے اور ميرے 
  درگزر ہی جال دے سکتی ہے" 

   ١٠صفحہ ۴(حضرت امام زين العابدين) مجار االنور جلد 
 دل کا اس تک جب ہوتا نہيں مستحکم تک وقت اس ايمان کا بندے کسی" ہے فرمايا نے ملسو هيلع هللا ىلص۔ حضرت رسول هللا ١٧٠۶٠
  ‘ تحکم نہ ہو۔مس زبان تک جب ہوتا نہيں مستحکم تک وقت اس دل اور ہو نہ مستحکم

   ١٧۶(حضرت علی ) نہج البالغہ خطبہ 
۔ ٣۔ اس کے اعمال اصالح شده ہوتے ہيں۔ ٢۔ اس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے ١۔ صالح شخص کی چار عالمتيں ہيں۔ ١٧٠۶١

  ۔ اس کے تمام امور اصالح شده ہوتے ہيں۔ ۴اس کا کاروبار صالح ہوتا ہے اور 
   ٢٢(حضرت رسول اکرم) تحف العقول صفحہ

  جن چيزوں سے دل کو تقويت ملتی ہے)٣۴(
  ۔ دل کی اصل قوت خدا ہر توکل ہے۔ ١٧٠۶٢
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  (حضرت علی ) عزر الحکم 
۔ اپنے دل کو وعظ و نصيحت کے ساتھ زنده رکھنا، ُزہدے اس (کی خواہشوں) کو مرده اور يقين کے ساتھ تقويت ١٧٠۶٣

  پہنچانا۔۔۔" 
   ٣(حضرت علی ) نہج البالغہ مکتوب/

۔ يقينا مومن کی طاقت اس کے دل ميں ہوتی ہے ديکھتے نہيں ہو کہ اس کا جسم کمزور اور بدن الغر ہوتا ہے ليکن ١٧٠۶۴
  وه رات کو (عبادت کے لئے) کھڑا ہوتا ہے اور دن کو روزه رکھتا ہے۔ 

  (قول مولف: مالحضظہ ہوا ہوا عنوان "توکل" اور عنوان "يقين" 
  ھی زياده مضبوط ہوتا ہے" نيز: "ايمان" باب "مومن پتھر سے ب

  ّهللاٰ تعالی انسان اور اس کے دل کے درميان حائل ہوتا ہے)٣۵(
   قرآن مجيد:

   )٢۴واعلموا ان هللا مجول بين المرعوقلبہ وانہ اليہ تشرون۔ (انفال /
  

  ترجمہ: 
کی طرف اکٹھے کئے جاؤ  اور خوب جان لو کہ هللا انسان اور اس کے دل کے درميان حائل ہو جاتا ہے اور بے شک تم اس

  گے۔ 
  

   حديث شريف:
۔ هللا تعالٰی کے اس قول "ان هللا يحول۔۔۔۔۔ کے بارے ميں فرمايا: اس سے مراد يہ ہے کہ انسان کی چيز کو اپنی ١٧٠۶۵

ه سماعت، بصارت، زبان يا ہاتھ کی وجہ سے چاہتا ہے۔ ليکن خداوند عالم اسے چھپا ديتا ہے اگر کسی وقت انسان کے پاس و
آبھی جائے تو اس کا دل اسے پہچاننے سے انکار کر ديتا ہے اور قبول نہيں کرتا جس سے وه سمجھ ليتا ہے کہ اس ميں حق 

  نہيں ہے۔" 
ہشام کی روايت کے مطابق: "خداونِد عزوجل انسان اور اس کی چاہت کے درميان حائل ہو جاتا ہے اور انسان کو معلوم ہو 

  ے" جاتا ہے کہ "باطل، حق نہيں ہ
   ۵٨صفحہ  ٧٠مجار االنورا جلد 

۔ (ايضا) فرماتے ہيں: "انسان کسی چيز کو اپنے کان، اپنی آنکھ ، زبان يا ہاتھ کے ذريعہ چاہتا ہے ليکن اسے چاہتے ١٧٠۶۶
ہوئے بھی اگر وه چيز اسے مل جائے تو اس کا دل اسے ماننے پر تيار نہيں ہوتا اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ حق اس ميں 

  ہيں ہے۔" ن
   ۵٨صفحہ  ٧٠(امام جعفر صادق ) مجار االنوار جلد 

۔ اسی آيت کے بارے ميں فرماتے ہيں: "ايک چيز کو انسان اپنے دل کان اور آنکھ سے چاہتا ہے اوراس کا دل اس ١٧٠۶٧
  ا ہے۔ کے عالوه کسی اور چيز کی طرف نہيں جاتا ليکن اس کے اور اس کے دل کے درميان خدائی پرده حائل ہو جات

   ۵٨صفحہ  ٧٠(امام محمد باقر ) مجار االنوار جلد 
  (قول مولف: مالحظہ ہو: باب "باطل" "باطل کے حق ہونے پر ہر دل يقين نہيں کرتا" 

  نيز: باب "خالق" 

  دل کے بارے ميں متفرق احاديث)٣۶(
  ہے۔  ۔ دل کے کچھ ايسے مشاہدات بھی ہيں جن کو انسان تفريط کی نگاہوں سے ديکھتا١٧٠۶٨

   ٢٢صفحہ ٨فروغ کافی جلد  ٢٨صفحہ  ٧٧مجار جلد  ۵۶(حضرت علی ) نہج العاده جلد اول صفحہ 
  ۔ انسان کی قوِت بيان اس کی قوِت قلبد کو ظاہر کرتی ہے۔ ١٧٠۶٩

  (حضرت علی ) عذر الحکم 
ی ہيں اور جو ان سے ۔ دلوں کی فطرت ميں يہ بات شامل ہے کہ جوان سے احسان کرتا ہے اس کی ساتھ دوستی کرت١٧٠٧٠

  برائی کرتا ہے ان کی دشمن ہوتی ہيں۔ 
   ١۴٠صفحہ  ٧٧(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 
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  ۔ دل ليت و لعل سے کام ليتا رہتا ہے۔ ١٧٠٧١
   ١١صفحہ  ٧٨(حضرت علی ) مجار االنوارا جلد 

  ۔ کم سے کم غلطياں کر کے دلون کو آرام پہنچاؤ۔ ١٧٠٧٢
   ١١صفحہ  ٧٨جار جلد (امام محمد باقر ) م

  ۔ انجام ہر نگاه رکھتے رہنے سے دلوں کی بار آمدی ہوتی ہے۔ ١٧٠٧٣
   ١٩٧صفحہ  ٧٨(امام جعفر صادق) مجار االنوار جلد 

  ۔ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا آسان ہے ليکن دلوں کو اپنے مقام سے ہٹانا مشکل ہے۔ ١٧٠٧۴
   ٢۴٠صفحہ  ٧٨(امام جعفر صادق) مجاراالنوارا جلد 

  ۔ دل کے ساتھ شريک رہنے کے لئے ہميشہ اسے اپنے قريب رکھو۔ ١٧٠٧۵
   ٢٨٣صفحہ  ٧٨(امام جعفر صادق) مجار االنوارا جلد 

۔ جس شخص کے حلم نے اس کے دل کو غيظ و غضب کے گھونٹ نہيں پالئے وه دل کی راحت کو نہيں جان سکتا۔ ١٧٠٧۶
   ٣٧٩صفحہ  ٧٨(امام حسن عسکری) مجار االنوار جلد 

  ۔ ہر چيز کا ايک دل ہوتا ہے اور قرآن مجيد کا دل (سوره) ٰيس ہے۔ ١٧٠٧٧
   ٢٨٨صفحہ  ٩٢(امام جعفر صادق) مجاراالنور جلد 

  ۔ دلوں ميں برے خياالت پيدا ہوتے ہيں۔ جنہيں عقول ہی باز رکھتے ہيں۔ ١٧٠٧٨
  (حضرت علی ) عذرالحکم 

  ں خواہشاِت نفسانی کا مرکز نہ بناؤ۔ ۔ دلوں کو تقوٰی کا گھر قرار دو اور انہي١٧٠٧٩
  ٣٠٨صفحہ  ٧٨(حضرت عيٰسی ) مجار النوار جلد 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ٢٠فصل

  تقليد
  

  قابل مذمت تقليد
   قرآن مجيد:

   )١٠۴واذاقيل لدم تعالوا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شيئا واليھتدون (مائده/
  

  ترجمہ: 
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو هللا نے نازل کيا اور رسول کی طرف (آؤ) تو کہتے ہيں کہ ہمارے لئے 

وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پايا اگرچہ ان کے آباؤ اجداد کچھ بھی نہ جانتے تھے اور نہ ہی ہدايت يافتہ 
  تھے۔ 

   )٢٣۔۔۔۔۔۔۔۔ معتدون۔ (زخرف/وٰکذلک ماارسلنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  

  ترجمہ: 
اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس آبادی ميں بھی کوئی ڈرانے واال بھيجا۔ تو اس کے دوستمندوں نے بھی يہی کيا کہ 

  ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو ايک روش پر (قائم) پايا ہے اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چليں گے۔ 
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   حديث شريف:

حذيفہ يمانی کہتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا: "لوگوں کے پيچھے چلنے والے نہ بنو، کہ کہو اگر لوگ ۔ ١٧٠٨١
اچھا کام کريں گے تو ہم بھی ايسا ہی کريں گے، اور اگر ظلم کريں گے تو ہم بھی ظلم کريں بلکہ تم اپنے نفوس کو اپنے قابو 

  ھے کام کرو اور اگر وه برائی کريں تو تم ظلم نہ کرو" ميں رکھو۔ اگر لوگ اچھا کام کريں تو تم بھی اچ
  اے ترمذی نے روايت کيا ہے۔  ٣۴١صفحہ  ٣الترغيب والترہيب جلد 

۔ حضرت امام جعفر صادق کے بارے ميں ہے کہ آپ نے اپنے ساتھيوں ميں سے ايک شخص سے کہا: "لوگوں کے ١٧٠٨١
  ں کے ساتھ ہوں اورميں ان ميں سے ايک ہوں"۔ پيچھے چلنے والے نہ بنو، کہ کہتے پھرو ميں تو لوگو

   ٨٣صفحہ  ٢مجار النوار جلد 
۔ جزری اپنی کتاب "النہايہ" ميں کہتے ہيں "روايت ميں ہے کہ عالم بنو يا طالب علم اور لوگوں کے پيچھے چلنے ١٧٠٨٢

ور وه ہر ايک کے پيچھے چلتا والے نہ بنو۔ لوگوں کے پيچھے چلنے والوں سے مراد يہ ہے کہ جس کی اپنی رائے نہ ہو، ا
پھرے۔۔۔ اور ايک قول يہ ہے کہ اس سے مراد وه شخص ہے جو ہر ايک سے يہ کہے کہ ميں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی 

سلسلے ميں ابن مسعود کی روايت ہے کہ "تم ميں سے کوئی شخص دوسرے کے پيچھے چلنے واال نہ بنے۔ اس بارے ميں 
  تو فرمايا "جو کہے ميں تو لوگوں کے ساتھ ہوں"۔  پوچھا گيا کہ يہ کس طرح ہوتا ہے؟

   ٢٧نہايہ ابن اثير جلد اول صفحہ 
  ۔ حضرت امير المومنين سے منقول اشعار: ١٧٠٨٣

  ۔ جب مشکالت ميرے درپے ہوتی ہيں تو ميں غور و فکر کے ذريعہ ان کے حقائق تک پہنچ جاتا ہوں۔ ١
  سی سے پوچھتا رہوں کہ کيا ہوا؟ ۔ ميں لوگوں کے پيچھے چلنے واال نہيں ہوں کہ ک٢
  ۔ بلکہ ميں نے اپنے دل و زبان کو اس قدر عادی کر ديا ہے کہ ميں ماضی کے ساتھ مستقبل کو بھی بيان کر سکتا ہوں۔ ٣

   ۶٠صفحہ  ٢مجار النوار جلد 
کے پيچھے  ۔ ثمالی کہتے ہيں کہ حضرت امام جعر صادق نے فرمايا: "رياست طلبی سے اجتناب کرو اور لوگوں١٧٠٨۴

چلنے سے بھی پرہيز کرو" ميں نے عرض کيا: "رياست طلبی کو تو جانتا ہوں ليکن لوگوں کے پيچھے چلنے کا مطلب کيا 
ہے، کيونکہ اس طرح تو ميں سمجھتا ہوں کہ جن سے مل چکا ہوں ان ميں سے دو تہائی افراد کے پيچھے چل چکا ہوں گا۔" 

سمجھے ہو بلکہ اس سے اجتناب کرو کہ کسی کو بغير دليل کے کسی منصب پر فائز امام نے فرمايا: "بات وه نہيں جو تم 
  کرو اور پھر اس کی ہر بات کی تائيد کرتے جاؤ" 

   ٨٣صفحہ  ٢مجار االنوار جلد 
۔ سفيان بن خالد کہتے ہيں: حضرت امام جعفر صادق نے فرمايا: "سفيان رياست طلبی (حب جاه و مقام) سے اجتناب ١٧٠٨۵
ونکہ جس نے بھی ايسا کيا ہے وه تباه ہو گيا ميں نے عرض کيا: "آپ کے قربان جاؤں! پھر تو ہم سب تباه ہو گئے کرو کي

کيونکہ ہم ميں سے ہر ايک کی يہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ذکر کيا جائے، لوگ اس کی طرف رجوع کريں اور اس کی 
  بات مانی جائے" 

وه بات نہيں ہے بلکہ مقصد يہ ہے کہ تم اس بات سے اجتناب کرو کہ کسی دليل  امام نے فرمايا: "جس طرف تم جا رہے ہو
کے بغير کسی شخص کو کسی منصب پر فائز کر کے (بالچون و چرا) اس کی ہر بات کی تصديق کرتے جاؤ اور دوسرے 

  لوگوں کو بھی اس کی بات ماننے کی دعوت دو" 
   ٨٣صفحہ  ٢مجار االنوار جلد 

م کہتے ہيں کہ ميں حضرت رسول خدا کی خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ اس وقت سوره براثت کی يہ ۔ عدی بن حات١٧٠٨۶
آيت تالوت فرما رہے تھے: "اتخذو واالحبار رھم ورھبا نھم او بابا من دون هللا ۔۔۔" يہود و نصاری نے هللا کی بجائے اپنے 

ايا: "تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ وه لوگ ان کی عبادت نہيں پھر فرم) ٣١عالموں اور اپنے راہوں کو رب بنا ليا ہے۔" (براثت/
کرتے تھے، بلکہ جو چيزيں ان کے عالم اور راہب ان کے لئے حالل کرتے تھے انہيں وه بھی حالل سمجھتے تھے جو وه 

  حرام کر ديتے تھے وه بھی انہيں حرام سمجھتے تھے اور اس بارے ميں وه ان کی اتباع کيا کرتے تھے۔" 
   ٢٣١صفحہ  ٣ر درمنئود جلد تفسي

کے بارے ميں فرماتے ہيں: ) ٣١۔ هللا تعالٰی کے اس قول: "اتخذوا احبار ھم و رھبانہم اربابا من دون هللا" (برائت/١٧٠٨٧
"وهللا يہ لو اپنے علماء اور راہبوں کے لئے نماز اور روزے جيسی عبادات انجام نہيں ديا کرتے تھے بلکہ ان لوگوں نے ان 

  طے حالل کو حرام اور حرام کو حالل کر ديا تھا پس انہوں نے ان کی پيروی کر لی تھی۔" کے واس
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   ٩٨صفحہ  ٢(امام جعفر صادق) مجار االنوار جدل 
۔ اسی آيت کے بارے ميں فرمايا: "نحد ا! ان کے علماء و راہبوں نے انہيں اپنی ذات کی عبادت کی طرف نہيں باليا ١٧٠٨٨

عوت ديتے بھی تو وه ان کا کہنا ہرگز نہ مانتے۔ بلکہ انہوں نے حالل کو حرام اور حرام کو حالل کر تھا اگر وه عبادت کی د
  ديا تھا۔ لٰہذا ان کی غير شعوری طور پر عبادت کرنے لگے گئے تھے۔" 

   ٩٨صفحہ  ٢(امام جعفر صادق) مجار االنوار جلد 
سے اقتباس "پس تم يہود و نصاری کے علماء اور راہبوں ۔ سعد الخير کے نام حضرت امام محمد تقی کے نام مکتوب١٧٠٨٩

کے کردار کو پہچانو کہ انہوں نے حالل کو حرام اور حرام کو حالل کے ساتھ مال ديا۔ کتاب خدا کے چھپانے اس کی تحريف
۔ پھر اس امت کے مرتکب ہوئے اس سے ان کی تجارت نے انہيں کوئی فائده نہيں پہنچايا اور نہ ہی وه ہدايت يافتہ ہو سکے

سے بھی ان لوگوں کو پہچانون جنہوں نے ان جيسے کاموں کا ارتکاب کيا، جو کتاب خدا کے حروف پر تو قائم رہے ليکن 
اس کی حدود ميں تحريف کے مرتکب ہوئے وه بڑے بڑے سرداروں اور اميروں يا اکثريت کے ساتھ ہو گئے۔ چنانچہ جو ان 

ے تو وه دين کے لحاظ سے بھی ان کی اکثريت کے ساتھ ہو جاتے اور يہی ان کا سرداروں اور اميروں کی خواہش ہوتی ہ
مبلغ علمی۔۔۔۔۔ ايسے لوگ يہود و نصاری کے علماء اور راہبوں کی مانند ہيں، خواہشاِت نفسانی کے قائد وار ہالکتوں کے 

  سردار۔۔۔ 
   ۵۵صفحہ  ۵۴صفحہ  ٨فروغ کافی جلد 

جھ کر گمراہی کو ہدايت سمجھ کر اسے اختيار کر لے اور حق کو گمراہی سمجھ ۔ بات يہ ہے کہ جو شخص جان بو١٧٠٩٠
  کر اسے ترک کر دے تو کوئی بھی ايسے شخضص کی ہالکت کے بارے ميں اس کا عذر قبول نہيں کرے گا۔ 

   ٣٠۵صفحہ  ۵(حضرت علی ) مجار االنوار جلد 
   ١٧۶ ٩٢(قول مولف: مالحظہ ہو: باب کفر حديث 

  کہو کہ ميں بھی لوگوں کے ساتھ ہوں"  نيز: باب يہ نہ

  کس کی تقليد کی جائے)٢(
۔ هللا تعالٰی کے اس قول "نويل للذين يکتبون الکٰتب بايديھم ثم يقولون ھذا من عند هللا۔۔۔" پس صد افسوس ہے ان لوگوں ١٧٠٩١

کے بارے ميں ايک شخص نے ) ٧٩پر اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہيں پھرکہتے ہيں کہ يہ هللا کی جانب سے ہے۔۔۔ (بقره /
حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا: "جب يہوديوں کی يہ قوم اپنی کتاب کے بارے ميں صرف وہی کچھ جانتی تھی جو اس 

نے اپنے علماء سے سنا تھا۔ اس کے سوا ان کے ہر کوئی راستہ بھی نہيں تھا تو پھر ان علماء کی تقليد پر اس قوم سے 
ی عوام بھی اپنے علماء کی اسی طرح تقليد کرتے تھے جس طرح ہمارے عوام اپنے علماء کی تقليد مذمت پر گئی ہے؟ يہود

  کرتے ہيں؟ 
امام نے فرمايا؛ "ہمارے عوام و علماء اور يہوديوں کے عوام و علماء ميں ايک لحاظ سے فرق اور ايک لحاظ سے يگانگت 

ی اپنے علماء کی تقليد کرنے پر مذمت کی ہے جس طرح ان کے ہے۔ يگانگت اس لحاظ سے کہ هللا تعالٰی نے ہمارے عوام ک
  عوام کی مذمت کی ہے ليکن فرق ايسا نہيں ہے" 

اس نے عرض کيا؛ "فرزند رسول! ذرا اس کی وضاحت فرما پس آپ نے فرمايا "يہودی عوام اچھی طرح جان چکے تھے 
ہيں، واجب احکام کو سفارش، بخشش اوردوسرے  کہ ان کے علماء صريح جھوٹ بولتے ہيں حرام اور رشوت کا مال کھاتے

کئی انداز ميں تبديل کر ديتے ہيں وه يہ بھی جانتے تھے کہ جو ان کے دين کو اپنائے ہوئے ہيں ان کے حق ميں زبردست 
تعصب کرتے ہيں اور جب تعصب کرتے ہيں تو حق کو اس کے مستحق سے ہٹا کر غير مستحق کو دے ديتے ہيں۔ اسی وجہ 

ں پر ظلم کرتے ہيں فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہيں يہود عوام کو يہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ جو شخص ان سے دوسرو
جيسے افعال کا ارتکاب کرتا ہے وه فاسق ہے،۔۔۔۔ وغيره اسی بنا پر هللا سے ايسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو يہ سب 

النکہ وه يہ بھی جانتے ہيں کہ ان علماء کی باتوں کو قبول کرنا کچھ جانتے بوجھنے کے باوجود ان کی تقليد کرتے ہيں حا
  اور ان کی بيان کرده گفتگو کی تصديق کرنا جائز نہيں ہے۔۔۔۔ 

"اسی طرح ہماری اس امت کے عوام ميں کہ جب اپنے فقہائے ظاہری فق، شديد تعصب اور دنيا کے حرام کی طرف جھپٹنے
ی تقليد کرتے ہيں۔ لٰہذا ہمارے عوام ميں سے بھی جو شخص ان جيسے فقہاء کی کو اچھی طرح جانتے ہيں، پھر بھی ان ک

تقليد کرے گا ان يہوديوں کی مانند ہو گا جن کی هللا تعالٰی نے فاسق فقہاء کی تقليد کرنے کی وجہ سے مذمت فرمائی ہے۔ 
ظ، اپنے نفسانی خواہشات کا مخالف البتہ فقہاء ميں سے جو شخص اپنے آپ کو دنيوی اغراض سے بچانے واال: دين کا محاف

اور اپنے خالق کے امر کا فرمانبردار ہو تو عوام کو چاہئے کہ اس کی تقليد کريں ليکن ان صفات کے حاصل ہمارے صرف 
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  بعض فقہاء ہيں سب نہيں۔ 
   ٢۶٣صفحہ  ٢(امام حسن عسکری) احتجاج طبرئی جلد 

يرت و صورت اچھی ہے، بولنے ميں بہ تکلف خاموشی اختيار ۔ جب تم ديکھو کہ کسی کی ظاہری وضع قطع اور س١٧٠٩٢
کرتا ہے حرکات و سکنات ميں نرمی سيکام ليتا ہے، تو صبر کرو اور فوراً اس کے جھانسے ميں نہ آ جاؤ، کيونکہ بہت سے

کو سميٹ ليں ايسے افراد ہيں جنہيں ان کی نيت کی کمزوری اور دل کی ناتوانی اس بات کيلئے عاجز کر ديتی ہے کہ دنيا 
اور حرما کا ارتکاب کريں ايسے لوگوں نے دين کو دنيا کے (سميٹنے کے) لئے ايک پھندا بنايا ہوا ہے۔ جب اسے ديکھو کہ 
تکلف کرتے ہوئے مال حرام سے بچنے کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے جھانسے ميں نہ آ جاؤ کيونکہ مولوق کی خواہشات 

  مختلف ہوا کرتی ہيں۔ 
معنی ميں اور بہترين صورت ميں انسان وه شخص ہے جس نے اپنی خواہشات کو امِر الٰہی کا پابند بنا ديا ہو ليکن صحيح 

اپنی تمام ظاہری و باطنی قوتوں کو رضائے الٰہی کی طرف موڑ ديا ہو سمجھتا کہ حق کو اپنا کر بھی اگر ذلت حاصل ہوتی 
بہتر ہے جو باطل کو اپنا کر ہميشہ کی رسوائی کا موجب بن ہے تو وه ابدی عزت کا پيش خيمہ ہے اس ظاہری عزت سے 

جاتی ہے۔ وه يہ بھی جانتا ہے کہ اس راه پر قائم ره کر جو تھوڑی بہت تکليف ہوتی ہے وه ابدی نعمتوں کا پيش خيمہ ہوتی 
شخص کی کوئی ہے۔ ايسا انسان، بہترين انسان اسی کے ذريعہ اپنے رب تک رسائی کے لئے متوسل ہو جاؤ کيونکہ ايسے 

  دعا رد نہيں ہوتی اور نہ کوئی طلب ناکام جاتی ہے۔ 
   ٨۵صفحہ  ٨۴صفحہ  ٢(امام زين العابدين) مجار االنوار جلد 

  تقليد کے بارے ميں علمی و اخالقی بحث
  مفسر "الميزان" فرماتے ہيں : 

رائيل ہے اسی طرح تمام انبياء ميں سب سےگذشتہ امتوں ميں سے قرآن مجيد ميں جس امت کا زياده تذکره ملتا ہے وه بنی اس
زياده ذکر حضرت موسٰی بن عمران ہے کہ قرآن مجيد ميں جن کا نام ايک سو چھتيس مقامات پر کيا گيا ہے، حضرت ابراہيم 

  کے تذکرے بھی دوگنا ہے کيونکہ ان کا نام قرآن پاک ميں انہتر مرتبہ ليا گيا ہے۔ 
ونکہ دين حنيف ہے، اس کی بنياديں نضرايہ توحيد پر اٹھائی گئی ہيں اسے موتس اس کی ظاہری وجہ يہ ہے کہ اسالم چ

جب ہے فرماتا اکمل اور کام پر ملسو هيلع هللا ىلص۔ حضرت محمد مصطفی 1حضرت ابراہيم ہيں اسی ديِن اسالم کو هللا تعالٰی اپنے پيغمبر 
  : ہے الٰہی ارشاد کہ
اہيم کا دين ہے اس نے تمہارا نام پہلے ہی مسلم (سرتسليم کرنے ابر باپ تمہارے يہ" المسلمين ستمکم ھو ابراھيم ابيکم ملة"

   )٧٨واال) رکھا ہے۔ (حج /
نبی اسرائيل سخت جھگڑالو قوم تھی وار حق کے آگے سرتسليم خم کرنے کے لئے جلد تيار نہيں ہوتی بعينہ اسی طرح کفاِر 

چی کہ هللا تعالٰی کو کہنا پڑا "ان الذين کفروا پہن تک يہاں نوبت اور تھا۔ پڑا پاال کا ملسو هيلع هللا ىلصعرب تھے جن سے رسول اسالم 
سواء عليھم ء انذرتھم ام لم تنذرھم الئومنون" يقينا جو لوگ کافر ہيں ان کے لئے برابر ہے کہ آپ انہيں ڈرائيں يا نہ ڈرائيں وه 

يں وه تب ان کفار ميںبنی اسرائيل کی جس سنگدلی اور جو روجفا کے تذکرے قرآن نے کئے ہ) ۶ايمان نہيں الئيں گے (بقره/
موجود تھے۔ چنانچہ اگر بنفرا غائر ديکھا تو معلوم ہو گا کہ بنی اسرائيل ايسے لوگ تھے جو ماديت کے دلداده تھے اور ہر 
اس چيز کو قبول کر ليتے تھے جس ميں دنيوی لذتيں محسوس انداز ميں موجود ہوتی تھيں۔ اس کے عالوه وه کسی چيز پر 

تيار نہيں ہوتے تھے۔ اسی طرح اس امت کے افراد تھے۔ وه بھی محسوس چيزوں پر ايمان النے پر تيار ايمان النے کے لئے 
تھے اور مادی لذت و کمال کو قبول کرتے تے۔ آج بھی يہی صورت حال ہے يہی وه صرت حال تھی جس نے بنی اسرائيل 

ہوا تھا۔ يعنی اس چيز کو قبول کيا جات اجو  کے عقول و ارادوں کو جس ماده کے عالوه کسی چيز کو قبول کرنے سے روکا
محسوس اور مادی ہو يعنی جس ماده صحيح قرار ديں اسے وه قبول کرتے تھے اور جو چيز غير محسوس اور غير مادی 
ہو" خواه حق ہو، اس کا انکار کر ديتے تھے ماديت پرستی ان ميں اس قدر راسخ ہو چکی کہ وه ہر اس چيز قبول کر ليتے 

ان کے سردار جو ماديت کے جمال دنيا کی ظاہری شان و شوکت کے دلداده تھے اچھا سمجھتے اور اپناتے تھے  تھے جسے
خواه وه حق نہ بھی ہوتی تھی۔ اس کا نتيجہ يہ نکال کہ ان کے قول و فعل ميں تضاد پيد اہو گيا اور وه ہر طرح کی دوسری 

تے اس کی مذمت کرنے لگے خواه وه حقيقت ميں شائستہ ہوتی وه اتباع و پيروی کو "اندھی تقليد" کے نام سے موسوم کر
لوگ دنيا داری پر ہر طرح کی پيروی کو قابل تعريف سمجھتے تھے۔ اگرچہ وه حقيقت ميں ناشائستہ ہوتی۔ ليکن چونکہ ان 

طوالنی مدت وار کی مادی خواہشات کو پورا کرتی تھی لٰہذا ان کے لئے قابل ستائش ہوتی۔ ان کی وجہ يہ تھی کہ وه ايک 
عرصہ دراز سے مصريوں کے ذلت آميز رويہ کے شکار اور قيد وبند ميں جکڑے رہے تھے۔ اور ان کی طرف سے ڈھائے
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جانے والے ہر طرح کے مظالم کو برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ وه ان کو طرح طرح کے عذاب ميں مبتال کئے ہوئے 
کيوں کو زنده رہنے ديتے تھے۔ اس طرح وه ايک عظيم خدائی آزمائش ميں تھے۔ ان کے لڑکوں کو قتل کر ديتے تھے اور لڑ

مبتال تھے جس کا نتيجہ يہ نکال کہ وه انبياء الٰہی اور علمائے ربانی کے اور امرونوا ہی کو آسانی سے قبول کرنے کے لئے 
، (جس کا نمونہ آپ حضرت موسٰی تيار نہيں تھے۔ حاالنکہ اس ميں ان کی دين و دنيا و معاشر معاد دونوں کی بھالئی تھی

کے حاالت ميں مالحظہ فرما سکتے ہيں کہ انہوں نے اپنے عظيم الشان پيغمبر موسٰی اور ديگر انبياء کے ساتھ کيا سلوک 
کيا؟) جبکہ وه دنيا پرست اور ماديت کے دلداده جديد ثقافت حکمرانوں اور دشہوت پرست فرمانرواؤں کی آواز پر فوراً لبيک 

  ے تھے۔ کہہ ديت
عصر حاضر ميں بھی حق و حقيقت اسی مصيبت سے دو چار نہيں اور تہذيب نو کے نام سے مغرب کا ديا ہوا تحفہ دنيا کو 

حق و حقيقت سے کوسوں دور لے جاچکا ہے۔ اس لئے کہ اس کی بنياد بھی حس اور ماده پر رکھی گئی ہے اس سے ہٹ کر 
ليکن جہاں محسوس کی جانے والی مادی لذت موجود ہوتی وہاں کسی قسم کی کسی اور دليل کو قبول کرنے پر تيار نہيں ۔ 

دليل اختيار نہيں کی جاتی۔ يہی وجہ ہے کہ اس سے انسانی فطرت کی دھجياں اڑ گئی ہيں اور معارف عاليہ و ااخالق قافلہ 
انی معاشره تباہی سے دو کا جنازه نکل چکا ہے۔ جس کے نتيجے ميں انسانيت سقوط کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور انس

چار ہے۔ اب ديکھئے کی اہوتا ہے اس کے برعکس اخالقيات کی بحث اس کے خالف فيصلہ ديتی ہے وه يوں کہ نہ تو ہر 
دليل مطلوب و مرغوب ہوتی ہے نہ ہی يہ تقليد ناپسنديده و قابِل مذمت! يہ اس لئے کہ بنی نوع انسان اپنے انسان ہونے کی 

رادی افعال کی وجہ سے جو فکر و ارادے ہر موقوف ہوتے ہيں کمال حيات کی طرف ہيں روا دواں وجہ سے ہميشر اپنے ا
ہے ان افعال کا وجود غور و فکر کے نتيجے ميں عمل ميں آتا ہے اور يہ غور و فکر ہی ہے جو کماِل وجودی کی واحد بنياد

ہوں۔ جن کے ذريعہ وه بالواسطہ يا بالواسطہ کماِل ہيں لٰہذا ضروری ہے کہ انسان کے پاس عملی يا نظری تصديقات موجود 
وجودی کی منزلوں تک جا پہنچے جو ايسے قضئے ہوتے ہيں جن کے ذريعہ ہم اپنے انفرادی و اجتماعی افعال کی وجاہات 
   کو معلوم کر سکتے ہيں يا انہيں اپنے ذہن ميں حاضر کر کے ان کا اظہار اپنے ہاں کے ذريعہ خارج ميں کر سکتے ہيں۔

يہ تو ايک رات ہے اب آئيے دوسری طرف انسانی فطرت ميں يہ بات شامل ہے کہ وه رونما ہونے والے واقعات کے بارے 
ميں بحث و تمحيص و تجسس سے کام ليتا ہے جب اس کے ذہن ميں کچھ معلومات کو خارج ميں اس وقت تک افعال کے 

ں اس کی علت موجبہ موجود نہ ہو۔ وه تصديق نظری کو اس ذريعہ وجوود کا جامہ نہيں پہنا سکتا جب تک اس کے ذہن مي
وقت تک قبول نہيں کرتا جب تک کسی طرح اس کی علت پر اسے اطيمنان نہ ہو۔ چنانچہ يہ ہے انسان کا طريقہ کار ہے جس

ا ہے۔ سے وه انحراف نہيں کرتا اگر کہيں ہم اس کے خالف ديکھتے ہيں تو غور وفکر کر کے اس شبہہ کو حل کيا جا سکت
اور اس کی عدت کو پيدا کيا جا سکتا ہے۔ يہ ايک فطری امر ہے اور فطرت نہ تو بدلتی ہے اور نہ ہی اپنے فعل کے خالف 

کرتی ہے۔ يہی چيز انسان کو اس کے فطری احتياجات کی وجہ سے اس کے طاقت سے زياده فکری عمل تک جا پہنچاتی 
ہيں جنہيں پورا کرنے کی ايک فرد اجد کے بس ميں نہيں ہوتا کہ وه اپنی  ہے انسان کے فطری احتياجات اس قدر زياده وہتے

ذات پر بھروسہ کر کے اپنی ذاتی طاقت کے بل بوتے پر انہيں حل کر سکے۔ لٰہذا فطرت اسے اجتماعيت اور معاشرتی 
  ۔ زندگی بسر کرنے پر مجبور کر ديتی ہے انسان کا "مدنی الطبع" ہونا اور آپس ميں مل جل کر رہنا

اسی طرح ضروريات زندی کے لئے کئی ابواب مقرر کئے گئے انہيں معاشره کے افراد کے درميان تقسيم کر ديا گيا ہے ہر 
ايک باب کے لئے معاشره کے مختلف گروه و افراد مقرر کئے گئے جنہيں ان کے درميان تقسيم کر ديا گيا ہے جس طرح 

ک عضو کا اپنا کام ہوتا ہے جسے وه انجام ديتا ہے۔ ليکن اجتماعی فائده کسی جاندار کے مختلف اعضاء ہوتے ہيں اور ہر اي
  اسی جاندار ہی کو حاصل ہوتا ه۔ 

انسانی ضروريات اپنی نوعيت کے اعتبار سے بڑھتی رہتی ہيں، اور ان کا دائره روز بروز وسيع ہوتا رہتا ہے، مختلف علوم 
سٹ۔ افراد کی تربيت کی جاتی ہے ماہرين فن پيدا کئے جاتے ہيں و فنون کے مارہن ميں سے ان کے لئے متخحدمين۔ سپيشل

چنانچہ ايک زمانہ تھا جس ميں بہت سے علوم و صفتيں صرف ايک حد تک محدود تھيں ان ميں ہر ايک علم و فن يا صفت 
يک علم کے لئے صرف ايک ہی فرد کافی ہوتا تھا۔ ليکن آج صورت حال اس لئے مختلف ہے۔ ہم ديکھ رہے ہيں کہ صرف ا

يا ايک فن يا ايک صنعت کئی ابواب ميں تقسيم ہو چکے ہيں۔ اور ہر ايک کے کئی شعبے بن چکے ہيں۔ مثالً قديم زمانہ ميں 
طب صرف ايک فن ہوتا تھا، ليکن آج يہ کئی فنون کی صورت اختيار کر چکا ہے جن کے لئے صرف ايک فرِد واحد 

  فن کے لئے کئی مختسين کی ضرورت ہوتی ہے۔  متخصص بن کر کفايت نہيں کر سکتا بلکہ ہر ايک
يہی وجہ سے ہے کہ فطری الہام کے انسان کو اس بات کی دعوت ديتا ہے کہ انسان کسی ايک شغل کو مستقل طور پر 

اپنائے اور اس ميں خصوصيت حاصل کرے، ليکن دوسرے امور ميں ايسے افراد کی اتباع کرے جن کی مہارت اور 
  صص قابِل اعتبار و موجب اعتماد ہوتی ہے۔ تخصص کی مہارت اور تخ
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اسی لئے معاشرت کے صاحباِن عقل و بصير ت کا فيصلہ ہے کہ جو شخص کسی چيز کو تفصيلی دالئل کے ساتھ نہيں جانتا 
نہ ہی يہ چيز اس کے بس ميں ہے۔ تو اسے چاہئے کہ وه اس فن کے ماہرين اور متفصين کی طرف رجوع کرے اور ان کے 

اصولوں کی اتباع کرے جو تفصيلی دالئل کے ساتھ اس کا علم رکھتے ہيں اسی کا نام تقليد ہے۔ جيسا کہ انسان  بتائے ہوئے
کی فطرت ميں ہے کہ وه اپنی وسعت کے مطابق کسی چيز کی علت و دليل کو تفصيل سے جاننا چاہتا ہيل۔ اسی طرح يہ بھی 

کتا ميں ماہرين اور متفصين کی طرف رجوع کرے۔ يہ بات ضروری ہے کہ جن چيزوں کی تفصيلی دالئل کو نہيں جان س
بھی واضح ہے کہ انسان فطری طور پر العلمی کی طرف رجحان پيدا نہيں کرتا، بلکہ علم ہی کی طرف راغب و مائل ہوتا 

ی مقرور ہے۔ اسی لئے فطری طور پر "اجتہاد" ضروری ہو جاتا ہے۔ جب "اجتہاد" اور "تقليد" ميں فرق يہ ہے کہ انسان اپن
بھر کوشش کے ساتھ کسی امر کی علت و اسباب کے بارے ميں تفصيلی چھان بين سے کام ليتا ہے "اجتہاد" کہا جاتا ہے بے 

علم انسان جن امور کو تفصيلی طور پر نہيں جانتا وه ايسے جاننے والے کی طرف رجوع کرتاہے جو ان امور کو تفصيلی 
نام "تقليد" ہے۔ يہ بات بالکل محال ہے کہ نوع انسان ميں سے کوئی شخص ايسا مل طور پر جانتا ہو اسی رجوع و اتباع کا 

جائے جو ہر معاملے ميں مستقل اور ہر بات کو تفصيل کے ساتھ جانتا ہو جس پر انسانی زندگی کا دالويدار ہے يہ امر بھی 
ص اس کے خالف دعوٰی کرے يا اسے بالکل محال ہے کہ نوع بشر ميں کوئی شخص اتباع تقليد کے بغير ہو اگر کوئی شخ

يہ باور ہو کہ وه اپنی زندگی ميں کسی کو متال نہيں ہے تو يہ اس کی خود فريبی ہے اور وه اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ 
البتہ ان امور ميں تقليد کی جائے گی جن کے علل و اسباب تک کسی ما فن کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اجباد بھی ان 

کے بارے ميں نہيں کيا جائے گا جن ميں نہ تو وار دا ہونے کی اجازت ہے اور نہ ہی انہيں اپنايا جا سکتا ہے۔ ايسے امور 
اوصاف رذيلہ کے بارے ميں اجتناذ نہيں کيا جائے گا جو معاشره کے لئے تباه کن اور بافضيلت تمدن کے لئے مہلک ہيں 

کے عالوه کسی اور کے لئے جائز نہيں ہے کيونکہ خداونِد متعال ايسا غير مشروط اور مطلق اتباع و پيروی خدا کی ذات 
  سبب ہے جس ميں تمام اسباب کی انتہا ہوتی ہے۔" 

   ٢١٢تا صفحہ  ٢٠٩(تفسير الميزان جلد اول صفحہ 
  

   ٢١فصل

  قلم)١(
   قرآن مجيد:

   )١ن والقلم وما يسطرون۔ (قلم /
  

  ترجمہ: 
  لکھتے ہين۔  ن۔ قلم کی قسم اور اس کی جو کچھ وه

   )۴الفری علم بالقطم۔ (علق/
  

  ترجمہ: 
  وه جس نے قلم کے ذريعہ تعليم دی۔ 

  
   حديث شريف:

  ۔ صاحباِن (علم و فضل) کے عقول قلموں کے کناروں پر ہوتے ہيں۔ ١٧٠٩٣
  (حضرت علی ) عذرالحکم 

لے پرے ہونگے۔ پھر يہ ديکھا ۔ صاحب قلم کو قيامت کے دن آگ کے تابوت ميں اليا جائے گا جس پر آگ کے تا١٧٠٩۴
جائے گاکہ اس کا قلم کسی چيز کے بارے ميں چلتا رہا۔ اگر اس نے قلم کو خد اکی اطاعت و رضا ميں چاليا ہو گا تو اس 
کے تابوت کو کھول ديا جائے گا (اور اسے اس سے نکال ليا جائے گا) اور اگر اسے خدا کی نافرمانی ميں چاليا ہو گا تو 

  ميں ستر سال تک بند رکھا جائے گا۔  اسے ہی مابوت
   ١۴۵٧(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 

  



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

 
 

   ٢٢فصل 

  قمار (ُجوا)
   قرآن مجيد:

   )٢١٩يسئلونک عن الخمر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ من نفعھما۔۔۔۔ (بقره/
  

  ترجمہ: 
ناه ہے اور لوگوں کے لئےلوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے ميں سوال کرتے ہيں کہہ ديجئے کہ ان دونون ميں بڑا گ

  کچھ نفع بھی ہے، مگر ان کے نفع سے ان کا گناه بہت زياده ہے۔۔۔ 
   )٣حرمت عليکم المتية والدم ۔۔۔۔ وان تستقسموا باالزالم۔۔۔ (مائده/

  
  ترجمہ: 

  تم پر حرام کيا گيا ہے مردار اور خون اور ۔۔۔۔ وه جسے تم تيروں پر تقسيم کرو۔۔۔۔ 
   )٩١/٩٠۔۔۔۔ تعلحون ۔۔۔ انمايريد الشيطان ۔۔۔۔ منتلعون۔ (مائده/ يايھا الذين امنوا 

  
  ترجمہ: 

اے ايماندارو! بے شک شراب، جوا، بتوں کے استھان اور پانسے يہ (سب) نجاستيں عمِل شيطان ہيں پس ان سے گريز کرو 
  تاکہ عمل فالح پاؤ۔ 

اور عداوت ڈال دے اور تمہيں هللا کے ذکر و نمازبے شک شيطان چاہتا ہے کہ تمہارے درميان شراب اور جوئے سے بغض 
  وسے روک دے تو کيا تم (ان سے) باز آ جاؤ گے؟ 

  
   حديث شريف:

  ۔ "ميسر" وہی قمار ہی ہے۔ ١٧٠٩۶
  ۔ ٢٣۵صفحہ  ٧٩(حضرت امام رضاعليہ السالم) مجار االنوار جلد 

   ١٢۴صفحہ  ۵(امام موسٰی کاظمعليہ السالم) فروع کافی جلد 
  رنج، نرد چوده خانے اور وه کھيل جس پر شرط لگائی جائے "جوا" ہے۔ ۔ شط١٧٠٩٧

   ٢٣۵صفحہ  ٧٩(امام رضاعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
۔ عبدالواحد بن مختار کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام محمد باقرعليہ السالم سے شطرنج کے بارے ميں سوال کيا ١٧٠٩٨

  وں سے روگردان رہتا ہے" تو آپ نے فرمايا: "مومن بے ہوده کھيل
   ٢٣صفحہ  ٧ ٩مجار االنوار جلد 

۔ بکير کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم سے شطرنج کھيلنے کے بارے ميں سوال کيا تو آپ١٧٠٩٩
  نے فرمايا: "مومن بيہوده کھيلوں سے منہ موڑے رہتا ہے۔" 

   ٢٣٠صفحہ  ٧٩مجار االنوار جلد 
  ز بھی ذکِر الٰہی سے غافل کر دے اس کا شمار "جوئے" ميں ہوتا ہے۔ ۔ جو چي١٧٠١٠٠

   ٢٣صفحہ  ٧ ٩(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
۔ هللا تعالٰی کے اس قول : "والتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل" اپنے مالوں کو اپنے درميان حرام طريقوں سے نہ کھاؤ ١٧١٠١

پنے اہل وعيال اور مال کے ساتھ جوا کھيال کرتے تھے جس سے هللا نے يہ کہہ کر منع فرمايا کے بارے ميں فرمايا: قريش ا
  ہے۔ 

   ١٢٢صفحہ  ۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) فروغ کافی جلد 
۔ سکونی کہتے ہيں حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم نے فرمايا: "ان اخروٹوں کے کھانے سے منع کيا گيا ہے ١٧١٠٢

  جوئے ميں جيت کر التے تھے۔ فرمايا کہ يہحرام ہے۔  جنہيں بچے
   ١٢٣صفحہ  ۵۔ فروغ کافی جلد ١٢٠صفحہ  ١٢وسائل الشبہ جلد 

۔ سکونی کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم ان اخروٹوں سے منع فرمايا کرتے تھے جن کو بچے ١٧٠١٠٣
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  ے۔" جوئے ميں جيت کر اليا کرتے تھے۔ فرمايا کہ "يہ حرام ہ
   ٢٣۵صفحہ  ٧٩مجار االنوار جلد 

۔ جب حضرت امام حسينعليہ السالم کا سرمبارک شام اليا گيا تو يزيد لعين نے اسے زمين پر رکھا اور اس پر دستر ١٧١٠۴
خوان بچھيا، جس پر وه خود اور اس کے ساتھی کھانا کھاتے اور فقاع (جوکی شراب) پيتے رہے جب کھانے سے فارغ ہو 

نے حکم ديا کہ سر مبارک کو ايک طشت ميں اس کے تخت کے نيچے رکھ ديا جائے۔ چنانچہ ايسا ہی کيا گيا گئے تو اس 
اور پھر اس پر شطرنج کی بساط بچھائی گئی جس پر بيٹھ کر يزيد شطرنج کھيلنے لگا۔ پھر وه حضرت سيد شہداء اور ان 

ے لگا۔ جب کھيل جيت جاتا تو تين مرتبہ شراب پيتا جو بچ رہتی کے آباؤ اجداد عليہم السالم کا نام لے لے کر ان کا مذاق اڑان
  اسے طشت کے اطچراف ميں زمين پر انڈيل ديتا۔ 

  لٰہذا جو شخص ہمار شيعہ کہالتا ہے اسے شراب پينے اور شطرنج کھيلنے سے اجتناب کرنا ہوگا۔۔ 
   ٢٣٧صفحہ  ١٠۴(امام رضاعليہ السالم) مجار االنوار جلد 

نازل فرمائی تو آپ سے پوچھا گيا کہ: ) ٢١٩لٰی نے جب اپنے رسول پر يہ آيت "انما الخمر والمسير۔۔" (بقره/۔ هللا تعا١٧١٠۵
  "يارسول هللا! "ميسر" کيا ہے؟ فرمايا: "ہر وه چيز جس سے جوا کھيال جائے حتی کہ ہيالے اور اخروٹ بھی۔۔۔۔ 

اپنے (خود ساختہ) خداؤں کے لئے ذبح کيا کرتے تھے۔" پھر پھر پوچھا گيا: "انصاب" کيا ہے؟ فرمايا: "وه لوگ جو جانور 
  سوال کيا گيا: "ازالم" کيا ہے؟ فرمای: "ان لوگوں کے وه تيرہيں جن کے ذريعہ وه تقسيم مال کا کام ليا کرتے تھے" 

   ١١٩صفحہ  ١٢شيعہ جلد  ١(امام محمد باقرعليہ السالم) وسائل 
  جوا اور برط وغيره کو حرام فرمايا ہے۔ ۔ هللا تعالٰی نے مجھ پر شراب اور ١٧١٠۶

  ٣٢٨صفحہ  ٣٣١صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) سنن ابی داود جلد 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ٢٣فصل

  قنوط (نااميد)
  

  خدا کی رحمت سے نااميدی)١(

   قرآن مجيد:
   )٨٧اليايئس من روح هللا االالقوم الٰکفرون ۔ (يوسف/

  
  ترجمہ: 

  بے شک کافروں کے سوا هللا کی رحمت سے کوئی مايوس نہيں ہوتا۔ 
   )۵۶قال ومن لقيظ من رحمة ربہ االالضالون۔ (حجر/

  
  ترجمہ: 

  (ابراہيم عليہ السالم نے) کہا: "اپنے رب کی رحمت سے گمراه لوگوں کے عالوه اور کون مايوس ہوتا ہو؟" 
   )۴٩وان مسہ الشرفيونس قنوط ۔ (حم سجده/

  
  ترجمہ: 
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  جاتا ہے۔  اور اگر اسے کوئی تکليف پہنچتی ہے تو وه مايوس و نااميد ہو
  

   حديث شريف:
  ۔ اس شخص پر تعجب ہے جو (توبہ و) استغفار کی گنجائش ہوتے ہوئے مايوس ہو جائے۔ ١٧١٠٧

   ٨٧(حضرت علی عليہ السالم) شرح ابی البالغہ حکمت 
  ۔ جب تک توبہ کا دروازه کھال ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے مايوسی کا شکار نہ بنو۔ ١٧١٠٨

   ١۵٣تحف العقول صفحہ  ۵٣صفحہ  ٧٨) مجار جلد (حضرت علی عليہ السالم
۔ هللا کی رحمت سے مايوس عبادت گزار کی نسبت وه گناہگار هللا کے زياده قريب ہے تو اپنے هللا کی رحمت کا ١٧١٠٩

  اميدوار ہے۔ 
   ۵٨۶٩(حضرت علی عليہ السالم) کنز العمال حديث 

  ہے۔ ۔ هللا کی رحمتت سے مايوسی اور نااميدی کوتاہی ١٧١١٠
   ٢١١صفحہ  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

۔ دعائی کلمات: "بار الٰہی! ميں تيرے بارے ميں اپنے حسن ظن پر نااميدی کی مايوسی کو غالب نہ آنے دوں، اور نہ ١٧١١١
  ميری اميديں تيرے پيارے کرم سے منقطع ہونے پائيں۔ 

   ٩٩صفحہ ٩۴ (حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد
۔ خداوند عالم فرماتا ہے: "ميرے اطاعت گزار (بندے) ميرے مہمان ہوتے ہيں۔ (ميری نعمتوں کے) شکر گزار ميری١٧١١٢

نعمتوں کے اضافے سے بہره مند ہوتے ہيں۔ ميں اپنے نافرمانوں کو بھی اپنی رحم سے مايوس نہيں کرتا۔ اگر وه کر ليں گے 
  اگر مجھ سے دعا مانگيں گے تو ميں قبول کروں گا۔۔۔  تو ميں ان کا دولت ہوں گا اور

   ۴٢صفحہ  ٧٧مجار النوار جلد 
  ۔ حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم ايک دانا قول لعل کرتے ہوئے فرماتے ہيں۔ ١٧١١٣

  "خدائی رحمت سے مايوسی، کره زمہرے سے زياده سرد ہوتی ہے۔" 
   ٣٣٨صفحہ  ٧٢مجار االنوار جلد 

طلب باران کے سلسلے ميں بارگاه رب العزت ميں عرض کرتے ہيں۔ "بارالٰہی! (خشک سالی سے) ہمارے ۔ دعائے ١٧١١۴
پہاڑوں کا سبزه بالکل خشک کر ديا گيا ہے۔ ہم تجھ سے اس وقت دعا کر رہے ہيں جبکہ لوگ بے آس ہو چکے ہيں اور 

جانے کے بعد مينہ برساتا ہے اپنی رحمت کے دامن کو بادلوں کا اٹھنا بند ہو چکا ہے۔ کيونکہ تو ہی تو لوگوں کے نااميد ہو 
  پھيال ديتا ہے اور تو ہی والی و وارث بہترين صفتوں واال ہے۔" 

   ١١۵(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
ں ۔ طلب باراں ہی کے بارے ميں دعائيہ کلمات: "دربار الٰہی! ہميں اپنی باراِن رحمت سے سيراب فرما اور ہمي١٧١١۵

  مايوس نہ ہونے دے۔" 
   ١١۵(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ 

۔ يقين رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت ميں آسمان و زمين کے خزانے ہيں، اس نے تمہيں سوال کرنے کی اجازت دے١٧١١۶
لئے کہ عطيہ نيت  رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ ليا ہے۔۔ ہاں بعض اوقات قبوليت ميں دير ہو تو اس سے اميد نہ ہو، اس

  کے مطابق ہوتا ہے۔ 
   ٣١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ مکتوب 

۔ تمام حمد اس ميں هللا کے لئے ہے جس کی رحمت سے نااميدی نہيں جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہيں ١٧١١٧
  اس کی مغفرت سے کوئی مايوس نہيں۔۔۔۔ 

  کروخدا کی رحمت سے کسی کو مايوس نہ )٢(
۔ خداوند عالم فرماتا ہے: "اے فرزند آدم! ۔۔ لوگوں کو هللا کی رحمت سے مايوس نہ کرو جبکہ تم اس کی اپنے لئے ١٧١١٨

  اميد رکھتے ہو۔" 
   ٢٨(حضرترسول اکرم ) عيون اخبار الرضا صفحہ 

فرمائے گا کہ ان کے  ۔ هللا تعالٰی قيامت کے دن اپنی رحمت سے مايوس کرنے والوں کو ايسی حالت ميں مبعوث١٧١١٩
چہروں پر سياہی کا سفيدی پر غلبہ ہو گا۔ ان سے کہا جائے گا: "يہی وه لوگ ہيں جو دوسروں کو خدائی کی رحمت سے 
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  مايوس کيا کرتے تھے۔" 
   ٣٣٨صفحہ  ٧٢جلد  ۵۵صفحہ  ٢مجار النوار جلد 

ے حاصل ہونے والی آسائش و راحت سے۔ صحيح عالم و دانا وه ہو جو رحمِت خدا سے مايوس اور اس کی طرف س١٧١٢٠
  دوسروں کو نااميد نہ کرے اور نہ انہيں هللا کے عذاب کی طرف سے بالکل مطمئن کر دے۔ 

   ٩٠(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
هللا کی  ۔ امير المومنين کی اپنے فرزند امام حسنعليہ السالم کو وصيت سے اقتباس: "اے فرزند! کسی گناہگار کو١٧١٢١

رحمت سے مايوس نہ کرو، کيونکہ بہت سے گناہوں ميں بچتے ہوئے لوگ ايسے بھی ہيں۔ جن کا انجام نجر ہوتا ہے۔ جبکہ 
بہت سے ايسے عامل گزرے ہيں جنہوں نے اپنی آخری عمر ميں اپنے اعمال کو برباد کر ديا ہے اور سيدھے جہنم ميں چلے

  گئے خدائی کی پناه! 
   ٢٣٩صفحہ ٧٧لسالم) مجار االنوار جلد (حضرت علی عليہ ا

  ‘ (قول مولف: مالحظہ ہو: باب "فقہ" صحيح معنی ہيں فقيہ
  نيز: باب "توبہ" "خدا کی قسم کھانا" 

  ايسے لوگ خدائی رحمت سے محروم ہيں)٣(
   قرآن مجيد:

   )٢٣والذين کفروا بايات هللا ولقائِہ اولئک ئيسوا من رجمتی ۔۔۔۔۔ (عنکبوت/
  

  ترجمہ: 
  جن لوگوں نے هللا کی آيات اور اس کی مالقات کا انکار کيا وہی ہيں جو ميری رحمت سے مايوس ہيں۔۔۔ 

  
   حديث شريف:

۔ سوچ سمجھ کر گناه کرنے واال، عفو پروردگار کا مستحق نہيں ہے۔ بغير علم کے گناه کرنے واال گناه سے بری ١٧١٢٢
  الذمہ ہو گا۔ 

   (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم
  (قول مولف: مالحظہ ہو: باب "گناه" "جو گناه ناقابل معافی ہيں" 

  نيز: باب "توبہ" "توبہ کب تک قبول ہو سکتی ہے" 
-------------------------------------------------------   

استثناء نہيں۔۔۔ کہ ميں  ۔ ميں هللا کی قسم کھاتا ہوں ۔۔۔۔ ايسی قسم جس ميں هللا کی ؟؟؟؟؟؟؟؟ کے عالوه کسی چيز کا١٧١٢٨
اپنے نفس کو ايسا سدھاؤں گا کہ وه کھانے ميں ايک روتی کے ملنے پر خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ صرف نمک پر 

  قناعت کر لے۔۔ 
   ۴۵(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ مکتوب 

نے اپنے رسولوں کو اراده ميں قوی، آنکھوں کو  ۔ انبياء عليہم السالم کی توصفی ميں فرماتے ہيں۔۔۔۔ ليکن هللا سبحانہ١٧١٢٩
دکھائی دينے والے ظاہری حاالت ميں کم زور و ناتواں قرار ديا ہے نيز انہيں ايسی قناعت سے سرفراز فرماتا ہے جو 

  ديکھنے اور سننے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نيازی سے بھر ديتی ہيں۔۔۔ 
   ١٩٢خطبہ  (حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ

  ۔ اپنے نفس کو قناعت سکھاؤ۔ ١٧١٣٠
   ٩صفحہ  ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ قناعت، انسان کا بہترين سرمايہ ہے۔ ١٧١٣١
   ٢٣١صفحہ  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجار جلد 

ہ اور بخشش کی صفت سے بہت ۔ جان لو کہ هللا کی رضا پر راضی رہنے و قناعت اختيار کرنے کی صفت ، عطي١٧١٣٢
  بہتر ہے۔ 

   ١١صفحہ  ٧٨(امام حسنعليہ السالم ) مجار االنوار جلد 
۔ جس طرح تم قصاص لے کر اپنے دشمن سے بدلہ لے ليتے ہو اسی طرح قناعت اختيار کر کے حرص سے اپنا ١٧١٣٣
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  بدلہ لے لو۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 

سے زياده شکر گزار وه ہے جو سب سے زياده قناعت کرتا ہے۔ اور خدا کی نعمتوں کا سب ۔ لوگوں ميں خدا کا سب ١٧١٣۴
  سے بڑا ناشکراه بہت بڑا اللچی شخص ہوتا ہے۔ 

   ۴٢٢صفحہ  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ قناعت سے بڑھ کر کوئی سلطنت اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی عيش و آرام نہيں۔ ١٧١٣۵

   ٢٢٩نہج البالغہ حکمت  ٢۴۵صفحہ ٧١ضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد (ح
  ۔ انسان کے لئے يہ بات کتنی اچھی ہے کہ وه "قليل" پر قناعت کر لے اور "عظيم" کے ساتھ سخاوت کہ ١٧١٣۶

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  کے لئے معاون و مددگار ہوتی ہے۔  ۔ انسان کے نفس کی قناعت اس کی پرہيزگاری و پاکيزگی١٧١٣٧

  (حضرت علی عليہ السالم) عزر الحکم 
  ۔ ہمت کی سربلندی کا راز قناعت اختيار کرنے ميں ہے۔ ١٧١٣٨

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ نفس کی عزت اسی ميں ہے کہ قناعت کو اختيار کيا جائے ١٧١٣٩

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  اعت ايسی تلوار ہے جس کاوار کبھی خطا نہيں جاتا۔ ۔ قن١٧١۴٠

   ٩۶صفحہ ٧١(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ ميری امت کے شريف لوگ قناعت پسند اور شريد لوگ اللچی ہوتے ہيں۔ ١٧١۴١

   ٧٠٩۵(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ں۔ ۔ قناعت پسند مومن شريف اور اللچی شرير ہوتے ہي١٧١۴٢

  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
۔ حضرت ابوجعفر (امام محمد باقرعليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت عليعليہ السالم گھٹيا قسم کی کھجوروں کو ١٧١۴٣

تناول فرمانے کے بعد پانی نوش فرمايا، پھر اپنے شکم پر ہاتھ پھير کر فرمانے لگے "جس کا شکم اسے جہنم ميں ڈالے خدا 
  ے اپنی رحمت سے دور رکھے" پھر آپ نے کسی شاعر کے اس شعر کو پڑھا اس
  

  ترجمہ: 
"جب تم اپنے شکم و شرم گاه کو ان کی مرضی کے مطابق مطلوبہ چيزيں فراہم کرو گے، تو وه ہر قسم کی برائيوں کو ايک 

  جگہ اکٹھا کر ديں گے" 
   ٨٧۴١کنز العمال حديث 

  قناعت ہی ميں تو نگری ہے)٢(
  ۔ قناعت ختم نہ ہونے واال سرمايہ ہے۔ ١٧١۴۴

   ٧٠٨٠(حضر ت رسول اکرم) کنزالعمال حديث
   ۴٧۵(حضرت عليعليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

  ۔ قناعت تو نگر بنا ديتی ہے۔ ١٧١۴۵
  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 

زم ہے کہ قناعت اختيار کرو تاکہ تو نگر بن ۔ ميں نے تو نگری کو تالش کيا تو اسے قناعت ميں پايا۔ تم پر بھی ال١٧١۴۶
  جاؤ۔ 

   ٣٩٩صفحہ  ۶٩(حضر ت علی عليہ السالم) مجا راالنوار جلد 
  ۔ قناعت تونگری اور ميانہ روی منزل مقصود ہے۔ ١٧١۴٧

   ١٠صفحہ  ٧٨(حضر ت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  نہ ہو۔ ۔ قناعت کرنے واال تونگر ہوتا ہے خواه بھوکا برہ١٧١۴٨

  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
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  ۔ قناعت ہی تو نگری کا سرمايہ ہے۔ ١٧١۴٩
  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 

  ۔ کوئی خزانہ قناعت سے زياده بے نياز کرنے واال نہيں۔ ١٧١۵٠
   ٣٩٩صفحہ  ۶٩(حضر ت علی عليہ السالم) مجار الوانوار جلد 

  روزی پر قانع ہوتا ہے وه بہت بڑا غنی ہے۔  ۔ جو شخص خدا کی دی ہوئی١٧١۵١
   ۴۵صفحہ  ٧٧(حضر ت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

   ١٣٩صفحہ  ٢(حضرت جعفر صادقعليہ السالم) کافی جلد 
۔ هللا تعالٰی نے حضرت داؤد عليہ السالم کی طرف وحی کی ۔۔۔ ميں نے تونگری کو قناعت کے اندر رکھا جبکہ لوگ ١٧١۵٢
  ال کی کثرت ميں تالش کرتے ہيں جسے نہيں پا سکيں گے۔ اسے م

   ۴۵٣صفحہ  ٧٨مجار الوانوار جلد 
  (قوِل مولف: مالحظہ ہو: باب "تونگری" "بہت بڑا غنی" 

  قناعت کے اسباب)٣(
۔ حرص سے جان چھڑ اکر قناعت کے ميدان ميں ڈيرے ڈال لو اور قناعت کو اختيار کر کے بڑے سے بڑے حرص ١٧١۵٣

  چ کو دور بھگاؤ۔ و الل
   ١۶٣صفحہ  ٧٨(امام محمد باقرعليہ السالم ) مجار االنوار جلد 

۔ قدرت کے لحاظ سے اپنے کم درجہ کے لوگوں کی طرف نگاه کرو، کيونکہ يہی چيز تمہيں خدا کی تقسيم پر قانع ١٧١۵۴
  رکھے گی۔ 

   ٢۴۴صفحہ  ٨ی جلد ۔ فروع کاف ١٩٨صفحہ  ٧٨(امام جعفر صادقعليہ السالم) سجاراالنوار جلد 
  ۔ عفت و پاکدامنی کے مطابق ہی قناعت ہوتی ہے۔ ١٧١۵۵

  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ جب تک حرص کا خاتمہ نہ کيا جائے اس وقت تک قناعت ميسر نہيں آتی۔ ١٧١۵۶

  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ ۔ جو عقل مند اسے کام ليتا ہو وه قناعت کرتا ہے١٧١۵٧

  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ جس نے اپنی آپ کو پہچان ليا اسے چاہئے کہ قناعت و پرہيز گاری کو اختيار کرے۔ ١٧١۵٨

  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 

  قناعت کا ثمره)۴(
  ۔ ۔ قناعت کا ثمره کاروبار کو اچھے انداز ميں چالتا اور مانگنے سے کناره کشی ہوتا ہے١٧١۵٩

  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ قناعت کا ثمره عزت ہے۔ ١٧١۶٠

  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ نفس کے سدھارنے کے لئے قناعت بہت بڑی معاون ہے۔ ١٧١۶١

  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  تا ہو؟ ۔ جو قليل پر قناعت نہيں کرتا وه اپنی نفس کی اصالح کيونکر کر سک١٧١۶٢

  (حضر ت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ قنات ميں جسمانی راحت ہو۔ ١٧١۶٣

   ١٢٨صفحہ  ٧٨(امام حسينعليہ السالم) مجار االنوارا جلد 
  ۔ قناعت کرنے وال غمگين نہيں ہوتا۔ ١٧١۶۴

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
وچھ اگيا تو آپ نے فرمايا: قناعت نفس کی حفاظت، قدر ۔ حضرت امام رضاعليہ السالم سے قناعت کے بارے ميں پ١٧١۶۵

کی عزت، زياده ططی کے بوجھ کو ہلکا کرنے اور اہل دنيا کو اپنا غالم بنانے ميں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ قناعت کے 
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ہو اور  راستے کو صرف و ہی شخص ہی اختيار کرتے ہين، ايک تو وه جو پاکيزه نفس کا مالک۔ يا خدا کا عبادت گزار
  آخرت کے اجر کا اميدوار ہو دوسرا وه شريف انسان جو کمينوں سے کناره کش رہتا ہو۔ 

   ٣۵٣۔ ٣۴٩صفحہ  ٧٨سجا االنوار جلد 
  ۔ قناعت ہی سے عزت ملتی ہے۔ ١٧١۶۶

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
حضرتعليہ السالم کو خبر ہوئی تو  ۔ قاضی شريح نے حضرت اميرعليہ السالم کے خالفت ميں ايک مکان خريد جب١٧١۶٧

آپ اس کے لئے ايک دستاويز تحرير فرمائی جس ميں لکھا۔۔ اس فريب خوار دئہ اميدو آرزو نے اس ؟؟؟؟؟؟ موت دھکيل 
رہی ہے اس گھر کو خريدا ہے اس قيمت پر کہ اس نے قناعت عزت سے ہاتھ اٹھا ليا اور طلب و خواہش کی ذلت ميں جا 

  پڑا!۔۔۔۔۔۔ 
   ٣بالغہ دستاويز نہج ال

  ۔ جو کچھ تمہيں مل چکا ہو اس پر قناعت کرو اس طرح تمہارا حساب آسان ہو گا۔ ١٧١۶٨
   ١٨٧صفحہ  ٧٧(حضرترسول اکرم) مجار االنوار جلد 

  ۔ جو هللا کی طرف سے کم تر معاش پر راضی رہتا ہے هللا بھی اس کے کم تر عمل سے راضی ہوتا ہے۔ ١٧١۶٩
   ١٣٨صفحہ ٢السالم) کافی جلد (امام جعفر صادقعليہ 

۔ اپنے دين کے سالم رکھنے کے لئے دنيا کے قليل سال پر قناعت کرو کيونکہ دنيا ميں مومن کو مختصر سی چيز ١٧١٧٠
  بھی مانع رکھتی ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
ت سے اقتباس۔۔ ضروری مقدار ميں رزق ۔ حضرت سيدعليہ السالم کی اپنی فرزند امام حسنعليہ السالم کے نام وصي١٧١٧١

پر راضی رہنے سے بڑھ کر کوئی ايسا مال نہيں جو تنگدستی کو دور کرے جو شخص بقدر کفايت پر راضی ہو رہتا ہے۔ 
  اسے جلد ہی راحت حاصل ہو جاتی ہے سختی سے بچا رہتا ہے اور آسوده زندگی گزارتا ہے۔ 

   ٢٣٨صفحہ  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ جس کا نفس فانع ہوتا ہے وه سختيوں ميں بھی معزز ہوتا ہے۔ ١٧١٧٢

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
۔ وه شخص آسوده زندگی گزارتا ہے جسے هللا نے قناعت کی نعمت سے نوازا ہو اور اس کا شريک زندگی صالح ١٧١٧٣
  ہوتا ہو۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ قناعت آسوده تربيت زندگی ہو ١٧١٧۴

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 

  جو تھوڑے پر تانع نہيں اسے زياده بھی کوئی فائده نہں پہنچتا)۵(
  ۔ جو تھوڑے پر قناعت نہيں کرتا اسے زياده بھی کوئی فائده نہيں ديتا۔ ١٧١٧۵

   ٧١صفحہ  ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) مجار جلد 
  ا کے کم مال پر قانع نہيں ہوتا اسے زياده کا بھی فائده نہيں پہناتا خواه وه کتنا ہی جمع کر لے۔ ۔ جو دني١٧١٧۶

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
۔ حجرت امير المومنين صلوات هللا عليہ فرمايا کرتے تھے: "اے فرزند آدم! اگر تم دنيا سے اس قدر حاصل کرنا ١٧١٧٧

و رہے تو دنيا ميں کم سے کم بھی تمہارے لئے کافی ہے۔ اور اگر وه تمہيں کافی نہيں ہے تو دنيا چاہتے ہو جو تمہيں کافی ہ
  کی ؟؟؟؟ بھی تمہارے لئے ناکافی ہے۔ 
   ١۴٠صفحہ  ١٣٨صفحہ  ٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) کافی جلد 

ميں لگا رہتا ہے اور اسے مل ۔ ايک شخص نے امام جعفر صادقعليہ السالم سے اس بات کی شکايت کی وه تالش ١٧١٧٨
بھی جاتا ہے، ليکن اس پر وه قانع نہيں ہوتا بلکہ اس کا نفس اس سے اس بات پر لڑتا رہتا ہے کہ اس سے زياده ملے اس نے 

کہا "مجھے ايسی چيز تعليم فرمائيے جو ميرے لئے مفيد ہو" امامعليہ السالم نے فرمايا: "جو تيرے لئے کافی ہو وه تجھے 
ا ديتا ہے تو اس کا کم سے کم بھی تجھے بنا سکت اہے، ليکن اگر تجھے کافی ہونے واال تجھے بے نياز نہيں کرتا تونگر بن

  تو دنيا کی تمام چيزيں بھی تجھے تونگر نہيں بنا سکتيں۔ 
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   ١٣٩صفحہ  ٢کافی جلد 
موجود مال کی طرف مت ديکھو۔ هللا نے جو تمہارے لئے تقسيم کر ديا ہو اسی پر قناعت کرو اور دوسرے کے پاس ١٧١٧٩

اور اس چيز کی خواہش بھی نہ کرو جو تم حاصل نہيں کر پائے۔ کيونکہ قناعت کرتا ہو وه سير ہو جاتا ہے اور جو قناعت 
  نہيں کرتا کبھی سير نہيں ہوتا۔ پس آخرت کے حصے کو حاصل کرنے ميں لگے رہو۔ 

   ٢۴٣صفحہ  ٨(امام جعفر صادقعليہ السالم) فروع کافی جلد 
  ۔ آسمان سے نازل شده ايک وحی ميں ہے کہ : ١٧١٨٠

  "اگر آدم کے بيٹے کے لئے سونے اور چاندی کی دو وادياں بھر دی جائيں پھر بھی وه تيری وادی کی خواہش کرے گا۔ 
اے آدم کے بچے! تيرا پيٹ سمندروں ميں ايک سمندر اور واديوں ميں سے ايک وادی ہے جسے صرف مٹی ہی بھر سکتی 

  " ہے
   ٣٠٠صفحہ  ۴(امام جعفر صادقعليہ السالم) من اليحضره الفقيلہ جلد 

  (قول مولف: مالحطہ ہو: باب "حرص" "حريص ايک ہباب ہوتا ہے جو کبھی سر نہيں ہوتا۔ 
  

   ٢۵فصل

  استقامت (ثابت قدمی)١(
   قرآن مجيد:

   )١٠فلذلک فادع واستقم کما امرت ۔۔۔۔ (شوری/
  

  ترجمہ: 
  وت دے اور اسی پر قائم ره جب کہ تجھے حکم ديا گيا ہے۔۔ پس اس کی طرف دع

   )١١٢فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔۔۔ (حود/ 
  

  ترجمہ: 
  پس تو اور وه لوگ جو تيرے ساتھ نائب (مستوجہ) ہوئے ثابت قدم رہو۔۔ 

  
   حديث شريف:

  کی ہے : ۔ تفسير در مشور ميں ہے کہ ابن ابی حاتم اور ابوالشيخ نے جن سے روايت ١٧١٨١
"جب يہ آيت فاستقم ۔۔۔ نازل ہوئی تو سرکاِر رسالت نے فرمايا کہ آستينيں چڑھا لو اور کمر بستہ ہو جاؤ! اس کے بعد کسی 

  نے آپ کو ہنستا ہوا نہيں ديکھا۔ 
   ٣۵١صفحہ  ٣درمنشور جلد 

لہ وسلم ) کی خدمت ميں عرض کيا:۔ ُسفين بن عبدهللا ثقفی نے روايت کی ہے کہ ميں نے آنحضرت (صلی هللا عليہ وآ ١٧١٨٢
  "يارسول هللا! مجھے کوئی ايسی بات بتائيے کہ اسے ہلے باندھ لوں!" 

  فرمايا: "کہو ميرا رب هللا ہے اور اسی پر کاربند رہو" 
  اسے ترمذی، ابن ماجہ، ابن حيان اور حاکم نے روايت کيا ہے  ۵٢٧صفحہ  ٣الترغيب والترہيب جلد 

السالم فرماتے ہيں: ميں نے پيغمبر اکرم کی خدمت ميں عرض کيا کہ: مجھے کوئی نصيحت  ۔ حضرت علی عليہ١٧١٨٣
  فرمائيے" آپ نے فرمايا: "يہ کہو کہ ميرا رب هللا ہے اس پر ثابت قدم رہو" 

ر ميں نے کہا: "ميرا رب هللا ہے، ميری توفيق خدا ہی سے وابستہ ہے، ميرا اسی پر توکل ہے اور ميں اسی کی طرف لوٹ ک
  جاؤں گا۔" 

يہ سن کر آنحضرت نے فرمايا: "ابوالحسنعليہ السالم! تمہيں علم مبارک ہو، کيونکہ تم علم کے سرچشموں سے سيراب ہو 
  چکے ہو! 
  ۔ مومن کے دين ميں بڑی طاقت ہوتی ہے۔۔۔ اور وه نيکی ميں ثابت قدم رہتا ہے۔ ١٧١٨۴

   ٢٧١ صفحہ ۶٧(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجااالنوار جلد 
۔ تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ هللا تعالٰی اپنے بندوں ميں سے اس شخص کو سخت ناپسند فرماتا ہے جو گرگٹ کی ١٧١٨۵
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طرح رنگ بدلتا رہتا ہے، لٰہذا اہل حق کی واليت (کی راه) سے کبھی نہ ہٹو۔ کيونکہ جو شخص ہمارے ساتھ کسی اور کا 
  تبادلہ کرتا ہے وه ہالک ہو جائے گا۔ 

   ١٠۵صفحہ  ١٠رت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد (حض
  ۔ عمل کرو، عمل کرو اور عاقبت و انجام کو ديکھو، استوار و برقرار رہو۔ ١٧١٨۶

ديکھو! جو کچھ ہونا تھا وه ہو چکا جو فيصلہ خدا وندی تھا وه سامنے آ گيا ميں الٰہی وعده و برہان کی رو سے کالم کرتا 
ارشاد ہے "بے شک وه لوگ جنہوں نے يہ کہا کہ ہمارا رب هللا ہے اور پھر وه اس (عقيدے) پر ماتم رہے، ہوں۔ هللا تعالٰی کا 

ان پر فرشتے اترتے ہيں (اور يہ کہتے ہيں) تم خوف نہ کھاؤ اور غمگين نہ ہو۔ تمہی اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے 
 ہے تو اس کی کتاب اس کی شريعت کی راه اور اس کی عبادت وعده کيا گيا ہے اب تمہارا قول تو يہ ہے کہ ہمارا رب هللا

  کے نيک طريقہ پر ماتم رہو۔ اس سے نکل نہ بھاگو اور نہ ہی اس ميں بدتمہيں پيدا کرو اور نہ اس کے خالف چلو۔۔۔۔ 
   ١٧۶(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

  ۔ سب سے بڑا سعادت، دين ميں پائيداری ہے ١٧١٨٧
  علی عليہ السالم) عزرالحکم (حضرت 
  ۔ جس کا دين ناپائيدار ہے وه خود کيونکر پائيدار ہو سکتا ہے۔ ١٧١٨٨

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  نزديک دو شخصوں ميں سے ايک زياده محبوب ہو تو استقامت کو نہيں پا سکو گے۔ 

   ۵۴٧٨ث (حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )) کنز العمال حدي

  استقامت کا ثمره)٢(
   قرآن مجيد:

   )١۶وان بواستقاموا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ماع غدقا۔ (جن/
  

  ترجمہ: 
  اور اگر وه سيدھے راستے پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہيں خوب سيراب کرتے۔ 

   )١٣ان الذين قابواربنا هللا ۔۔۔۔۔۔۔ يحزنون۔ (احقاف/ 
  

  ترجمہ: 
ارا رب هللا ہے اور پھر اس پر قائم بھی رہے۔ انہيں نہ تو کوئی خوف ہو گا اور نہ ہی مھزون يقينا جن لوگوں نے کہا کہ ہم

  لگے۔ 
   )٣٠ان الذين قابوا ربنا هللا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وال تحزنوا۔ (حم سجده /

  
  ترجمہ: 

ل ہوں گے (اور کہيں گے) بالکل تحقيق جن لوگون نے کہا کہ ہمارا رب هللا ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے ناز
  خوف نہ کھاؤ نہ ہی مخرون ہو۔ 

  
   حديث شريف:

  ۔ اگر ثابت قدم رہو گے تو کاميابی حاصل کرو گے۔ ١٧١٩٠
   ۵۴٧٩(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 

  ۔ جو ثابت قدم رہے گا وه جنت ميں جائے گا اور جو ڈگمگا جائے گا وه جہنم ميں جا پڑے گا۔ ١٧١٩١
   ١١٩ت علی عليہ السالم) نہی البالغہ خطبہ (حضر
  ۔ ثابت قدمی ميں سالمتی ہے۔ ١٧١٩٢

  (حضرت علی عليہ السالم) عزر الحکم 
  ۔ جو ثابت قدمی کو اختيار کرے گا سالمتی اسے اختيار کرے گی۔ ١٧١٩٣

   ٩١صفحہ  ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) مجار النوار جلد 
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  ہ ہے۔ ۔ سوالمتی استقام ہی سے وابست١٧١٩۴
   ١٧٣صفحہ  ٢١٣صفحہ  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ جو سالمتی کا طلبگار ہے اسے ثابت قدمی اختيار کرنا چاہئے۔ ١٧١٩۵
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

مت سے بچے۔ استقامت کی راہوں کو اختيار کرو کہ اس سے تمہيں عزت و شرف حاصل ہو گا اور ہر طرح کی مال١٧١٩۶
  رہو گے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ استقامت سے بڑھ کر کوئی اور راستہ پرامن نہيں نہ ہی استقامت سے بڑھ کر کوئی عزو شرف ہے۔ ١٧١٩٧

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ جسے سالمتی مطلوب ہے اسے چاہئے کہ استقامت و ثابت قدمی کو اختيار کرے۔ ١٧١٩٨

  حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم (
  ۔ جو استقامت کو اختيار کئے رہے گا کبھی سالمتی سے محروم نہيں ہو گا۔ ١٧١٩٩

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  

   ٢۶فصل

  قياس
  

  دين ميں قياس)١(

نے سب سے پہلے قياس ۔ دين ميں قياس سے کام نہ لو، کيونکہ دين ميں قياس آرائی کی اجازت نہيں ہے اور جس ١٧٢٠٠
  کيا وه ابليس ہے۔ 

   ١٠۴٩(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
  ۔ جس شخص نے ميری حديث کو اپنی رائے ميں قياس کيا اس نے مجھ پر تہمت لگائی۔ ١٧٢٠١

   ١٠۵٠(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
ايک اور فرقے کا اضافہ ہو گا ان تمام فرقوں ميں ۔ بنی اسرائيل اکتيرفرقوں ميں بٹ گئے تھے اور ميری امت ميں ١٧٢٠٢

سے ميری امت کے لئے سب سے زياده نقصان ده وه فرقہ ہو گا جو دين کو اپنی رائے پر قياس کرے گا جس سے وه خدا کی
  حرام کرده کو حالل اور حالل کرده کو حرام قرار ديديں گے۔ 

   ١٠۵٢(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
ره! ان لوگوں سے دور رہو جو دين ميں قياس آرائی سے کام ليتے ہيں اس لئے کہ ان لوگوں نے اس علم کو ۔ زرا١٧٢٠٣

  ترک کر ديا ہے جو انہيں ديا گيا ہے اور جس کو جاننے کی ضرورت نہيں ہے اس کے لئے متکلف ميں پڑے ہوئے ہيں۔ 
   ٣١(امام محمد باقر عليہ السالم) امالی منيد صفحہ 

شرمہ اور ابوحنيفہ حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوئے امام عليہ السالم نے ۔ ابن ١٧٢٠۴
ابوحنيفہ سے فرمايا: کوِف خدا کرو اور دين ميں اپنی رائے کے ساتھ قياس سے کام نہ لو کيونکہ سب سے پہلے جس نے 

نے کہا ميں اس (آدمعليہ السالم) کے افضل ہوں ، کيونکہ قياس کيا تھاوه شيطان ہے کہ جب هللا نے سجدے کا حکم ديا تو اس 
تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پيدا کيا ہے" امام عبدالسالم نے ابوحنيفہ سے پوچھا: "پيشاپ نجس ہے يا منی؟ 

نا چاہئے"انہوں نے جواب ديا "پيشاپ" امام نے فرمايا: پھر تو تمہارے قياس کے مطابق پيشاپ کے اخراج پر غسل واجب ہو
  تھا نہ کہ منی کے حاالنکہ هللا تعالٰی نے منی کے اخراج پر غسل واجب قرار ديا ہے نہ کہ پيشاپ کی وه سے۔ 

   ٢١٣صفحہ  ١٠مجار االنوار جلد 
۔ جو شخص اپنے آپ کو قياس کے ساتھ مختص کر لے تو وه ساری عمر شکوک وشبہات ميں پڑا رہے گا۔ اور جو ١٧٢٠۵

  ی رائے کے مطابق اپنائے وه ساری زندگی ميں مضطرب رہے گا۔ دين خداوندی کو اپن
  ٢٩٩صفحہ  ٢(حضرت علی عليہ السالم) مجار جلد 
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  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ٢٧فصل

  تکبر)١(
   قرآن مجيد:

   )٧۴تا  ٧٣فسجد المٰلئکة ۔۔۔۔۔۔ اجمعون ۔۔ اال۔۔۔۔۔ من الٰکفرين۔ (ص/
  

  ترجمہ: 
  پس سب ہی مالئکہ نے سجده کيا سوائے ابليس کے اس نے تکبر کيا اور وه انکار کرنے والوں ميں سے تھا۔ 

   )٧٨تا  ٧۵قال ابليس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الی يوم الدين ۔ (
  

  ترجمہ: 
هللا نے فرمايا: اے ابليس جسے ميں نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کيا تجھے اس کو سجده کرنے سے کيا شے مانع ہوئی؟ 

نے کہا: "ميں اس سے افضل ہوں تو نے کيا تو نے تکبر کيا يا کيا تو عالين (بہت بلند مرتبہ لوگوں) ميں سے ہے؟ "اس 
مجھے آگ سے پيدا کيا ہے اور اسے (آدمعليہ السالم) مٹی سے خلق کيا ہے۔" هللا نے فرمايا "يہاں سے نکل جا بيشک تو 

  رانده درگاه ہے اور يقينا تجھ پر قيامت تک ميری لعنت ہے۔" 
   )١٣قال فاھبط منہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ من الصغرين ۔ (اعراف/

  
  ترجمہ: 

هللا نے فرمايا (اے شيطان!) اتر جا يہاں سے تيرے لئے مناسب نہيں تھا کہ ہمارے حضور تکبر کرتا پس نکل جا بے شک تو
  پست اور ذليلوں ميں سے ہے۔ 

  
   حديث شريف:

  ۔ تکبر دور رہو کيونکہ يہ بہت بڑا گناه بدترين عيب اور ابليس کا زيور ہے۔ ١٧٢٠۶
  سالم) عذرالحکم (حضرت علی عليہ ال

  ۔ تکبر کے نزديک نہ جاؤ کيونکہ تکبر ہی نے ابليس کو اس بات پر ابھارا تھا کہ آدمعليہ السالم کو سجده نہ کرے۔ ١٧٢٠٧
   ٧٧٣۴(حضرت رسول اکرم) کنزل العمال حديث 

کوششوں پر ايک۔ هللا نے شيطان کے ساتھ جو کيا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طويل عبادتوں اور بھرپور ١٧٢٠٨
گھڑی کے گھمنڈ و تکبر سے پانی پھير ديا۔۔۔ تو اب ابليس کے بعد کون ره جاتا ہے جو اس جيسی معصيت کر کے هللا کے 

  عذاب سے محفوظ ره سکتا ہو؟ ۔۔ 
  خدا کے بندو! هللا کے دشمن سے ڈرو کہيں وه تمہيں اپنا روگ نہ لگا دے اور اپنی پکار سے تمہيں بہکا نہ دے۔۔ 

   ١٩٢رت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ (حض
۔ الزم ہے کہ اپنے دلوں ميں چھپی ہوئی عصبيت کی آگ اور جاہليت کے کينوں کو دور کرو کيونکہ مسلمان ميں يہ ١٧٢٠٩

غرور خود پسندی شيطان کی وسوسہ اندای، نخوست پسندی، فتنہ انگيزی اور فون کاری ہی کا نتيجہ ہوتی ہے۔ عجز و 
کی سرکا تاج بنانے، کبروخود بينی کو پيرو تلے روندنے اور تکبر و رعونت کا گردن سے اتارنے کا عزم بالجزم کا  فروتنی

  اس طرح اپنے اور اپنے دشمن شيطان اور اس کی سپاه کے درميان تواضع و فروتنی کو مورچہ قائم کرو۔۔۔ 
   ١٩٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
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ے کہ تم سے قبل سرکش امتوں پر جو قہر و عذاب اور عتاب و عقاب نازل ہوا اس سے عبرت حاصل کرو۔۔ ۔ الزم ہ١٧٢١٠
جس طرح زمانہ کی مصيبتوں سے پناه مانگتے ہو، اسی طرح مغرور بنا دينے والی چيزوں سے بھی هللا کے دامن ميں پناه 

  مانگو۔۔۔ 
   ١٩٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

۔ دنياميں سرکشی کی پاداش آخرت ميں ظلم کی گرانباری کے عذاب اور غرور نخوت کے برے انجام کے خيال سے١٧٢١١
هللا کے خوف کھاؤ، کيونکہ يہ (ظلم و سرکشی و غرور و نخوت) شيطان کا بہت بڑا جال اور ہتھکنڈه ہے جو لوگوں کے 

ھی رائيگاں جاتا ہے نہ ہی اس کا وار کبھی خطا کرتا ہے۔ نہ دلوں ميں زہر قاتل کی طرح اتر جاتا ہے۔ نہ تو اس کا اثر کب
  عالم س اس کے علم کے باوجود اور نہ پھٹے پرانے چيتھڑوں ميں کسی فقير بے نواسے۔۔۔ 

   ١٩٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
  ے۔ ۔ تکبر سے دور ہو کيونکہ تکبر انسان چادر کی طرح اپنی لپيٹ ميں لئے ہوتا ہ١٧٢١٢

اسے حکمرانی نے "اوسط" ميں يہ روايت کيا ہے نيز کنز  ۵۶١صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب والترہيب جلد 
   ٧٧٣۵العمال حديث 

۔ تکبر تقريبا ہر جنس کے افراد ميں ہوتا ہے۔۔۔ چنانچہ حضرت رسول خدا مدينہ کے ايک راسے سے گزر رہے ١٧٢١٣
بر اٹھا رہی تھی۔ کسی نے اس سے کہا: "رسول خدا کو راستہ دے دو تو اس نے تھے تو ايک سياه فام عورت وہاں سے گو

جواب ديا "راستہ کشاده ہے" اس پر ايک شخص نے نے اسے اس کی گستاخی کی سزا دينے کا اراده کياتو آنحضرت (صلی 
  هللا عليہ وٓالہ وسلم ) نے فرمايا: "جانے دو! کفريہ مغرور و سرکش عورت ہے" 

   ٢١٠صفحہ  ٧٣ادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد (امام جعفر ص
  عقل کی بدترين آفات ميں سے ايک آفت تکبر بھی ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
۔ انسان کے دل ميں جس قدر تکبر داخل ہو گا اسی قدر اس کی عقل ميں کمی واقع ہو جائے گی، خواه کم ہو يا زياده۔ ١٧٢١۴

   ١٨۶صفحہ  ٧٨ہ السالم) مجار االنوار جلد (امام محمد باقرعلي
  ۔ کبرونخوت سے اجتناب کرو کيونکہ يہ سرکشی اور خالِق رحمان کی نافرمانی کا سرچشمہ ہے۔ ١٧٢١۵

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ تکبر ايسی مہلک عادت ہے جس کے پاس جتنا زياده ہو گی وه اتنا ہی کم عقل ہو گا۔ ١٧٢١۶

  ليہ السالم) عذرالحکم (حضرت علی ع
  ۔ تکبر بدترين عادت ہے۔ ١٧٢١٧

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ جس نے تکبر سے جان چھڑائی گويا اس نے عزت و شرافت حاصل کر لی۔ ١٧٢١٨

   ٢٢٩صفحہ  ٧٨(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
: يا پھر اسے (ديکھو) جسے هللا نے ماں کے شکم کے اندھيروں اور ۔ انسان کی پيدائيش کے بارے ميں فرماتے ہيں١٧٢١٩

پردے کی اندرونی تہوں ميں بنايا جو ايک (جراثيم حيات) سے چھلکتا ہوا نطفہ ۔۔۔۔ تھا مگر ہوا ه کہ جب اس (کے اعضاء) 
  کر (ہدايت سے) بھڑک اٹھا۔۔۔ ميں اعتدال پيدا ہو گيا اور اس کا قدو قامت اپنی بلندی پر پہنچ گيا تو وه غرور متی ميں آ 

   ٨٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
۔ تکبر سے ہميشہ بچو کيونکہ جو بنده تکبر کرتا ہے هللا تعالٰی فرماتا ہے: "ميرے اس بنده کو سرکشوں (کی فہرست)١٧٢٢٠

  ميں لکھ دو۔" 
   ٧٧٢٩(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 

تا رہتا ہے اور اپنے آپ کو اسی رذيل صفت ميں گم کر ديتگا ہے يہاں تک کہ اسے سرکشوں کی ۔ انسان تکبر کر١٧٢٢١
  فہرست ميں لکھ ديا جاتا ہے۔ پھر اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو ان (سرکشوں) کا ہوا کرتا ہے۔ 

   ٧٧۴٩(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
ماتے ہيں انسان جس سے دوری اختيار کرتا ہے تو يہ زہد و پاکيزگی ۔ متقی افراد کی صفات بيان کرتے ہوئے فر١٧٢٢٢

کے لئے ہوتی ہے اور جن سے قاريب ہوتا ہے تو يہ خوش خلقی و رحم دلی کيبنا پر ہے نہ اس کی دوری غرور و تکبر کی 
  وجہ سے اور نہ اس کا ميل جول کسی فريب و مکر کی بنا پر ہوتا ہے۔ 

   ١٩٣البالغہ خطبہ (حضرت علی عليہ السالم) نہج 
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۔ نيک بندوں کے نزديک فرمانرواؤں کی ذليل ترين صورِت حال يہ ہے کہ ان کے متعلق گمان ہونے لگے کہ وه ١٧٢٢٣
  فخرو سربلندی کو دوست رکھتے ہيں يہاں تک کہ ان کے حاالت تکبر و غرور پر محمول ہو سکيں۔ 

   ٢١۶(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
پيغمبر اکرم کی تعريف ميں فرماتے ہيں: پيغمبر کو اس وقت بھيجا گيا جب لوگ حيرت و پريشانی کے عالم ميں گم ۔ ١٧٢٢۴

کرده راه تھے اور فتوں ميں ہاتھ پير مار رہے تھے۔ نفسانی خواہشون نے انہيں بھٹکا ديا تھا اور غرور نے انہيں بہکا ديا 
  تھا۔" 

   ٩۵خطبہ (حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ 
۔ ميں تو اس جماعت ميں ہوں جن پر هللا کے بارے ميں کوئی مالمت اثر انداز نہيں ہوتی۔۔ وه نہ سربلندی دکھاتے ١٧٢٢۵

  ہيں، نہ خيانت کرتے ہيں اور نہ فساد پھيالتے ہيں۔ 
   ١٩٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

  کبرزيبا ہے جناِب کبريا کے واسطے)٢(
   د:قرآن مجي

   )٢٣ھوهللا للذی الالہ اال ھو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ يشرکون۔ (حشر/
  

  ترجمہ: 
وہی هللا ہے جس کے سوا کلوئی معبود نہيں وه بادشا ہے، نہايت پاک، صاحب سالمتی و امن، نگہبان ، طاقتور، زبردست 

  صاحب کبررائی هللا ؟؟؟؟؟ ہے اس سے جسے وه اس کا شريک ٹھہراتے ہيں۔ 
   )٣٧۔۔۔۔۔۔۔ وھوا لعزيزی الحکيم ۔۔ (جائيہ / ولہ الکبريا

  
  ترجمہ: 

  اور آسمانوں اور زمينوں ميں اسی کے لئے کبرياتی ہے اور وه زبردست حکمت ہے۔ 
  

   حديث شريف:
  ۔ کبريائی صرف عالمين کے رب سے مخصوص ہے۔ ١٧٢٢۶

  ت کيا ہے۔ اسے صبرائی نے بھی رواي ٩١صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب والترہيب۔ جلد 
۔ ہر تعريف هللا کے لئے ہے جو عزت و کبريائی کی ردا اوڑھے ہوئے ہے جس نے ان دونوں صفتوں کو بالشرکِت ١٧٢٢٧

  غيرے اپنی ذات کے لئے مخصوص فرمايا ہے۔ اور دوسروں کے لئے ممنوع و ناجائز قرار ديا ہے۔ 
   ١٩٢نہج البالغہ خطبہ  ١٢٧صفحہ  ١٣(حضرت علی عليہ السالم) شرح ابن الی الحديد جلد 

۔ کسی شخص نے امام حسنعليہ السالم سے کہا: "آپ ميں تکبر پايا جاتا ہے" آپعليہ السالم نے فرمايا: ايسی بات ہرگز ١٧٢٢٨
نہيں، کيونکہ کبر ذاِت کبريا کے ساتھ خاص ہے، ليکن ميرے اندر "عزت" پائی جاتی ہے، جب کہ هللا تعالٰی فرماتا ہے: 

  کے رسول اور مومنين کے لئے ہے" "عزت، هللا اس 
نيز اسی کتا ميں ہے کہ آپ سے کسی نے کہا: "آپ ميں اکڑپن پايا  ١٠٧صفحہ  ٧٨، جلد  ٣٢۵صفحہ  ٢۴مجار االنوار جلد 

  جاتا ہے: آپ نے فرمايا: "نہيں بلکہ عزت پائی جاتی ہے۔۔" 
   کے مقابلہ پر اترا ہوا ہوتا ہے۔ ۔ کبر، هللا تعالٰی کی ردا ہے جبکہ متکبراس ردا کے بارے ميں هللا١٧٢٢٩

   ١٧٢صفحہ  ٧٨جلد  ٢١۴صفحہ  ٧٣(امام محمد باقرعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  اسی کتاب ميں ہے "هللا متکبر ہے۔۔" 

   ٣١١صفحہ  ٧٨(امام موسٰی کاظم عليہ السالم) مجار جلد 
عظمت پر چادر ہے۔ لٰہذا جو شخص ان ميں سے کسی ۔ خداونِد جل وعال فرماتا ہے: "کبريائی ميری ردا ہے اور ١٧٢٣٠

  ايک کے بارے ميں ميرے ساتھ نزاع کرے گا ميں اسے سيدھا جہنم ميں ڈال دوں گا" 
اسے ابن ماجہ نے بھی روايت کيا ہے۔ اور يہ الفاظ اسی کی  ۵۶٣صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب والترہيب جلد 

  ی صحيح ميں اس کا ذکر کيا ہے۔ روايت کے مطابق ہيں۔ ابن حبان نے اپن
  ۔ ٧٧۴٣۔ ٧٧۴٢۔ ٧٧۴١۔ ٧٧۴٠نيز کنزالعمال حديث 
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هللا تعالٰی کی ردا ہے جو شخص اس بارے ميں هللا سے تنازع کرے گا تو هللا اسے جہنم ميں روندھے منہ ‘ کبر’۔ ١٧٢٣١
  ڈالے گا۔ 

   ٢١٣باقرعليہ السالم صفحہ صفحہ ۔ امام محمد  ٧٣(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
۔ اگر خداوند عالم تکبر کی کسی کو اجازت ديتا تو اس کے لئے اس کے خاصاِن خاص موجود تھے، يعنی انبياء ١٧٢٣٢

اولياء ليکن اس نے ايسا نہيں کيا بلکہ ان کے قرب کو بھی سخت ناپسند گردانا اور تواضع و انکساری کو پسنديده قرار ديا 
  ہے۔ 

   ١٩٢نہج البالغہ خطبہ  ١۵١صفحہ  ١٣ليہ السالم) شرح ابن الحديد جلد (حضرت علی ع

  تکبر انکاِر حق کا نام)٣(
   قرآن مجيد:

   )٨٧افکلما جاء کم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فريقا تقتلون ۔ (بقره/
  

  ترجمہ: 
نہ تھی تو تم نے تکبر  کيا يہ حققت نہيں کہ جب کبھی تمہارے پاس رسول اس بات کو الئے جو تمہاری خواہش کے مطابق

  کيا، بعض (انبياء) کو جھٹاليا اور بعض کو قتل کيا؟ 
   )١۴۶ساصرف عن ٰايترالذين ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اليومنوا ابھا۔۔۔ (اعراف /

  
  ترجمہ: 

ليں  اور ميں اپنی آيات سے ايسے لوگوں کے دلوں کو بھر دوں گا جو ناحق گھمنڈ کرتے ہيں اگر وه تمام نشانياں بھی ديکھ
  پھر بھی وه ان پر ايمان نہيں الئيں گے۔ 

   )٧۵۔ يونس /٢٢نحل / ۴٠۔ ٣۶۔  ١٣(قوِل مولف: نيز مالحظہ ہو: سوره اعراف / 
نيز: جن آيات ميں "کبر" مبعنی "استکبار" يعنی خدا کے سامنے گھمنڈ اور حق کے انکار کے معنی ميں ہے، ان کی تعداد 

  تقريباً اٹھاون ہے۔ 
  

   حديث شريف:
۔ "اے ابودر! جو شخص اس حالت ميں دنيا سے رخصت ہو کہ اس کے دل ميں ذره برابر بھی کبر ہو گا تو وه جنت ١٧٢٣٣

  کی بو بھی نہيں سونگھ پائے گا يا پھر مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔" 
کہ ميرے تازيانے کا  ابو ذر نے عرض کيا: "يا رسول هللا! مجھے حسن و جمال اچھا لگتا ہے اور ميں تو يہ بھی چاہتا ہوں

دستہ اور جوتے کے سامنے کا حصہ خوبصورت کيا اس بات پر بھی يہ تنبيہ صادق آتی ہے؟ فرمای: "اس پر تمہارے دل 
کی کيا کيفيت ہوتی ہے؟" عرض کيا: "ميں اسے حق کی معرفت رکھنے واال اور اس پر اطيمنان کرنے واال پاتا ہون!" آپ 

  نے فرميا: 
ڈ نہيں ہے، بلکہ تکبر يہ ہوتا ہے کہ تم حق کا دامن چھوڑ دو اور اس سے تجاوز کر کے ناحق تک پہنچ "يہ تکبر اور گھمن

جاؤ لوگوں کو اس نگاه سے ديکھو کہ کسی کی عزت و نامور تمہاری عزت و ناموں اور کسی کا خون تمہارے خون کی 
  برابری نہيں کر سکتے!" 

   ٩٠صفحہ  ٧٧(حضرت رسول اکرم) مجار االنور جلد 
۔ عبدهللا بن مسعود کہتے ہيں کہ رسول خدا نے فرمايا: "جس کسی کے دل ميں تکبر کا ايک ذره بھی ہو گا وه بہشت ١٧٢٣۴

ميں داخل نہيں ہو گا۔" کسی شخص نے عرض کيا: "ايک شخص کو اچھا کپڑا اور اچھا جوتا زياده پسند ہے تو کيا يہ بھی 
يل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تکبر يہ ہوتاہے کہ گھمنڈ کی وجہ سے حق کا تکبر ميرے ميں آئے گا؟ فرمايا: "هللا جم

  انکار کيا جائے اور لوگوں کو حقير سمجھا جائے۔" 
  اسے علم اور ترمذی نے بھی روايت کيا ہے۔  ۵۶٧صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب والترہيب جلد 

۔ ان ميں٧٧٧٠۔ ٧٧۶٩۔ ٧٧۶٨۔ ٧٧۶٧۔ ٧٧۶۶۔ ٧٧۶۵۔ ٧٧۶۴۔ ٧٧۴٧اسی قسم کی اور بھی بہت سی احاديث ہيں مثالً حديث 
ميں ہے: "بلکہ تکبر يہ  ٧٧٧١يہ : "تکبر يہ ہے کہ حق کا انکار کيا جائے اور لوگوں کو حقير سمجھا جائے" جبکہ حديث 

  ہے کہ حق کا انکار کيا جائے اور لوگوں پر عيب لگايا جائے۔" 
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د باقر امام جعفر صادقعليہ السالم نے فرمايا: "جس شخص کے دل ميں رائی ۔ محمد بن مسلم نے حضرت امام محم١٧٢٣۵
  کے دانے کے برابر تکبر ہو گا وه جنت ميں داخل نہيں ہو گا" 

راوی کہتے ہيں ميں نے انا هللا وانااليہ راجعون کہا۔ امامعليہ السالم نے فرمايا: "انا کس لئے کہہ رہے ہو؟ کہا: "اس لئے کہ
پ سے سنا ہے فرمايا: "جدھر تم جا رہے ہو وه بات نہيں ہے، بلکہ ميری مراد انکار و سرکشی سے ہے، اور جو ميں نے آ

  تکبری خدا کا انکار و سرکشی ہوتا ہے"۔ 
   ٢١۶صفحہ  ٧٣مجار االنوار جلد 

نے ارشاد ۔ عبدهللا بن طلحہ کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم نے فرمايا: "حضرت رسول اکرم ١٧٢٣۶
فرمايا ہے کہ: "وه بنده ہرگز جنت ميں نہيں جائے گا جس کے دل ميں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو گا، نہ ہی بنده 

  جہنم ميں جائے گا جس کے دل ميں رائی کے دانے کے برابر ايمان ہو گا۔" 
ری پر سوار ہوتا ہے تو اس سے تکبر راوی نے عرض کيا: "آپ کے قربان جاؤں ايک شخص کوئی کپڑا پہنتا يا کسی سوا

کا اظہار ہوتاہے (اس بارے ميں کيا حکم ہے؟)۔ آپ نے فرمايا: "اسے تکبر نہيں کہتے، بلکہ تکبر حق کے انکار کا نام ہے، 
  ‘ جبکہ ايمان ، حق کے اقرار کو کہتے ہيں۔

   ١۴١صفحہ  ٢۔ جلد  ٢٣۵صفحہ  ٧٣مجار االنوار جلد 
الد سے روايت کرتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم کی خدمت ميں ۔ عمر بن يزيد اپنے و١٧٢٣٧

عرض کيا: ميں اچھا کھانا کھاتا ہوں، اچھی خوشبو لگاتا ہوں اور چست و خبوصورت سواری پر سوار ہوتا ہوں غالم ميرے 
  ہے تو پھر ميں يہ کام نہ کروں!"  پيچھے چلتا ہے، تو کيا آپ کو اس بارے غرور و تکبر کی فرماتے ہيں؟ اگر ايسا ہی

اس پر امامعليہ السالم نے اپنا سرجھکا ليا۔ پھر فرمايا؛ جبر اور ملعون وه شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو حقير سمجھے اور 
  حق سے جاہل رہے۔۔۔" 

   ٣٣٩صفحہ  ۶٩مجار االنوار جلد 
ول کرنے ميں پايا۔ لٰہذا حق کا رخ کرو اور ۔ ميں نے عاجزی اور انکساری کو تالش کيا تو اسے صرف حق کو قب١٧٢٣٨

  اسی کی طرف متوجہ رہو۔ کيونکہ حق کی قبوليت انسان کو تکبر رہتے دور کر ديتی ہے۔ 
   ٣٣٩صفحہ  ۶٩(حضرت علی عليہ السالم) مجاراالنوار جلد 

وتا۔ متکبر تو وه شخص ہے ۔ جو شخص استغفر هللا واتوب اليہ کہتا ہے اس کا شمار جبار و متکبر لوگوں ميں نہيں ہ١٧٢٣٩
جو گناہوں پر اصرار کرے جو اس پر غالب آ چکے ہوں اور ان ميں اس کی خواہشات بھی ہوں۔ نيز اپنی دنيا کوآخرت پر 

  ترجيح ديتا ہو۔ 
   ٢٧٧صفحہ  ٩٣(حضرت امام زين العابدينعليہ السالم) مجاراالنوار جلد 

جعفر صادقعليہ السالم سے پوچھا: "الحاد کی کم از کم حد کيا ہے؟  ۔ ايک دانان کا قول ہے کہ ميں نے حضرت امام١٧٢۴٠
  فرمايا: "تکبر اس کی ادنی حد ہے" 

   ١٩٠صفحہ  ٧٣مجار االنوار جلد 
  (قول موئف: مالھطہ ہو: باب "حق" "حق سے روگردانی") 

  تکبر کيا ہے؟)۴(
سالم نے فرمايا: آنحضرت (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم۔ عبداالعلی بن اعين کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادقعليہ ال١٧٢۴١

) نے فرميا کہ "بہت بڑا تکبر مخلوق خدا کو حقير جاننا اور حق کو بھال دينا ہے" راوی کہتا ہے کہ ميں نے عرض کيا: 
نيع مراد ہے۔ "مخلوق کو حقير جاننا اور حق کو بھال دينا کيا ہوتا ہے؟ فرمايا: "حق سے بے خبری اور اہل حق پر طعن و تش

  لٰہذا جو شخص ايسا کرے گا وه خدا کی ردائے کبريائی کو چھيننے کی کوشش کرے گا" 
   ٢٢٠۔ صفحہ ٢١٨صفحہ  ٧٣مجار االنوار جلد 

  ۔ کبر يہ ہے کہ تم لوگوں کو حق جانو اور حق کو بھال دو۔ ١٧٢۴٢
   ٢٣۵۔ صفحہ ٢١٧صفحہ  ٧٣(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 

۔ ابن فضال ايک شخص سے روايت کرتے ہيں کہ وه کہتا ہے کہ امام جعفر صادقعليہ السالم نے فرمايا: "جو شخص ١٧٢۴٣
متکبر افراد کے ساتھ چلے ليکن خود اس کے دل ميں تبر نہ ہو تو هللا تعالٰی اسے معاف فرما دے گا" راوی کہتا ہے کہ ميں 

  ے لوگوں کی تحقير کی جائے اور حق کو نظر انداز کر ديا جائے" نے عرض کيا: "تکبر کيا ہے؟ فرمايا: "جس س
   ٢۵۵صفحہ  ٩٩مجاراالنوار جلد 
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۔ عبداالعلی کہتے ہيں کہ امام جعفر صادقعليہ السالم نے فرمايا: "جو شخص مکہ ميں کبر و غرور سے پا ک ہو کر ١٧٢۴۴
رور سے کيا مراد ہے؟ "مخلوق کو حقير سمجھنا اوردال ہو تو اس کے گناه معاف کر دئيے جاتے ہيں" عرض کيا: "کبر و غ

حق کو بھال دينا" ميں نے کہا: "وه کيونکر ہوتا ہے؟ فرمايا: "حق کو فراموش کر ديا جائے اور اہِل حق کو طعن و تشنيع کا 
  نشانہ بنايا جائے!" 

   ٢٣۶صفحہ  ٧٣مجار االنوار جلد 

  تکبر کی حقيقت)۵(
کہ حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم نے ارشاد فرمايا: جو شخص يہ سمجھے کہ اسے ۔ حفص بن غياث کہتے ہيں ١٧٢۴۵

دوسروں پر کسی قسم کی فضيلت حاصل ہو تو اس کا شمار مستکبرين ميں ہو گا" ميں نے حضرت کی خدمت ميں عرض 
فضيلت حاصل ہے  کيا: "جو شخص کسی کو گناہوں کا مرتکب ديکھتا ہے تو وه سمجھتا ہے کہ اسے اس شخص پر اس لئے

  کہ وه ان گناہوں سے بچا ہوا ہے" 
امامعليہ السالم نے فرمايا: نہيں ايسی بات ہرگز نہيں کيونکہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے گناه بخش دئيے گئے ہوں اور تم 

ن ميں) سے اپنے گناہوں کا محاسبہ کيا جاے کيا تم نے حضرت موٰسی عليہ السالم کے زمانے کے جادوگروں کا قصہ (قرآ
  نہيں پرھا۔۔؟" 

   ١٢٨صفحة  ٨فروع کافی جلد  ٣٢۵صفحہ  ٧٨جلد  ٣۶صفحہ  ٧٣مجار االنوار جلد 
۔ ہشام بن سالم کہتے ہيں کہ ميں نے امام جعفر صادقعليہ السالم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: "جب تم مکہ کی وادی ١٧٢۴۶

ھردرے کپڑے ہونے چاہئيں، کيونکہ جو شکص بھی مکہ کی ميں اترو تو تمہارے اوپر پرانے ، يا پھٹے ہوئے يا کھدر کے ک
وادی ميں اس حالت ميں قيام پذير ہو کہ اس کے دل ٰمں ذره بھر بھی تکبر نہ ہو تو خداوند تعالٰی اس کے گناه معاف فرما دے 

  گا" 
ر اپنے آپ کو ديکھتا عبدهللا بن ابی يعفور نے سوال کيا: "تکبر کی دو کيا ہے؟ فرمای: "ايک شخص جب اچھے کپڑے پہن ک

تالوت فرمائی بل  ١۴ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف ديکھيں" پھر آپعليہ السالم سوره قيامہ کی آيت 
  االنسان علی نفسہ بصيرة" (انسان اپنے نفس کو خوب جانتا ہے)۔ 

   ٣١٢صفحہ  ٧٩مجار االنوار جلد 
  بارے ميں فرماتے ہيں: قول مولف: ابوحامد غزالی "کبر" کی حقيت کے 

۔ باطنی ۔ باطنی کبر ايک نفسانی کيفيت ہے۔ اور ظاہری کبر ٢۔ ظاہری۔ ١"تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ کبر کی دو قسميں ہيں۔ 
اسے اعمال کا نام ہے جو اعضاء و جوارح سے سرزد ہوتے ہيں۔ لٰہذا باطنی اور نفسانی کيفيت پر "کبر" کا اطالق زياده 

ہ سرزد ہونے والے اعمال اسی کيفيت کا نتيجہ ہوتے ہيں، اور کبر کی نفسانی کيفيت انہی اعمال کے انجام مناسب ہے جبک
پانے کا موجب ہوتی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ جب نفسانی کيفيت اعمال کی صورت ميں ظاہر ہوتی ہے تو اسے تکبر کہا جاتا 

  ہے اور اگر باطن ميں رہتی ہے تو اسے "کبر" کہتے ہيں۔ 
بنا پر اس کی اصل وہی کيفيت ہوتی ہے جو نفس انسانی کے اندر پائی جاتی ہے جو يہ ہوتی ہے کہ انسان ان لوگوں کو اسی 

ديکھتا ہے جن پر تکبر کر رہا ہوتا ہے تو اس طڑح اس کے نفس کو ايک قسم کی تسکين ہوتی ہے اسے ان لوگوں پر فوقيت 
ضروری ہوتا ہے۔ ايک وه جو تکبر کر رہا ہے اور دوسرا وه جس پر  حاصل ہے۔ لٰہذا "کبر" کے لئے دو فريقوں کا ہونا

تکبر کيا جا رہا ہے۔ يہيں سے "کبر" اور "عجب" (خودپسندی) کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ کيونکہ خود پسندی کا تعلق صرف
ا ميں صرف ايک ہی ايک فريق سے يعنی خود انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے جس کا وه شکار ہوت اہے اگر (بالفرض) دني

انسان پيدا ہوتا تو وه صرف اپنی ہی ذات کو پسند کرتا ہے۔ لٰہذا اسے "خوپسند" تو کيا جاتا ليکن "متکبر" نہيں اگر اس کے 
ساتھ کوئی دوسرا انسان بھی ہوتا اور اس ميں يہی نفسانی کيفيت پيدا ہوتی وه خود کو کمال کی صفات دوسرے سے برتر 

تا۔ "البتہ کسی کے متکبر کہالنے کے لئے صرف يہی کافی نہيں کہ اپنے آپ کو بڑا اور برتر سمجھتا سمجھتا تو متکبر کہال
ہے ليکن اس کے ساتھ ہی کسی دوسرے شخص کو بھی اپنے سے باالتر جانتا ہے يا کم از کم اپنے برابر سمجھتا ہے ايسا 

نے سے متکبر نہيں کہالئے گا جبکہ اس کے ساتھشخص متکبر نہيں کہالئے گا۔ اسی طرح وه صرف کسی کو حقير سمجھ لي
  اپنے آپ کو بھی حقر تر جانتا ہے يا اپنے آپ کو اس کے برابر سمجھتا ہے، پھر بھی ايسا شخص متکبر نہيں ہو گا۔ 

"اسی لئے تکبر کے لئے معيار يہ ہے کہ انسان اپنے لئے ايک مرتبہ مقرر کرے اور دوسرے کے لئے بھی اسی طرح کا 
متعين کرے پھر اپنے آپ کو اس مرتبہ سے باالتر سمجھنے لگے تو گويا مذکوره تينوں صورتوں ميں اس کے اندر  "مرتبہ"

"کبر" کی کيفيت پائی جائے گی صرف اس لحاظ سے نٰہں کہ وه اپنے اندر يہ کيفيت ديکھتا ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ وه يہ 
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ا پھولتا ہے اسی وجہ سے يہ اس کے دل ميں ايک خوبی شمار ہونے کيفيت ديکھتا بھی ہے اور يہ عقيده اس کے اندر پھلت
لگتا ہے جس سے اسے نشاط حاصل ہوتی ہے، اور وه اس سے فرحت و شادمانی محسوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وه اپنے 

ر اکمر دل ميں عزت کا احساس کرتا ہے۔ پس يہی عزت، فرحت، نشاط و شادمانی "کبر کی کيفيت" ہوتی ہے۔ اسی لئے پيغمب
  (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) فرماتے ہيں: "خداوندا! ميں تجھ سے کبريائی کی فرحت و نشاط سے پناه مانگتا ہو" 

   ٢٢٩صفحہ  ٢٢صفحہ  ۶المجحتہ البيضاء جلد 

  زمين پر اکڑ کر نہ چلو)۶(
   قرآن مجيد:

   )٣٧والتمش فی االرض مرحا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ طوال۔ (بنی اسرائيل/
  

  ترجمہ: 
  اور زمين پر اکڑ کر نہ چل، کيونکہ تو اسے ہرگز پھاڑ نہيں سکے گا، اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا۔ 

   )١٨وال تصعرخدک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فخور (لقمان /
  

  ترجمہ: 
ے شک هللا کسی دھوکے باز اور لوگوں (کو دکھانے) کے لئے اپنے گال غرور سے نہ پُھال، اور زمين پر اکڑ کر نہ چل ب

  شيخی بگھارنے والے کو پسند نہيں فرماتا۔ 
   )۶٣وعدادالرحمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قالو اسالما۔ (فرقان/

  
  ترجمہ: 

(خداونِد) رحمان کے بندے تو وہی ہيں جو زمين پر بڑی انکساری سے چلتے ہيں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہيں 
  تم کو) سالم ہو۔ تو کہہ ديے ہيں (

  
   حديث شريف:

کے بارے ميں فرميا کہ "مرحا" (اکڑنا) سے ) ٣٧۔ هللا تعالٰی کے اس قول "التمش فی االرض مرحا" (بنی اسرائيل/١٧٢۴٧
  مراد بڑا بننا ہے۔ 

   ٢٣٢صفحہ  ٧٣(امام محمد باقرعليہ السالم) مجاراالنوار جلد 
ر رہے تھے جو اجتماع کئے ہوئے تھے آپ نے پوچھا: "کس لئے۔ حضرت رسول خدا کچھ لوگوں کے پاس سے گز١٧٢۴٨

اکٹھے ہوئے ہو؟" انہوں نے کہا: "يارسول هللا! يہ شخص ديوانہ ہے جسے ديوانگی کا دوره پڑ چکا ہے" آپ نے فرمايا: "يہ 
  ديوانہ نہيں بلکہ مصيبت زده ہے" 

؟" انہوں نے کہا: "يارسول هللا! ضرور ارشاد فرمائيے! آپپھر فرمايا: "تمہيں بتاؤں کہ صحيح معنی ميں ديوانہ کون ہوتا ہے
نے فرمايا: "جو مٹک مٹک کر چلتا ہے۔ اپنے دونوں اطراف کی طرف بار بار ديکھتا ہے۔ اپنے شانون کو مٹکاتا ہوا چلتا 

کی  ہے، خدا کی نافرمانی کے باوجود اس کی جنت کی آرزو رکھتا ہے جس کے شر سے کوئی محفوظ نہيں جس کی خير
  کسی کو اميد نہيں ايسا شخص (دراصل) مجنون ہے۔ يہ بے چاره تو مصيبت زده ہے" 

  امام جعفر صادقعليہ السالم اپنے آباؤ اجداد عليہم السالم نے يہی روايت کرتے ہيں۔ 
   ٢٣٣صفحہ  ٧٣مجار االنوار جلد 

لئے ستر سال کا (بوڑھا) ہوتا ہے، ليکن  ۔ هللا تعالٰی ايسے شخص کو سخت ناپسند کرتا ہے جو اپنے گھر والوں کے١٧٢۴٩
  اپنی چال ڈھال سے بيس سال کا (نوجوان) معلوم ہوتا ہے۔ 

   ٧٧۴١(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
  ۔ هللا تعالٰی اسے بيس سالہ نواجوان کو پسند فرماتاہے جو بيس سالہ (نوجوان) کی مانند ہوتا ہے۔ ١٧٢۵٠

   ٧٧٣٢ديث (حضرت رسول اکرم) کنز العمال ح
  (قول موئف: مالحظہ ہو باب: "چال" "زمين پر اکڑ کر نہ چلو") 
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  متکبر انسان)٧(
  ۔ ناپسنديده ترين انسان متکبر ہوتا ہے۔ ١٧٢۵١

   ٢٣١صفحہ  ٧٣(حضرت رسول اکرم) مجار االنور جلد 
  ۔ قيامت کے دن مجھ سے سب سے دو "ثرثار" لوگ ہوں گے يعنی وہی جو تکبر کرتے ہيں۔ ١٧٢۵٢

   ٢٣٢صفحہ  ٧٣(حضرت رسول اکرم) مجار النوار جلد 
۔ آخرت کے دن تم لوگوں ميں سے ہمارے نزديک ناپسنديده ترين اور ہم سے دور ترين لوگ متکبر نہ باچھيں کھول ١٧٢۵٣

  کھول کر باتيں کرنے والے اور متفيدق قسم کے لوگ ہوں گے" 
  ہيں؟" فرمای: "متکبر لوگ"  لوگوں نے پوچھا: "يارسول هللا! متفيہق کون لوگ ہوتے

 ١٧۵صفحہ  ٨اسے معمرمذی نے بھی ذکر کيا ہے۔ مالحظہ ہو جلد  ٢١۴صفحہ  ۶(حضرت رسول اکرم) حجتہ البيضاء جلد 
۔ کيا تم يہ آس لگائے بيٹھے ہو کہ هللا تمہيں عجز و انکساری کرنے والوں کا اجر دے گا حاالنکہ تم اس کے نزديک ١٧٢۵۴

  ؟ متکبروں ميں سے ہو
   ٢١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ مکتوب 

  ۔ متکبر ہالکت و بربادی سے محفوظ رہتا ہے۔ ١٧٢۵۵
  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 

  تعجب ہے متکبر کس لئے تکبر کرتا ہے؟)٨(
ں کيفيتوں کے درميان، ۔ مجھے فرزند آدم پر تعجب ہوتا ہے جس کی ابتدا ايک نطفہ ہے وار انتہا مردار وه ان دونو١٧٢۵۶

  غالظت و گندگی کا برتن بنا پھرتا ہے اور پھر غرور اور تکبر بھی کرتا ہے۔ 
   ٢٣۴صفحہ  ٧٣(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ مجھے تعجب ہوت اہے متکبر و مغرور پر کل ايک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہو گا۔ ١٧٢۵٧
   ١٢۶بالغہ مکتوب (حضرت علی عليہ السالم) نہج ال

۔ تعجب ہے متکبر اور فخرومباہات کرنے والے پر جو نطفے سے پيدا کيا گيا ہے پھر وه مردار ہو جائے گا۔ اور اس١٧٢۵٨
  دوران يہ بھی نہيں جانتا کہ اس کا انجام کيا ہو گا؟ 

   ٢٢٩صفحہ  ٧٣(امام محمد باقرعليہ السالم) مجاراالنوار جلد 
ادقعليہ السالم فرماتے ہيں کہ ميں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقرعليہ السالم سے پاخانے ۔ موال امام جعفر ص١٧٢۵٩

کے متعلق پوچھا کہ اس کی کيا وجہ ہے تو انہوں نے فرمايا: "اس کی وجہ نبی آدم کو حقارت کی طرف متوجہ کرانا ہے، 
  تاکہ وه اس کا حامل ہوتے ہوئے تکبر و غرور سے کام نہ لے" 

   ٢٣۵وسائل شيعہ جلد اول صفحہ  ١۶٣صفحہ  ٨٠النوار جلد مجار ا
۔ حضرت سلمان فارسی اور ايک شخص کے درميان جھگڑا ہو گيا اس شخص نے حضرت سلمان سے کہا: "سلمان! ١٧٢۶٠

مردار تم ہو کيا چيز؟ جناب سلمان نے کہا: "ميی اور تمہاری اوالد ايک گنده نطفہ تھے ميرا اور تمہارا انجام ايک بدبودار 
کی صورت ميں ہو گا۔ جب قيامت کا دن ہو گا اور ميزان اعمال نصب کيا جائے گا، جس کا پلڑا بھاری ہو گا وه معزز اور 

  صاحِب تکريم ہو گا اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گا وه لئيم اور کمينہ ہو گا۔" 
  (امام جعفر صادقعليہ السالم) نے اپنے آباؤ اجداد سے روايت کی ہے۔ 

   ٢٣١صفحہ  ٧٣؛انوار جلد مجار ال
۔ تم اس کی طرح نہ بنو جس نے اپنے ماں جائے بھائی کے مقابلہ ميں غرور کيا بغير کسی فضيلت و برتری کے کہ ١٧٢۶١

جو هللا نے اس ميں قرار دی ہو سوائے اس کے کہ حاسدانہ عداوت سے اس ميں بڑائی احساس ہوا اور خود پسندی نے اس 
  آگ پھونک دی جس کی وجہ سے هللا نے ندامت و پشيمانی کو اس کے پيچھے لگا ديا۔۔  کے ناک ميں کبرو غرور کی

   ١٩٢۔ نہج البالغہ خطبہ  ١٣٧صفحہ  ١٣(حضرت علی عليہ السالم) شرح ابن ابی الحديد جلد 

  غرور تکبر کا سبب)٩(
ہوتی ہے جو وه اپنے اندر  ۔ جو شخص تکبر يا جبر و استکبار سے کام ليتا ہے، اس کی وجہ وه ذلت و خواری١٧٢۶٢

  محسوس کرتا ہو۔ 
   ٢٢۵صفحہ  ٧٣(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
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  ۔ کسی کے تکبر کی وجہ وه ذلت و احساس کمتری ہے جو وه اپنے اندر محسوس کرتا ہو۔ ١٧٢۶٣
   ٢٢۵صفحہ  ٧٣(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنور جلد 

  ير ہوتا ہے۔ ۔ ہر متکبر حق١٧٢۶۴
  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 

  ۔ پست فطرت انسان ہی تکبر کرتا ہے۔ ١٧٢۶۵
  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 

  ۔ صرف پست فطرت اور بے قدر انسان کے عالوه کوئی تکبر و غرور نہيں کرتا۔ ١٧٢۶۶
  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 

  باب (جھوٹ) "جھوٹ بولنے کے اسباب" (قوِل موئف: مالحظہ ہو: "کذب" 

  اسباِب تکبر کے بارے ميں ابوحامد غزالی کا نظريہ
معلوم ہونا چاہئے کہ "کبر" ايک باطنی کيفيت ہے، جو صورت حال اخالق و افعال سے ظاہر ہوتی ہے، وه اس کيفيت کا 

ر" نام ہے اس باطنی کيفيت کا جس سے انسان ثمره اور نتيجہ ہوتی ہے اس کو "تکبر" سے موسوم کيا جانا چاہئے۔ جبکہ "کب
  اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی قدر و قميت کو دوسروں سے باالتر جانتا ہے۔ 

اس باطنی کيفيت کا موجب صرف ايک ہی چيز ہوتی ہے وه ہے "عجب" يا خود پسندی جو متکبر کو الحق ہوتی ہے کيونکہ 
اپنی ذات، اپنے علم اپنے عمل يا کسی اور بات پر اتراتا و اکڑتا ہے تو اپنے آپ  انسان خودپسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور

  کو بڑا سمجھتا اور دوسروں پر اپنی فوقيت جانتا ہے۔ 
اپنی ظاہری کبر کی کيفيت اس کے تين اسباب ہوتے ہيں۔ ايک سبب کا تعلق متکبر کے ساتھ ہوتا ہے، ايک کا تعلق اس کے 

کيا جاتا ہے اور ايک کا تعلق ان دونوں کے عالوه کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس سبب کا تعلق متکبر  ساتھ ہوتا ہے جس پر تکبر
کے ساتھ ہوتا ہے وه ہے "ُعجب" يا خودپسندی، اور جس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے جس پر تکبر کيا جاتا ہے وه ہے 

ہے "رياکاری"۔ اس لحاظ سے تکبر کے کل چار "حد" اور "کينہ" جس سبب کا تعلق ان دو کے عالوه کے ساتھ ہوتا ہے، وه 
  ۔ رياکاری۔" ۴۔ حسد اور ٣۔ کينہ۔ ٢۔ خودپسندی۔ ١اسباب بن جاتے ہيں۔ 

  ۔ تمام کالم کا مطالعہ کيا جائے ٢۴۵صفحہ  ۶المجة البيضاء جلد 

  کبر و غرور کا عالج )١٠(
اختيار کرے، کيونکہ عظمت پروردگار کے  ۔ جو شخص عظمِت الٰہی کو جانتا ہے اسے زيب نہيں ديتا کہ بڑائی١٧٢۶٧

جاننے والوں کی سربلندی اسی بات ميں ہے کہ وه اس کے آگے توضع و انکساری کريں۔ جالل الٰہی کی معرفت رکھنے 
  والوں کی عزت اسی بات ميں ہے کہ وه اس کے آگے ذلت و عاجزی کے ساتھ جھک جائيں۔۔ 

   ١٠۴صفحہ  ٧٨ (حضرت امام حسنعليہ السالم) مجااالنوار جلد
  ۔ جو شخص هللا کی معرفت رکھتا ہے اس کے لئے مناسب نہيں کہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے۔ ١٧٢۶٨

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
۔ اگر هللا چاہتا تو آدم کو ايک ايسے نور سے پيدا کرتا جس کی روشنی آنکھوں کو چندھيا ديتی اور اس کی خوشنمائی١٧٢۶٩

ا جاتی ايسی خوشبو سے کہ جس کی مہلک سانسوں کو جکڑ لے اگر ايسا کرتا تو ان کے آگے گردنيں جھگ عقلوں پر چھ
  جاتيں اور انکے بارے ميں فرشتوں کی آزمائش ہلکی ہو جاتی۔ 

ليکن هللا سبحانہ اپنی مخلوقات کو ايسی چيزوں سے آزمات ہے جن کی اصل و حقيقت سے وه ناواقف ہوتے ہيں۔ تاکہ اس 
ش کے ذريعے (اچھے اور برے افراد ميں) امتياز کر دے ان سے نخوت و برتری کو الگ اور غرور و خودپسندی کو آزمائ

  دور کر دے۔ 
   ١٩٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

ھتے جس ۔ اگر انبياء ايسی قوت و طاقت رکھتے جسے دبانے کا قصد و اراده بھی نہ ہو سکتا ايسا تسلط و اقتدار رک١٧٢٧٠
پر تعدی ناممکن ہوتی۔۔ تو يہ چيز نصيحت پذيری کے لئے آسان اور اس سے انکار و سرتابی بہت بعيد ہوتی۔۔ ليکن هللا 
سبحانہ نے يہ چاہا کہ اس کے پيغمبرو کا اتباع، اس کی کتابوں کی تصديق، اس کے سامنے فروتنی، اسکے احکام کی 

اس کے لئے مخصوص ہوں ان ميں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ ملو، اور  فرمانبرداری اور اس کی اطاعت، يہ سب چيزيں
  جتنی آزمائش کڑی ہو گی اتنا ہی اجر و ثواب زياده ہو گا۔ 
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   ١٩٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
و طرح طرح ۔ ليکن هللا سبحانہ اپنے بندوں کو گوناگوں سختيوں سے آزماتا ہے ان سے اسی عبادت کا خواہان ہے ج١٧٢٧١

کی مشقتوں سے بجا الئی گئی ہو انہيں قسم قسم کی ناگواريوں سے جانچتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تمکنت و غرور کو 
نکال باہر کرے اور ان کے نفوس ميں عجز و فروتنی کو جگہ دے بتالؤ آزمائش (کی راه) سے اپنے فضل و کرم کے کھلے 

  ہوئے دروازوں تک انہيں پہنچائے۔۔۔ 
   ١٩٢ت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ (حضر
۔ يہی وه چيز ہے جس سے خداونِد عالم ايمان سے سرفراز ہونے والے بندوں کو نماز، زکٰوة اور مقرره دنون ميں ١٧٢٧٢

روزوں کے جہاد کے ذريعے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح ان کے ہاتھ پيروں (کی طغيانيوں) کو سکون کی سطح پر التا ہے،
آنکھوں کو عجزو شکستگی سے جھکا کر نفس کو رام اور دلون کو متواضع بنا کر رعفت و خود پسندی کو ان سے  ان کی

  دور فرماتا ہے۔ 
ديکھو! ان اعمال و عبادت ميں غرور کياابھرے اثرات کو مٹانے اور تمکنت کے نماياں ہونے والے آثار کو دبانے کے 

  کيسے کيسے فوائد مضمر ہيں۔۔۔ 
   ١٩٢عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ (حضرت علی 

۔ خداونِد عالم نے ايمان کا فريضہ عائد کيا شرک کی آلودگيوں کو پاک کرنے کے لئے اور نماز کو فرض کيا رعونت١٧٢٧٣
  سے بچانے کے لئے۔ 

   ٢۵٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

  کبر کے عالج کے بارے عالّمہ مجلسی کی گفتگو
ا عالج اور تواضع کا حصول دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ايک علمی اور دوسرا عملی علمی صورت تو يہ ہے کہ "کبر ک

انسان اپنے آپ کی اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرے يہی چيز کبر کے دور کرنے کے لئے کافی ہے کيونکہ جب انسان
کہ وه ذليل س ذليل ترين مخلوق ہے، ايک سے کمتريناپنے آپ کو صحيح معنی ميں پہچان لے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا 

ہے۔ اور اس کے شايان شان صرف يہی بات ہے کہ وه اپن آپ کو متواضع، ذليل و حقير سمجھے جب اپنے رب کی معرفت 
حاصل کر لے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ عظمت و کبريائی صرف اور صرف ذات کبريا کو زيب ديتی ہے۔ يہی وه 

اوا ہے جو کبروغرور کی رشيرکنی کرتا ہے جبکہ اس کا عملی عالج يہ ہے کہ انسان خود کو خدا و خدا کے علمی مد
سامنے متواضع و منکر سمجھے صاحبان تواضع کے اخالق و عادات کو اختيار کئے رہے، خدا کے نيک و صالح افراد کے

سول اکرم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) کی سيرت حاالت سے باخبر رکھے ان سے ہميشہ رہنمائی حاسل کرتا رہے حضرت ر
طيبہ کو اپنا اسوه عمل قرار دے کہ آنحضرت (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) زمين پر بيٹھ کر کھاناتناول کرتے نيز فرمايا کرتے 

  تھے کہ ميں تو خدا کا ايک بنده ہوں، اور اسی طرح غذا کھاتا ہوں جس طرح غالم کھانا کھاتے ہيں۔ 
  بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ يہ گفتگو احياء العلوم غزالی سے اخذ کی گئی ہے۔  ٢٠۵صفحہ  ٢٠١صفحہ  ٧٣االنوار جلد مجار

  (قول موئف: مالحظہ ہو: باب متکبر پر تعجب ہے۔۔ نيز: باب کبر زيبا ہے جناب کبريا کے واسطے اور ملحق باب۔) 

  کبر سے بچاؤ کا طريقہ)١١(
۔ مجھے يہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں ميں ايسی چيزوں کو اٹھائے جو اس کے اہِل خانہ کے ١٧٢٧۴

  استعمال ميں آتی ہيں، کيونکہ اس طرح وه کبروغرور سے بچا رہتا ہے۔ 
   ١۶۶(حضرت رسول اکرم) تنبيہ الخواطر صفحہ 

اپنے جوتوں کو خود گانٹھے اوراپنی ضروريات کی چيزوں کو خود  ۔ جو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو پيوند لگائے،١٧٢٧۵
  اٹھائے وه غرور سے محفوظ رہتا ہے۔ 

   ٣۴۶صفحہ  ٣(امام جعفر صادقعليہ السالم) وسائل شيعہ جلد 
  ۔ جو اپنے مال اسباب کو خود اٹھاتا ہے وه کبر و غرور سے بچا رہتا ہے۔ ١٧٢٧۶

   ٧٧٩۴(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ جو اپنی بکری کا دودھ خود دوہے، اپنی قميض کو پيوندخود لگائے اپنے جوتوں کو خود گانٹھے اپنے مالزم کا ١٧٢٧٧

  ہاتھ بٹائے اوربازار سے سودے خود اٹھا کر الئے وه تکبر و رعونت سے محفوظ رہتا ہے۔ 
   ٧٧٩٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
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ے ہوئے جوتے استعمال رکے، گدھے پر سواری کرے، بکری کا دودھ خود دوہے اور ۔ جو اونی لباس پہنے، گانٹھ١٧٢٧٨
اس کے اہل خناه اس کے ساتھ مل کر کھانا کھائيں تو ايسے شخص سے هللا تعالٰی تکبر کو دور کر ديتا ہے، ميں عبد (خدا) 

  ا کھاتا ہوں۔ اور عبد (خدا) کا بيٹا ہوں، غالموں کی طرح بيٹھتا ہوں اور غالموں کی مانند کھان
  ميری طرف وحی کی گئی ہے کمہ منگرالمزاجی سے کام لو۔ اور ايک دوسرے پر برتری نہ جتاؤ۔۔۔ 

   ٧٧٩٧(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
۔ ابوامامہ کہتے ہيں ايک مرتبہ پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) جنت التبع کی طرف تشريف لے گئے آپ کے ١٧٢٧٩

بھی آپ کے پيچھے ہو لئے کچھ دور جا کر حضرت رک گئے اور انہيں کم ديا کہ آپ سے آگے آ جائيں پھر  کچھ اصحاب
آپ ان کے پيچھے چلنے لگے۔ اس اقدام کے بارے ميں آپ سے پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا: "ميں نے اپنے پيچھے تمہارے 

  ے ميں نے يہ اقدام کيا ہے۔ جوتوں کی آواز سنی تو مجھے دل ميں تکبر کا انديشہ ہوا، اسی لئ
(ديلمی) البتہ اس روايت کی سند ضعيف ہے۔ صرف يہ بتانے کے لئے اسے درج کيا گيا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اُدھر اس قسم 

قولک موئف: احاديث ميں مذکوره امور کو قاعده کليہ کی ( ٨٨٧٨کی روايات بھی موجود ہيں۔ مالحظہ ہو کنزالعمال حديث 
جا سکتی، بلکہ زمان و مکان اور افراد کے اختالف کے ساتھ قواعد بھی بدلتے رہتے ہيں جيسا کہ ايک حيثيت نہيں دی 

روايت ميں ہے کہ کچھ لوگ ايسے بھی ہوں گے تواضع و انکساری کے لئے پشيمنہ کا لباس زيب تن کريں گے حاالنکہ ان 
  کے دل غرور و نخوت سے لبريز ہوں گے" لٰہذا غور کيجئے گا۔ 

۔ عبدهللا بن جبلہ کہتے ہيں کہ ميں نے اپنے ہاتھ مچھلی لٹکائی ہوئی تھی کہ اچانک ميرا سامنا حضرت ابوالحسنعليہ ١٧٢٨٠
السالم سے ہو گيا۔ آپعليہ السالم نے ديکھ کر فرمايا: "اسے پھينک دو، کيونکہ ميں اس بات کو پسند نہيں کرتا کہ ايک شريف 

  ے ہوئے ہو" آدمی اپنے ساتھ ايک پست چيز کو اٹھائ
آپ نے پھر ارشاد فرمايا: "تم ايسے لوگ ہو جن کے دشمن بہت زياده ہيں۔ اور لوگوں کو تمہارے ساتھ بڑی دشمنی ہے۔ لٰہذا 

  ايسے گروه شيطان! تم سے جس قدر بن پرے اپنے آپ کو زينت سے آراستہ رکھو، کيونکہ مخلوق تمہاری دشمن ہے" 
   ٣۴۵صفحہ  ٣وسائل الشيعہ جلد 

۔ يونس بن يعقوب کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم نے ايک ايسے شخص کو ديکھا جو اپنے اہل ١٧٢٨١
خانہ کے لئے چيزيں خريد کر اٹھائے جا رہا تھا۔ جب اس نے امام کو ديکھا تو اسے شرم محسوس ہوئی۔ امامعليہ السالم نے 

ور انہی کے لئے سامان کو اٹھائے جا رہے ہو پھر فرمايا: نجدا ميں فرمايا: تم نے اپنے اہل خانہ کے لئے خريداری کی ہے ا
بھی اسی بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے اہل و عيال کے لئے سامان خريد کر خودی اٹھا کر گھر لے جاؤ، ليکن (چونکہ اہِل 

  مدينہ اس بات کو معيوب سمجھتے ہيں اس لئے) اہل مدينہ نہ ہوتے تو ايسا ضرور کرتا" 
   ٣۴۵صفحہ  ٣ل الشيعہ جلد وسائ

۔ رسول خدا (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) نے حضرت ابوذر کو جو وصيتيں فرمائيں ان ميں سے ايک وصيت يہ بھی ١٧٢٨٢
تھی "اے اباذر! آخری زمانہ ميں کچھ لوگ ايسے بھی ہوں گے جو سرما اور گرما ہر موسم ميں پشيمنہ کا لباس پہنيں گے 

ر اپنی فوقيت و فضيلت سمجھيں گے، يہ ايسے لوگ ہوں گے جنہيں اہل ارض و سيماء لعنت سے نوازاور اسی کو دوسروں پ
  ديں گے۔ 

   ٣۶٢صفحہ  ٣وسائل الشيعہ جلد 
   )۵باب  ٣۴۴صفحہ  ٣(قول موئف: مالحظہ ہو: "وسائل الشيعہ جلد 

  تکبر کے نتائج)١٢(
  کات ہيں۔ ۔ حرص، تکبر اور حسد گناہوں ميں پھاند پڑنے کے محر١٧٢٨٣

   ٣٧١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
  ۔ تکبر اور غرور کا ثمره يہ ہے کہ اس سے گالياں پڑتی ہيں۔ ١٧٢٨۴

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ تکبر اور رعونت بلند درجہ انسان کو پست کر ديتا ہے۔ ١٧٢٨۵

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  لت کا مظہر ہوتا ہے۔ ۔ تکبر رزا١٧٢٨۶

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ متکبر کا کوئی سچا دوست نہيں ہوتا۔ ١٧٢٨٧



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

 
 

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ تکبر گناہوں کے ارتکاب کا داعی ہوتا ہے۔ ١٧٢٨٨

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  منہ ديکھنا پڑتا ہے۔  ۔ کثرِت تکبر کی وجہ سے، تباہی اوربربادی کا١٧٢٨٩

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ جو تکبر و اسراف کا لباس اوڑھتا ہے اور شرافت و فضيلت کے جامے کو اتار پھينکتا ہے۔ ١٧٢٩٠

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 
  ۔ متکبر انسان کو اچھی تعريف کی توقع نہيں رکھنی چاہئے۔ ١٧٢٩١

   ١٩٠صفحہ  ٧٢جلد  ٣٠۴صفحہ  ٢٣۴صفحہ  ٧٣السالم) مجاراالنوار جلد (امام جعفر صادقعليہ 
  ۔ تکبر کرنے واال کچھ نہيں سيکھ سکتا۔ (يا کوئی تعليم حاصل نہيں کر سکتا)۔ ١٧٢٩٢

  (حضرت علی عليہ السالم) عزرالحکم 

  خدا متکبر کو ذليل کر ديتا ہے)١٣(
  ۔ تکبر سربلند شخص کو ذليل کر ديتا ہے۔ ١٧٢٩٣
  ت علی عليہ السالم) عزرالحکم (حضر
۔ آسمان ميں دو فرشتے ہيں جو بندوں پر مقرر کئے گئے ہيں لٰہذا جو شخص کبرو غرور کا مظاہره کرتا ہے وه اسے١٧٢٩۴

  ذليل کر ديتے ہيں۔ 
   ٢٣٧صفحہ  ٧٣(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 

  ۔ تکبر سربلند شخص کو ذليل کر ديتا ہے۔ ١٧٢٩۵
  عليہ السالم) عزرالحکم (حضرت علی 

  ۔ جو لوگوں کے سامنے اکڑتا ہے ذليل ہو جاتا ہے۔ ١٧٢٩۶
   ٢٣۵صفحہ  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجاراالنوار جلد 

۔ ہر ايک بنده کے سر ميں ايک لگام ہوتی ہے جسے ايک فرشتہ تھامے ہوئے ہوتا ہے لٰہذا جب کوئی شخص تکبر ١٧٢٩٧
تا ہے: "پست ہو جا خدا تجھے ذليل کرے تجھ جيسا شخص ہميشہ اپنے دل ميں تو بہت بڑا ہوتاکرنے لگتا ہے تو وه فرشتہ کہ

ہے ليکن لوگوں کی نگاہوں ميں بہت پست ہو جات اہے جب کوئی شخص تواضع و انکساری سے کام ليتا ه تو کدا اسے بلند 
رکھے۔ لٰہذا وه شخص ہميشہ اپنے آپ کو سب  کر ديتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے تو بلند ہو جا خدا تجھے ہميشہ سربلند

  سے چھوٹا سمجھتا ہے ليکن لوگوں کی آنکھوں ميں وه سربلند ہوتا ہے" 
۔ ہر ايک آدمی کے سر ميں ايک لگام ہوتی ہے جو ايک فرشتے کے ہاتھ می ہوتی ہے جب وه تکبر اور غرور کرتا ١٧٢٩٨

  ۔ ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی لگام کو نيچ ڈال دو
  اسے طبرانی اور بزازنے کی روايت کيا ہے۔  ۵۶١صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب والترہيب جلد 

۔ کھيتی (ہميشہ) نرم زمين ميں اگتی ہے چٹيل پہاڑ پر نہيں۔ اسی طرح حکمت اور دانائی بھی تواضع و انکساری ١٧٢٩٩
نہيں۔ کيونکہ هللا تعالٰی نے عجز و انکساری کو عقل  کرنے والے دلوں ميں پروان چڑھتی ہے، متکبر اور مغرور دلوں ميں

کا آلہ قرار ديا ہے اور غرور نخوت کو جہالت کا آلہ بنايا ہے۔ کيا تم ديکھتے نہيں کہ جو شخص اپنا سرچھت سے اوپر لے 
ره مند ہوتا جانا چاہتا ہے تو چھت اس کا سر پھوڑ ديتی ہے۔ اور جو اس ميں سر کو جھکائے رکھتا ہے اس کے سايہ سے بہ

ہے چھت اسے اپنے اندر لئے رہتی ہے۔ اسی طرح جو شخص خد اکے لئے سرکو نہيں جھکاتا خدا اسے پست کر ديتا ہے 
  اور جو سِرتسليم جھکائے رہتا ہے خدا اسے سربلند کر ديتا ہے۔ 

   ٣١٢صفحہ  ٧٨(اما موسٰی کاظم عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
يک درجہ انکساری کرتا ہے، خدا اسے ايک درجہ سربلند فرما ديتا ہے بہ سلسلہ اسی ۔ جو شخص خد اکے لئے ا١٧٣٠٠

طرح چلتا رہتا ہے يہاں تک کہ هللا اسے بلند سے بلند ترين مقام تک جا پہنچاتا ہے اسی طرح جو شخص ايک درجہ تکبر 
ک کہ هللا تعالٰی اسے پست سے پست کرتا ہے خدا بھی اسے ايک درجہ پست کر ديتا ه اور يہ سلسلہ جاری رہتا ہے يہاں ت

  ترين جگہ ميں ڈال ديتا ہے۔ 
  اسے ابن ماجہ اور ابن حبان نے روايت کيا ہے۔  ۵۶٠صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب والترہيب جلد 

بلند ۔ جو شخص تواضع و انکساری کرتا ہے هللا اسے بلند تر کر ديتا ہے اور فرماتا ہے: "خدا تجھے سربلند رکھے، ١٧٣٠١
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سے بلند تر ہوتا جائے غرور سے کام ليتا ہے تو اس کی گردن توڑ ديتا ہے اور فرماتا: "ذليل ہو جا" پس وه شخص لوگوں 
  کی نگاہوں سے گر جات اہے اور اپنے دل ميں بڑا بنا رہتا ہے۔ 

   ۵۶٠صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب والترہيب جلد 
  تواضع اختيار کرو بلند مرتبہ پاؤ گے") (قول موئف: مالحظہ ہو: بابا "تواضع "

  متکبرين کا ٹھکانہ بہت بُرا ہے
   قرآن مجيد:

   )٢٩فادخلوا ابواب جہنم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مثوی المتکبرين ۔ (نحل /
  

  ترجمہ: 
  پس جہنم کے دروازوں ميں داخل ہو جاؤ اس ميں ہميشہ رہو گے تکبر کرنے والوں کاکيا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ 

   )۶٠لذين يستکبرون ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ داخرين۔ (مومن/ان ا
  

  ترجمہ: 
  بے شک جو لوگ ميری عبادت سے تکبر اور سرتابی کرتے ہيں وه عنقريب ذليل ہو کر جہنم ميں داخل ہوں گے۔ 

  
   حديث شريف:

گے اور لوگ  ۔ قيامت کے دن تکبر اور غرور کرنے والے چھوٹی چھوٹی چيونٹيوں کی صورت ميں مشہور ہوں١٧٣٠٢
  انہيں لتاڑتے پھيريں گے کيونکہ وه خدا کے نزديک ذليل و رسوا ہوں گے۔ 

   ٢١۵صفحہ  ۶جلد  �(حضرت رسول اکرم) محبة البالضا
۔ يقينا متکبر لوگ چھوٹی چيونٹيوں کی صورت ميں بنا دئيے جائيں گے اور لوگ انہيں روندتے رہيں گے يہاں تک ١٧٣٠٣

  م ہو جائے گا۔ کہ هللا کا حساب و کتاب خت
   ٢٣٧و صفحہ  ٢١٩صفحہ  ٧٣(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجاراالنوار جلد 

۔ حارثہ بن وہب کہتے ہيں: "ميں نے رسول هللا سے سنا ہے کہ کيا ميں تمہيں نہ بتاؤں کہ جہنمی لوگ کون ہون ١٧٣٠۴
  ی جہنمی ہو گا" گے؟" (پھر خودہی فرمايا) "ہر سرکش، مٹک کر چلنے واال اور متکبر انسان ہ

  اسے بخاری اور مسلم نے روايت کيا ہے۔  ۵۶٣صفحہ  ٣الترغيب والترہيب جلد 
۔ قيامت کے دن متکبر لوگ چھوٹی چھوتی چيونٹيوں کی صورت ميں مشہور رہيں گے جنہيں انسان روند ڈاليں گے۔ ١٧٣٠۵

  ھی ان سے بلند ہو گی۔۔ ان چيونٹيوں کی شکل و صورت انسانوں جيسی ہو گی ہر چھوٹی سے چھوٹی چيز ب
 ٢اسے احمد دين جنبل نے بيان کيا ہے۔ مالحظہ ہو مسند احمد جلد  ٢١۵صفحہ  ۶(حضرت رسول اکرم) مجة البالضاء جلد 

   ١٧٩صفحہ 
۔ قيامت کے دن متکبر لوگ چيونٹيوں کی مانند محور ہوں گے جن کی شکل و صورت انسانوں جيسی ہو گی اور ١٧٣٠۶

  ہر طر سے اپنے گھيرے ميں لے لے گی۔۔ انہيں ذلت و رسوائی 
   ٧٧۵٠(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

۔ جہنم ميں ايک وادی ہے جس کا نام "ہبہب" ہے۔ خداوند عالم کا حق بنتا ہے کہ اس ميں ہر مغرور و متکبر انسان ١٧٣٠٧
  کو ٹھہرائے۔ 

ميں ذکر  ۵٩٧صفحہ  ۴پنی کتاب مستراک جلد اسے حاکم نے بھی ا ٢١۵صفحہ  ۶(حضرت رسول اکرم) حجتہ البضاء جلد 
  کيا ہے۔ ليکن اس کی سند ضعيف ہے۔ 

  ۔ جہنم ميں ايک قصر ہے جس ميں متکبرين کو بند کر کے اس کے دروازے بند کر دئيے جائيں گے۔ ١٧٣٠٨
   ٢١۵صفحہ  ۶(حضرت رسول اکرم) حجة البضا جلد 

ام "سقر" ہے اس نے ايک دن هللا سے اپنی شدت حرارت کی ۔ متکبرين کے لئے جہنم ميں ايک وادی ہے جس کا ن١٧٣٠٩
شکايت کی اور درخواست کی اے ايک مرتبہ سانس لينے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملنے پر جب اس نے سانس ليا تو 

  تمام جہنم کو جال ڈاال۔ 
   ٢٩۴صفحہ  ٨جلد  ٢٣٢صفحہ  ٢١٨صفحہ  ٧٣(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
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(قول مولف: مالحطہ ہو: باب "جہنم" "متکبرين کی وادی" 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ٢٨فصل

  کتاب)١(

   قرآن مجيد:
   )١وانقلم وما يسطرون۔ (قلم/

  
  ترجمہ: 

  ن۔ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وه لکھتے رہتے ہيں۔ 
  

   حديث شريف:
  ۔ کتاب (برواتيے کتابيں) علماء کا چمن ہيں۔ ١٧٣١٠

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ کتاب دو باتيں کرنے والوں ميں سے ايک ہے۔ ١٧٣١١

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ کتاب نيت کی ترجمان ہوتی ہے۔ ١٧٣١٢

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ بہترين باتيں بيان کرے والی چيز کتاب ہے۔ ١٧٣١٣

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  عہ تسلی حاصل کرتا ہے اس سے مفقوس نہيں ہوتی۔ ۔ جو شخص کتاب کے ذري١٧٣١۴

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
۔ فضل بن عمر کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم نے فرمايا: "اپنے علم کو لکھا کرو اے اپنے ١٧٣١۵

د کو بناؤ، کيونکہ لوگوں پر ايک ايسا پر (ايمانی) بھائيوں ميں پھيال دو اور اگر مرنے لگو تو اپنے علم کا وارث اپنی اوال
  آشوب دور آئے گا جس ميں وه صرف اور صرف کتابوں ہی سے مانوس ہوں گے" 

   ١۵٠صفحہ  ٢مجار االنوار جلد 
۔ خداوند سبحانہ نے نيک اور بد لوگوں پر حساب اور کتاب کے ذريعے احسان فرمايا ہے۔ اگر ايسا نہ ہوتا تو لوگ ١٧٣١۶

  رہتے۔  مغالطہ ميں پڑے
   ١٠٠صفحہ  ۵کافی جلد  ٢۴۵صفحہ  ١٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

  بہترين ترجمان مکتوب ہے)٢(
۔ انسان کے مکتوب سے اس کی عقل و بصيرت کا اندازه لگايا جاتا ہے اور اس کے ايلچی سے اس کی فہم و فراست١٧٣١٧

  کا۔ 
   ۵٠صفحہ  ٧۶االنوار جلد (امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار 

  ۔ تمہارا قاصد تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے اور تمہارا مکتوب تمہاری بہترين ترجمانی کرتا ہے۔ ١٧٣١٨
   ۵٠صفحہ  ٧۶(حضرت علی عليہ السالم) مجاراالنوار جلد 

    



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

 
 

  ۔ انسان کو مکتوب اس کی عقل کا عنوان اور اس کی فضيلت کی دليل ہوتا ہے۔ ١٧٣١٩
  عليہ السالم) عذرالحکم  (حضرت علی

  ۔ انسان کا مکتوب اس کی فضيلت کا معيار اور اس کی عقل کا پيمانہ ہوتا ہے۔ ١٧٣٢٠
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

۔ اپنے مکتوب کو مکمل کر لينے سے پہلے اس پر ايک مرتبہ نظرثانی کر لو کيونکہ اس طرح تم سے اپنی عقل کے١٧٣٢١
  ک پہنچاؤ گے۔ مطابق پايہ تکميل ت

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ صاحباِن (علم و فضل) کی عقليں اپنے قلموں کے کنارے سے وابستہ ہوتی ہيں۔ ١٧٣٢٢

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
نظر رکھنی  ۔ مالک اشتر کے نام امير المومنين کے مکتوب سے اقتباس۔ "پھر يہ کہ اپنے منشياِن دفاتر کی اہميت ہر١٧٣٢٣

اپنے معامالت ان کے سپرد کرنا جو ان ميں بہتر ہوں۔ اپنے ان فرامين کو جن ميں مخفی تدابير و (مملکت کے) معزو اسرار 
درج ہوتے ہيں خصوصيت کے ساتھ ان کے حوالے کرنا جو سب سے زيادده اچھے اخالق کے مالک ہوں۔ جنہيں اعزاز کا 

محفلوں ميں تمہارے خالف کچھ کہنے کی جرأت کرنے لگيں۔ ايسے بے پروا بھی حاصل ہونا سرکش نہ بنائے کہ وه بھری 
نہ ہو جانا کہ لين دين کے بارے ميں جو تم سے متعلق ہوں، تمہارے کارندوں کے خطوط تمہارے سامنے پيش کرنے اور ان 

  کے جوابات روانہ کرنے ميں کوتاہی کرتے ہيں۔ 
   ۵٣نہج البالغہ مکتوب 

  ر محفوظ کر لوعلم کو لکھ ک)٣(
  ۔ علم کو کتاب کے ذريعے محفوظ کر لو۔ ١٧٣٢۴

   ٢٩٣٣٢(حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )) کنزل العمال حديث 
  ۔ "علم کو مقيد کر لو" کسی نے پوچھا کہ کيسے مقيد کيا جائے؟ فرمايا: "اسے لکھ کر" ١٧٣٢۵

   ١۵٢صفحہ  ٢(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 
  ۔ علم کے ختم ہو جانے سے پہلے علم کو لکھ لو کيونکہ علماء کی موت سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ ١٧٣٢۶

   ٢٨٧٣٣(حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )) کنز العمال حديث 
فرمايا: "تم  ۔ حضرت امام حسن مجتبٰی عليہ السالم کے بارے ميں ہے کہ آپ نے اپنے بيٹوں اور بھتيجوں کو بال کر١٧٣٢٧

لوگ ابھی سن ہو، عنقريب بڑے ہو جاؤ گے لٰہذا علم حاصل کرو تم ميں سے جو محفوظ کر سکتا ہے اسے لکھ لے اور لکھ 
  کر اپنے گھر ميں رکھ لے۔" 

   ١۵٢صفحہ  ٢مجار االنوار جلد 
  ۔ (علم کو) لکھ ليا کرو کيونکہ تم لکھے بغير اسے ياد نہيں رکھ سکو گے۔ ١٧٣٢٨
   ٢۵٢صفحہ  ٢ر صادقعليہ السالم) مجار جلد (امام جعف
  ۔ علم کو لکھ ليا کرو کيونکہ لکھے بغير اسے محفوظ نہيں رکھ سکو گے۔ ١٧٣٢٩

   ١۵٣صفحة  ٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار جلد 
فرمايا: "ميرے ۔ ابو بصير کہتے ہيں کہ ميں امام جعفر صادقعليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوا آپعليہ السالم نے ١٧٣٣٠

پاس بصيره کے کچھ لوگ آئے اور چند احاديث کے بارے ميں سوال کيا اور انہيں لکھ ليا۔۔ تمہيں لکھنے سے کونسا امر مانع
  ہے؟ ياد رکھو جب تک لکھو گے نہيں ان کی حفاظت ہرگز نہيں کر سکو گے۔۔۔" 

   ١۵٢صفحہ  ٢مجار االنوار جلد 
  ے۔ ۔ دل و تحرير سے مطمئن ہوتا ہ١٧٣٣١

   ١۵٢صفحہ  ٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  کتاب کی تاليف)۴(
۔ جب کوئی مومن مر جائے اور اپنے ترکہ ميں کوئی ايسا کاغذ چھوڑ جائے جس پر علمی بات تحرير ہو تو بروز ١٧٣٣٢

سے اس کاغذ پر لکھے ہوئے ايک ايک قيامت وہی کاغذ اس کے اور جہنم کے درميان پردے کا کام دے گا، خداونِد کريم ا
  حرف کے بدلے ميں (بہشت) ايک گھر عطا فرمائے گا جس کی وسعت اس دنيا سے سات گنا زياده ہو گی۔ 
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   ١۴۴صفحہ  ٢جلد  ١٩٨(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد اول صفحہ 
ک وه علم اور حديث باقی رہيں ۔ جو شخص مجھ سے ايک علمی بات يا ميری ايک حديث تحرير کرے گا، تو جب ت١٧٣٣٣

  گے اس کے لئے اجر لکھا جاتا رہے گا۔ 
   ٢٨٩۵١(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 

  حديث لکھنے کی فضيلت" " ١٩باب  ١۴۴صفحہ  ٢(قوِل مولف: مالحظہ ہو: مجار االنوار جلد 

  خدا نے کتنی کتابيں نازل فرمائی ہيں؟)۵(
   قرآن مجيد:

   )٢١٣۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اختلفوا فيہ ۔۔۔ (بقره/ وانزل معبھم الکٰتب
  

  ترجمہ: 
اور ان (انبياء) کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وه لوگوں کے درميان (ان امور کا) فيصلہ کرے، جن ميں وه اختالف کرتے 

  ہيں۔ 
  

   حديث شريف:
ت ميں عرض کيا: "يارسول هللا! هللا ۔ حضرت ابوذر (غفاری) کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت رسول خدا کی خدم١٧٣٣۴

تعالٰی نے کتنی کتابيں نازل فرمائی ہيں؟ " "ايک سو چار کتابيں۔ جن ميں پچاس صحيفے حضرت شيثعليہ السالم پر، تيس 
صحيفے حضرت ادريسعليہ السالم پر، بيس صحيفے حضرت ابراہيمعليہ السالم پر نازل فرمائے اور اس کے ساتھ ہی 

  ور اسور فرقان جيسی کتابيں بھی اتاری ہيں۔" توريت، انجيل، زب
   ٧١صفحہ  ٧٧مجار االنوار جلد 

۔ هللا سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغير کسی فرستاده پيغمبر يا آسمانی کتاب يا دليِل قطعی يا صرايق روشن کے کبھی ١٧٣٣۵
  يونہيں چھوڑا۔ 

  وابستہ ہوتی ہيں۔  ۔ صاحباِن (علم و فضل) کی عقليں اپنے قلموں کے کنارے سے١٧٣٣٠
  (حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ اول 

  ہر مکتوب کا سرنامہ)۶(
  ۔ "بسم هللا الرحمن الرحيم" ہر مکتوب کا سرنامہ ہے۔ ١٧٣٣۶

   ١٠صفحہ  ١(حضرت رسول اکرم) درمنثور جلد 
  عر ہی ہو۔ ۔ "بسم هللا الرحمن الرحيم" (لکھنا) ترک نہ کرو، خواه اس کے بعد ايک ش١٧٣٣٧

   ۴٩۵صفحہ  ٨(امام جعفر صادقعليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 
۔ جو شخص عظمِت خداوند کے پيش نظر "بسم هللا الرحمن الرحيم" کو خبوصورت انداز ميں تحرير کرے گا هللا اس ١٧٣٣٨

  کے گناه معاف کر دے گا۔ 
   ١٠(حضرت رسول اکرم) درمنثور اجلد اول صفحہ 

  الرحمن الرحيم" کو نہايت ہی خوبصورت انداز ميں لکھا کرو۔  ۔ "بسم هللا١٧٣٣٩
   ۴٩۵صفحہ  ٨(امام جعفر صادقعليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

  ہر تحرير سے پہلے بسم هللا۔۔۔ کا لکھنا مستحب ہے"  ٩۴باب  ۴٩۴صفحہ  ٨(قول مولف: مالحظہ ہو: وسائل جلد 
  نيز: عنوان "هللا تعالٰی کے اسمائے گرامی" 

  
   ٢٩فصل ۔

  خط و کتابت)١(

   قرآن مجيد:
   )٣١/٣٠انہ من سليٰمان وانہ بسم هللا الرحمن الرحيم۔ االتعلوا علی واتونی مسلمين۔ (نمل/
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  ترجمہ: 

بے شک وه سليمانعليہ السالم کی طرف سے ہے، اور وه هللا کے نام کے ساتھ ہے، جو رحمن و رحيم ہے، يہ کہ ميرے مقابل
  ميرے پاس سرتسليم خم کرتے ہوئے آؤ۔ تکبر نہ کرو، اور 

  
   حديث شريف:

۔ وطن ميں دوستوں کے ساھت مل و مالپ ايک دوسرے کی مالقات سے حاصل ہوتا ہے اور سفر ميں نہ ميل و ١٧٣۴٠
  مالپ خط و کتابت سے ہوتا ہے۔ 

   ۶٧٠صفحة  ٢کافی جلد  ٢۴٠صفحہ  ٧٨(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ خط و کتابت کا سب سے پہلے حضرت لقمان نے آغاز کيا اور وه ايک حبشی غالم تھے۔ ١٧٣۴١

   ۵٨صفحہ  ٢(حضرت علی عليہ السالم) بتداک الوسائل جلد 
   ٩٣باب  ۴٩۴صفحہ  ٨(قول مولف: مالحطہ ہو: وسائل الشيعہ جلد 

  خط کا جواب)٢(
  جواب دينا۔ ۔ خط کا جواب دينا اسی طرح حق ہے جس طرح سالم کو ١٧٣۴٢

   ٢٩٢٩۴(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
  ۔ خط کے جواب کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح سالم کے جواب کا ہوتا ہے۔ ١٧٣۴٣

   ٢٩٢٩٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ۔ سالم کے جواب کی طرح خط کا جوب دينا بھی واجب ہے۔ ١٧٣۴۴

   ۶٧٠صفحہ  ٢۔ کافی جلد ۴٩۴صفحہ  ٨يعہ جلد (امام جعفر صادقعليہ السالم) وسائل الش
  

   ٣٠فصل

  راز چھپانا

  اسالمی انقالب کے رازوں کا چھپانا)١(

۔ خدا کی قسم! ميں اپنے شيعوں ميں دو عادتوں کو ناپيدا ديکھنا چاہتا ہوں، خواه اس کے بدلے ميں مجھے اپنی کالئی١٧٣۴۵
  اور دوسرے رازوں کا نہ چھپانا۔ کا کچھ گوشت ہی کيوں نہ دينا پڑے۔ ايک جلد بازی 

   ۴۴خصال صدوق صفحہ  ٧٢صفحہ  ٧۵مجار جلد  ٢٢١صفحہ  ٢(امام زين العابدينعليہ السالم) کافی جلد 
۔ لوگوں کو دو باتوں کا حکم ديا گياتھا۔ جسے انہوں نے ضائع کر ديا اور دوسری باتوں ميں لگ گئے ايک صبر اور ١٧٣۴۶

  ايک رازوں کا مخفی رکھنا۔ 
   ٢٢٢صفحہ ٢امام جعفر صادقعليہ السالم) کافی جلد (

۔ سليمان بن خالد کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر سادقعليہ السالم نے مجھ سے فرمايا: "اے سليمان! تم ايسے دين ١٧٣۴٧
  کے پابند ہو جسے جو چھپائے گا خدا اسے عزت عطا فرماتا ہے اور جو فاش کرے گا خدا اسے ذليل کرے گا۔ 

   ٧٢صفحہ  ٧۵مجار االنوار جلد  ٢٢٢صفحہ ٢د کافی جل
۔ ہمارا امر (واليت) ڈھکا چھپا ہے جس پر ميثاق و پيمان ليا گيا ہے۔ لٰہذا جو اس کی ہتک کرے گا اور اسے فاش ١٧٣۴٨

  کرے گا، خدا اسے ذليل کرے گا۔ 
   ٨٣صفحہ  ٧۵۔ مجار جلد ٢٢۶صفحہ ٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) کافی جلد 

لی بن سعيد سائی کہتے ہيں کہ حضرت امام موسی کاظم عليہ السالم نے مجھے قيد خانے سے تحرير فرمايا: ۔ ع١٧٣۴٩
"ميں نے جن باتوں کے چھپانے کی خواہش کی ہے انہيں فاش نہ کرو ميں تمہيں يہ بات بھی بتا دينا چاہتا ہوں کہ تم پر 

ايسی بات نہ چھپاؤ جو اس کی دين اور دنيا کے لئے مفيد  تمہارے (مومن) بھائی کا واجب ترين حق يہ ہے کہ اس سے کسی
  ہو۔ 

   ٧٠صفحہ  ٧۵مجار االنوار جلد 
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  ۔ ہمارے رازوں کا چھپانا جہاد فی سبيل هللا ہے۔ ١٧٣۵٠
   ٨٣صفحہ  ٧٠صفحہ  ٧۵(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 

ده محبوب ہے جو سب سے زياده ديانتدار ، سب سے ۔ خدا کی قسم! ميرے اصحاب ميں سے مجھے وه شخص زيا١٧٣۵١
  زياده فقيہ اور ہماری احاديث کو سب سے زياده چھپانے واال ہے۔ 

   ٧۶صفحہ  ٧۵(امام محمد باقرعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
ی ہے ۔ يہ بات صرف معرفت اور واليت تک محدود نہيں بلکہ ان کے رازوں کو ان لوگوں سے چھپانا بھی ضرور١٧٣۵٢

جو اس بات کے اہل نہيں ہيں۔ بس تمہارے لئے يہی بات کافی ہے کہ جو بات ہم کہيں تم بھی وہی کہو اور جس پر ہم خاموش 
  رہيں تم بھی اپنی زبان کو بند رکھو۔ 

   ٧٧(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار جلد 
  ادت و خوش بختی کا حصہ ہے۔ ۔ خاموشی ميں قدرومنزلت ہے، سکوت ميں سالمتی ہے اور رازداری سع١٧٣۵٣

   ۶٨صفحہ  ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  (قوِل مولف: مالحظہ ہو: عنوان "تقيہ" 

  انقالبی رازوں کا ظاہر کرنا)٢(
  ۔ جو ہماری احاديث کے راز فاش کرے گا تو وه ايسا گويا کسی نے ہمارے حق کا انکار کر ديا۔ ١٧٣۵۴

   ٧۵مجار االنوار جلد  ٣٧٠صفحہ  ٢يہ السالم) کافی جلد (امام جعفر صادقعل
  ۔ جو ہماری احاديث کے راز فاش کرے گا وه ہمارے قتل خطا کا نہيں قتل عمد کا مرتکب ہو گا۔ ١٧٣۵۵

   ٨۵صفحہ  ٧۵مجار االنوار جلد  ٣٧٠صفحہ  ٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) کافی جلد 
ومتيں قرار دی ہيں: ايک آدم کی ۔ جو خدائی حکومت ہے۔ اور ايک ابليس کی۔ ۔ خداونِد متعال نے دين کی دو حک١٧٣۵۶

چنانچہ جب هللا چاہتا ہے کہ اس کی اعالنيہ طور پر عبادت کی جائے تو وه آدمعليہ السالم کی حکومت ہوتی ہے اور جب 
ے۔ پس جس بات کو خدا چھپانا چاہے چاہتا ہے کہ اس کی غير اعالنيہ طور پر عبادت کی جائے تو وه ابليس کا دورانيہ ہوتا ہ

  اور کوئی اسے فاش کرے تو وه دين سے خارج ہو جائے گا۔ 
   ٣٧٢صفحہ  ٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) کافی جلد 

  ۔ جو ہماری حديث کے راز فاش کرے گا هللا تعالٰی اس سے ايمان سلب فرما لے گا۔ ١٧٣۵٧
   ٨۵صفحہ ٧۵د (امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جل

۔ راز کو فاش کرنے واال، شک و شبہ ميں پڑنے واال ہوتا ہے اور اسے نااہل کے سامنے بيان کرنے واال، منکر ہوتا ١٧٣۵٨
  ہے۔۔ 

   ٨٨صفحہ ٧۵(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
ہيں بہايا ہو گا، اور اسے ايک ۔ قيامت کے دن ايک ايسے بندے کو محشور کيا جائے گا جس نے کسی کا خون ن١٧٣۵٩

سينگی (پچھنے لگانے والے آلے) کی مانند يا اس سے کچھ بڑی چيز دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ يہ ہے تمہارا وه 
حصہ جو تم نے فالں کا خون بہايا تھا۔ وه عرض کرے گا "خدايا! تو اچھی طرح جانتا ہے کہ جس وقت تو نے ميری روح 

تک ميں نے کسی کا خون نہيں بہايا تھا" خداوند فرمائے گا: "تمہاری بات صحيح ہے ليکن تو نے قبض کی تھی اس وقت 
فالں شخص سے اس اس قسم کی روايت سنی تھی پھر تو نے وہی بات دوسروں کو بيان کی اور يہی بات فالں ظالم تک جا 

  ے اور يہی تيرا حصہ ہے" پہنچی جس کی وجہ سے اسے اس نے قتل کر ديا۔ لٰہذا اس کا خون تيرے ذمہ ہ
   ٨۵صفحہ  ٧۵(امام محمد باقرعليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ خداونِد عالم کے اس قو: "ذالک بانھم کا نواايکفرون بٰاٰيت هللا ويقتلون االنبياء بغيرحق" ١٧٣۶٠
کے ) ١١٢ے تھے۔۔(آل عمران /يعنی يہ اس لئے کہ وه هللا کی نشانيوں سے انکار کرتے تھے اور انبياء کو ناحق قتل کرت

بارے ميں فرمايا: "وهللا! ان لوگوں نے نہ تو انبياء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کيا تھا اور نہ ہی ان پر تلواروں کے وار کئے 
تھے بلکہ وه ان کی باتوں کو سنتے تھے اور انہيں ظاہر کر ديتے تھے جس کی وجہ سے لوگ انہيں پکڑ کر قتل کر ديتے 

  تھے۔۔۔" 
   ٨٧صفحہ  ٨۶صفحہ ٧۵امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد (

۔ ابوجعفر بن نعمان احول کو حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم نے جو نصيحتيں فرمائيں ان ميں سے ايک يہ بھی ١٧٣۶١
ک خدائی راز ہے۔۔۔ لٰہذا جلدبازی ہے کہ: "اے فرزنِد نعمان! عالم تمہيں ہر وه بات نہيں بتا سکتا جو وه جانتا ہے کيونکہ يہ اي
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سے کام نہ لو، اس لئے کہ بخدا يہ صورت حال تين مرتبہ پيدا ہو چکی ہے ليکن تم نے اسے فاش کر ديا جس کی وجہ سے 
  خدا نے اسے تاخير ميں ڈال ديا۔ خدا کی قسم تمہارا کوئی راز ايسا نہيں ہوتا جسے تمہارا دشمن تم سے بہتر نہ جانتا ہو۔۔" 

   ٢٨٩صفحہ ٧٨االنوار جلد مجار
۔ ابوبصير کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم سے بہت سی حديثوں کے بارے ميں سوال کيا ١٧٣۶٢

تو آپعليہ السالم نے فرمايا: "کيا تم نے کبھی کوئی بات مجھ سے چھپائی ہے؟" ميں اسی لوح ميں پڑ گيا۔ جب امام نے ميری 
فرمايا: "جو باتيں تم نے اپنے لوگون سے بيان کی ہيں اس ميں کوئی حرج نہيں ليکن جو غيروں کو بتاتے يہ کيفيت ديکھی تو

  ہو وه راز ہوتے ہيں جو فاش کرتے ہو۔" 
   ٧۵صفحہ ٢مجار االنوار جلد

  خوش قسمت ہے گمنام انسان)٣(
تو پہچانتا ہے ليکن لوگ نہيں  ۔ حضرت رسول کريم فرماتے ہيں: "خوشخبری ہے گمنام شخص کيلئے جسے خدا١٧٣۶٣

جانتے۔ اس قسم کے لوگ ہدايت کے چراغ اور علم کے سرچشمہ ہوتے ہيَں هللا تعالٰی انہی کی وجہ سے تاريک فتنوں کو دور
  کرتا ہے۔ وه نہ تو رازوں کو فاش کرتے ہيں اور نہ ہی رياکار بنا کار ہوتے ہيں۔ 

   ٧٢۔ صفحہ ٧٨جلد  ٧٩صفحہ  ٧۵لد (امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار ج
۔ حضرت اميرعليہ السالم فرماتے ہيں ہر اس گمنام بنده کے لئے خوشخبری ہے جس کی کوئی پروا نہيں کرتا۔ وه تو ١٧٣۶۴

لوگوں کو جانتا ہے ليکن لوگ اسے سے واقف نہيں ہوتے۔ هللا تعالٰی اسے اپنی رضا و خوشنودی سے آگاه فرما ديتا ہے۔ 
  ہدايت کے چراغ ہوتے ہيں۔  ايسے ہی لوگ

   ٨١صفحہ  ٧۵(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
۔ ہر گمنام انسان خوش قسمت ہوتا ہے جو لوگوں سے واقف ہوتا ہے۔ اور خدا اپنی رضا وخوشنودی کے ساتھ اسے ١٧٣۶۵

کرتے ہيں اور نہ ہی جفا کار و رياکار  پہچانتا ہے۔ ايسے لوگ ہدايت کے چراغ ہوتے ہيں جو نہ تو کبھی رازوں کو فاش
  ہوتے ہيں۔ خداونِد عالم انہيں ہر قسم کے تاريک اور آشوب فتنوں سے نجات عطا فرمتا ہے۔ 

   ٨٨٢٢(امام علی عليہ السالم) کنزالعمال حديث 
ہم نشينی  ۔ ہر گمنام شخص کيلئے خوشخبری ہے جو لوگوں کو پہچانتا ہے اور اپنے ظاہری بدن کے ساتھ ان کی١٧٣۶۶

اختيار کئے رہتا ہے ليکن اپنے دل کے ساتھ ان کے اعمال کا موافق وه لوگوں کو ظاہری طور پر جانتا ہے ليکن لوگ اسے 
  باطنی طور پر نہيں جانتے۔ 

   ٢٧ ٢صفحہ  ۶٩۔ جلد  ٧٠صفحہ  ۶٩صفحہ  ٧۵(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
اک گھٹا ٹوپ اور شکوک و شبہات ميں ڈال دينے والے فتنے رونما ہوں گے۔ جن ميں ۔ "ميرے بعد بہت ہی خطرن١٧٣۶٧

  صرف گمنام لوگ ہی باقی ره جائيں گے۔" 
   ٧٠صفحہ  ٧۵(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ خوش قسمت ہی ايسا گمنام شخص جو لوگوں کو اس سے پہلے جان ليتا ہے کہ لوگ اسے جان پائيں۔ ١٧٣۶٨
   ١١٠صفحہ  ٧٠مام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد(ا

۔ شرير لوگوں کے ساتھ ان کے طور طريقوں ميں ملے جلے ہوتا کہ ان کے شر سے محفوظ رہو اور اپنے اعمال ١٧٣۶٩
  کے ساتھ ان سے جدا رہو تاکہ ميں شمار نہ ہونے لگو۔ 

   ١٩٩صفحہ ٧۴(امام رسول اکرم) مجار االنوار جلد
  لوگوں کے ساتھ جسمانی طور پر ملے جلے رہو اور اعمال و دل کے ساتھ ان سے جدا رہو۔  ۔١٧٣٧٠

  ٧٩صفحہ  ٢(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم
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   ٣١فصل

  کذب (جھوٹ)

   قرآن مجيد:
   )٣٠/٣١واجتنبوا قول اطزور ۔۔۔۔۔ حنفاء هللا ۔۔۔۔۔ (حج/

  
   حديث شريف:

   ٢۔ جھوٹ يہ ہوتا ہے کہ گفتگو کو اس جگہ سے ہٹا ديا جائے جو خدا نے مقرر فرمائی ہے۔ #١٧٣٧١
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ۔ سچائی، امانت ہے اور جھوٹ، خيانت ہے۔ ١٧٣٧٢
   ٢۶١صفحہ  ٧٢(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

۔ يہ بہت بڑا خيانت ہو گی کہ تم اپنے کسی بھائی کو کوئی بات بيان کرو اور وه تمہاری بات کو سچ مان لے ليکن تم ١٧٣٧٣
  رہے ہو۔  اس سے جھوٹ کہہ

۔ اسے ابوداود نے روايت کياہے۔ ۵٩۶صفحہ  ٣۔ الترغيب و الترہيب جلد  ٩٢(حضرت رسول اکرم) تنبہ الخواطر صفحہ 
   ۵٩۵صفحہ 
  ۔ سچائی اور امانت بہت کم ہوتی ہيں اور جھوٹ و خيانت بہت زياده۔ ١٧٣٧۴

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  جھوٹی ہو۔ ۔ بدترين بات وه ہوتی ہے جو ١٧٣٧۵

   ٨۴(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
  ۔ جھوٹی زبان بہت بڑی خطاکار ہوتی ہے۔ ١٧٣٧۶

   ٨٢٠٣(حضرت رسول اکرم) کنزل العمال حديث 
  ۔ خدا کے نزديک بہت بڑی خطا کار ہر وقت جھوٹ بولنے والی زبان ہوتی ہے۔ ١٧٣٧٧

   ٢۴٣ہ صفح ۵(حضرت علی عليہ السالم) حجة البيضاء جلد 
۔ ايمان اسی چيز کا نام ہے کہ جہاں تمہارے لئے سچائی باعِث نقصان ہو اسے جھوٹ پر ترجيح دو، خواه وه تمہارے١٧٣٧٨

  فائده کا باعث ہو رہا ہو۔ 
   ۴۵٨(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

کے لئے۔۔ اور جھوٹ سے عليحدگی کو  ۔ هللا نے ايمان کا فريضہ عائد کيا ہے شرک کی آلوديگيوں سے پاک کرنے١٧٣٧٩
  سچائی کا شرف آشکارا کرنے کے لئے۔ 

   ٢۵٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
  ۔ خدا کی قسم ميں نے کوئی بات پر دے ميں نہيں رکھی اور نہ ہی کبھی کذب بيانی سے کام ليا ہے۔ ١٧٣٨٠

   ١۶(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
۔ دروغ گوئی سے اجتناب کرو کيونکہ پراميد رکھنے واال اس کی تالش ميں لگا رہتا ہے اور ہر ڈرنے واال اس سے ١٧٣٨١

  دور بھاگتا ہے۔ 
   ٢۴۶صفحہ  ٧٢(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

جہنم ميں (لے جاتی)  ۔ کذب و دروغ سے دور بھاگو کيونکہ يہ (فق و) فجور کے ساتھ قوم ہے اور يہ دونوں چيزيں١٧٣٨٢
  ہيَن 

  اسے ابن حبنان نے روايت کيا ہے۔  ۵٩١صفحہ  ٣الترغيب والترہيب جلد  ٩٢(حضرت رسول اکرم) تنبيہ الخواطر صفحہ 
  ۔ جھوٹ سے پرہيز کرو اس لئے کہ يہ فق و فجور تک لے جاتا ہے اور يہ دونوں جہنم ميں (لے جاتے) ہيں۔ ١٧٣٨٣

  اسے طبرانی نے کتاب الکبير ميں روايت بھی کيا ہے۔  ۵٩٢صفحہ  ٣لترہيب جلد (حضرت رسول اکرم) الترغيب وا
  ۔ عقلمند وه ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے خواه اس ميں اس کی اپنی ذاتی خواہش ہی کويں نہ ہو۔ ١٧٣٨۴

   ٣٠۵صفحہ  ٧٨(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ ۔ کذب بيانی بہت بڑا سود ہے١٧٣٨۵
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   ٢۶٣صفحہ ٧٣(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 
۔ جب بنده جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتہ اس سے ايک ميل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ١٧٣٨۶

  ہے۔ 
ز اسے احمد، بزاز اور ابن حبان نے بھی روايت کيا ہے، کن ۵٩٧صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب والترہيب جلد 

   ٨٢١۶۔  ۵٢٠٢العمال حديث 
۔ جب کوئی بنده ايک جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ايسی بدبو اٹھتی ہے جس سے فرشتہ ايک ميل تک دور ہو جاتا ١٧٣٨٧

  ہے۔ 
   ٣۵٧صفحہ  ۶(حضرت رسول اکرم) شرح ابن ابی الحديد جلد 

  ۔ دروغ باقی نفاق کے دروازوں ميں سے ايک دروازه ہے۔ ١٧٣٨٨
   ٨٢١٢کنزالعمال حديث  ٩٢) تنبيہ الخواطر صفحہ (حضرت رسول اکرم

۔ تم جانتے ہی ہو کہ رسول هللا (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) سے قريب کی عزيزداری اور مخصوص قدرومنزلت نے ١٧٣٨٩
سی بات ميرا مقام ان کے نزديک کيا تھا۔ ميں بچہ ہی تھا کہ انہوں نے مجھے گود ميں لے ليا تھا۔۔ انہوں نے نہ تو ميری ک

  ميں جھوٹ کا شائبہ پايا، نہ ميرے کسی کام ميں لغزش و کمزوری ديکھی۔ 
   ١٩٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

۔ يقينا وه شخص اس بات کی طرف خود کو نسبت ديتا ہے جو اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ خود شيطان کو بھی اس ١٧٣٩٠
  کے جھوٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

   ٢۶٠صفحہ  ٧٢صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد  (امام جعفر
۔ لوگوں کو باتوں ميں نقمہ نہ ديا کرو۔ ورنہ وه جھوٹ بولنے پر اتر آئيں گے کيونکہ پسران يعقوبعليہ السالم کو ١٧٣٩١

جھے خوف ہے معلوم نہيں تھا کہ بھيڑيا بھی انسان کو کھا جاتا ہے۔ ليکن جب حضرت يعقوبعليہ السالم نے ان سے کہا کہ م
تو انہوں نے بھی وہی کہا کہ يوسف عليہ السالم کو بھيڑيا) ١١٣کہ کہيں (يوسف عليہ السالم کو) بھڑيا نہ کھا جائے۔ (يوسف/

  کھا گيا ہے۔ 
   ٨٢٢٨(حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )) کنز العمال حديث 

  اپسنديده ترين عادت، جھوٹ ہے")۔ ٍ◌ (قوِل مولف: مالحظہ ہو: باب "نبوت" "خدا کے نزديک ن

  جھوٹ پست ترين عادت ہے)٢(
  ۔ جھوٹ بہت بری عادت ہے۔ ١٧٣٩٢

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ اپنا دن جھوٹ سے آلود نہ کرو، کيونکہ يہ گھٹيا عادت ہے ايک طرح کی برائی ہے۔ اور پستی کی ايک قسم ہے۔ ١٧٣٩٣

   ۶۴صفحہ  ٧٨االنوار جلد (حضرت علی عليہ السالم) مجار 
  ۔ جھوٹ قبيح ترين چيز ہے۔ ١٧٣٩۴

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ قبيح ترين عادت جھوٹ ہے۔ ١٧٣٩۵

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ جھوٹ اور نفاق بری عادتيں ہيں۔ ١٧٣٩۶

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ جھوٹ بہت بری خصلت ہے۔ ١٧٣٩٧

  ضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم (ح
  ۔ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی خصلت بری نہين ہے۔ ١٧٣٩٨

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
   ٢۵٩صفحہ  ٧٢۔ جھوٹ سب برائيوں سے بڑی برائی ہے۔(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد ١٧٣٩٩

  جھوٹ اور ايمان)٣(
   قرآن مجيد:



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

 
 

   )١٠۵۔۔۔۔۔۔ ٰباٰيت هللا ۔ (نحل/افما نعيری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  

  ترجمہ: 
  جھوٹ تو وہی لوگ افترا کرتے ہيں جو اس کی نشانيوں پر ايمان نہيں الئے۔ 

  
   حديث شريف:

۔ صفوان بن سليم روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا سے پوچھا گيا: "يا رسول هللا! کيا مومن بزلد ہو سکتا ١٧۴٠٠
ہوا: "کيا مومن نجيل ہو سکتا ہَے" فرمايا: "ہاں!" پھر پوچھا گيا: "کيا مومن دروغ گو ہو سکتاہے؟" فرمايا: "ہاں!" پھر سوال 

  ہے؟" فرمايا: "نہيں!" 
  اسے مالک نے بھی روايت کيا ہے۔  ۵٩۵صفحہ  ٣الترغيب والترہيب جلد 

  ۔ ابو درأ نے پوچھا: "يارسول هللا! کيا مومن چوری کر سکتا ہے؟" ١٧۴٠١
  يسا ہو سکتا ہے"۔ پوچھا: "کيا مومن زانی ہو سکتا ہے؟" فرمايا: "کبھی ا

  فرمايا: "ہاں! خواه اسے ابودردا اچھا نہ بھی سمجھے!" کہا: "کيا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟" 
فرمايا: "جھوٹ تو وہی لوگ افترا کرتے ہيں جو ايمان نہيں رکھتے ياد رکھو! بنده لغزش کھا کر سنبھل جاتا ہے اور اپنے 

  رف رجوع کر کے توبہ کرتا ہے تو خداوند تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما ليتا ہے" رب کی ط
   ٨٩٩۴کنز العمال حديث 

 ۔ حسن بن محبوب کہتے ہيں کہ ميں نے امام جعفر صادقعليہ السالم سے دريافت کيا "کيا مومن بخيل بھی ہوتا ہے؟" ١٧۴٠٢
  وتا ہے؟ "فرمايا: نہيں اور نہ ہی وه خائن ہوتا ہے" فرمايا: "ہاں" ميں نے پھر پوچھا: "کيا جھوٹا بھی ہ

  پھر فرمايا: "مومن ہر عادت کو اپنا سکتا ہے ليکن جھوٹ و خيانت کو نہيں" 
  ۔ مومن ہر عادت ميں ڈھل سکتا ہے سوائے خيانت و جھوٹ کے۔ ١٧۴٠٣

  ۔ اسے احمد نے بھی روايت کيا ہے ٩۵صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب والترہيب جلد 
  ۔ جھوٹ سے اجتناب کرو کيونکہ يہ ايمان سے دور کر ديتا ہے۔ ١٧۴٠۴

   ٨١٠۶(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
۔ جھوٹ سے دور رہو کيونکہ يہ ايمان سے دور کر ديت اہے، راست گو انسان نجات اور شرافت کے کنارے پر ہوتا ١٧۴٠۵

  ہے جبکہ دروغ گو تباہی و ذلت کے کنارے پر۔ 
   ٧۶نہج البالغہ خطبہ  ٣۵۴صفحہ  ۶علی عليہ السالم) شرح ابن ابی الحديد جلد (حضرت 

نيز اس کتاب ميں ہے: "سچا آدمی نجات و شرافت کی راه پر ہوتا ہے اور جھوٹ انسان ہالکت ٩صفحہ  ٧٨مجار االنوار جلد 
  و ذلت کے کنارے پر" 

  ۔ جھوٹ ايمان کی خرابی ہے۔ ١٧۴٠۶
   ٢۴۶صفحہ  ٧٢الم) مجار االنوار جلد (امام محمد باقرعليہ الس

  ۔ دروغ بيانی کی کثرت ايمان کو صفحة ہستی سے مٹا ديتی ہے۔ ١٧۴٠٧
   ٢۵٩صفحہ  ٧٢(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 

۔ ايک شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت ميں حاضر ہو کر سوال کيا: "يارسول هللا! جنت (ميں جانے) کا ١٧۴٠٨
صدق اور راستگوئی جب بنده سچ بولتا ہے تو نيکی کا عمل بجا التا ه اور نيکی کا عمل بجا النے سے کونسا عمل ہے؟ "

  مومن بن جاتا ہے مومن بن جانے سے بہشت ميں جاپہنچتا ہے" 
ناس نے پھر پوچھا: "يارسول هللا! جہنم (ميں جانے) کا کونسا عمل ہے؟" فرمايا: "جھوٹ جب بنده جھوٹ بولتا ہے تو فاجر ب

  جاتا ہے، جب فاجر بن جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر بن جات اہے تو جہنم ميں جا پہنچتا ہے" 
  اسے احمد نے روايت کيا ہے  ۵٩٢صفحہ  ٣الترغيب والترہيب جلد 

  (قول مولف: مالحظہ ہو باب "سچ" "سچ اور ايمان" 

  جھوٹ پر برائی کی چابی ہے)۴(
نے برائی کے لئے کچھ تالے بنائے ہيں جن کی چابی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر  ۔ خداونِد عّزوّجل١٧۴٠٩

  ہے۔ 
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   ٢٣۶صفحہ  ٧٢(امام محمد باقرعليہ السالم) جلد 
   ٢۶٢صفحہ  ٧٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار جلد 

  نايا ہے۔ ۔ سب خبائتوں کو ايک گھر ميں بند کر ديا گيا ہے، اور اس کی چابی جھٹ کو ب١٧۴١٠
   ٢۶٣صفحہ  ٧٢، جلد  ٣٧٧صفحہ ٧٨جلد  ٢۶٣صفحہ  ٧٢(امام حسن عسکريعليہ السالم) مجار جلد 

يارسول هللا! ميں چار برائيوں ميں گھرا ہوا ہوں، ’۔ کسی شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت ميں عرض کيا: ١٧۴١١
  ميں انہيں ترک کر دونگا"  زنا، شراب، چوری اور جھوٹ، ان ميں سے جس کے متعلق آپ فرمائيں گے،

فرمايا: "جھوٹ بولنا چھوڑ دو!" چنانچہ جب وه شخص واپس ہو گيا اور زنا کا اراده کيا تو (دل ميں) کہا: "مجھ سے رسول 
خدا اس بارے ميں پوچھيں گے اگر ميں نے انکار کيا تو اپنے پيمان کو توڑوں گا اور اگر اقرار کروں گا تو "خدا کا سزاوار 

" اسی طرح چوری کے اراده پر اور پھر شراب نوشی کے بارے ميں بھی اس نے اسی طرح فکر کی۔ آخر کار آپ بنوں گا
کی خدمت ميں پھر حاضر ہوا اور عرض کيا: "ميرے لئے گناه کے سارے راستے کھلے تھے ليکن ميں نے سب گناہوں کو 

  ‘ ترک کر ديا ہے
   ٢۶٢ة صفھ ٧٢مجار جلد  ٣۵٧صفحہ  ۶شرح ابن الحديد جلد 

  ۔ جھوٹ (انسان کو) گناه تک لے جاتا ہے اور گناه جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ١٧۴١٢
   ٨٢١٧(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  برائيوں کی چابياں)  ١٩٧٣(قول مولف: مالحظہ ہو "شر" باب 

  مذاق ميں بھی جھوٹ نہ بولو)۵(
جنت کے گھر کا اس شخص کے لئے ضامن ہون، جو برحق  ۔ ميں نچلی جنت، درميانی جنت اور بلند درجے کی١٧۴١٣

ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے کو اور ہنسی مذاق ميں جھوٹ بولنے کو ترک کر دے اور اس کے لئے بھی جو اچھے 
  اخالق کا مالک ہو۔ 

   ٢۶١صفحہ  ٧٢(حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )) مجار االنوار جلد 
اس وقت تک ايمان کا مزه نہيں چکھ سکتا جب تک ہنستی مذاق اور صحيح معنوں ميں جھوٹ کو رک ۔ کوئی بنده ١٧۴١۴

  نہيں کرے گا۔ 
   ۵۵صفحہ  ٧٨۔ جلد ٢۶٢۔ صفحہ  ٢۴٩صفحہ  ٧٢(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

اسب نہيں کہ انسان اپنے لڑکے ۔ جھوٹ مناسب نہيں خواه سچ مچ کا ہو يا ہنسی مذاق کا۔ اسی طرح يہ بات بھی من١٧۴١۵
سے کوئی وعده کرے ليکن اسے پورا نہ کرے، کيونکہ سچائی نيکی کی طرف اور نيکی جنت تک لے جاتی ہے جبکہ 

  جھوٹ برائی کی طرف اور برائی جہنم تک لے جاتی ہے۔ 
   ٨٢١٧(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

ہيں ه، اور نہ ہی يہ بات مناسب ہے کہ کوئی اپنی بچی سے کوئی وعده ۔ جھوٹ سچ مچ کا ہو يا ہنسی مذاق کا جائز ١٧۴١۶
  کر کے اسے پورا نہ کرے کيونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ه اور فجور جہنم تک جا پہنچاتا ہے۔۔۔ 

   ٢۵٩صفحہ  ٧٢(حضرت علی عليہ السالم) مجارا االنوار جلد 
زند سے فرمايا کرتے تھے: "جھوٹ خواه چھوٹا ہو يا بڑا دونوں سے ۔ حضرت امام زين العابدينعليہ السالم اپنے فر١٧۴١٧

پرہيز کرو۔ چاہے ہنسی مذاق کی صورت ہو يا سچ انداز ميں کيونکہ جب انسان چھوٹ اسا جھوٹ بولتا ہے تو اس ميں بڑے 
  جھوٹ کی جرأت پديا ہو جاتی ہے۔ 

   ٢٣۵صفحہ  ٧٢(حضرت علی عليہ السالم) مجاراالنوار جلد 
اس شخص کے لئے بہت بڑی سزا ہے جو باتوں باتوں ميں اس لے جھوٹ بولتا ہے کہ اس سے لوگ ہنسيں اس ۔ ١٧۴١٨

  کے لئے عذاب ہے بڑی سزا ہے۔ 
   ٩٢ثبيہ الخواطر صفحہ  ٨٢١۵(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

   ١۴٠باب  ۵٧۶صفحہ  ٨(قول مولف: مالحظہ ہو: الشيعہ جلد 

  چھوٹا سا جھوٹ)۶(
اسماء بنت عميس کہتی ہيں کہ ام المومنين حضرت عائشہ کو (عروسی کے لئے) بنايا سنوارا اور پھر حضرت ۔ ١٧۴١٩

رسالتماب (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) کی خدمت ميں لے آئی اس وقت ميرے ساتھ کچھ دوسری خواتين بھی تھيں۔ خدا کی 
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الہ تھا، آپ نے کچھ دودھ نوش فرميا پھر وه حضرت قسم! اس وقت آنحضرت کے پاس غذا کے لئے دودھ کا صرف ايک پي
  عائشہ کو ديديا تاکہ اسے پئيں۔" 

  حضرت عائشہ فرماتی ہيں: "مجھے عورتون کی وجہ سے شرم محسوس ہوئی" 
  حضرت اسماء کہتی ہيں: "ميں نے حضرت عائشہ سے کہا: رسول خدا کے ہاتھ کو واپس نہ ہٹاؤ، اور پيالہ لے لو" 

ہيں کہ "ميں نے بڑی شرم کے ساتھ وه پيالہ ليا اور اس ميں سے کچھ پيا"۔ اس پر آنحضرت نے انہيں  حضرت عائشہ کہتی
فرمايا: "ہميں اس کی طلب نہيں ہے!" آپ نے فرمايا: "بھوک اور جھوٹ کو ايک جگہ اکٹھا نہ کرو، کيونکہ انسان کا جھوٹ 

  ٹ" لکھ ديا جاتا ہے۔ لکھ ليا جاتا ہے حتی کہ چھوٹے موٹے جھوٹ کو بھی "چھوٹا جھو
   ٢۵٨صفحہ  ٧٢مجاراالنوار جلد 

۔ اسماء بنت يزيد کہتی ہيں ميں نے حضرت رسول خدا سے پوچھا: "يارسول هللا! ہم ميں سے کسی عورت کو کسی ١٧۴٢٠
ا: چيز کی خواہش ہوتی ہے ليکن وه کہتی ہے کہ مجھے اس کی طلب کی نہيں ہے" تو کيا يہ بھی جھوٹ شمار ہو گا؟" فرماي

  "جھوٹ کو جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے، حتی کہ چھوٹے سے جھوٹ کو بھی چھوٹا جھوٹ لکھا جاتا ہے" 
   ۵٩٧صفحہ  ٣اے احمد ابن ابی اال نيا اور بيہقی نے بھی روايت کيا ہے۔ مالحظہ ہو: الترغيب والترہيب جلد 

ميں تشريف فرما تھے کہ اتنے ميں ميری ۔ عبدهللا بن عامر کہتے ہيں کہ ايک مرتبہ حضرت رسول خدا ہمارے گھر ١٧۴٢١
والده نے مجھے باليا اور کہا: آؤ تمہيں ايک چيز دوں! آنحضرت نے ان سے کہا: "اسے کيا دنيا چاہتی ہو؟" کہا: "کھجور کا 

  ايک دانہ!" آنحضرت نے فرمايا: "اگر تم اسے کچھ نہيں د و گی تو يہ تمہارے لئے جھوٹ لکھا جائے گا" 
  ۔ اسے ابوداؤد اور بيہقی نے بھی روايت کيا ہے۔ ۵٩٨صفحہ  ٣يب جلد الترغيب والترہ

  ۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ه کہ وه ہر سنی سنائی بات کو بيان کر دے۔ ١٧۴٢٢
   ٨٢٠٩۔  ٨٢٠٨(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 

  ے سنو اسے دوسروں کو بيان کر دو۔ ۔ تمہارے جھوٹا ہونے کے لئے يہی کافی ہے کہ جو کسی س١٧۴٢٣
   ٣۶٢(حضرت رسول اکرم) تبنيہ الخواطر صفحہ 

۔ حارث ہمدانی کے نام امير المومنين عليہ السالم کے مکتوب سے اقتباس۔۔ جو کسی سے سنو وه سب کچھ لوگوں کو ١٧۴٢۴
  بيان نہ کر دو، کيونکہ جھوٹا ہونے کے لئے يہی کافی ہے۔" 

  صفحہ  ٢مجار االنوار جلد  ۴١صفحہ  ١٨شرح ابن ابی الحديد جلد  ۶٩نہج البالغہ مکتوب 
  ۔ انسان کے گناہگار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وه جو کچھ سنے سب کو بيان کر دے۔ ١٧۴٢۵

   ٨٢٢۴۔ ٨٢٠٧(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 

  دروغ گوئی کے اسباب)٧(
  وه اپنے اندر کوئی رسوائی و کمزوری محسوس کرتا ہے۔ ۔ کوئی شخص اس لئے جھوٹ بولتا ہے کہ ١٧۴٢۶

   ٨٢٣١٢(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
۔ کوئی جھوٹا، اس لئے جھوٹ بولتا ہے کہ وه اپنی اندر رسوائی و کمزوری پاتا ہے، اور کسی سے ٹھٹھا مذاق اس ١٧۴٢٧

  صل ہو۔ لئے کرتا ہے جن کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے ان سے اسے اطمينان حا
   ٢١٢صفحہ  ٧٧(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 

  ۔ جھوٹ کا سبب بہت برا سبب ہوتا ہے۔ ١٧۴٢٨
   ٢١٢صفحہ  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ جھوٹا انسان ذليل اور پست ہوتا ہے۔ ١٧۴٢٩
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  دہانے پر کھڑا ہوتا ہے۔  ۔ جھوٹا آدمی تباہی و ذلت کے١٧۴٣٠
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  (قول مولف: مالحظہ ہو: باب "کبر" باب "تکبر کا سبب" 
  نيز: باب "نفاق" نفاق کا سبب نيز باب "جھوٹ کا ثمره") 

  کذاب (بہت بڑا جھوٹا))٨(
السالم سے پوچھا "کذاب (بہت بڑا چھوٹا  ۔ عبدالرحمان بن حجاج کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادقعليہ١٧۴٣١
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وه ہوتا ہو جو کسی بات ميں جھوٹ بولے؟" فرمايا: "نہيں! ايسا تو ہر شخص ميں ہوتا ہے بلکہ کذاب وه ہوتا ہے جو کسی 
ميں جھوٹ بولے؟" فرمايا: نہيں! ايسا تو ہر شخص ميں ہوتا ہے بلکہ کذاب وه ہوتا ه جو (بات بات ميں جھوٹ بولے اور) 

  وٹ اس کی عادت بن چکی ہو۔" جھ
   ٢۴٨صفحہ  ٧٢مجار االنوار جلد 

۔ تم ميں سے شخص اس قدر جھوٹ بولے کہ اس کے دل ميں سوئی کی نبوک کے برابر بھی سچ کی جگہ باقی نہ ١٧۴٣٢
  رہے تو وه خدا کے نزديک "کذاب" لکھ ديا جاتا ہے 

   ٢٠٩صفحہ  ٧٢(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ انسان جھوٹ بولتے بولتے اس حد تک جا پہنچتا ہے کہ خدا اسے "کذاب" لکھ ديتا ہے۔ ١٧۴٣٣

   ٢٣۵صفحہ  ٧٢(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
۔ بنده ہميشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اسے استعمال ميں التا رہتا يہاں تک کہ اسے خدا کے نزديک کذاب (بہت بڑا ١٧۴٣۴

  ديا جاتا ہے۔ جھوٹا) لکھ 
   ٩٢(حضرت رسول اکرم) تنبيہ الخواطر صفحہ 

۔ بنده ہميشہ جھوٹ بولتا اور اسے اس حد تک استعمال ميں التا ہے کہ اس کے دل ميں سياه نقطہ پيدا ہو جاتا ہے وه ١٧۴٣۵
وں (کی فہرست) نقطہ جھوٹ کی وجہ سے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس کا سارا دل سياه ہو جاتا ہے پھر خدا کے ہاں جھوٹ

  ميں لکھ ديا جاتا ہے۔ 
  اسے امام مالک نے بھی موطا ميں ذکر کيا ہے۔  ۵٩٢صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الگرغيب والترہيب جلد 

۔ کذاب کی ايک نشانی يہ بھی ہے کہ تمہيں زمين و آسمان اور مشرق و مغرب کی باتيں تو بتائے گا ليکن جب اس ١٧۴٣۶
  وچھو تو اس کے پاس کوئی جواب نہيں ہوتا۔ سے حالل و حرام کی بات پ

   ٣۴٠صفحہ  ٢۔ جلد ٢۴٨صفحہ  ٧٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار جلد 
  ۔ کسی موثق شخص کی طرف سے کوئی بات بيان نہ کرو ورنہ تم کذاب قرار پاؤ گے۔ ١٧۴٣٧

   ١٠صفحہ ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
ضح دالئل سے ہالکت و تباه ہوتا ہے ليکن اپنے پيروکاروں کو شبہات کی وجہ سے برباد کرتا ہے۔ ۔ کذاب خود تو وا١٧۴٣٨

   ٢٣٩صفحہ  ٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) کافی جلد 
  ۔ کذاب کے علم سے کوئی بھالئی ميں نہيں ہوتی۔ ١٧۴٣٩

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  جھوٹ کا ثمره)٩(
   قرآن مجيد:

   )٣ ال يھدمن ھو ٰکذب کفار۔ (زمر /ان هللا
  

  ترجمہ: 
  بے شک هللا تعالٰی اس شخص کو ہدايت نہيں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ 

   )٢٨ان هللا اليھدومن ھو صرف کذاب۔ (مومن/
  

  ترجمہ: 
  بے شک هللا تعالٰی اس کو ہدايت نہيں کرتا جو حد سے گزرا ہوا اور بہت جھوٹا ہو۔ 

   )٧٧۔۔۔۔۔۔۔۔ بما کانوا يکذبون۔ (برائت/فاعقبھم ۔۔۔۔۔۔۔۔
  

  ترجمہ: 
پس اس کے خمياه ميں هللا نے ان کے دلوں ميں اس دن تک کے لئے نفاق ڈال ديا جب وه اس سے مليں گے بسبب اس وعده 

  خالفی کے جو انہوں نے هللا سے کی اور سبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ 
  

   حديث شريف:



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

 
 

  رسوائی اور آخرت ميں عذاب ہے۔ ۔ جھوٹ کا ثمره دنيا ميں ١٧۴۴٠
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  ۔ يقينا جھوٹ منہ کا الکر ديتا ہے۔ ١٧۴۴١
  اسے ابويعلے، طبرانی اور حبان نے بھی روايت کيا ہے۔  ۵٩۶صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب والترہيب جلد 

  جائے گی۔ ۔ جھوٹ مت بوال کرو کہ اس سے تمہاری آبرو ضائع ہو ١٧۴۴٢
   ١٩٢صفحہ  ٧٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ انسان کا کثرت سے جھوٹ بولنا اس کی آبرو کو ضائع کر ديتا ہے۔ ١٧۴۴٣
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  ۔ جس کی دروغ گوئی زياده وه گی اس کی آبرو مٹ جائے گی۔ ١٧۴۴۴
   ١٩٣صفحہ  ٧٢االنوار جلد  (حضرت عيسٰی عليہ السالم) مجار

  ۔ بکثرت دروغ بنانی سے دين فاسد اور گناه عظيم ہو جاتا ہے۔ ١٧۴۴۵
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  ۔ جھوٹ کا انجام پشيمانی ہے۔ ١٧۴۴۶
   ٢١١صفحہ  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ جھوٹ ميں ہر چيز کے لئے فساد ہوتا ہے۔ ١٧۴۴٧
  ضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم (ح

  ۔ جھوٹ دنيا ميں ننگ و عيب اور آخرت ميں جہنم کا عذاب ہے۔ ١٧۴۴٨
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  ۔ جھوٹ نفاق تک لے جاتا ہے۔ ١٧۴۴٩
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  ۔ جھوٹ جنگ احدال کا موجب ہوتا ہے۔ ١٧۴۵٠
  ذرالحکم (حضرت علی عليہ السالم) ع

  ۔ جھوٹے انسان ميں مروت کم ہوتی ہے۔ ١٧۴۵١
   ٢۵٩صفحہ  ٧٢(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 

  ۔ جو جھوٹ بولتا ہے وه اپنی مروت کو خراب کر ديتا ہے۔ ١٧۴۵٢
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  ۔ جھوٹ اور مروت ايک جگہ اکٹھے نہيں ہو سکتے۔ ١٧۴۵٣
  الم) عذرالحکم (حضرت علی عليہ الس

۔ جو جھوٹا مشہور ہوتا ہے اس پر بہت کم اعتبار کيا جاتا ہے اور جو جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے اس کی باتوں کو ١٧۴۵۴
  سچا مانا جاتا ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
يں اور جھوٹے کے لئے ۔ نجيل کے لئے سکون نہيں حاسد کے لئے زندگی کا مزه نہيں، بادشاہوں کے پاس وفا نہ١٧۴۵۵

  مروت نہيں۔ 
   ١٩٣صفحہ  ٧٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار جلد 

  ۔ جھوٹ انسان کی آبرو کو خراب کر ديتا ہے۔ ١٧۴۵۶
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

اس کی باتوں ۔ کذاب اور مرده برابر ہوتے ہيں کيونکہ زنده انسان کی مرنے والے پر اس لئے فضيلت ہوتی ہے کہ ١٧۴۵٧
  پر وثوق ہوتا ہے پس جس کی باتوں پر وثوق ہی نہ ہو اس کی زندگی بيکار ہوتی ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ کذاب بھی باتيں ناقابِل اعتماد ہوتی ہيں خواه اس کی دليل پختہ اور انداز گفتگو سچا ہی کيوں نہ ہو۔ ١٧۴۵٨

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
۔ کذاب سے (کبھی) مدد حاصل نہ کرو، کيونکہ جھوٹا شخص تمہارے لئے قريب کی باتيں دور کر کے دکھائے گا ١٧۴۵٩

  اور دور کی باتيں نزديک کر کے دکھائے گا۔ 
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   ٢٣صفحہ  ٧٨(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
۔ لوگ اسے ٢۔ خدا اس پر غضبار ہوتا ہے ۔ ١۔  ۔ جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کی وجہ سے تين نقصان اٹھاتا ہے١٧۴۶٠

  ۔ مالئکہ اس سے ناراض ہوتے ہيں۔ ٣حاقرت کی نگاه سے ديکھتے ہيں اور 
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  ۔ جھوٹا شخص صالح بننے سے کوسوں دور ہوتا ہے اور دوسرے بے شرم منافق بھی۔ ١٧۴۶١
  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  ۔ انسان ايسے جھوٹ بولتا ہے جس سے وه نماِز شب (تہجد) سے محروم ہو جاتا ہے۔ ١٧۴۶٢
   ٢۶٠صفحہ  ٧٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ دروغ گوئی روزی کو گھٹا ديتی ہے۔ ١٧۴۶٣
 بہانی نے روايت کيا ہے۔ اسے اص ۵۵٩۶صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )) الترغيب والترہيب جلد 

  ۔ جھوٹ بولنے کو اپنی عادت بنا لينا تنگدستی کا موجب ہوتا ہے۔ ١٧۴۶۴
   ٢١۶صفحہ  ٧٢(حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم جلد 

۔ سفر (قاصد) کا جھوٹ بولنا فساد کا موجب ہوتا ہے، مقصد کو فوت کر ديتا ہے، دورانديشی کو ختم کر ديتا ہے اور ١٧۴۶۵
  ادوں کو ناکام بنا ديتا ہے۔ عزم وار

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 
  ۔ "دروغ گورا حافظہ بناشد" ايک ايسی نعمت ہے جس کی وجہ سے هللا تعالٰی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ١٧۴۶۶

   ٢۵١صفحہ  ٧٢مجار االنوار جلد  ٣۴١صفحہ  ٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) کافی جلد 
  باتيں وه ہيں جو ايک دوسرے کے برعکس ہوں۔ ۔ بدترين ١٧۴۶٧

  (حضرت علی عليہ السالم) عذرالحکم 

  عالمہ طباطبائی کيا فرماتے ہيں؟
وجا واعلی قميصہ ادم کذب" " ١٨موئف کہتے ہيں کہ عالمہ طباطبائی نے اپنی تفسير "الميزان" ميں سوره سويف کی آيت 

خون لگا کے الئے تھے کی تفسير ميں فرماتے ہيں کہ لفظ "کذب" يعنی برادران يوسف اپنے کرتے پر جھوٹ موٹ کا 
"کاف" کی زبر اور "با" کی زمر کے ساتھ ، مصدر کا صيغہ ہے جس سے فاعل مبالغہ کا معنی مراد ليا جاتا ہے، يعنی ايسا 

  جھوٹا کہ جس کا جھوٹ آشکار ہو جائے۔ 
پادر ہے خون نکز کی صورت ميں استعمال کيا گيا ہے آيت ميں اس بات کی طرف لٹ ره ہے کہ جس قميض پر خون تھا۔ 

  جو اس بات پر داللت کر رہا ہے کہ ان کی دليل بودی اور ناقابل اعتبار تھی۔ 
يہ ايسی صورت ميں تھا جو اُن کے دروغ کا پرده چاک کر رہا تھا کيونکہ اگر بھيڑيا حضرت يوسف عليہ السالم کو کھا جاتا 

يح و سالم چھوڑ ديتا اسے بھی تو وه پھاڑ ديتا اور اسی کو جھوٹ کہتے ہيں جو جھوٹی تو ان کی قميض کو کيونکر صح
گفتگو اور دروغ باتوں ميں تضاد کی صورت ميں پايا جاتا ہے۔ خارجی شواہد اور بيرونی واقعات اس کی ترديد کرتے ہيں 

سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہی جھوٹ بولنے والے کی اندرونی و باطنی کيفيت کے پردے چاک کر ديتے ہيں خواه ا
  کيوں نہ بيان کيا جائے۔ 

يہی وجہ ہے کہ تجربہ اس بات کی گواہی ديتا ہے کہ جھوٹ کبھی قابِل اعتبار نہيں ہوتا، شخص کا بہت جلد کچا چٹھا کھل 
  ے۔۔۔ جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے جو کچھ کيا ہے يا جس بات کا دعوٰی کيا ہے وه حقيقت کے خالف ہ

   ١٠۴۔ صفحہ  ١٠٣صفحہ  ١١تفسير الميزان جلد 

  بدترين جھوٹ)١٠(
   قرآن مجيد:

   )١۴۴فمن اظلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بغير علم ۔۔ (انعام /
  

  ترجمہ: 
  پھر جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے اس سے زياده ظالم کون ہو گا کہ لوگوں کو بے سمجھے بوجھے گمراه کرے۔۔ 

   )٩٣اظلم ممن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اليہ شئی ۔۔۔ (انعام/ ومن
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  ترجمہ: 

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو خدا پر جھوٹ وافترا کر کے کہے کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے حاالنکہ اس کے 
  پاس وحی وغيره کچھ بھی نہيں آئی۔ 

   )١١۶۔ ال يفلحون (وال تقولوا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  

  ترجمہ: 
اور جھوٹ موٹ جو کچھ تمہاری زبان پر آئے (بے سوچے سمجھے) نہ کہہ ديا کر کہ يہ حالل ہے اور يہ حرام ہے تاکہ اس

  کی بدولت خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ يقينا جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھے ہيں۔ وه کبھی کامياب نہ ہوں گے۔ 
   )٧٨ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ يعلمون (آل عمران/ويقولون ھو من عندهللا

  
  ترجمہ: 

اور کہتے ہيں کہ يہ (جو ہم پڑھتے ہيں) خدا کی طرف سے ہے حاالنکہ وه خدا کے يہاں سے نہيں ہوتا۔ پس جان بوجھ کر وه
  خدا پر جھوٹ جوڑتے ہيں۔ 

   )۶٠ويوم القٰيمة ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مسودة ۔۔ (زمر/
  

  ترجمہ: 
  اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھے تم قيامت کے دن ديکھو گے کہ ان کے چہرے سياه ہونگے۔ 

  
   حديث شريف:

۔ بات يہ ہے کہ ميرے بعد تمہارے اوپر ايک ايسا زمانہ آئے گا جس ميں حق سے زياده کوئی چيز پوشيده نہيں ہو ١٧۴۶٨
ور خدا اور رسول پر جھوٹ باندھنے سے کوئی چيز کثرت ميں نہيں ہو گی، باطل سے زياده کوئی چيز ظاہر نہيں ہو گی ا

  گی۔۔ 
   ١۴٧(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

اگر مجھے پرنده اچک کر لے جائے تو مجھے اس بات سے زياده ’۔ حضرت علی عليہ السالم فرمايا کرتے تھے: ١٧۴۶٩
  اکرم نے نہيں فرمائی۔ پسند ہے کہ ميں کوئی ايسی بات کہوں جو پيغمبر 

   ١٠٢صفحہ  ١١(امام محمد باقرعليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 
۔ خدا کی قسم اگر ميں آسمان سے گرا ديا جاؤں يا مجھے کوئی پرنده اچک کر لے جائے تو يہ مجھے منظور ہے ١٧۴٧٠

  ليکن رسول خدا (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) پر جھوٹ بولنا منظور نہيں ہے۔ 
   ١٠٢صفحہ  ١١ضرت علی عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد (ح

۔ حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم کے سامنے بافندے (جو الہے) کا ذکر کيا گيا کہ وه ملعون ہے؟ آپعليہ السالم ١٧۴٧١
  نے فرميا "بافندے سے مراد وه شخص ہے جو هللا اور اس کے رسول پر دروغ بافی کرتا ہے" 

   ٣۴٠صفحہ  ٢کافی جلد  ٢۴٩صفحہ  ٧٢د مجار االنوار جل
۔ ابوبصير کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم کو فرماتے ہوئے سنا "ايک جھوٹ بھی روزے ١٧۴٧٢

کو توڑ ديتا ہے" ميں نے عرض کيا: "ہم ميں سے کون ہے جس سے ايک آدھ جھوٹ نہ ہوتا ہے؟" امامعليہ السالم نے 
  جا رہے ہو بات وه نہيں بلکہ اس سے مراد هللا، رسول اور آئمہعليہ السالم پر جھوٹ بولنا ہے" فرمايا: "جدھر تم 
   ٣۴٠صفحہ  ٢کافی جلد  ٢۴٩صفحہ  ٧٢مجار االنوار جلد 

  ۔ هللا اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا گناِه کبيره ہے۔ ١٧۴٧٣
   ٢٣٩صفحہ  ٢امام جعفر صادق) کافی جلد 
  اب "فتوے" "بغير علم کے فتوی دينا") (قوِل موئف: مالحظہ ہو ب

  جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے)١١(
۔ هللا تعالٰی دو طرح کے لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور دو طرح کے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے ايک تو اس شخص ١٧۴٧۴
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جھوٹ کو جو اصالًح  کو دوست رکھتا ہے جو (ميدان جہاد ميں) دو صفوں کے درميان ٹہل کر چلتا ہے۔ اور دوسرے اس
  (کے سلسلے) ميں بوال جائے۔ 

اسی طرح ايک تو اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو گلی راستوں ميں مٹک کر چلتا ہے۔ اور دوسرے اس جھوٹ کو جو 
  اصالح کے لئے نہ بوال جائے۔ 

   ٢۴٣صفحہ  ٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) کافی جلد 
د فرماتا ہے جو اصالح کے لئے بوال جائے اور اس سچ کو ناپسند فرماتا ہے جو فساد۔ خداوند عالم اس جھوٹ کو پسن١٧۴٧۵

  کے لئے بوال جائے گا۔ 
   ۴٧صفحہ  ٧٧(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 

۔ جھگڑوں کو ختم کرنے ٢۔ ظالموں کے شر کو ٹالنے کے لئے اور ١۔ جھوٹ بری بات ہے سوائے دو جگہوں کے۔ ١٧۴٧۶
  کے لئے۔ 

   ٣۶٣صفحہ  ٧٢ام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد (ام
  ۔ باہمی جھگڑوں کی اصالح ٣۔ جھوٹ اور ٢۔ سچ۔ ١۔ کالم تين قسم کا ہوتا ہے۔ ١٧۴٧٧

   ۴۶صفحہ  ٧۶(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ لوگوں کے درميان صلح کرانے واال جھوٹا نہيں ہوتا۔ ١٧۴٧٨

   ۴۶صفحہ  ٧۶صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد(امام جعفر 
۔ جو شخص لوگوں کے درميان صلح کرانے کے لئے کوئی اچھی بات کہے يا کسی کی طرف سے اچھی بات بنا کر ١٧۴٧٩

  بيان کرے تو وه جھوٹا نہيں ہوتا۔ 
  ۔ اسے ابوداؤد نے بھی روايت کيا ہے ۴٨٨صفحہ  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب والترہيب جلد 

۔ جو ميدنا ١۔ ہر جھوٹ کے بارے ميں جھوٹ بولنے والے ايک دن سے باز پر ہو گی، سوائے تين اشخاص کے ١٧۴٨٠
۔ جو دو لوگوں کے درميان صلح ٢جنگ ميں چالبازی سے کام ليتا ہے۔ تو اس چالبازی کی اس سے باز پريس نہيں ہو گی۔ 

۔ جو شخص اپنے گھر والوں سے ٣ھ اور کہتا ہے۔ اور کرانے کی غرض سے ايک سے کچھ کہتا ه اور دچوسرے سے کچ
  کسی چيز کا وعده کرتا ہے ليکن اس کا پورا کرنے کا اراده نہيں رکھتا۔ 

   ٢۴٢صفحہ  ٧٢(امام جعفر صادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  قول مولف: عالمہ مجتبی فرماتے ہيں کہ: 

ميان متفق عليہ ہے جيسا کہ ترمذی نے پيغمبر اکرم سے روايت کی "حديث کا مضمون شيعہ ُسنی دونوں مکاتب فکر کے در
۔ مرد اپنی بيوی کو خوش کرنے کے لئے کوئی بات ١ہے کہ آپ نے فرمايا: "جھوٹ صرف تين مقام پر جائز ہوتا ہے: 

  ۔ لوگوں کے درميان صلح کرانے کے لئے" ٣۔ جنگ ميں جھوٹ بوال جائے اور ٢کرے، 
راوی ابن شہاب کہتے ہيں کہ ميں نے لوگوں کی گفتگو ميں جھوٹ بولنے کی اجازت تين  صحيح مسلم ميں اس کے ايک

۔ مرد اپنی بيوی سے اور بيوی اپنے ٣۔ لوگوں کے درميان صلح کرانے کے لئے اور ٢۔ جنگ ١صورتوں ميں سنی ہے۔ 
  شوہر سے کوئی بات کرے" 

   ٢۴٣صفحہ  ٧٢مجار االنوار جلد 
   ١۴١باب  ۵٧٨صفحہ  ٨ئل الشيعہ جلد (قوِل موئف: مالحظہ ہو: وسا

  نيز: باب "صلح" "کرناے واال جھوٹا نہيں ہوتا"۔ 
   ۶٣۴۔ صفحہ ۶٣٢صفحہ  ٣نيز: کنزالعمال جلد 

  ۔ "ان چيزوں کا بيان جن ميں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے" ٢۴٣صفحہ  ۵نيز: المجتہ البيضاء جلد 

  توريہ)١٢(
   قرآن مجيد:

   )٨٨/٨٩قظر نظرة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انی سقيم۔ (صافات/
  

  ترجمہ: 
  پس ابراہيم عليہ السالم نے ستاروں کی طرف ايک ظر ديکھا اور کہا: "ميں بيمار پڑنے واال ہوں"۔ 

   )۶٣قال بل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ينظقون ۔ (انبياء/
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  ترجمہ: 

  حرکت ان بتوں کے بڑے بت نے کی ہے اگر يہ بول سکتے ہيں تو۔۔۔"  ابراہيم عليہ السالم نے کہا: "بلکہ يہ
   )٧٠ثم اذن موذن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لسارقون ۔ (يوسف/

  
  ترجمہ: 

  پھر ايک مناوس للکار کے بوال کہ اے قافلہ والو! لوگ ضرور چور ہو۔ 
  

   حديث شريف:
  ی گنجائش ہے۔ ۔ توريہ ۔ دوسرے پرڈھال کر بات کہنا اس ميں جھوٹ ک١٧۴٨١

   ٨٢۵۴(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ۔ توريہ ميں اس حد تک گنجائش ہوتی ہے جو عقلمند کو جھوٹ بولنے سے بے نياز کر ديتی ہے۔ ١٧۴٨٢

   ٨٢۵٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
ر فرمايا: "ابوبکر! لوگوں کو ۔ ابو ہريره کہتے ہيں حضرت رسول کدا، ابوبکر کے پيچھے ناقہ پر سوار ہوئے او١٧۴٨٣

  جواب دينے ٰمں توريہ سے کام لينا، کيونکہ انبياء کو جھوٹ بولنا زيب نہيں ديتا" 
چنانچہ لوگ حضرت ابوبکر سے سوال کرتے پوچھتے: "تم کون ہو؟" تو وه کہتے: "کسی چيز کو تالش کرنے واال ہوں!" 

  " تو کہتے : "رہنما ہے جو ميری رہنمائی کر رہا ہے" اور اگر پوچھتے کہ "يہ تمہارے پيچھے کون (سوار) ہے؟
   ٩٠٠١کنزالعمال حديث 

۔ شيخ انصاری کی کتاب "مکاسب" ميں ہے کہ جن مقامات پر توريہ ميں جھوٹ کی نفی ہوتی ہے وه روايت ہے جو ١٧۴٨۴
بنينا وآلہ عليہ السالم کی  کتاب "االحتجاج" ميں مرقوم ہے کہ حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم سے حضرت ابراہيم علیٰ 

  )۶٣قرآن مجيد ميں وه گفتگو ہے جس ميں انہوں نے فرمايا تھا کہ: "بلکہ يہ حرکت ان کے بڑے بت نے کی ہے۔۔" (انبياء/ 
امامعليہ السالم فرماتے ہيں: "نہ تو بڑے نے بٹوں کو توڑنے کا کام انجام ديا تھا اور نہ ہی ابراہيمعليہ السالم نے جھوٹ بوال 

  تھا۔" 
آپعليہ السالم سے پوچھا گيا کہ: "يہ کيسے ہو سکتا ہے؟" آپعليہ السالم نے فرمايا: "اس لئے کہ ابراہيم نے فرمايا تھا۔ اگر بت 
بول سکتے ہيں! يعنی اگر وه بول سکتے ہيں تو ان کے بڑے نے يہ کام کيا ہے اگر نہيں بول سکتے تو بڑے بت نے بھی يہ 

  بولتے نہيں لٰہذا ابراہيم عليہ السالم نے جھوٹ نہيں بوال" کام نہيں کيا" چونکہ بت 
اسی طرح آپعليہ السالم سے پوچھا گيا کہ: "سوره يوسف ميں هللا تعالٰی کا يہ قول جو يوسف عليہ السالم کے آدميوں نے بيان 

جبکہ برادراِن يوسف عليہ  اس بارے ميں آپ کيا کہتے ہيں،) ٧٠کيا تھا کہ اسے قافلہ والو! تم لوگ ضرور چور ہو" (يوسف/
السالم کو اپنے باپ سے چرايا تھا۔ ديکھتے نہيں کہ انہوں نے يہ کيا تھا "نعقد صواع الملک (ہم بادشاه کے پيمانے کو 

  مفودپاتے ہيں تم يہ نہيں کہا کہ: "تم نے بادشاه کے پيمانے کو چرايا ہے" 
يا گيا جو حضرت ابراہيم عليہ السالم کی زبانی ذکر کيا گيا ہے پھر آپ سے هللا تعالٰی کے اس قول کے بارے ميں دريافت ک

کہ انہوں نے کہا: "ميں بيمار ہوں" توآپعليہ السالم نے فرمايا: "نہ تو حضرت ابراہيم عليہ السالم بيمار تھے اور نہ ہی انہوں 
تھے جنہيں انہوں نے بيماری نے جھوٹ بوال بلکہ اس بيمارے سے انکی مراد دين کے بارے ميں پيدا ہونے والے سواالت 

  سے تعبير فرمايا: 
۔ مکاسب شيخ انصاری اور "مستطرفات السرائر ميں ابن بکير سے نقل کيا گيا ہے کہ وه کہتے ہيں ميں نے حضرت ١٧۴٨۵

امام جعفر صادقعليہ السالم سے پوچھا "ايک آدمی کسی کے پاس جاتا ہے اور اس سے ملنے کی خواہش کرتا ہے تو وه 
نی لونڈی سے کہا ہے کہ اسے جا کر کہے کہ وه يہان نہيں ہيں: تو کيا يہ جھوٹ ہو گا؟" تو امام نے فرمايا کہ: "اسشخص اپ

  ميں کوئی حرج نہيں، يہ جھوٹ نہيں ہے" 
شيخ انصاری اس روايت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں: "ايسا کہنے ميں جھوٹ اس لئے نہيں ہو گا کہ جب اس کی بنا اس 

ہو کہ گھر کے جس حصے کی طرف اشاره کيا گيا ہے وه اس شخص کے وجود سے خالی ہو، اس لئے کہ اس کے بات پو 
  عالوه کوئی اور توجيہہ نہيں نب سکتی" 

۔ حسن صيقل کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم کی خدمت ميں عرض کيا کہ: "ہميں حضرت ١٧۴٨۶
حضرت يوسفعليہ السالم کے بارے ميں ايک روايت بيان کی گئی ہے جب يوسف عليہ السالم  امام محمد باقرعليہ السالم سے
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  اس بارے ميں آپ کيا فرماتے ہيں؟" ) ٧٠کی طرف سے کہا گيا کہ "اے قافلہ والو! تم لوگ ضرور چور ہو" (يوسف/
ا تھا اور نہ ہی يوسف عليہ السالم نے جھوٹ کيونکہ امام محمد باقرعليہ السالم نے فرمايا: "بخدا! نہ تو انہوں نے پيمانہ چراي

بوال تھا" اسی طرح حضرت ابراہيم عليہ السالم نے بتوں کے بارے ميں فرمايا: "بلکہ يہ کام بڑے بت نے کيا ہے، اگر وه 
م کيا تھابول سکتے ہيں تو ان سے پوچھ لو اس بارے ميں بھی امام عليہ السالم نے فرمايا: "خدا کی قسم! نہ تو بتوں نے يہ کا

  اور نہ ہی ابراہيم عليہ السالم نے جھوٹ بوال تھا" 
اس پر امام جعفر صادقعليہ السالم نے فرمايا: "صيقل ! اس بارے ميں تم لوگ کيا کہتے ہو؟" صيقل نے کہا: "ہمارے پاس تو 

سالم نے جو يہ کہا تھا اس سے انسِر تسليم خم کرنے کے عالوه اور کچھ نہيں ہے امامعليہ السالم نے فرمايا: "ابراہيم عليہ ال
کی مراد اصالح کرنا تھی اور اس بات کی طرف اشاره تھا کہ بت کوئی کام نہيں کر سکتے۔ اور اگر يوسف عليہ السالم نے 
 ايسا کہا تھا تو بھی اس سے ان کی مراد اصالح کرنے کی تھی اور يہ بتانا تھا کہ برادران يوسف عليہ السالم کو چرايا تھا۔" 

   ٣۴٢صفحہ  ٣۴١صفحہ  ٢افی جلد ک
 ۵قول مولف: مالحظہ وہو گزالی کا کالم درباره "ذو معنی کالم کے ذريعہ جھوٹ سے اجتناب" کتاب المجة البيضاء جلد 

   ٢۴٨صفحہ 
  نيز: باب فقہ "بہت بڑا فقيہ") 

  جھوٹ کو غور سے سننا)١٢(
   قرآن مجيد:

معون للکذب ۔۔۔۔۔۔ (مائده    )۴١/ومن الذين ھادو اّسٰ
  

  ترجمہ: 
  اور بعض يہودی ايسے ہيں جو جھوٹی باتيں بہت (شوق سے) سنتے ہيں۔ 

   )٢۵اليسعمون فيھا لغوا وال کذابا (تباء/
  

  ترجمہ: 
  نہ تو وہاں بيہوده باتيں سنيں گے اور نہ جھوٹ۔ 

  
   حديث شريف:

ا گيا کہ کيا ان کے قصوں کو سننا ۔ حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم سے قصہ خوانوں کے بارے ميں سوال کي١٧۴٨٧
  جائز ہے؟ 

فرمايا: "نٰہں" اور ساتھ ہی يہ بھی فرمايا: "جو کسی بات کرنے والے کی باتوں کو غور سے سنتا ہے وه اس کا عبادت گزار 
اتيں کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ اگر بات کرنے واال خدا کی باتيں کرتا ہے تو وه خدا کا عبادت گزار کہالتا ہے اور اگر شيطان کی ب

  تو وه شيطان کا عبادت گزار کہالتا ہے۔" 
   ٢۶۴صفحہ  ٧٢مجار االنوار جلد 

۔ اور جسے دنيا نے اوِج رفعت پر پہنچايا ہو اسے بلند مرتبہ نہ خيال کرو، اس کے چمکنے والے بادل ہر نظر نہ ١٧۴٨٨
مکتی بجلياں نمايشی اور اس کی باتيں جھوٹی کرو، اس کی باتيں کرنے والے کی باتوں پر کان نہ دھرو۔۔ کيونکہ اس کی چ

  ہوتی ہيں۔ 
   ١٠١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

  ۔ مگر اہوں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ ١٧۴٨٩
   ١٠(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ مکتوب 

   ١۵باب  ٢۶۴صفحہ  ٧٢(قوِل موئف: مالحظہو ہو: مجار االنوار جلد 
  وں، جھوٹ ، باطل اور قصوں کو سننا") "بيہوده بات

  دروغ گوؤں کے دھوکے ميں نہ آنا)١٣(
۔ هللا تعالٰی اس شخص پر رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گره ميں باندھ ليا، ہديات کی طرف ١٧۴٩٠
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  جھٹاليا۔  اسے باليا گيا تو دوڑ کر قريب ہوا۔۔ اپنی خواہشات کا مقابلہ کيا اور اپنی اميدوں کو
   ٧۶(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

۔ تقوٰی هللا کے دوستوں کو (خدا کی منع کرده چيزوں سے) بچاتا ہے۔۔ پس جو اس تعب و کلفت کے عوض (دائمی) ١٧۴٩١
اعمال  راحت اور اس پياس کے بدلے ميں (تسنيم و کوثر سے) سيرابی حاصل کرتے ہيں۔ انہوں نے موت کو قريب سمجھ کر

  ميں جاللی کی اور اميدوں کو جھٹال کر اجل کو نگاه ميں رکھا۔ 
   ١۴ ١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ

۔ تمہارے دلوں سے موت کی ايد جاتی رہی ہے، جھوٹی اميديں (تمہارے اندر) موجود ہيں، آخرت سے زياده دنيا تم ١٧۴٩٢
  تمہيں اپنی طرف کھينچتی ہے۔ پر چھائی وہتی ہے اور وه عقبٰی سے زياده 

   ١١٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
۔ يہ (غلط) روشيں تمہيں کہاں لئے جا رہی ہيں يہ اندھيا ريان تمہيں کن پريشانيوں ميں ڈال رہی ہيں اور يہ جھوٹی ١٧۴٩٣

  اميديں تمہيں کاہے کا فريب دے رہی ہيں؟ 
   ١٠٨ہ خطبہ(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغ
  "غلط آرزوؤں سے بچتے رہو" ‘ (قوِل مولف: مالحظہ ہو: باب آرزوئيں

  )٢اور () ١نيز باب: "دنيا" "دنيوی زندگی تہيں دھوکہ ديتی ہے" (

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ٣٢فصل

  شرافت و فضيلت)١(

  ۔ انسان کی شرافت اس کا دين ہے۔ ١٧۴٩۴
  (حضرت رسول اکرم) اسے احمد بن جنبل نے بھی روايت کيا ہے۔ المعجم 

۔ حضرت امام حسن مجتبی عليہ السالم سے دريافت کيا گيا کہ شرافت اور فضيلت کيا ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد ١٧۴٩۵
  فرمايا: "کسی کو مانگنے سے پہلے عطا اور بخشش ميں پہل کی جائے اور (ہر مناسب) موقع پر کھانا کھاليا جائے۔" 

   ١٠٢صفحہ  ٧٨مجار االنوار جلد 
رضا کا رانہ طور پر نيکيوں کو بجا اليا جائے اور کسی کے مانگنے سے پہلے اسے عطا کيا  ۔ شرافت يہ ہے کہ١٧۴٩۶
  جائے۔ 

   ٨٩صفحہ  ۴۴(امام حسن عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
۔ ٣۔ غصے کو پی جانا اور ٢۔ حسِن اخالق ١۔ تين چيزيں انسان کی شرافت اور اس کی فضيلت پر داللت کرتی ہيں۔ ١٧۴٩٧

  چيزوں سے آنکھوں کو بند کر لينا۔ ناشائستہ 
   ٢٣۵تحف العقول صفحہ  ٢٣٢صفحة  ٧٨(امام جعفرصادقعليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ کسی انسان کی خنده پيشانی اور نيکيوں کی انجام دہی سے ہی اس کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ ١٧۴٩٨
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ے کہ سختيوں کو برداشت کيا جائے۔ ۔ فضيلت اس ميں ہ١٧۴٩٩
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ۔ فضيلت يہی ہے کہ صبر کا اچھی طرح مظاہره کيا جائے۔ ١٧۵٠٠
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ۔ تاوان کا بوجھ برداشت کرنے ہی سے فضيلت ظاہر ہوتی ہے۔ ١٧۵٠١
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  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
۔ شرافت يہ ہے کہ مال پر عزت و ناموس کو ترجيح دی جائے اور کمينہ پن يہ ہے کہ مال کو افراد پر ترجيح دی ١٧۵٠٢
  جائے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ شرافت يہ ہے کہ سخاوت کا مظاہره کيا جائے اور وعدے کو پورا کيا جائے۔ ١٧۵٠٣

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ فضيلت اسی چيز کا نام ہے کہ زبان کو قابو ميں رکھا جائے اورنيکيوں کو عام کيا جائے۔ ١٧۵٠۴

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ (حضرت رسول خدا سے کسی نے پوچھا: "يارسول هللا! صحبان شرافت و فضيلت کون ہيں؟") ١٧۵٠۵
  ذکِر (الٰہی) کی مجالس ميں شرکت کرنے والے!" ’فرمايا: 

  (اسے احمد بن جنبل نے روايت کی اہے) العجم 
  ۔ برائيوں سے اجتناب کا نام شرافت ہے۔ ١٧۵٠۶

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ شرافت اچھی عادت اور پستی سے اجتناب کا نام ہے۔ ١٧۵٠٧

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
يں تمہارے لئے حالل نہيں ہيں ان کے بارے ميں نجل سے کام لو ۔ اپنی خواہشات کو اپنے قابو ميں رکھو، جو چيز١٧۵٠٨

  کيونکہ ايسا کرنے ہی ميں شرافت ہے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ۔ بلندٔی ہمت کا نتيجہ شرافت اور فضيلت ہے۔ ١٧۵٠٩
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ہو گی وه اپنی نفسانی خواہشوں کو بے وقعت سمجھے گا۔  ۔ جس کی نظر ميں خود اپنے نفس کی عزت و فضيلت١٧۵١٠
   ۴۴٩نہج البالغہ حکمت  ١٣صفحہ  ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) مجااالنوار جلد 

  ۔ جس کی نطر ميں خود اپنے نفس کی شرافت ہو گی دنيا اس کی نگاہوں ميں حقير ہو گی۔ ١٧۵١١
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  شرافت کی دليل ہے۔  ۔ نرم خوئی١٧۵١٢
   ٢٠٨صفحہ  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  ۔ عہدوپيمان کو پورا کرنا شرافت کی دليل ہے۔ ١٧۵١٣
   ٢٠٩صفحہ  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) ماجر االنوار جلد 

، اپنے طون کا متذاق ہو ۔ انسان کی شرافت و فضيلت اس بات ميں ہے کہ اپنے ماضی ( کی خطاؤں) پر گر يہ کرے١٧۵١۴
  اور اسے پرانے دوستوں (کی دوستی) کی حفاظت کرے۔ 

   ٢۶۴صفحہ  ٧۴(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ جذبہ کرم رابطہ قرابت سے زياده لط و مہربانی کا سبب ہوتا ہے۔ ١٧۵١۵

   ٢۴٧(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
  رم بہترين عادت ہے۔ ۔ جذبہ شرافت و ک١٧۵١۶

   ٢١١صفحہ  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  عزت و شرافت)٢(
۔ هللا نے تمٰہں اسالم کے لئے مخصوص کر ليا ہے اس کے لئے تمہيں چھانٹ ليا ہے اس لئے کہ اسالم، سالمتی کا ١٧۵١٧

  نام اور عزِت انسانی کا سرمايہ ہے۔ 
   ١۵٢ج البالگہ خطبہ (حضرت علی عليہ السالم) نہ

۔ اہل بہشت کے اوصاف بيان کرتے ہوئے فرمايا: "وه ايسے لوگ ہيں کہ هللا کی بخشش وعنايت ہميشہ ان کے شامل ١٧۵١٨
  حال رہی يہان تک کہ وه اپنی جائے قيام ميں اتر پڑے اور سفروں کی نقل و حرکت سے آسوده ہو گئے۔ 

   ١۶۵(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
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۔ اہل بہشت ہی کی شان ميں فرمايا "چنانچہ انہوں نے ہميشہ رہنے والی آخرت اور عمده و پاکيزه عزت و شرافت کو ١٧۵١٩
  پا ليا۔" 

   ١١۶(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
پر ورود ہو گا،  ۔ اہل جنت کے اوصاف ميں فرمايا: "ان کے گرد مالئکہ حلقہ کئے ہوں گے تسلی و تسکين کا ان١٧۵٢٠

  آسمان کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے۔ عزت کی مسنديں ان کے لئے مہيا ہوں گی۔۔" 
   ٢٢٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالگہ خطبہ 
   ٩٧٨٢قول مولف: مالحظہ ہو: باب "شہادت" حديث 

  صاحب کرم و سخاوت)٣(
   قرآن مجيد:

   )۴٠ومن کفر فان ابی غنی کريم۔ (نمل/
  
  رجمہ: ت

  جو شخص ناشکری کرتا ہے ميرا پروردگار يقينا بے نياز اور سخی ہے۔ 
   )۶ٰيايھا االنسان ماغرک بربک الکريم۔ (انعظار/

  
  ترجمہ: 

  اے انسان! تجھے اپنے کريم پروردگار کے بارے ميں کس چيز نے دھوکہ ديا۔ 
   )١٩۔ التکوير/ ۴٠انہ لقول رسول کريم۔ (الحاقہ/

  
  ترجمہ: 
  عزز فرشتے اليا ہوا پيغام ہے۔ يہ ايک م

  
   حديث شريف:

  ۔ خداونِد عالم کريم ہے اور کرم کو دوست رکھتا ہے۔ ١٧۵٢١
  (حضرت رسول اکرم ) اسے دالمی نے روايت کيا ہے۔ المعجم 

  ۔ يقينا تمہارا پروردگار شرم اور کرم واال ہے۔ ١٧۵٢٢
   ١٢٧١صفحہ  ٢(حضرت رسول اکرم) سنن ابن ماجہ جلد 

  يقينا هللا تعالٰی سب صاحباِن کرم سے زياده کرم واال ہے۔ ۔ ١٧۵٢٣
  (حضرت رسول اکرم) اسے مالک نے بھی روايت کيا ہے۔ العجم 

  ۔ حضرت رسول خدا صاحب حيا وشرم اور صاحب کرم تھے۔ ١٧۵٢۴
  اسے احمد بن جنبل نے بھی روايت کيا ہے۔ العجم 

بيٹے حضرت يوسف عليہ السالم بن يعقوب عليہ السالم بن اسحاقعليہ ۔ يقينا کريم ابن کريم ابن کريم بن کريم کے ١٧۵٢۵
  السالم بن ابراہيم عليہ السالم ہيں۔ 

   ٢٨١صفحہ  ١١(حضرت رسول اکرم) صحيح ترمذی جلد 
  ۔ (يہ حديث چھوتی ہوئی ہے) ١٧۵٢۶
  ے۔ ۔ (صحيح معنی ميں) کريم وه ہوتا ہے جو اپن چہرے کو جہنم کی ذلت سے بچائے رکھتا ہ١٧۵٢٧

   ٩٠صفحہ  ٨٢صفحہ  ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ شريف انسان اپنی فضيلت پر خوش ہوتا ہے اور کمينہ شخص اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے۔ ١٧۵٢٨

   ١۴٣صفحہ  ٧٨(اما زين العابدينعليہ السالم) مجار االنوار جلد 
ہے تو اس کا دل نرم ہو جات اہے اور جب کمينے پر کوئی مہربانی ۔ جب شريف سے رحم کی درخواست کی جاتی ١٧۵٢٩

  کی جاتی ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ 
   ۴١صفحہ  ٧٨(امام حسن عسکری عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
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اتا ۔ شريف کے ساتھ سختی کی جائے تو سخت دل ہو جاتا ہے اور اگر رحم کی درخواست کی جائے تو نرم دل ہو ج١٧۵٣٠
  ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ شريف انسان کشاده رو ہوتا ہے اور کمينہ شخص تروتازه ہوتا ہے۔ ١٧۵٣١

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ شريف انسان محسن اور نيوک اکر بن جاتا ہے۔ ١٧۵٣٢

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ی کا آغاز از خود کرتا ہے۔ ۔ کريم وه ہوتا ہے جو نيک١٧۵٣٣

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ شريف آدمی قليل کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اور کمينہ شخص کثير کو بھی ناکافی سمجھتا ہے۔ ١٧۵٣۴

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  سان جتاتا ہے۔ ۔ شريف آدمی نيکی پر نيکی کئے جاتا ہے اور کمينہ آدمی ہر نيکی کا اح١٧۵٣۵

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ کريم وه ہوتا ہے جس کی بخشش سوال پر سبقت لے جائے۔ ١٧۵٣۶

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ کريم اور شريف وه ہوتا ہے جو (گھر ميں) موجود چيز کو (سخاوت کيلئے) لے آئے۔ ١٧۵٣٧

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ کريم و شريف وه ہوتا ہے جو حرام سے اجتناب کرے اور عيوب سے دور رہے۔ ١٧۵٣٨

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ شريف وه ہوتا ہے جو براء کا بدلہ اچھائی سے دے۔ ١٧۵٣٩

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
و اسے اچھا بدلہ دينے کی راه ميں رکاوٹ بنتی ہے۔ ۔ کريم وه ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہر اس چيز سے بلند رکھے ج١٧۵۴٠

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ جن چيزوں پر کمينہ شخص اتراتا ہے شريف ان سے کوسوں دور رہتا ہے۔ ١٧۵۴١

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
ب کسی چيز کا مالک بن جاتا ہے تو ۔ شريف انسان جب اقتدار حاصل کر ليتا ہے تو درگزر سے کام ليتا ہے، ج١٧۵۴٢

  سخاوت سے کام ليتا ہے اور جب اس سے مانگا جاتا ہے تو مانگنے والے کا ناکام نہيں پلٹاتا۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ۔ شريف آدمی عارفنگ کو ناپسند کرتا ہے اور ہمسايہ کی عزت کرتا ہے۔ ١٧۵۴٣
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

۔ شريف آدمی نيک اعمال اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے جنہيں وه ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کمينہ شخص ١٧۵۴۴
  اپنے کئے ہوئے اچھے کاموں کو دوسروں پر قرض سمجھتا ہے جس کا وه طلب گار رہتا ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
وه تمہيں پريشان نہيں کرے گا اور جب تمہيں اس کی ضرورت ہو ۔ جب کسی شريف کو تمہاری ضرورت ہو گی تو ١٧۵۴۵

گی تو وه تمہاری حاجات کو پورا کرے گا جبکہ کمينے شخص کو اگر تمہاری ضرورت ہو گی تو تمہيں عاجز کر دے گا 
  اور جب تمہيں اس کی ضرورت ہو گی تو تم سے بے اتمنائی برتے گا۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
۔ کريم وه ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود کر دے، حاکم ہوتے ہوئے عدل کرے، اپنی زبان پر قابو رکھے اور اپنی١٧۵۴۶

  نيکيوں کو عام کرے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

ت ہو ۔ کريم انسان هللا کے نزديک خوش و خرم اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں ميں محبوب مابہي١٧۵۴٧
  تاہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
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۔ کريم شريف اپنے مال کے ذريعہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے لئيم (کمينہ) اپنی عزت و ناموس کے ١٧۵۴٨
  ذريعہ اپنے مال کو بچا کر رکھتا ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  يتا ہے۔ ۔ کريم اپنی ملکيت کو اچھا انداز د١٧۵۴٩

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ کريم اور شريف انسان کا وعده دو ٹوک اور فوری ہوتا ہے۔ ١٧۵۵٠

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
۔ شريف جب وعده کرتا ہے تو اسبے پورا کرتا ہے اور جب اس سے وعده خالفی کی جاتی ہے تو درگزر سے کام ١٧۵۵١
  ليتا ہے۔ 

  ی عليہ السالم) عذر الحکم (حضرت عل
  ۔ شريف کی دشمنی، کمينے کی دوستی سے زياده پرامن ہوتی ہے۔ ١٧۵۵٢

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
۔ شريف کا عطيہ تمہيں اس کے دل ميں محبوب بنا ديتا ہے اور کمينے کا عطيہ تمہيں اس کے نزديک پست کر ديتا ١٧۵۵٣

  ہے۔ 
  ذر الحکم (حضرت علی عليہ السالم) ع

  ۔ ذلت کے باوجود شريف کی دوستی اچھائی کے ساتھ کمينے کی دوستی سے پھر بھی بہتر ہے۔ ١٧۵۵۴
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ۔ کثرِت احسان کے ذريعہ شريف کی پہچان ہوتی ہے۔ ١٧۵۵۵
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

مناقب کا مظہر ہوتاہے اور کمينے کا عرصہ اقتدار اس کے عيوب و  ۔ شريف کا عرصہ اقتدار اس کے فضائل و١٧۵۵۶
  نقائص کا آئينہ دار ہوتا ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ اگر تم شريف ہو تو کبھی نہ بھالؤ کہ جس نے تم پر احسان کيا ہے اس نے تمہيں زيربار کر ديا ہے۔ ١٧۵۵٧

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ جو اپنے رب کا تقوٰی اختيار کرتا ہے وہی کريم ہوتا ہے۔ ١٧۵۵٨

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
۔ ايک مرتبہ حضرت سليمان فارسی اور وہاں پر موجود ايک شخص کے درميان پر واقعہ پيش آيا کہ اس نے ١٧۵۵٩

  حضرت سلمان فارسی سے کہا: 
  کہا: "تم کون ہو، کيا ہو؟" تو سلمان فارسی نے 

"ميری اور تمہاری ابتدا ايک گندے نطفے سے ہے اور ميری اور تمہاری انتہا ايک بدبودار مردار ہے۔ جب قيامت کا دن ہو 
گا اور ميزاِن اعمال نصب کيا جائے گاتو جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گا وہی شريف بھی ہو گا اور ُمعزز بھی، جس کا 

  ا اور کمينہ بھی۔" پلڑا ہلکا ہو گا وه پست بھی ہو گ
   ٢۶٠صفحہ  ۵(حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم) تفسير نور الثقلين جلد 

  شريفوں کے عادات و اطوار)۴(
   قرآن مجيد:

   )٧٢واذامروا باللغومروا کراما۔ (فرقان/
  

  ترجمہ: 
  ں۔ اور وه لوگ جب بيہوده کام کے پاس سے گزرتے ہيں تو بڑے بزرگانہ انداز ميں گزر جاتے ہي

  
   حديث شريف:

  ۔ خير خواہی شريفوں کی عادت اور کھوٹ کی مالوٹ کمينون کا وطيره ہے۔ ١٧۵۶٠
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  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
۔ عفوودرگزر کے بارے ميں جلد بازی سے کام لينا شريفوں کی عادت ہے اور انتقام کے لئے جلد بازی سے کام لينا ١٧۵۶١

  کمينون کا شيوه ہے۔ 
  لی عليہ السالم) عذر الحکم (حضرت ع
  ۔ نيک کاموں کی انجام دہی اور احسانات کی بجاآوری ميں شريف انسان ہميشہ پيش پيش ہوتے ہيں۔ ١٧۵۶٢

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ شريفوں کا شيوه يکے بعد ديگرے احسانات اور کمينوں کا شيوه بدکالمی ہوتا ہے۔ ١٧۵۶٣

  ) عذر الحکم (حضرت علی عليہ السالم
  ۔ شريفوں کا کام وعده وفاعی اور کمينوں کا کام وعده خالفی ہوتا ہے۔ ١٧۵۶۴

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ سخاوت شريفوں کا شيوه ہے۔ ١٧۵۶۵

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
برے سے برے طريقے سے برائی کرنا  ۔ شريفوں کا کام اچھے سے اچھے انداز ميں نيکی کرنا اور کمينوں کا کام١٧۵۶۶

  ہے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ۔ شريفوں کی کاميابی اسی ميں ہوتی ہے کہ وه معاف کر ديتے ہيں۔ ١٧۵۶٧
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ۔ کمينوں کی معافی سے شريفوں کی سزا بہتر ہے۔ ١٧۵۶٨
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ۔ کمينے کی بخشش سے شريف کا نہ دينا بہتر ہے۔ ١٧۵۶٩
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ۔ شريفوں کا شيوه ہوتا ہے کہ زياده سے زياده سخاوت کی جائے۔ ١٧۵٧٠
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ۔ شريف صابر ہوتے ہيں۔ ١٧۵٧١
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

سے زياده بخشش کر کے شريفوں کو خوشی ہوتی ہے اور برے سے برا کام انجام دے کر کمينوں کو مسرت ۔ زياده ١٧۵٧٢
  حاصل ہوتی ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ شريفوں کو کھانا کھالنے ميں لطف آتا ہے اورکمينوں کو کھانا کھانے ميں مزه آتا ہے۔ ١٧۵٧٣

  م (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحک
  ۔ شريف آدمی اتنا موت سے دور نہيں بھاگتے جتنا نجل اور کمينوں کے ساتھ ميل و مالپ سے دور بھاگتے ہيں۔ ١٧۵٧۴

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ وه شخص ہی شرافت کی سب سے زياده لياقت رکھتا ہے جس کے ذريعہ شرفاء کو متعارف کرايا جائے ١٧۵٧۵

   ۴٣۶نہج البالغہ حکمت  (حضرت علی عليہ السالم)
   ١۶۴صفحہ  ٧۴مجاراالنوار جدل  ٨٣صفحہ  ٢٠شرح ابن ابی الحديد جلد 

ان دونوں کتابوں ميں ہے: "جس کی جڑيں شرفاء ميں مضبوط ہوں" يعنی جن کے آباؤ اجداد سے شرافت چلی آ رہی ہو اور 
  شرافت سے ورثہ ميں ملی ہو۔ 

گوئی کے سلسلے ميں فرمايا: "کمينے پھيل جائيں گے، شريف اس زمانے کے ۔ حوادثات زمانہ اور فتنوں کی پيش ١٧۵٧۶
  لوگ بھڑئيے ہوں گے اور حکمران درندے۔۔۔ 
   ١٠٨(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

۔ يوم عاشورا سيد الشہدء اما حسين عليہ السالم کے خطاب سے اقتباس: "ياد رکھو کہ حرامی باپ کے حرامی بيٹيم ١٧۵٧٧
(ابن زياد) نے ہميں دوراہے پر ال کھڑ اکيا ہے، ايک افرادی قلت اور دوسرے ذلت ليکن يہ بات ذہن نشين رہے کہ ميں پستی 

  کو اختيار نہيں کروں گا۔ ہم شرفاء کی موت پر کمينوں کی موت کو ترجيح نہيں ديں گے۔۔ 
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   ٩١٨صفحہ  ۴۵مجار االنوار جلد 

  شرفاء کا شيوه )۵(
  بدديانتی شرفاء کا شيوه نہيں ہے۔ ۔ جھوٹ و ١٧۵٧٨

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ جو برائی کا بدلہ اچھائی سے نہ دے اس کا شمار شرفاء ميں نہيں ہوتا۔ ١٧۵٧٩

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ ننگ و عار کی زده کو اختيار کرنا شريفوں کی عادات ميں نہيں ہے۔ ١٧۵٨٠

  ہ السالم) عذر الحکم (حضرت علی علي
  ۔ شريف آدمی کينہ ور نہيں ہوتا۔ ١٧۵٨١

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ انتقام ميں جلدی کرنا شريفوں کی عادت نہيں ہوتی۔ ١٧۵٨٢

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
  ۔ جو اپنی نيکاين گنواتا ہے اس کا شرف مٹ جاتا ہے۔ ١٧۵٨٣

   ١١٣صفحہ  ٧٨م) مجار االنوار جلد (حضرت علی عليہ السال

  شريف کے حملے سے بچو!)۶(
  ۔ شريف جب بھوکا ہو اور کمينہ جب پيٹ بھرا ہو تو ان کے حملوں سے بچو ١٧۵٨۴

   ۴٩(حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم۔ نہج البالغہ حکمت 
  بچو جب وه بلنديوں پر فائز ہو۔ ۔ شريف کے حملے سے ڈرو جب وه پستی کا شکار ہو اور کمينے کے حملے سے ١٧۵٨۵

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
۔ جب شريف کی توہين اور بے عزت کرو تو اس سے ڈرو بردباد کو جب کوئی زخم لگاؤ تو اس سے ڈرو اور بہادر ١٧۵٨۶

  کو جب دکھ پہنچاؤ تو اس سے ڈرو۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

کرو تو اس سے ڈرتے رہو جب کمينے کی عزت کرو تو اس سے بچتے رہو اور جب برباد ۔ شريف کی بے عزتی ١٧۵٨٧
  کو زخم پہنچاؤ اس سے سے محتاط رہو۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 
۔ جب کمينے کی عزت کرو تو اس سے ڈرو، جب رذيل کو آگے بڑھاؤ (اور اس کی تعظيم کرو) تو اس سے ڈرو ١٧۵٨٨

  ملند کرو تو اس سے ڈرو۔  اور جب فرومايہ کو
  (حضرت علی عليہ السالم) عذر الحکم 

  ہر قوم کے شريف کی عزت کرو)٧(
  ۔ جب تمہارے پاس کسی قوم کا شريف آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔ ١٧۵٨٩

   ٢۵۴٨٧۔ ٢۵۴٨٣(حضرت ر سول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ت کرو" ۔ حضرت رسول اکرم نے فرمايا: "ہر قوم کے شريف کی عز١٧۵٩٠

   ١۵صفحہ  ۴۶(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
۔ جريد بن عبدهللا کہتے ہيں کہ جب سرکاِر رسالتمآب کی بعثت ہو گئی تو ميں بيعت کے لئے آنجناب کی خدمت ميں ١٧۵٩١

م النے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا: "جرير! کيسے آنا ہوا!؟ ميں نے عرض کيا: "آپ کے ہاتھوں پر اسال
حاضر ہوا ہو" آنحضور نے ميرے لئے اپنی عبا بچھا دی، پھر اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرميا: "جب تمہارے پاس 

  کسی قوم کا شريف آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔" 
   ٢٣٩صفحہ  ١۶مجار االنوار جلد 

نے ان کی عورتوں کو فروخت کرنے  ۔ جب فارس (ايران) کے قيدی مدينہ الئے گئے تو حضرت عمر بن خطاب١٧۵٩٢
اور مردوں کو غالم بنانے کا اراده ظاہر کيا تو اس پر اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا: "حضرت رسول خدا نے فرمايا 
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  ہے کہ ہر قوم کے شريف کی عزت کيا کرو۔ 
   ١۵صفحہ  ۴۶مجار االنوار جلد 

   ۶٨باب ء ۴۶٨ ٨قول موئف : مال خطہ ہو وسائل الشيعہ جلد 
  ء ١٠۴ء ١٠٣ ٩نيز : کنز العمال جلد 

  نيز : "عنوان" "تعظيم" 

  عزت و تعظيم

۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہيں کہ ايک مرتبہ ميں حضرت رسالتہاب کی خدمت ميں حاضر ہوا تو اس وقت آپ ١٧۵٩٣
سلمان اپنے کسی مسلمان سرہانے سے تکيہ لگائے ہوئے تھے۔ وه تکيہ آپ نے ميری طرف کر کے فرمايا: "سلمان! جو م

بھائی کے پا س جائے او روه ملنے والے کی عزت و تکريم کے پيش نظر اس کی طرف تکيہ بڑھادے تو خد اا سکے گناه 
  معاف کر ديتا ہے۔" 

  ء ۶٣۵ ١۶سحار االنوار جلد 
ش نظر اس کی طرف۔ اے سلمان! جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی مالقات کو جائے اور وه اس کے احترام کے پي١٧۵٩۴

  تکيہ بڑھا دے تو خدا اس کے گناه معاف کر ديتا ہے۔ 
   ٢۵۴٩۴۔ ٢۵ ۴٩٣(حضرت رسول اکرم ) کنز العمال حديث 

۔ ١۔ خداوند عالم اپنے عظمت او راپنے جالل کے باوجود تين قسم کے لوگوں کی عزت و تکريم کو پسند کرتا ہے، ١٧۵٩۵
  ۔حامل قرآن جو نہ تو غلوسے کام لے او ر نہ ہی اس سے جفاکرے۔ ٣امام ۔ عادل (منصوص من هللا) ٢بوڑھا مسلمان 

   ٢۵۵۔٨ء۔ کنز العمال حديث ١٨۴ ٩٢(حضرت رسول اکرم) مجار االنوارجلد 
  اس کتاب ميں ہے ۔ جالل خدا وند ی کی طرف سے تين قسم کے لوگوں کی تعظيم ہوتی ہے : 

   )١۔ بوڑھا مسلمان او ر۔۔۔۔۔٢۔ عادل امام ١
  ۔ جو اپنے (مسلمان) بھائی کا احترام کرتا ہے تو گويا وه خدا کا احترام کرتا ہے۔ ١٧۵٩۶

   ٢۵۴٨٨(حضرت رسول اکرم ) کنز العمال حديث 
  ۔ جب کوئی تمہيں ملنے آئے تو اس کی عزت کرو۔ ١٧۵٩٧

   ٢۵۴٨۵(حضرت رسول اکرم ) کنز العمال حديث 
  اسے اپنے ہم نشين کی عزت کرنا چاہئے۔  ۔ جو خدا او رقيامت کے دن پر ايمان رکھتا ہے١٧۵٩٨

   ٢۵۴٩٠(حضرت رسول اکرم ) کنز العمال حديث 
تو اس کے گناه معاف کر ‘ ۔ جو شخص کسی سے کوئی اللچ رکھے يا خوف کھائے بغير اس کی رکاب کو تھامے ١٧۵٩٩

  دےئے جاتے ہيں۔ 
   ٢۵۵٠١(حضرت رسول اکرم ) کنز العمال حديث

  اال حيران او رمدہوش ہوتا ہے لہذا "خوش آمديد " کہہ کر ا س سے ملو۔ ۔ باہر سے آنے و١٧۶٠٠َ◌َ◌◌ِ 
   ٢۵۴٩٩(حضرت رسول اکرم ) کنز العمال حديث 

  ۔ يتم کی عزت کرو او ر ہمسايہ کے ساتھ حق سلوک کرو۔ ١٧۶٠١
  (حضرت رسول اکرم ) اے ابن حنبل نے بھی روايت کيا ہے۔ 

  آداب و اخالق کو سنوارو۔  ۔ اپنے اوالد کی عزت کياکرو او ران کے١٧۶٠٢
  (حضرت رسوک اکرم ) اے ابن ماجہ نے بھی روايت کيا ہے۔ المعجم 

  (قول موئف : مال خطہ ہو باب "بھائی " بھائيوں کی عزت و تکريم" 
  نيز باب "بڑھاپا " "بڑوں کی عزت کرنا) 

  عزت افزائی کو ٹھکرانا
  ٹھکراتا۔  ۔ گدھے کے عالوه کوئی او رعزت افزائی کو نہيں١٧۶٠٣

   ٢۵۴٩٢(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
۔ جب تم ميں سے کسی کی عزت افزائی کی جا رہی ہوتو اسے ٹھکراؤ نہيں،کيونکہ صرف گدھا ہی عزت و افزائی ١٧۶٠۴
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  کو ٹھکراتا ہے۔ 
  ء ١۴٠ ٧۵(حضرت رسول اکرم) مجا ر االنوار جلد 

ے پاس دو شخص آئے۔ آپ نے ان ميں سے ہر ايک کے ليے گاؤ تکيہ ۔ حضر ت امير المومنين علی عليہ السالم ک١٧۶٠۵
بچھايا۔ ايک تو اس پر بيٹھ گيا ليکن دوسرے نے اس سے انکار کر ديا۔ اس پر حضرت امير عليہ السالم نے فرمايا:"بيٹھ جاؤ 

  کيونکہ عزت افزائی کو گدھے کے عالوه کوئی نہيں ٹھکراتا" 
  ء ۵٣ ۴١ر االنوارجلد (امام جعفر صادق عليہ السالم) مجا

۔ الی خليفہ کہتے ہيں کہ ميں اور ابو عبيده حذاء حضرت امام محمد باقر عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوئے تو ١٧۶٠۶
امام عليہ السالم نے اپنے لونڈی سے فرمايا: کہ "گاؤ تکيہ لے آؤ!" ميں نے عرض کيا: "نہيں جناب! ہم يونہی بيٹھ جائيں 

ہ السالم نے فرمايا: "ابو خليفہ ! عزت افزائی کو نہ ٹھکرايا کرو ۔ کيونکہ اسے صرف گدھا ہی ٹھکراتا گے!" تو امامعلي
  ہے،، 

  ء ١۶۴ ٢۵مجار االنوار جلد 
۔ حسن بن جہم کہتے ہيں کہ: امام رضا عليہ السالم نے فرمايا: "حضرت امير المومنين علی عليہ السالم فرما يا کرتے١٧۶٠٧

کو صرف گدھا ہی ٹھکراتا ہے۔ ميں نے امام رضا عليہ السالم سے پو چھا : عزت افزائی سے کيا مراد  تھے کہ عزت افزائی
  ہے؟ فرمايا"بيٹھنے کی جگہ ميں کشادگی پيدا کرنا اور خوشبو کو پيش کرنا عزت افزائی ميں شامل ہيں" 

  ء  ١۴ ٧۵مجار االنوارجلد 
ل عزت افزائی خوشبو کا پيش کرنا ہے جس کا اٹھانا آسان اور جس ۔ عزت افزائی کو قبول کر ليا کرو سب سے افض١٧۶٠٨

  کی ہوا پاکيزہوتی ہے۔ 
  ء  ١۶۴ ٧٧(حضرت رسول اکرم ) مجار االنوار جلد 

۔ کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عزت اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کے تحفے کو قبول کرے، يا اسے کوئی تحفہ ١٧۶٠٩
  کے تکلف ميں نہ پڑے۔ پيش کرے او را س کے لئے کسی قسم 

  ء  ۴۵ ٧۵(حضرت رسول اکرم) مجار االنورار جلد
  ۔ جو شخص تمہارے عطيہ کو قبول کرتا ہے وه عزت افزائی ميں تمہاری اعانت کرتا ہے ١٧۶١٠

  ء  ١٢٨ ٧٨(امام حسن عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
شرف و عزت قبول کرے ، قيامت کے وارد ہونے ۔ انسان کو چاہئے کہ وه ان اوصاف کی ہذيرائی سے اپنے لئے ١٧۶١١

سے پہلے اس سے ہر انسان رہے، او راسے چاہئے کہ (زندگی کے ) مختصر دنوں اور اس گھر کے تھوڑے سے قيام ہيں 
جو سب اتنا ہے کہ اس کو آخرت کے گھر سے بدل لے (آنکھيں کھولے او رغفلت ميں نہ پڑے) او ر اپنی جائے باز گشت 

  کے جانے پہچانے ہوئے مرحلوں کے لئے نيک اعمال کرے۔  اور منزل آخرت
   ٢١۴(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالء خطبہ 
   )۶٩ء باب  ۴۶٩ ٨(قول موئف : مالخطہ ہو وسائل اشيعہ جلد 

  جسے عزت افزائی سيدھا نہ کر سکے
  ہے۔ ۔ جسے عزت افزائی سيدھا نہ کر سکے اسے توہين او ررسوائی سيدھا کر ديتی ١٧۶١٢

  (حضرت علی عليہ السالم) غرارالحکم 
  ۔ عزت جس کو نہ سنوار سکے ذلت اسے درست کر ديتی ہے۔ ١٧۶١٣

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ جب کسی کو عزت فائده نہ پہنچائے تو تو ہين اس کے لئے بہتر عالج ہے۔ او ر جب آواز مفيد ثابت نہ ہو توتلوار ١٧۶١۴

  جڑے کاٹ ديتی ہے۔ 
  حضرت علی عليہ السالم) غرار الحکم (

  ۔ عزت افزائی جتنا شريف کی اصالح کرتی ہے اتنا ہی کمينے کو بگاڑ ديتی ہے۔ ١٧۶١۵
  (حضرت علی عليہ السالم) غرار الحکم 

عفو کے ذريعہ کسی کی اصالح کرنا"اور "عفو و در گزر کمينے کو بگاڑ ) ١(قول موئف : مالخطہ ہو باب عفو در گزر" (
  ہے") ديتی 
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  معزز ترين انسان ) ١١(
  ۔ ميں خدا کے نزديک نبی آدم ميں سب سے زياده معزز اور کلرم ہوں۔ ١٧۶١۶

  (حضرت رسول خدا ) اے ترمذی نے روايت کيا ہے۔ المعجم 
  ۔ ميں اولين و آخر ين سب سے زياده معزز و مکرم ہوں۔ ١٧۶١٧

  (حضرت رسول اکرم) اے ترمذر نے روايت کيا ہے۔ المعجم 
۔ کسی شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت ميں عرض کيا : ميں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں سے زياده معزز ١٧۶١٨

انسان بنوں ۔ اسکے ليے کيا کروں؟" آنحضرت نے فرمايا:" خدا کی شکايت خلق خد اکے آگے نہ کرو ، معزز ترين انسان بن
  جاؤگے!" 

   ۴۴١۵۴کنز العمال حديث 
  عزت نہيں۔  ۔ تقوٰی جيسی کوئی١٧۶١٩

   ١١٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالء حکمت 
  (قول موئف : مالخطہ ہو باب ! تقوٰی شرافت کی چابی ہے،، 

  نيز: باب "امت" " بہترين امت" 
  نيز: باب "انسان" 

  شريف انسان اپنی عزت آپ کرتا ہے)١٢(
اپنی شان کو ‘نے گويا اپنی عزت خود کی ہے ۔ اگر کسی وقت تم نے کسی کی عزت افزائی کی ہے، تواس طرح تم١٧۶٢٠

  زينت بخشی ہے۔ جو اچھائی تم نے اپنے ساتھ کی ہے ا س کے شکر يہ کی اميد دوسروں سے نہ رکھو۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم 

م اپنی ذات کو ۔ اپنے آپ کو بزرگی کے کاموں کا عادی بناؤ او ر دوسرں کے تاوان کا بوجھ خود اٹھاؤ ۔ اس طرح ت١٧۶٢١
  شرف عطا کروں گے ۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررا لحکم 
  باب قول موئف : مال خطہ ہو باب "جہاد" "مجاہد اپنے ہی لئے جہاد کرتاہے" 

  نيز: "احسان"محسن اپنی ذات کی عزت کرتا ہے: نيز باب" شکر" جو شکر کرتا ہے وه اتنا شکريہ ادا کرتا ہے" 
  

   ٣٣فصل ۔

  کاروبار

  
  ء  ٣١۵) ١(

  پاکيزه ترين کاروبار
۔ پاکيزه ترين کاروبار ايسے تاجروں کا ہے جو بات کرتے ہيں تو جھوٹ نہيں بولتے، جب انہيں امانت سوپنی جاتی ١٧۶٢٢

ہے تو خيانت نہيں کرتے ، جب وعده کرتے ہيں تو اس کے خالف نہيں کرتے ، جب کوئی سودا خريدتے ہيں تو اس ميں 
ے ، جب کسی کو بيچتے ہيں تو بڑھا چڑھا کر تعريف نہيں کرتے ، جب مقروص ہوتے ہيں تو (قرض کی نقص نہيں نکالت

واپسی ميں) ٹال مٹول سے کام نہيں ليتے او رجب قرض خواه ہوتے ہيں تو (قرض واپس لينے ميں) سختی سے کام نہيں 
  ليتے۔ 

   ٩٣۴١۔٩٣۴٠(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
  پاکيزه ترين کاروبار ، راه خدا ميں اس کا حصہ لينا ہوتا ہے۔  ۔ مسلمان کا١٧۶٢٣

   ١٠۵١۶(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 

  حالل و حرام کاروبار)٢(
   قرآن مجيد:
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   )١٨٨وال تا کلوا اموالکم بينکم بالباطل (بقره 
  ترجمہ۔ اور آپس ميں ايک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ! 

   )٢٩کلوا اموالکم بينکم بالباطل االان تکون تجارة عن تراض منکم نساء  يايھا الذين امنواال تا
  ترجمہ۔ اے ايمان والو! ايک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ البتہ حجارت باہمی رضا مندی ہو۔ 

   ١۔ مائده ١۶١(قول موئف : اس بارے ميں مزيد آيات کے لئے مالخطہ ہو سوره نساء 
   )٣٣۔ نور٣۴توبہ 

  
   حديث شريف:

  ۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے ايک سائل نے سوال کيا: ١٧۶٢۴
انسانی ذريعہ معاش کی کتنی قسميں ہيں جن ميں انسان باہمی طور پر کاروبار اولين دين کر سکتے ہوں ۔ نيز اپنے اموال کو 

  کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہيں" 
اور کاروبار کے زمرے ميں آتی ہيں۔انسان کے آپس ميں لين دين و  ؟عليہ السالم نے فرمايا: معاش کی تمام قسميں معامالت

  کاروبار کيلئے ان تمام اقسام کو چار حصوں ميں تقسيم کيا گياہے۔ 
  اس نے پھر پوچھا : کيا يہ چاروں قسميں حالل ہيں يا حرام يا بعض حالل او ربعض حرام ہيں؟" 

يک محاظ سے حرام ہيں۔ اپنے اپنے لحاظ سے حالل و حرام ہونے کے فرمايا: يہ تمام قسميں ايک لحاظ سے حالل ہيں او را
  اعتبار سے بھی مزلوم و معروف ہيں۔ 

  
  ان چاروں قسموں ميں سے : 

"پہلی قسم: واليت اور توليت ہے جو ايک دوسرے پر واليت کی صورت ميں ہے ۔ چناچہ سے سے پہلے کسی کو اپنی 
يں۔ اسی طرح ان واليوں کی طرف سے والی ہوتے ہيں او رنيچے تک يہ طرف سے دوسروں پر والی (حکمران ) بناتے ہ

  سلسلہ چال جاتا ہے۔ 
  "دوسری قسم: تجارت ہے جو لوگوں کی ايک دوسرے سے خريد و فروخت کی صورت ميں ہوتی ہے۔ 

  "تيسری قسم: ہر قسم کی "صنعتيں " ہيں۔ اور 
و ں کو ضرورت ہوتی ہے۔ چناچہ مذکوره چاروں قسميں ايک چوتھی قسم: ہر قسم کے" اجارے " (کرائے) ہيں۔ جن کی لوگ

لحاظ سے حالل ہوتی ہيں او رايک طرح سے حرام۔ هللا تعالٰی کی طرف سے لوگوں پر يہ فريضہ عائد کيا گيا ہے کہ مذکوره 
  اقسام کی حالل قسموں کو اپنائيں ان پرعمل کريں ، او رحرام اقسام سے اجتناب کريں۔ 

  ؟۔۔۔واليت کياہے١
"واليت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ايک عادل حکمرانوں کی واليت جس کا هللا تعالٰی نے حکم ديا ہے او رانہيں لوگوں پر حق 

واليت و حکمرانی عطا فرمايا ہے۔ اس طرح ان عادل حکمرانوں کی طرف سے مقرر کرده واليوں کی واليت ہے۔ يہ سلسلہ 
  حقيقت اسی کا ايک حصہ ہے۔ نيچے تک جہاں تک بھی چال جائے، واليت بھی در 

"دوسرے جابر و ظالم حکمرانوں کی واليت ، او ران کی طرف سے مقر ر کرده حکمرانوں کی واليت ۔ يہ سلسلہ جہاں تک 
بھی نيچے چال جائے اس واليت کا حصہ ہے۔ چناچہ جائز و حالل واليت اس عادل حکمران کی واليت جس کی معرفت کا 

ز اس کی اپنی واليت يا اس کے مقرر کرده واليوں کی واليت اسی طرح يہ سلسلہ جہاں تک نيچےخد اوند نے حکم ديا ہے۔ ني
چال جائے ان سب کی واليت ميں سے کم و کاست اور بالچوں و چراعمل کرنا ضروری ہے۔ وائی عادل کے عالوه يہ حق 

  کسی اور کو نہيں ديا جا سکتا۔ 
تھ کام کرنا ، اس کی اس بارے ميں معاونت کرنا او راسے تقويت پہنچانا جب اس لحاظ سے عادل والی ہو گا تو اس کے سا

حالل و جائز ہو گا۔ اس کے ساتھ کاروبار کرنا بھی جائز و حالل ہو گا۔ اس لئے عادل حکمران او ر اس کے مقرر کرده 
فتنہ و فساد کی بيچ کنی  واليوں کے دو حکمرانی ميں ہر قسم کے حق اور عدل کا احياء ہوتا ہے ہر قسم کے ظلم و جور و

ہوتی ہے۔ لہذا عادل حکمران کے دور حکمرانی ميں اس تقويت بہم پہنچانا اس کے ساتھ تعاون کرنا ، خداوند عالم کی اطاعت 
  شمار ہوگا او ردين خداوند ی کی تقويت کا موجب ہو گا۔ 

ظالم حکمران کی طرف سے مقرر کرده"واليت کی قسم ہے وه ظالم جابر شخص کی حکمرانی و واليت ہے ۔ اسی طرح اس 
افراد ان افراد کے مقرر کرده لوگ جتنا نيچے چلے جائيں کی واليت۔ چناچہ ان کی واليت کی وجہ سے ان کے لئے کام کرنا 



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

 
 

او ران کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا ، حرام نا جائز اور موجب عذاب ہے چاہے کا م کم ہو يا زياده ۔ کيونکہ ان کے ساتھ 
بھی قسم کا تعاون گناہاں کبيره ميں شمار ہوتا ہے۔ يہ اس لئے ہے کہ ظالم و جابر والی(حکمران) کی واليت کے دور کسی 

حق سارے کا سارا مٹ جاتا ہے مکمل طور پر باطل کو فروغ حاصل ہوتا ہے، ظلم و جور و فتنہ وفساد کی ترويح ہوتی ہے،
غطام کا قتل ہوتا ہے، مساجد کی تباہی ہوتی ہے او رخد اکی سنت و شريعت آسمانی کتابوں کی تکذيب انبياء کرام و مومنين 

ميں تبديلی کی جاتی ہے۔ اسی بناء پر ايسے حقام کے ساتھ مل کر کام کرنا، ان کی معاونت کرنا او ر ان کے ساتھ کاروبار 
  جائز ہو جاتے ہيں۔  کرنا حرا م ہے ۔ سوائے مجبوری کی صورت کے بالکل اسی طرح جيسے بوقت مجبوری مردار و

  ۔ کونسی تجارت؟٢
"تجارت کا اطالق ہر قسم کی خريد و فروخت پر ہوتا ہے اس کی بھی دو قسميں ہيں ايک وه جس کی خريد و فروخت جائز و 
حال ل ہوتی ہے اور ايک وه جو حالل و جائز نہيں ہوتی چناچہ جو چيزيں انسان کی غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہيں يا جن

ر انسانی زندگی کا دارومدار ہوتا ہے جبکہ ان چيزوں ميں انسان کی اچھائی و بہتری پائی جاتی ہو تو ان سب کی خريدو پ
‘ پينے کی اور پہننے کی چيزيں يا جن چيزوں سے انسان شادی و بياه کرتا ہے‘ فروخت جائز وحالل ہے جيسے کھانے کی 

ا اس کے زير استعمال ہوتی ہيں تو ان کا استعمال ہر قسم کے منافع کے يا اپنی ملکيت کی وجہ سے انسان کے قبضہ ميں ي
لئے جائز ہے بشر طيکہ اس ميں کسی لحاظ سے انسان کی بہتری و اچھائی پائی جاتی ہو۔ ان سب کا لين دين ، خريد و 

  فروخت ، محفوظ رکھنا، استعمال کرنا، ہبہ کرنايا عارية دينا جائز و حالل ہے۔ 
ہر اس چيز کی خريد و فروخت حرام ہے جس ميں انسان کے لئے خرابی و فساد کا انديشہ ہو ۔ چاہے وه "اس کے برعکس 

کھانے کی چيزيں ہو ں يا پينے کی ، نکاح اور شادی بياه کی صورت ہو يا قبضہ اور ملکيت کی ، بہہ ہو يا عاريہ غرض ہر 
دی کاروبار کہ اس سے فساد و خرابی پيدا ہوتی ہے۔ يا وه چيز جس ميں فساد خرابی پيدا ہوتی ہے سب حرام ہے۔ جسيے سو

جيسے مردار : خون ، خنزير کے گوشت يا درندوں کے گوشت او رچمڑے کاروبار چاہے وه درندے جانور وہوں يا پرندے ۔
اسی طرح شراب ہو يا کسی او ر نجس چيز کی خريدو فروخت ہے۔ يہ سب حرام اور ناجائز کاروبارہے۔ اس لئے کہ ان 

يزوں کے کھانے ،پينے ،پہننے اپنی ملکيت ميں رکھنے ، اپنے قبضہ ميں رکھنے اور ان ميں سے کسی قسم کے ردوبدل چ
  کرنے سے منع کيا گيا ہے۔ کيونکہ اس ميں فساد و خرابی کا عنصر پايا جاتا ہے۔ لہذا ان ميں ہر قسم کا ردوبدل حرام ہے۔ 

ب پايا جاتا ہو وه چيز جس کے اختيار کرنے سے رو کا گيا ہو کہ اس کے ا س طرح ہر وه کاروبار تجارت جس ميں لہو ولع
ذريعہ سے غير هللا کا تقرب حاصل ہوتا ہو يا پھر گناہوں کے ذريعہ سے کو شرک کو تقويت حاصل ہوتی ہو يا کسی قسم کا 

جا سکتا ہو سب حرام اور کوئی ايسا باب جس سے گمراہی يا باطل کا دروازه کھلتا ہو يا جس باب سے حق کو کمزور کيا 
ناجائز ہيں۔ ان کی خريدوفروخت حرام ان کو اپنے پاس رکھنا ، انہيں اپنی ملکيت قرار دينا ، ان کا ہبہ کرنا، انہيں عاريتہ دينا 

  اور ان ميں کسی قسم کا ردو بدل کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ سوائے مجبوری کی حالت کے۔ 

  تفصيل ۔ اجارے (مزدوری اور کرائے) کی٣
يا جن لوگوں کی اسے توليت حاصل ہے مثالً قريبی رشتہ داروں کو ‘ انسان کا اپنے آپ کو يا اپنے زير ملکيت کسی چيز کو

يا اپنی سواری کو يا اپنے کپڑوں کو مزدوری يا کرائے پر حالل طريقے سے دينا جائز ہے ايسی صورت کا تعلق اجارے 
پنے آپ کو يا اپنے گھر کو يا اپنی زمين کو يا اپنی کسی مملوکہ چيز کو اجارے پر (کرائے يا مزدوری) سے ہوتا ہے۔انسان ا

ديتا ہے جس سے کسی قسم کی منفعت حاصل ہوتی ہے۔ يا خود کسی کا کام کرے يا اس کی اوالد يا غالم يا مزدور اور وه 
کوئی جرم نہيں ہے کہ خود کسی کی کسی حکمران يا حکمران کے مقرر کرده کسی حکمران کا وکيل نہ ہو۔ تو اس بات ميں 

مزدوری کرے يا اس کی اوالد يا رشتہ دار يا غالم يا اجارے ميں اس کا وکيل کسی کی مزدوری کريں۔ اس لئے کہ يہ اس 
کی اپنی طرف سے وکيل کی حثيت سے مزدور بنيں گے نہ کہ کسی حکمران کی وجہ سے۔ مثالً جيسے کسی شخص کو 

ک خاص اور معلوم چيز کسی معلوم اور مقرره مقام تک اٹھا کر لے جاتا ہے ۔ تو جائز سے کہ مزدوری کے طور پر ، ہر اي
اسے وه خود اٹھائے يا اس کا غالم يا اس کا جانور اٹھائے وغيره مزدوری کی يہ تمام صورتيں اس شخص کے لئے حالل 

م مومن ہو يا کافر ۔ اس قسم کی مزدوری حالل ہے ہيں چاہے يہ کام لينے واال کوئی بادشاه ہو يا بازار سے تعلق رکھنے واال 
  او راس سے ملنے والی آمدنی بھی جائز ہے۔ 

اجاره (مزدوری يا کرائے) کی جو حرا م صورتيں ہيں وه يہ ہيں انسان اپنے آپ کو کسی چيز کی مزدوری پر لگاتا ہے جس 
ت يا پہننے کے لئے مزدوری اور کام کرے۔ يا جيسے کا کھانا ، پينا، پہننا حرام ہے يا ايسی ہی چيز وسکی تياری يا حفاظ

مسجدوں کو نقصان پہنچانے کے لئے گرادے يا کسی کو ناجائز قتل کرے يا تصويروں ، بتوں ،گانے بجانے کے آالت ، 
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رناشراب ،خنزر ، مردار يا خون يا ايسی چيزوں کو اٹھائے جن ميں کسی بھی طرح کا فساد و خرابی پائی جاتی ہو، تو ايسا ک
  اس پر حرام ہو گايہ اجاره صحيح نہيں ہوگا۔ 

اس طرح جن جن چيزوں سے کسی طرح انسان کو روکا گيا ہے ان ميں انسان نہ تو اپنے آپ کو اجارے پر دے سکتا ہے او 
رنہ ہی کسی کو اجارے پر لے سکتا ہے ۔ البتہ اگر اس ميں اجرت پرکام لينے والے کے ليے کسی طرح کی کوئی منفعت 

فائده ہو تو پھر ايسا کر سکتا ہے، مثالً کوئی شخص کسی کو اس بات پر مزدور بنا سکتا ہے کہ وه مردار کو اٹھا کر  اور
  پھينک دے تا کہ وه خود يا کوئی دوسرا اس کی اذيت و بدبو سے بچ سکے۔ اسی طرح کے اور بھی کئی ديگر امور ہيں۔ 

صورتوں ميں اجرت پر کام کيا جاتا ہے۔ واليت کے سلسلے ميں يہ ہوتا ميں فرق ہے اگر چہ دونوں ‘ اجارے’ "واليت " اور
ہے کہ انسان کسی والی (حکمران) يا اس کی طرف سے مقرر کرده والی يا اس کی طرف سے مقرر کرده والی کی توليت 

ونہی والی کا امرو اور سر پرستی ميں کام کرتا ہے۔ گويا وه کسی اور باال دست قوت کے زير تسلط کام کرتا ہے اس کا امر
نہی ہوتاہے او راس کی نيابت ميں انجام پاتا ہے۔ يہ بات اس والی کی واليت کو مستحکم کرنے کا سبب اور موجب ہوتی ہے۔ 
نيز حکمرانوں کا يہ سلسلہ اوپر سے نيچے تک ايک ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے حکمران کی واليت در حقيقت بڑے والی

نے کے لئے ہوتی ہے۔ جو اس بڑے والی کی واليت شمار ہوتی ہے۔ اس بارے ميں ہونے حکمران کو مضبوط مستحکم کر
  والے پر قتل ظلم وجود اور فتنہ وفساد اسی کی حکمرانی ميں ہوتا ہے جس ميں وه شخص بھی برابر کا شريک ہوتا ہے۔ 

ميں بذات خود اپنے آپ کو اجارے اس سے مختلف ہوتا ہے جيسا کہ ہم پہلے بيان کر چکے ہيں کہ انسان اس سلسلے‘ اجاره’
پر ديتا ہے يا جو چيز اس کی ملکيت ميں ہوتی ہے اسے اجارے پرديتا ہے۔ کسی کو اجارے پر دينے سے پہلے وه خود اپنی 

ذات کا يا اپنی زير چيزوں کا مالک ہوتا ہے۔ جب تک وه کسی کو اجارے ميں نہ ديدے کوئی شخص ا س کا مالک نہيں بن 
و شخص اپنے آپ کو يا اپنے کسی زيردست کو خواه وه مومن ہو يا کافر يا کسی چيز کو کسی کے اجارے ميں سکتا ۔ لہذا ج

  دے۔ جيسا کہ پہلے بيان ہو چکا ہے ۔۔۔۔تو اس قسم کا اجاره حالل ہے او ر اس کا کسب کمائی جائز ہے۔ 
خواه وه صنعت کی کوئی بھی‘ سکھاتا ہے تو ہر وه چيز جسے انسان سيکھتا ہے يا کسی دوسرے کو‘ رہی صنعتوں کی بات 

مثالً کتابت ، حساب و کتاب ، تجارت ، رنگائی ، زين او رجوتوں کی تياری ، تعميرات، کپڑے کی صنعت، اس کی ‘ قسم ہو
سالئی وغيره يا غيرذی روح چيزوں کی تصوير سازی يا جن آالت و اوزار کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کی صنعت 

لوگوں کے فوائدو منافع وابستہ ہيں۔ان کی ضروريات کا ان پر دارومدار ہے۔ تو ايسی صنعتوں کا سيکھنا اور جن کے ساتھ 
ان کا کام کرنا انسان کے اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی حالل ہے۔ اگرچہ ايسی مصنوعات ميں فساد کا ايک پہلو 

يا گناہوں کے ارتکاب ميں معاون ‘ کاموں ميں استعمال کيا جاتا ہےبھی ہے مثالً يہ کہ مذکوره چيزوں کو بعض اوقات فاسد 
ليکن کلّی طور پران کے سيکھنے ، سيکھانے يا ياد ‘ ثابت ہوتی ہيں۔ اور حق کے خالف باطل کے لئے استعمال ہوتی ہيں

کہ اس سے حکام کرنے ميں کوئی جرح نہيں ہے۔ مثالً کتابت ہی کو لے ليجئے کہ اس ميں فساد کی ايک صورت موجود ہے
جور کی واليت کو لقويت پہنچ سکتی ہے اور ان کی معاونت کی جا سکتی ہے۔ ليکن کتابت کے سيکھنے اور يادکرنے ميں 

  کوئی اشکال نہيں ہے۔ 
اسی طرح چھری ، چاقو ، نيزه اور تير کمان وغيره ہيں، جنہيں بعض اوقات بہتری کے لئے استعمال کيا جاتا ہے اور بسا 

ط مقاصد کے لئے بھی استعمال ہوتے ہيں ۔ ان کے سيکھنے ، بنانے سکھانے اور اجرت لينے دينے ميں کوئی جرحاوقات غل
نہيں ہے۔ البتہ بہتری کے لئے استعمال کرنے پر اجرت لينا اور دينا يا سيکھنا اور سکھانا حالل و جائز ہے غلط و ناجائز 

اصد کے لئے ان کا سيکھنا اور سکھانا نہ تو گناه ہے اور نہ ہی حرام۔ مقاصد کے لئے ايسا کرنا حرام ہے۔ پس بہتری کے مق
 صرف غلط و ناجائز کاموں ميں ان کا استعمال ان مقاصد کے لئے سيکھنے او رسکھانے کے لئے جرم وگناه او رحرام ہے۔ 

ا م ہے او ر اس ميں اس کی وجہ يہ ہے کہ خدا وند عالم نے صرف اسی صنعت کو حرام قرار ديا ہے جو کلّی طور پر حر
سوائے برائی و غلط کاری کے اچھائی و بہتری کی کوئی بھی صورت نہيں ہوتی۔ جيسے بربط ، مزمار ، شطرنج اور اس 

يا حرام مشروبات کی ‘ قسم کے دوسرے آالت لہو و لعب ہيں۔ يا صليب و صنم تراشی اور اس قسم کے دوسرے کام ہيں
ی برائی کا عنصر پايا جاتا ہے، او راصالح و بہتری کی کوئی بھی صورت نہيں تياری وغير ه ہے جن ميں صرف برائی ہ

  ہے۔ ايسی صنعتوں کا سيکھنا ، سکھانا ، کام ميں النا، ان کی اجرت لينا او رہر قسم کاتصرف حرام ہے۔ 
ری کا بھی کوئی اگر کو ئی ايسی صنعت ہو جس ميں گناه و برائی کے سارے پہلو موجودہيں ليکن ممکن ہے کہ اس ميں بہت

عنصر موجود ہو توصرف حالل اور بہتر عنصرکو پيش نظر رکھ کر اس کے سيکھنے اور سکھانے کو حالل و جائز قرار 
  ديا جا سکتا ہے۔ نا حق او رناجائز امور کی طرف لے جانا باطل اور غلط ہو گا۔ 

  کاروبار کی وه صورتيں جن کا حامل کرنا جائز اور حال ل ہوتا ہے۔ 
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  و دولت کا خرچ کرنا مال
اب رہی مال و دولت کے صحيح و جائز طور پر خرچ کرنے کی صورت تو ياد رکھنا چاہئے کہ اس کے فرض و مستحب 

طور پر خرچ کرنے کی چوبيس صورتيں ہيں۔ جن ميں سے سات کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانچ کا 
رتيں ايسی ہيں جو دينی امور کے ساتھ تعلق رکھتی ہيں ۔ پانچ صورتوں کا تعلق نيکی تعلق اس کے متعلقين کے ساتھ تين صو

کے راه ميں صلہ رحمی کے طور پر خرچ کرنے سے ہے، او رچار صورتيں ايسی ہيں جن کا عمومی مفاد عامہ کے لئے 
  خرچ کرنے سے ہے۔ 

، لباس ، شادی، نوکر جاکر اور اپنے اموال کی مرمت جن چيزوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، وه اس کا کھانا، پينا 
، نقل و حمل اور حفاظت ہے جس کے لئے انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت سے مراد اس کا مکان او رايسے امذار و

  آالت ہيں جو اس کی ضروريات زندگی کے کام آتے ہيں۔ 
الد ، والدين ، بيوی او رايسے مالزم ہيں جو اس کی تنگیجن پانچ چيزوں کا تعلق اس کے متعلقين سے ہوتا ہے وه اس کی او

  و آسانی کے دنوں ميں خدمت کا فريضہ انجام ديتے ہيں۔ 
جو تين امور دين کے ساتھ تعلق رکھتے ہيں وه زکوة واجبہ ہے جوہر سال انسان کو ادا کرنا پڑتی ہے، فرض حج او رجہاد 

  ہيں جو کسی بھی زمانہ ميں واجب ہو جاتے ہيں۔ 
وه ہيں ‘ جو پانچ صورتيں نيکی کے راه ميں صلہ رحمی کے ساتھ تعلق رکھتی ہيں اور ان کا شمار مستحبات ميں ہوتا ہے 

مومنين کے ساتھ نيکی ، صدقہ کے طور پر کسی کو کچھ دينا او ‘ قرابت داروں کے ساتھ نيکی ‘ اپنے مافوق کے ساتھ نيکی
  د کرانا۔ رنيک راہوں ميں خرچ کرنا اور غالموں کو آزا

‘ کسی کو عارية کوئی چيز دينا ‘ جن چار چيزوں کا مفا د عامہ سے تعلق ہے وه ہيں کسی مقروض کے قرض کا ادا کرنا
  کسی کو قرضہ دينا ور مہمان نوازی کرنا ۔ يہ چيزيں اگرچہ سخت ہيں ليکن سنت کے حساب سے واجب سمجھی جاتی ہيں۔ 

  انسان کے لئے جائز و حالل چيزيں
سے پيدا ہونے والی اشياء ميں سے جو چيزيں انسان کے لئے حالل ہوتی ہے اس کی تين قسميں ہيں ۔ ايک قسم تو تما مزمين 

اناج ہيں جيسے گندم ، جو ،چاول، چنا، يا تل وغيره۔ ہر وه اناج جو انسان کی غذا کے طور پر اس کے جسم و جان کے لئے 
  ت کے لئے نقصان ده ہوتا ہے وه حرام ہے۔ مفيد اور مقوی ہوتا ہے او ر جو ضرررساں و صم

تيسری قسم جو زمين سے پيدا ہوتی ہے وه سبزی وترکاری ہے۔ وه سزی و ترکاری اور نباتات اسان کے لئے جائز اور حالل
ہوتی ہے۔ جس ميں انسان کا فائده ہوتا ہے اور اس کی غذا کا کام ديتی ہے۔ اور جن سبزيوں سے انسان کو ضررو نقصان 

ہو ان کا کھانا اس کے لئے حرام و ناجائز ہے جيسے زہريلی بناتات و سبزی و ترکاری وغيره۔ جن کا استعمال انسان  ہوتا
  کے لئے کسی بھی صورت ميں جائز نہيں ہے۔ 

  حالل جانوروں کا گوشت
ت حالل ہے جن پالتو جانوروں ميں سے گائے ، بکری اور اونٹ کا گوشت حالل ہے اور جنگلی جانوروں ميں ان کا گوش

  کے پنجے اور نيچے کے دانت نہيں ہوتے۔ 
اسی طرح ان پرندوں کا گوشت بھی حالل ہوتا ہے جس کا پوٹا ہوتا ہے۔ جن کا پوٹا نہيں ہوتا ان کا کھانا حرام ہے، البتہ ٹڈی 

  کے کھانے ميں کوئی جرح نہيں۔ 

  حالل انڈے
ں وه حالل اور جن کے اطراف يکساں ہوتے ہيں وه حرام جن انڈوں کے دونوں اطراف ايک دوسرے سے مختلف ہوتے ہي

  ہيں۔ 

  حالل مچھلی
  باقی سب حرام ہيں۔ ‘ جن آبی جانوروں (مچھليوں) کے چھلکے ہوتے ہيں وه حالل 

  حالل مشروبات
س کی پينے کی ہر وه چيز جو کثير مقدار کے باوجود تحصل ميں تبديلی پيدا نہ کرے اس کے پينے ميں کوئی حرج نہيں۔ ج
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  کثير مقدار تحصل ميں فتور پيدا کردے اس کی قليل مقدار کا استعمال بھی ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ 

  حالل ملبوسات
زمين سے اگنے والی ہر چيز سے تيار شده ملبوسات کا استعمال جائز او ر اس ميں نماز پڑھنا صحيح ہے۔ جن جانوروں کا 

ذبح شده چمڑے اور بالوں سے تيار شده لباس کا استعمال صحيح ہے۔ اگر  ان کی حال ل طريقہ سے‘ گوشت حالل ہوتاہے
حرام جانور کا تذکيہ کيا جائے (اسے شرعی طريقے سے ذبح کيا جائے) تو اس کے بالوں سے تيار شده لباس کے استعمال 

  ميں بھی کوئی حرام حرج نہيں ہے۔ اور اس ميں نماز بھی صحيح ہے۔ 
ينے اور پہننے کے کام آتی ہيں ان پر نہ تو نماز جائز ہے اور نہ ہی سجده ۔ البتہ زمين سے جو چيزيں انسان کے کھانے پ

اگنے والی چيزيں جو کھانے کے کام نہيں آتيں يا انہيں ابھی تک کاٹا نہيں گيا ان پر سجده جائز ہے ۔ کاٹنے کے بعد ا س پر 
  سجده جائز نہيں ہے سوائے مجبوری کے۔۔ 

  جن ذريعوں سے نکاح حالل ہے
۔ ايسے ۴۔ قسم کی وجہ سے ٣۔ بغير ميراث کے ذريعہ سے ٢۔ ميراث کی وجہ سے ١چار ذريعوں سے نکاح حالل ہوتا ہے۔ 

  محلل کے حالل کر دينے کی وجہ سے جس کی ملکيت ميں ہے۔ 

  جن چيزوں کے ذريعہ سے ملکيت اور خدمت صحيح ہے
۔ ۵۔ ہبہ کا مال ۴۔ وراثت کا مال ٣۔ خريدا ہوا مال ٢۔ غنيمت کا مال ١حيح ہوتی ہے۔ چھ ذريعوں سے ملکيت اور خدمت ص

  ۔ اجارے کا مال۔ ۶عاريت کا مال اور 
پس يہ ہيں وه وجوہات جو حالل ہيں اور انسان کا ايسے اموال سے خرچ کرنا صحيح ہوتا ہے۔ اسے نکال کر حالل کی تمام 

يضہ يا نافلہ صورتوں ميں اس ميں طرح کا تصرف و دو بدل جائز و حالل ہوتا ہے۔"راہوں ميں خرچ کيا جا سکتا ہے او رفر
   ٢ء باب  ۵۴ ١٢ء وسائل الشيعہ جلد  ٢۵٠ء ٢۴۴ء۔ تحف العقول  ۵١ء  ۴۴ ١٠٣مجار االنوار جلد

ياده خوف۔ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا: " مجھے اپنے بعد اپنی امت کے لئے سب سے ز١٧۶٢۵
  ۔ سود خوری۔" ٣۔ مخفی خواہشات شانفسانی اور ٢۔ حرام کاکاروبار ١جن چيزوں سے معلوم ہوتا ہے وه يہ ہيں: 

  ء  ١٢۴ ۵(حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم) فروع کافی جلد 
  (قول موئف : مالخطہ ہو: عنوان " حرام" 

  " نيز: باب "اسلحہ" "دشمنان دين کے ہاتھوں اسلحہ کی فروخت
  مجموعی حالل اور حرام کاروبار" " ۴ء باب  ۴٢ ١۔٣نيز: مجار االنوار جلد 

  ہاتھ کی کمائی)۴(
۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر نيک خوار کر کوئی نہيں کھاتا ۔ هللا کے نبی حضرت داؤد عليہ السالم بھی اپنے ١٧۶٢۶

  ہاتھوں سے کما کر کھايا کرتے تھے۔ 
   ٩٢٢٣لعمال حديث (حضرت رسول اکرم) کنز ا

اس کے ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر اور کوئی نہيں ہوتی ۔ ‘ ۔ هللا کے نزديک محبوب ترين شے جو انسان کھاتا ہے١٧۶٢٧
  جو شخص دن بھر کے کام کاج سے تھک کر رات بسر کرے هللا اس کے گناه معاف فرما ديتا ہے۔ 

   ٩٢٢٩۔ ٩٢٢٨(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
  حضرت داؤد پيغمبرعليہ السالم صرف اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کھاتا کرتے تھے۔  ۔١٧۶٢٨

   ٩٢٢٢(حضرت رسول اکرم ) کنز العمال حديث 
  ۔ سب سے پاکيزه کام انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ١٧۶٢٩

   ٩٢٣۴۔ ٩٢٢٠(حضرت رسول اکرم ) کنز العمال حديث 
  نے ہاتھ کی کمائی اور ہر جائز تجارت ہے۔ ۔ سب سے پاکيزه کاروبار انسان کے اپ١٧۶٣٠

   ٩١٩۶(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
  ۔ سب سے بہتر کاروبار ، جائز تجارت اور اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ١٧۶٣١

   ٩١٩۵(حضرت رسول اکرم) کنز العمال حديث 
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"اے روح هللا! ہميں بھوک لگی ۔ (حضرت عيسٰی عليہ السالم کے حواری جب بھوکے ہوتے تھے تو کہتے تھے) ١٧۶٣٢
ہے" حضرت عيسٰی عليہ السالم اپنا ہاتھ زمين پر خواه وه نرم ہوتی تھی يا پتھريلی۔۔۔مارتے تجھے جس کی وجہ سے ہر 

شخص کے لئے کھانے کے واسطے دو روٹياں زمين سے باہر آجاتی تھيں ، اور وه انہيں کھا جا تے تھے۔ جب پياسے ہوتے 
ا روح هللا ! ہميں پياس لگی ہے! اس پر آنجناب عليہ السالم صاف يا پتھريلی زمين پر ہاتھ مارتے تھے تھے تو کہتے تھے: ي

تو زمين سے پانی نکل آتا تھا۔ اور وه لوگ اس سے سيراب ہو جاتے تھے۔ پھر کہتے تھے: "يا روح هللا" ہم سے بڑھ کر اور 
سير کر دئيے جاتے ہيں اور جب پياس لگتی ہے تو سيراب کون صاحب فضيلت ہو سکتا ہيکہ جب ہميں بھوک لگتی ہے تو 

  کر دئيے جاتے ہيں، ساتھ ہی ہم آپ پر بھی ايمان ال چکے ہيں اورتابع فرمان ہيں۔ 
اپنے ہاتھوں سے ‘ اس پر حضرت عيسٰی عليہ السالم فرماتے "تم سے افضل وه لوگ ہيں جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہيں 

  وسروں کے کپڑے مزدوری پر دھوتے ہيں" ترکاری سے کھاتے ہيں۔ اور د
   ٢٧۶جلد  ١۴مجاراالنوار جلد 

حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے پوچھا گيا کہ آکر کيا وجہ ہے کہ حضرت عيسی عليہ السالم کے اصحاب ١٧۶٣٣
نہيں پائی جاتی؟ " تو (حواری) پانی کے اوپر چال کرتے تھے، جبکہ اصحاب محمد صلے هللا عليہ و آلہ وسلم ميں يہ کيفيت 

آپ عليہ السالم نے فرمايا: " اس لئے کہ عيسٰی عليہ السالم کے حواری فکر معاص سے بے نياز تھی جبکہ اصحاب محمد 
  کو فکر معاص دامن گير تھی۔ 

   ٣٢٧ ۶تہذيب االحکام جلد 
ہو ليکن کھانابيت المال سے  خدا وند متعال نے حضرت داود عليہ السالم کی طرف وحی فرمائی : "تم اچھے ضرور ١٧۶٣۴

کھاتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے کما کر نہيں کھاتے"۔ اس پر حضرت داود عليہ السالم چاليس دن تک روتے رہے۔ پھر هللا 
تعالٰی نے لوہے کی طرف وحی کی "تو ميرے بندے داود عليہ السالم کے لئے نرم ہو جا چنانچہ هللا تعالٰی نے داود عليہ 

لوہے کو نرم کر ديا، جس سے وه روزانہ ايک زره تيار کر کے ايک ہزار درہم کے بدلے ميں فروت کيا  السالم کے لئے
کرتے تھے چنانچہ انہوں نے تين سو ساٹھ زرہيں تيار کيں جس سے تين الکھ ساٹھ ہزار درہم حاسل کئے اوتر بيت المال سے 

  بے نياز رہے۔ 
   ۴۴٩ ٣لد (حضرت علی عليہ السالم) تصوير نور الثقلين ج
   ٩٩ ٣من الحفره الفتيہ جلد  ١٣ ۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

   ٣٣۶ ۶اس کتاب ميں "چاليس دن "کا ذکر نہيں ہے، تہذيب االحکام جلد 
کيونکہ ‘ ۔ حضرت داود عليہ السالم ايک موچی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ فرمايا : اے فالں! کماؤ اور کھاؤ١٧۶٣۵

  دا وند عالم اس شخص کو پسند فرماتاہے جو کما کر کھاتا ہے او راسے پسند نہيں کرتا جو بن کمائے کھاتا ہے۔" خ
  ء  ٣۵تنبيہ الخواطر 

۔ تالش معاش ميں سستی کا مظاہره نہ کرو ، کيونکہ ہمارے بزرگ اس بارے ميں بڑی دوڑ دھوپ سے کام ليتے اور١٧۶٣۶
  روزی تالش کرتے تھے۔ 

  ء  ٩۵ ٣ر صادق عليہ السالم) من ال يحضره الفقيہ جلد (امام جعف
۔ محمد بن منکدر کہا کرتا تھا کہ ميں سمجھتا تھا کہ امام زين العابدين عليہ السالم نے اپنے سے بہتر کوئی اوالد ١٧۶٣٧

انہيں وعظ و نصيحت چھوڑی ہے، ليکن ايک مرتبہ ميں نے ان کے فرزند امام محمد باقر عليہ السالم کو ديکھا ، او رچاہاکہ 
  کروں، مگر الٹا انہوں نے مجھے وعظ و نصيحت کر ڈالی!" 

ساتھيوں نے پوچھا :"وه کيسے ؟"اس نے کہا:" ايک مرتبہ ميں سخت گرميوں کے موسم ميں مدينہ کے اطراف ميں گيا تو 
ے مالک تھے، اس وقت وه اپنے وہاں پر ميں نے (امام) محمد باقر (عليہ السالم) کو ديکھ ليا ، وه بھاری بھر کم حبشہ ک

غالموں يا دو نوکروں کے کندھوں کا سہار ا لئے ہوئے تھے، ميں نے دل ميں کہا: سبحان هللا ! قريش کے سرداروں ميں 
‘سے ايک سردار اس قدر شديد گرمی ميں اس حالت ميں دنيا کی تالش ميں سرگرداں ہو! لہذا ميں انہيں آج نصيحت کرتا ہوں

وه اس وقت نہر کے کنارے پسينے سے شرابور ‘ ان پر سالم کيا ، انہوں نے سالم کا جواب ديا‘ کے پاس گيا "چناچہ ميں ان
تھے۔ ميں نے ان سے کہا: خدا آپ کا بھال کرے قريش کا ايک سردار اس قدر سخت گرمی ميں او ردنيا کی تالش ميں اس 

وقت اسی حالت ميں موت آجائے تو آپ اس وقت کيا کريں  کی يہ کيفيت ہو!! کيا آپ نے يہ بھی سوچاہے کہ اگر آپ کو اس
  گے؟" 

يہ سن کر انہوں نے فرمايا: اگر مجھے اس حال او راس کيفيت ميں موت آجائے تو مجھے خدا کی اطاعت پر ہی موت آئے 
ھے خطره اس لئے کہ ميں اپنے آپ کو اپنے اہل و عيال کو تجھ سے او ردوسرے لوگوں سے بے نياز کر رہا ہوں۔ مج‘ گی
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  تواس وقت الحق ہوجب ميں خد اکی نافر مانی کر رہا ہوں او رموت آجائے!!" 
الٹا آپ نے مجھے ‘ ميں چاہتاتھا کہ آپ کونصيحت کر وں‘ آپ نے سچ فرمايا ہے‘ ميں نے کہا: "آپ پر خد ارحم کرے

  نصيحت کر ڈالی" 
  ء  ٣٢۵ ۶(امام جعفر صادق عليہ السالم) تہذيب االحکام جلد 

۔ حسن بن علی بن ابی حمزه اپنے والد سے روايت کرتے ہيں ، انہوں نے کہا کہ ميں نے ابوالحسن (حضرت موسٰی ١٧۶٣٨
کا ظم)عليہ السالم کو ز مين پر کام کرتے ديکھا، اس وقت آپ کے دونوں بازو پسينے سے شرابور تھے۔ ميں عرض کيا: " 

  خود يہ کام کر رہے ہيں؟"  (کام کرنے والے)لوگ کہاں ہيں کہ آپ‘ آپ کے قربان جاؤں
امامعليہ السالم نے فرمايا: "علی! اپنے ہاتھوں سے وه لوگ کام کر گئے ہيں جو روئے زمين پر مجھ سے او رميرے والد 

سے بہتر تھے"۔ ميں نے عرض کيا: "وه کون لوگ تھے؟ " فرمايا: "حضرت رسول خدا عليہ السالم! حضرت امير المومنين 
اور ايسا کرنا انبياء و ‘ ے ديگر آباو اجداعليہم السالم ان سے حضرات نے اپنے ہاتھوں سے کام کياعليہ السالم اور مير

  مرسين او رهللا کے نيک بندوں کا طريق کار ہے" 
  ء  ٩٨ ٣من اليحضره الفقيہ جلد 

و رآپ اس وقت ۔ فضل بن ابی قره کہتے ہيں: ہم حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوئے ا١٧۶٣٩
يہ کام ہمارے لئے رہنے ديجئے، ‘ اپنے گھر کی ديوار بنا رہے تھے۔ ہم نے عرض کيا: " خداکرے ہم آپ کے قربان جائيں

  اے ہم انجام ديں گے يا دوسرے جواب!" 
ہ ميں ميں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے ا س حال ميں ديکھے ک‘ امامعليہ السالم نے فرمايا: نہيں !مجھے ہی مشغول رہنے دو

  اپنے ہاتھوں سے کمار ہا ہوں او رجان کو جو کھوں ميں ڈال کر حال ل کی کمائی کر رہا ہوں" 
  ء  ٩٩ ٣من ال يحضره الفقيہ جلد 

۔ حضرت امير المومنين عليہ السالم اپنی ضروريات کے پورا کرنے کے لئے سخت گرمی ميں کام کرنے نکل ١٧۶۴٠
ا س حال ميں ديکھے کہ رزق حال ل کی تالش ميں جان کو جوکھوں ميں ڈالے ہوئے جاتے۔ اور يہ چاہتے تھے کہ هللا انہيں 

  ہيں۔ 
  ء  ٩٩ ٣من ال يحضره الفقيہ جلد 

  ۔ حضرت امير المومنين عليہ السالم نے اپنے ہاتھوں کی پاک کمائی سے ايک ہزار غالم آزاد کرائے۔ ١٧۶۴١
  ء  ٣٢۶ ۶(امام جعفر صادق عليہ السالم) تہذيب اال حکام جلد 

  (قول موئف: مال خطہ ہو :" باب رزق " "جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھائے") 

  مکرو ه پيشے)۵(
۔ حضرت امام موسٰی کا ظم عليہ السالم سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا : "ايک شخص حضرت رسول خدا کی خدمت ميں 

ديا ہے،اب اسے کس کے سپرد کروں؟"آپ نے  حاضر ہوا اور عرض کيا ميں نے اپنے اس لڑکے کو لکھنا (پڑھنا) سکھا
فرمايا": خدا تمہارا بھال کرے، اسے چاہے جس کے سپرد کرو نہ تو اسے "سياء" (کفن فروش) کے سپرد کرنا اور نہ ہی 

صائغ" (زکرگر) "قصاب" (جانور ذبح کرنے والے) "حناط " گہوں فروش " اور نہ ہی "نخاس "(برده فروش ) کے سپرد ’
  کرنا۔" 

نے پوچھا : يا رسول هللا ! "سياء "کون ہوتا ہے؟ "فرمايا": جو کفن بيچتاہے اور ميری امت کے مرنے کی آرزو ميں رہتااس 
ہے ۔ حاالنکہ ميری امت کا ايک بھی مولود ميرے لئے ان تمام چيزوں سے بڑھ کر عزيز ہے ج پر سورج طلوع کرتا ہے۔ 

۔ اور "قصاب" جانوروں کو قدر ذبح کرتا ہے کہ اس دل ميں رحم نام "زرگر"ميری امت کے غبی لوگوں کو فريب ديتا ہے
کی کوئی چيز باقی نہيں ره جاتی "گندم فروش " ميری امت کے کھانے کی اشياء کو ذخيره کرتا ہے، حاالنکہ بنده اگر 

ہے۔ برده فروش  ميرے لئے اس کا چاليس دن کے ذخيره اندوز ہو کہ خد اکے پيش ہونے سے بہتر‘ "چور" هللا کے پيش ہو
کے بارے ميں ميرے پاس جبرائيل نے آکر مجھے بتايا: "يا محمد! آپ کی امت کے بدترين لوگ وه ہيں جو فروشی کرتے 

  ہيں" 
  ء  ٩۶ ٣ء من ال يحضره الفقيہ جلد  ٧٧ ١٠٣مجار النوار جلد 

   ١۵ء باب  ٧٧ ١٠٣قول موئف : مالخطہ ہو ، مجار االنوار جلد 

  ے ميں متفرق احاديثکاروبار کے بار)۶(
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۔ محمد بن عذافر اپنے والد سے روايت کرتے ہيں : "امام جعفر صادق عليہ السالم نے ميرے والد کو ايک ہزار سات ١٧۶۴٣
  سو دنيار دےئے اور فرمايا کہ ان کے ذريعہ ميرے لئے تجارے کرو" 

افع ايک پسنديده چيز ہے، ليکن ميں چاہتا ہوں پھر فرمايا: "ياد رکھو! مجھے اس کے منافع ميں دلچسپی نہيں ہے اگر چہ من
  کہ مجھے هللا اس کے فوائد کی طرف متوجہ ديکھے۔۔۔۔ 

  ء  ٣٢٧ ۶تھذيب االحکام جلد
نيت نيک ‘ جس کی کمائی پاک و پاکيزه ‘ ۔ خوش نصيب اس شخص کے جس نے اپنے مقام پر فروتنی اختيار کی١٧۶۴۴

ضرورت سے بچا ہوا مال خدا کی راه ميں خرچ کيا اور بيکار باتوں سے جس نے اپنی ‘ اور خصلت و عادت پسنديده رہی
  اپنی زبان کو روک ليا۔۔۔۔ 

   ١٢٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
  ۔ اے فرزند آدم! تو نے اپنی مقرر ه خوراک سے زياده کمايا، اس ميں تو دوسروں کا خزانچی (اور امين) ہے۔ ١٧۶۴۵

  ء  ١۴۴ ٧٣الم) مجار جلد (حضرت علی عليہ الس
۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے پوچھا گيا : آخر کيا وجہ ہے کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کے اصحاب ١٧۶۴۶

(حواری ) پانی کے اوپر چال کرتے تھے جبکہ اصحاب محمد ميں ايسی کوئی بات نہيں ہے؟ آپ نے فرمايا:"اس لئے کہ 
  و معاش سے بے نياز تھے جبکہ اصحاب محمد کو معاش کی فکر دا منگير رہتی تھی۔"  اصحاب عيسٰی عليہ السالمفکر

  ء ٢٧٨ ١۴مجار االنوار جلد 
  ۔ حرام کی کمائی آئنده نسلوں ميں بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ١٧۶۴٧

  ء  ۵٣ ١٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 
کی قسم ) اور "بلی والثہ" (ہاں خدا کی قسم ) (يعنی سچی جھوٹی قسموں) کی ۔ ميری امت کے تاجر "الوالتہ" (خدا ١٧۶۴٨

 وجہ سے گرفتار بالہوں گے جبکہ صاحبان صنعت آج کل کہنے (جھوٹے وعدے) کرنے کی وجہ سے قابل گرفت ہوں گے۔ 
  ء  ٩٧(حضرت رسول اکرم) من ال يحضره الفقيہ 

  کاہلی)١(
، هللا کو وه بنده ہے جسے هللا تعالٰی نے اس کے نفس کے حوالے کر دياہے ، اس  ۔ لوگوں ميں سب سے زياده ناپسند١٧۶۴٩

طرح کہ وه سيدھے راستے سے ہٹاہواور بغير راہنما کے چلنے واال ہے۔ اگر اسے دنيا کی کھيتی (بونے) کے لئے باليا 
  و کاہلی برتنے لگتا ہے۔۔۔۔ جاتاہے تو سر گرمی دکھاتا ہے اور اگر آخرت کی کھيتی (بونے) کے لئے کہا جاتا ہے ت

   )١٠٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
  ۔ کاہل انسان دين اور دنيا دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ١٧۶۵٠

  ء)  ١٨ ٧٨(حضرت امام محمد باقر عليہ السالم )مجار االنوار جلد 
ا جوڑا قرار ديا گيا جن کے باہمی مالپ سے فقر و ۔ جب چيزوں کو جوڑا جوڑا بنايا جا رہا تھا تو کاہلی کو عجز ک١٧۶۵١

  تنگدستی نے جنم ليا۔ 
  ء)  ٧۶ ۵ء۔ فروع کافی جلد ۵٩ ٧٨(حضرت علی عليہ السالم)مجار االنوار جلد 

  اس کتاب ميں ہے کہ "انہوں نے فقر کو جنم ديا"۔ 
  ۔ کاميابی کی آفت سستی و کاہلی ہے۔ ١٧۶۵۶

  ء)  ٢۶ ٧٨جلد(حضرت علی عليہ السالم)مجاراالنوار
۔جو شخص اپنی طہارت (وضوو غسل) نيز نماز سے کاہلی کرتا ہے اس کے اضروی امور ميں کوئی اچھائی نہيں ١٧۶۵٣

  ہوتی اور جو شخص اپنے معاشی ميں سستی برتتا ہے اس کے لئے دينوی امور ميں کوئی بہتری نہيں ہوتی۔ 
  ء)  ٨۵ ۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) فروع کافی جلد 

  ء)  ٢۵۵(امام محمد باقر عليہ السالم) تنبيہ الخواطر 
۔ميں اس شخص سے سخت ناراض ہوں جو اپنے دينوی امور ميں کاہلی برتتا ہے کيونکہ جو اپنے دينوی امور ميں ١٧۶۵۴

  کاہلی سے کام ليتا ہے وه اخروی امور کے بارے ميں تو او ربھی زياده کاہل ہوتا ہے۔ 
  ء )  ٧۵ ۵سالم) فروع کافی جلد (امام محمد باقر عليہ ال

۔ مومن ان امور کی طرف راغب رہتا ہے جو باقی ره جانے والے ہوتے ہيں اور ان سے رو گردان رہتا ہے جو فنا ١٧۶۵۵
  ہو جانے والے ہوتے ہيں۔۔۔۔سستی سے (کوسوں ) دور اور ہميشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ 
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  ء)  ٢۶ ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ سستی او رچستی ہر حالت ميں اعمال بجاالتے رہو۔ ١٧۶۵۶

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم) 
  ۔اگرثواب خد اکی طرف سے (ملنا) ہے (اور يقينا ملنا ہے) توپھر سستی کيسی؟ ١٧۶۵٧

  ء)  ١۵٩ ٧٣(امام جعفر صادق عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  گو او رعاجز شخص سے مشوره طلب نہ کرو۔ ۔ کاہل انسان سے مدد نہ مان١٧۶۵٨

  ء )  ٨۵ ۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) فروع کافی جلد 
  ۔ اپنے امور ميں کاہل شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ ١٧۶۵٩

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم) 
  ۔ جو دائمی طور پر سست رہتا ہے وه اپنی آرزوؤں ميں ناکا م رہتا ہے، ١٧۶۶٠

  ء ۔ غرر الحکم)  ۴٢٢ ٢علی عليہ السالم)مستدرک اموسائل جلد (حضرت 
  ۔ سستی اعمال کی دشمن ہے۔ ١٧۶۶١

  ء)  ٨۵ ۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) فروع کافی جلد 
  ۔ کاہلی آخرت کو تباه کر ديتی ہے، ١٧۶۶٢

  ء  ۴٢٢ ٢(حضرت علی عليہ السالم) مستدرک اموسائل جلد 

  سستی تنگدلی)٢(
علی عليہ السالم!۔۔۔ دو قسم کی عادتوں سے پرہيز کرو! ايک تو تنگدلی او ردوسری سستی ، کيونکہ اگر تنگدلی کا۔يا ١٧۶۶٣

مظاہره کرو گے تو حق بات کو برداشت نہيں کر سکو گے او راگر سستی کا مظاہره کرو گے تو کوئی حق ادا نہيں کر پاؤ 
  گے۔ 

   ء) ۴٨ ٧٧(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 
۔ دو قسم کی عادتوں سے بچا کرو م تنگدلی اور سستی سے کيونکہ اگر تنگدلی اختيار کروگے تو حق بات پر صبر ١٧۶۶۴

  نہيں کر سکو گے او راگر سستی کرو گے تو کوئی حق ادا نہيں کر پاؤ گے۔ 
  ء)  ١٩٢ ٧٢ء۔ جلد  ١۵٩ ٧٣(حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

کاہلی اور تنگدلی سے اجتناب کرو کيونکہ اگر کاہلی اختيار کرو گے تو کوئی کام نہيں کر سکو گے او راگر ۔ ١٧۶۶۵
  تنگدلی اختيار کرو گے تو حق ادا نہيں کر پاؤ گے۔ 

  ء)  ٨۵ ۵(امام موسٰی کاظم عليہ السالم) فروع کافی جلد 
ی چابہ ہيں۔ جو سستی اختيا ر کرے گا وه کسی قسم کا ۔ سستی او رتنگدلی سے دور رہو، اس لئے کہ يہ ہر برائی ک١٧۶۶۶

  حق ادا نہيں کر پائے گا اور جو تنگدلی کا مظاہره کرے گا وه سکی حق پر صبر نہيں کر سکے گا۔ 
  ء)  ١٧۵ ٧٨(امام محمد باقر عليہ السالم)مجار االنوار جلد 

  او راخروی حصوں کو روک ديتی ہيں۔ ۔تنگدلی و سستی سے اجتناب کرو کيونکہ يہ دونوں تمہارے دينوی ١٧۶۶٧
  ء۔)  ٣٩۵ ۶٩ء۔ جلد  ٣٢١ ٧٨(حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم) مجار جلد 

۔ حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم فرماتے ہيں کہ ميرے والد بزرگوار (حضرت امام جعفر صادق ) عليہ السالم ١٧۶۶٨
ے بچو! کيونکہ يہ دونوں تمہارے دينوی او راخروی حصے کو روک نے اپنے ايک فرزند سے فرمايا :"کاہلی و تنگدلی س

  ديتی ہيں۔" 
  ء )  ٨۵ ۵(فروع کافی جلد 

۔ سستی و کاہلی مظاہره ہر گز نہ کرو کيونکہ جو سستی کرتا ہے وه خداوند سبحانہ تعالٰی کے حق کو ادا نہيں کر ١٧۶۶٩
  سکتا، 

  ء)  ١۵٩ ٧٣(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
۔ سستی نہ کرو ! کيونکہ تمہار ارب ! بڑا مہربان ہے وه قليل سی چيز پر راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خد ١٧۶٧٠

اکی خوشنودی کی خاطر صرف دور رکعت نماز ادا کرتا ہے تو هللا اسے بہشت ميں بھيج ديتا ہے اور جو شخص اضائے 
  بدلے ميں جنت ميں داخل فرما ديتا ہے۔  الٰہی کے لئے درہم صدقہ ديتا ہے تو وه اسے اس کے
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  ء)  ٢١۶ ٨٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  کاہلی سے اجتناب کرو ) ٣(
۔ ايسی کاہلی سے پرہيز کرو جس ميں تمہارے لئے کوئی عذر نہ ہو کيونکہ پشيمان لوگ ہی کاہلی ميں پناه ليتے ہيں۔ ١٧۶٧١

  ء)  ١۶۴ ٧٨سالم) مجار االنوار جلد (امام محمد باقر عليہ ال
  ۔جو سستی کرتا ہے وه اپنے حقوق کو ضائع کر ديتا ہے۔ ١٧۶٧٢

  ء )  ٩٠ ١٨ء ۔ نہج البالغہ۔ شرح ابن ابی الحديد جلد  ١۶٠ ٧٣(حضرت علی عليہ السالم) مجار جلد 
  ۔ہالکت و بربادی ،سستی اور عاجزی کا نتيجہ ہوتی ہيں۔ ١٧۶٧٣

  ء)  ٣۴٢ ٧١م)مجار االنوار جلد (حضرت علی عليہ السال
  ۔کاہلی محروميت کے اسباب ميں سے ايک ہے۔ ١٧۶٧۴

  ء)  ٢٠٨ ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ کاہلی ہی سے سستی جنم ليتی ہے۔ ١٧۶٧۵

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم) 
  ۔ کاہلی سے مناسب موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ١٧۶٧۶

  ی عليہ السالم) غررالحکم) (حضرت عل
  ۔ کاہلی ہی سے مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ١٧۶٧٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم) 
  ۔ جو کاہلی اور خود پسندی کو ترک کر دے اس کو کسی قسم کی پريشانی نہيں ہوتی۔ ١٧۶٧٨

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم) 
  ۔ سستی بے وقوفوں کی عادت ہوتی ہے۔ ١٧۶٧٩

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم) 
  ۔ جو کاہلی کی اطاعت کرتا ہے وه اپنے حقوق لٹا بيٹھتا ہے۔ ١٧۶٨٠

  ء )  ٩٠ ١٨(حضرت علی عليہ السالم)شرح نہج البالغہ جلد 
  ۔ سستی و کاہلی کی اطاعت کرنے واال پشيمانی ميں گھر جاتا ہے۔ ١٧۶٨١

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم) 
  ۔ عزم راسخ کے ساتھ سستی و کاہلی کو دور بھگاؤ۔ ١٧۶٨٢

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم 

  کاہل کی عالمتيں)۴(
۔۔۔۔کاہل کی چار عالميتں ہيں: کوتاہی کی حد تک سستی کرتا ہے، ضائع کر دينے کی حد تک کوتاہی کرتا ہے، گناه ١٧۶٨٣

  کی حد تک ضائع کرتا ہے او رتنگ دل ہو جاتا ہے۔ 
  ء)  ٢٣حضرت رسول اکرم) تحف العقول (

ضائع کر‘ ۔حضرت لقمان نے اپنی فرزند سے فرمايا: "کاہل کی تين عالمتيں ہيں: کوتاہی کی حد تک سستی کرتا ہے ١٧۶٨۴
  دينے کی حد تک کوتاہی کرتا ہے او رگناه کی حد تک ضائع کر ديتا ہے۔ 

  ء )  ١۵٩ ٧٣(امام جعفر صادق عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ۔ اعمال بجا النے ميں تاخير سے کام لينا سستی و کاہلی کا سر نامہ ہے۔ ١٧۶٨۵

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم) 

  کاہلی سے بچنے کی دعا)۵(
۔ دعائيہ کلمات: خدايا ! ہم پر قلبی خوشگواری کے ساتھ احسان فرما او رہميں تاخير سے کام لينے ،سستی کرنے ١٧۶٨۶ٰ◌ٰ◌ 

آجانے ، ليت ولعل سے کام لينے ، نقصان پہنچانے يا نقصان پہنچنے ، تنگدل ہونے او ررنج و حالل ۔۔۔۔ سے اپنی پناه ،عاجز 
  ميں عطا فرما۔ 

  ء)  ٣۶۴ ٩٢(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 
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  ۔دعائيہ کلمات : خداوند ! ميں تيری پناه مانگتا ہوں رنج و غم ، عاجزی ، کاہلی۔۔۔سے۔ ١٧۶٨٧
  ء)  ٣۶۴ ٨ضرت رسول اکرم) سنن نسائی جلد (ح

۔ايضاً دعائيہ کلمات : پروردگار ا! مير لئے ايسے قول و عمل کو محبوب قرار دے جنہيں تو پسند فرماتا ہے تا کہ ١٧۶٨٨
اور ان ميں ره کر تجھ سے اس طرح ‘ ميں ان ميں لذت وکامرانی کے ساتھ داخل ہوجاؤں، خوشی خوشی ان سے باہر آؤں 

  انگوں کہ مجھ پر تيری نظر کرم مستقل رہے۔۔۔ دعا م
  ء)  ٢٩٨ ٩۵(امام زين العابدين عليہ السالم) مجار جلد 

کاہلی‘ ۔ حضرت حجتہ بن الحسن عجل هللا فرجہ کے لئے دعائيہ کلمات: خداوند ا ! تو ان کے بارے ميں ہميں اکتاہٹ ١٧۶٨٩
ے او رہميں ان لوگوں ميں قرار دے جن سے تو دين کی سستی او رکمزوری و بزدلی کا شکار ہونے سے بچائے رکھ‘ 

  نصرت کا کام ليتا ہے۔۔۔۔! 
  ء)  ٣٣۵ ٩۵(امام رضا عليہ السالم)مجار جلد 

۔ دعائے مکارم االخالق سے اقتباس : پروردگار ا! مجھے اپنی عبادت کے سلسلے ميں کاہلی کا اپنے راستے سے ١٧۶٩٠
  اس کے خالف ہونے کا شکار ہونے سے بچائے۔۔۔۔!  اندھے پن کا اور اپنی محبت کے بارے ميں

  )٢٠(امام زين العابدين عليہ السالم) صحيفہ کاملہ دعا 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   ٣۵فصل ۔

  کفر

  کفر شرک سے بہت پہلے ہے)١(

   قرآن مجيد:
   )٢۵٧والذين کفروا اوليائھم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الی الظلمات۔ (بقره 

ترجمہ۔۔۔اورجن لوگوں نے کفر اختيار کيا ان کے سر پرست سر کشی شيطان ہيں جو ان کو (ايمان کی)روشنی سے نکال کر 
  کفر کی تاريکوں ڈال ديتے ہيں۔ 

   )۴٠۔ ٣٩والذين کفروا۔۔۔۔ ۔۔ سريع الحساب۔۔۔ او کظلمت۔۔۔۔۔۔ من نور۔ (نور 
انياں ايسی ہيں جيسے چيٹل ميدان کا چمکتا ہو بالو اس کو دور سے توترجمہ۔ اور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا ان کی کارست

پانی خيال کرتا ہے يہاں تک کہ جب اس کے پاس آيا تو کچھ بھی نہ پايا ۔ اور (پياس سے تڑپ کر مر گيا) خدا کو اپنے پاس 
ہے۔ يا ۔ کافروں (کے اعمال )  موجود پايا، اس نے اس کا حساب پورا پورا چکا ديا۔ او رخدا تو بہت جلد حساب کرنے واال

جيسے ايک لہر کے اوپر دوسری لہر۔ اس کو اس (تہ تہہ ) ڈھانکے ہوئے ہو۔ ‘ کی مثال اس بڑے گہرے دريا جيسی ہے 
(غرض) تاريکياں ہيں کہ ايک کے اوپر ايک (امنڈی) چلی آتی ہيں ۔ اس طرح کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکاللے تو( شدت 

نہ سکے۔ او رجسے خود خدا ہی نے ہدايت کی روشنی نہ دی ہو تو (سمجھ لو کہ ) اس کے لئے کہيں  تاريکی سے)اے ديکھ
  کوئی روشنی نہيں ہے۔ 

   )٧ان تکفروا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وال يرضی لعباده الکفر۔۔۔۔۔۔۔۔ (زمر 
وں سے کفر اور وه اپنے بند‘ ترجمہ۔ اگر تم نے اس کی ناشکری کی تو (ياد رکھو کہ) خدا تم سے بالکل بے پروا ہے

  ناشکری کو پسند نہيں فرماتا، 
   )٨وقال موسٰی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لغنی حميد۔ (ابراہيم 

ترجمہ۔ اور موسی عليہ السالمنے اپنی قوم سے)کہ ديا تھا کہ اگر تم اور (تمہارے ساتھ) جتنے لوگ روئے زمين پر ہيں سب 

    



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

 
 

  بھی پرواه نہيں کيونکہ وه تو) بالکل بے نياز اور سزا دار حمد ہے۔ کے سب مل کر خد اکی نافرمانی کر يں تو (خدا کو ذرا
   )١٣۶ومن يکفر با ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ضال ال مبنيا (نساء 

اس کے رسولوں اور روز آخرت کا منکر ہو ا تو وه راه راست ‘ اس کے فرشتوں کی کتابوں ‘ ترجمہ۔ اور جو شخص خدا 
  سے بھٹک کے بہت دور جا پڑا۔ 

  
   شريف: حديث

  ۔ ہر وه چيز جسے انکار اور علم کے باوجود نافرمانی اپنی طر ف کھينچ لے جائے ،کفر ہے۔ ١٧۶٩١
  ء)  ٣٨٧ ٢(امام محمد باقر عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

چاہے وه کسی بھی چھوٹے يا بڑے ‘ہر وه معصيت جس کی وجہ سی خد اکی نافرمانی کی جائے‘ ۔ کفر کا مطلب ہے١٧۶٩٢
ميں انکار اور علم کے باوجود نافرمانی ہو، يا اسے سبک سمجھا جائے، يا بے وقعت جانا جائے۔ اس کا انجام دينے واال  امر

  کافر ہے۔۔۔۔ 
اگر وه شخص اپنی خواہشات کی وجہ سے اسے انکار اور سبک سمجھنے کی بناء پر نافرمانی پر اتر آئے تو وه کافر 

واہشات کی بناء پر تاويل ، تقليد يا تسليم و رضا کی بناپر اپنے اسالف و آباد اجداد کے کہالئے گا۔ ليکن اگر اپنی نفسانی خ
  نقش قدم پرچل کسی چيز کو اپنا دين بنا لے تو وه شرک ہے۔ 

  ء )  ٢۵ء ۔  ٢۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد اول 
ياده سخت ہے۔ (پھرآپ نے اس موقع پر ابليس کے کفر کا زياده خبيث اور ز‘ ۔ نجدا کفر شرک سے زياده قديمی ١٧۶٩٣

ذکرفرمايا جب خدا نے اسے سجده کرنے کا حکم ديا ليکن اس نے انکار کر ديا پھر فرمايا) کفر، شرک سے زياده سخت ہے 
ٹا رہتا اطاعت کا منکر ہو جاتا ہے گناہاں کبيره پر ڈ‘ کيونکہ جو شخص خد اکی مرضی پر اپنی مرضی کو ترجيح ديتا ہے 

  ہے وه کافر ہے۔ اور جو شخص مئو منين کے معروف دين کے عالوه از خود نيا دين قائم کرتا ہے، وه شرک ہے۔ 
  ء)  ٣٨۴ ٢(امام محمد باقر عليہ السالم) کافی جلد 

۔ ابن صدقہ کہتے ہيں کہ امام جعفر صادق عليہ السالم سے کسی شخص نے سوال کيا کہ کفر پہلے ہے يا شرک ؟ ١٧۶٩۴
آپ عليہ السالم نے فرمايا:"کفر " شرک سے مقد م ہے، اس لئے کہ ابليس نے سب سے پہلے کفر کيا۔ اس وقت اس کا کفر ، 
شرک نہيں تھا کيونکہ اس نے اس وقت غير هللا کی عبادت کی طرف دعوت نہيں دی تھی، بلکہ اس نے اس کے بعد غير هللا 

  کی عبادت کی دعوت دی ا ور شرک ہو گيا، 
  ء)  ٩۶ ٧٢االنوار جلد  (مجار

۔ موسٰی بن بکر کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم سے پوچھا کہ کفر و شرک ميں سے ١٧۶٩۵
کونسی چيز پہلے اور مقدم ہے؟ امام عليہ السالم نے فرمايا: "تم مجھ سے يہ کيوں پوچھتے ہو؟ کيا اس لئے کہ لوگوں سے 

ميں نے عرض کيا:" مجھے ہشام بن سالم نے حکم ديا ہے کہ اس بارے ميں آپ سے دريافت اس بارے ميں خصومت کرو؟"
کروں!" امام عليہ السالم نے فرمايا: "(کفر شر ک پر) مقدم ہے اور وه انکار کا نام ہے۔ جيسا کہ هللا تعالٰی نے کہ ابليس کے 

غرورميں آگيا اورکافر ہو ‘ ر شيطان نے انکار کر کيا بارے ميں فرماياہے "اال ابليس ابی وا ستکبر وکان من للکافرين" مگ
  ۔" )٣۴گيا (بقره 
   ہے۔ نام کا"حکم بن ہشام"پر جگہ کی" سالم بن ہشام" ميں کتاب اس ․ء ٩٧ ٧٢ء۔ مجار االنوار جلد  ٣٨۵ ٢کافی جلد 
ميمی! کچھ لوگ ظاہری ۔ ہشيم تميمی کہتے ہيں کہ امام جعفر صادق عليہ السالم نے (مجھ سے) فرمايا: "ہشيم ت١٧۶٩۶

طورپر تو ايمان لے آئے ليکن باطنی طور پر کافر رہے پس ان کے ايمان نے انہيں کوئی فائده نہ پہنچايا۔ ليکن ان کے بعد 
کچھ اور لوگ آئے جو باطنی طور پر مومن تھے ليکن ظاہر ميں کفر کا اظہار کرتے تھے۔ انہيں بھی کوئی فائده حاصل نہ 

  ہی کا رآمد ہے جوظاہر ميں باطن کے او ر باطن ميں ظاہر کے ہم آہنگ ہو۔ ہوا ۔ لہذا ايمان و
  ء)  ٩٧ ٧٢(مجار االنوار جلد 

۔ حضرت امير المومنين عليہ السالم جنگ کے موقع پر اپنے ساتھيوں سے فرماتے تھے:۔۔اس ذات کی قسم جس نے ١٧۶٩٧
او ‘ الم نہيں الئے تھے بلکہ انہوں نے اطاعت کر لی تھیيہ لوگ اس‘ دانے کو شگافتہ کيا اور جاندار چيزوں کو پيدا کيا

  ردلوں ميں کفر کو چھپائے رکھا تھا۔ اب جبکہ انہيں يارو مددگار مل گئے تو اسے ظاہر کر ديا" 
   ١۶البالغہ مکتوب 

  کفر کا موجب بننے والی چيزيں)٢(
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جو شخص ان فريضوں ميں سے کسی ايک کو ۔ خداوند عّزو ّجل اپنے بندوں پر کچھ فريضے عائد کئے ہيں ۔ پس١٧۶٩٨
  ترک کر کے اس پر عمل پيرانہ ہو او ر اس کا انکار کر دے تو وه کافر ہے۔ 

  ء)  ٣٨٣ ٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 
  ۔ جو شخص هللا اور اس کے رسول کے بارے ميں شک کرے وه کافر ہے۔ ١٧۶٩٩

  ء)  ٣٨۶ ٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 
۔ منصور بن حازم کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے پوچھا کہ جو شخص حضرت ١٧٧٠٠

رسول خدا کے بارے ميں شک کرے (اس کے بارے ميں آپ کيا فرماتے ہيں؟) "آپ نے فرمايا:"وه کافر ہے! " ميں نے پھر 
ا وه بھی کافر ہے" اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ ميں نے يہ سوال سوال کيا: "جو شخص اس کافر کے کفر ميں شک کرے کي

  تين مرتبہ دہراياتو آپ کے چہرے پر غضب کے آثار نماياں ديکھے۔ 
  ء  ٣٨٧ ٢کافی جلد 
۔ محمد بن مسلم کہتے ہيں کہ ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کے بائيں طرف اور زراره آپ کے دائيں ١٧٧٠١

کہ اتنے ميں ابو بصر آن پہنچے۔ انہوں نے آتے ہی امامعليہ السالم سے پوچھا: "يا ابا عبدعليہ طرف بيٹھے ہوئے تھے 
السالما ! آپ اس شخص کے بارے ميں کيا فرماتے ہيں جو خدا کے بارے ميں شک کرے؟ "امام عليہ السالم نے فرمايا: 

خد ا کے بارے ميں شک کرے اس کے بارے "ابو محمد ! وه شخص کافر ہے ! "انہوں نے پھر پوچھا: جو شخص رسول 
ميں آپ کيا فرماتے ہيں؟"فرمايا : " وه بھی کافر ہے! پھر آپ زراره کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمايا: کافر اس وقت ہو گا 

  جب وه ان کا انکار کرے گا" 
  ء  ٣٩٩ ٢کافی جلد 
"ايمان " ہے اور ہر وه چيز جسے انکار اور ۔ ہر وه چيز جسے اقرار و تسليم اپنی طرف کھينچ کر لے جائے وه ١٧٧٠٢

  نافرمانی اپنی طر ف کھينچ کر لے جائے وه "کفر " ہے۔ 
  ء)  ٣٨٧ ٢(امام محمد باقر عليہ السالم) کافی جلد 

  اسی حد پر رکے رہيں اور انکار نہ کريں تو کافر نہيں ہوں گے"۔ ‘ "اگر خدا کے بندے کسی بات سے جاہل ہوں 
  ء)  ٣٨٨ ٢يہ السالم) کافی جلد(امام جعفر صادق عل

۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم نے جب ستارے کو ديکھ کر فرماياتھا کہ يہ ميرا رب ہے؟ کے بارے ميں فرمايا: ١٧٧٠٣
حضرت ابراہيم عليہ السالم رب کے متالشی تھے او ريہ چيز کفر کی حد تک نہيں جاتی۔ يہ صرف ايک فکر کی حد تک 

  تھی۔ 
  ء)  ٨٧ ١١اقر يا حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم) مجار االنوار جلد (حضرت امام محمد ب

  (قول موئف : مالخطہ ہو : باب "مرتد"" کفر کے موجبات" 
  نيز: باب"شبہہ" "شبہ کے وقت رک جاؤ) 

  کافر)٣(
   قرآن مجيد:

   )٢۵۴۔۔۔ والکفرون ھم الٰظلمون۔ (بقره / 
  تے ہيں۔ ترجمہ۔۔ اور کفر کرنے والے ہی تو ظالم ہو

   )٢۶۴۔۔۔ وهللا ال يھدی القوم الٰکفرين۔ (بقره/ 
  ترجمہ۔۔ اور خدا کافر لوگوں کی ہدايت نہيں فرماتا۔ 

   )۴٧۔۔۔ ويجحد ٰباٰيتنا االا لٰکفرون۔ (عنکبوت/ 
  ترجمہ۔۔ اور ہماری آيتوں کا تو بس کافر ہی انکار کرتے ہيں۔ 

   )۴٩۔۔۔ ويجحد ٰباٰيتنااالالظمون۔ (عنکبوت/
  مہ۔۔ اور سرکشوں کے عالوه ہماری آيتوں سے کوئی انکار نہيں کرتا۔ ترج

   )١١٧۔۔۔ انہ ال يفلح الکفرون۔ (مومنون/
  ترجمہ۔۔ يقينا کفار ہر گز فالح پانے والے نہيں۔ 

   )۵۴۔۔۔ وان جھنم لمحيطتہ بالٰکفرين۔ (عنکبوت/ 
  ترجمہ۔۔ اور يقينی بات ہے کہ دوزخ کا فروں کو گھير ے ہوئے ہے۔ 
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   )١٢۔۔۔ والذين کفروا يتمتعون وياکلون کما تاکل االنعام والنار مثوی لھم۔ (محمد/
ترجمہ۔۔ اور جو کافر ہيں وه دنيا ميں چين کرتے ہيں او راس طرح (بے فکری سے) کھاتے (پيتے) ہيں جيسے چار پائے 

  کھاتے (پيتے) ہيں۔ (آخر) ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 
  

   حديث شريف:
   ١٣مسلم کہتے ہيں : "ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے سوره قلم / ۔ محمد بن١٧٧٠۴

کے متعلق سوال کياکہ اس سے کيا مراد ہے؟ آپ ‘ عتل بعد ذلک زينم " يعنی اور اس کے عالوه بدذات (حرام زاده ) بھی ہے
  دار ه و فريضتہ ہے۔" نے فرمايا"عتل سے مراد بہت بڑے کفر کا حامل ہے اور" زينم" سے مراد کفر کا دل

  ء)  ٩٧ ٧٢(مجار االنوار جلد 
  ۔ دنيا مومن کے لئے قيد خانہ اور کافر کے لئے بہشت ہے۔ ١٧٧٠۵

  (حضرت رسول اکرم) اے مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد بن حنبل نے بھی روايت کيا ہے۔ المعجم 
ہے، اس کی ساری کوششيں دنيا کے لئے ہوتی ہيں، ۔ کافر کی کيفيت يہ ہوتی ہے کہ دنيا اس کے لئے بہشت ہوتی ١٧٧٠۶

  موت اس کے لئے بد بختی ہوتی ہے او رجہنم اس کی منزل مقصود ہوتی ہے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم) 

  ۔ کافر دغا باز ،حيلہ گر ، جفا کار اور بدديانت ہوتا ہے۔ ١٧٧٠٧
  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم) 

  ز پست فطرت ، بدديانت اپنی جہالت کا فريب خورده اور نقصان اٹھانے واال ہو تاہے۔ ۔ کافردغابا١٧٧٠٨
  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم) 

۔ کافر کی تمام کوششيں دنيا کے واسطے، اس کی تمام دوڑ دھوپ چند روزه دينوی امور کے لئے ہو اور اس کی ١٧٧٠٩
  ے۔ منزل مقصود خواہشات نفسانی کی تکميل ہوتی ہ

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم 
  ۔ کافر جاہل اور (فاسق و )فاجر ہوتا ہے۔ ١٧٧١٠

  (حضرت علی عليہ السالم ) غرر الحکم 
 ۔ کوئی کافر اس وقت تک کافر نہيں ہوتا جب تک وه جاہل نہ ہو، (گويا جہالت ،کفر کا پيش خيمہ ہوتی ہے۔ مترجم) ١٧٧١١

  حکم (حضرت علی عليہ السالم) غرر ال
  (قول موئف : مال خطہ ہو باب "امثال" کافر کی مثال" 

  نيز : باب "موت" "کافر کی موت" 
  نيز: باب "دنيا" "دنيا مومن کے لئے قيد خانہ ہے:" 

  کفر کا کمتر درجہ)۴(
 ۔ کفر کا کمتر درجہ يہ ہے کہ انسان اپنے (مومن )بھائی سے کوئی بات سنے اور اسے اس مقصد کے لئے ياد١٧٧١٢

رکھے کسی موقع پر اسے اس بات کی وجہ سے رسوا کرے گا۔ ايسے لوگوں کے لئے (دين اسالم ميں) کوئی حصہ نہيں 
  ہے۔ 

  ء )  ٢٧۶ ٧٨(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 
۔ بنده اس وقت کفر کے زياده نزديک ہوتا ہے جب وه کسی شخص سے دين کے نام پر دوستی کرے او راس کی ١٧٧١٣

  نفزشوں کو اس لئے جمع کرتا رہے کہ کسی دن اس کے منہ پر مارے گا۔ خطاؤں و 
  ء )  ٢١۵ ٧۵(امام محمد باقر عليہ السالم) مجار االنوار جلد

۔ سب سے ادنٰی بات جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے يہ ہے کہ کسی چيز کو بزعم خود دين سمجھ کر اپنا لے خدا ١٧٧١۴
ين قرار دے کر اپنے آپ کو بری اوزمہ سمجھتا رہے اور اسکا گمان يہ ہو کہ خد اکے اپنا نصيب الع‘ کی نہی کو سمجھ لے

  امر کو امر سمجھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے۔ 
  ء)  ۶(حضرت علی عليہ السالم) مستدرک الوسائل جلد اول 

ے وه سمجھتا ہے کہ يہ ہے کہ جس چيز سے خد انے نہی کی ہ‘ ۔ سب سے ادنٰی بات بنده جس سے کافر ہو جاتا ہے١٧٧١۵
خدا نے اس کا حکم ديا ہے دين سمجھ کر اپنا نصب العين قرار دے ديتا ہے اس پر کار بند رہتا ہے اور ا س کا گمان يہ ہوتا 
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حاالنکہ وه (خداوند رحمن کی نہيں بلکہ) مردود شيطان کی ‘ ہے کہ جو عبادت کر رہا ہے، خدانے اس کا حکم ديا ہے 
   عبادت کر رہا ہوتا ہے۔

  ء )  ۴١۵ ٢(حضرت علی عليہ السالم)کافی جلد 
۔ حبيب حکيم کہتے ہيں :"ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے پوچھا : (کفرو) الحاد کا کمترين درجہ ١٧٧١۶

  کيا ہے؟ آپ نے فرمايا: "وه تکبر ہے" 
  ء)  ٢٧۵(معانی االخبار 

عفر صادق عليہ السالم کی خدمت ميں عرض کيا: "ايک شخص کی۔ يزيد صائغ کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام ج١٧٧١٧
وعده کرتا ہے تووعده خالفی سے کام ليتا ہے اور اگر امانت اس کے سپرد‘ حالت يہ ہے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے

دنٰی مرتبہ ميں (اس کے بارے ميں آپ کيا فرماتے ہيں؟) "آپ نے فرمايا : " کفر کے ا‘ کی جاتی ہے تو خيانت کرتا ہے 
  شمار ہوتا ہے ليکن کافر نہيں ہوتا ۔" 

  ء)  ٢٩٠ ٢ء۔ کافی جلد  ١٠۶ ٧٢(مجار االنوار جلد 
  ‘ قول موئف : مالخطہ ہو باب: "ايمان" "وه ادنٰی چيز جس سے انسان دائره ايمان سے خارج ہو جاتا ہے

  نيز : باب "شرک " "ادنٰی شرک" 
  نيز: عنوان" بذعت" 

  ان و ستونکفر کے ارک)۵(
۔ کفر کے چار ستوں نوپر قائم ہے: حد سے بڑھی ہوئی کاوش ، جھگڑا لوپن ،کجروی او راختالف۔ شخص حوالے ١٧٧١٨

جا تعمق و کاوش کرتا ہے وه حق کی طرف رجوع نہيں کرپاتا ، جو جہالت کی وجہ سے آئے دن جھگڑا کرتا ہے وه حق 
وه اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے، گمراہی کے سے ہميشہ نابينا رہتا ہے،حق سے منہ موڑ ليتا ہے

نشے ميں مدہوش پڑارہتا ہے۔ اور جو حق کی خالف ورزی کرتا ہے اس کے راستے بہت دشوار اور اس کے ليے معامالت 
  سخت پيچيده ہو جاتے ہيں جن ميں بچ کر نکلنے کی راه اس کے لئے تنگ ہو جاتی ہے۔ 

   )٣١ء۔ نہج البالغہ حکمت  ١۴٢ ١٨ہ السالم)شرح ابن ابی الحديد جلد (حضرت علی علي
  سرکشی اور شکوک و شبہات ۔۔۔ ‘۔ کفر چار ستونوں پر قائم ہے: فق و فجور١٧٧١٩

  ء )  ١١٧ء  ١٢٢ء  ٩٠ ٧٢(حضرت علی عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  ء  ٣٩١ ٢و۔۔۔۔کافی جلدکتاب ميں ہے: کفر کی بنياد چار ستونوں پر قائم ہے، فسق ، غل

غفلت اور شک۔ پس جو جفا کرتا ہے وه حق کو حقير ‘ اندھا پن‘ ۔ کفر کی بنياد چار ستونو ں پر قائم ہے: جفا کاری ١٧٧٢٠
  سمجھتا ہے باطل کو ظاہر کرتا ہے ، علماء کو غضبناک کرتا اور عظيم گناہوں پر مصرا ہتا ہے۔ 

‘ اميدوں و آرزووں کے دھوکے ميں پڑ جاتا ہے‘ ذکر (خدا) کو بھول جاتا ہےجو شخص اندھا پن اختيار کر ليتا ہے وه 
حسرت و ندامت و پشيمانی کے گھيرے ميں آجاتا ہے اور اس کے لئے خداوند عالم کی طرف سے ايسی باتيں ظاہر ہونے 

  لگتی ہيں جن کا اسے گمان بھی نہيں ہوتا۔ 
‘ ه اس ميں شک کرنے لگتا ہے، اور جو اس ميں شک کرنے لگتا ہے جو شخص خدائی امر ميں سر کشی پر اتر آتا ہے تو و

خدا کے آگے خم ٹھونک کر آجاتا ہے۔ جس کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ خدا اسے اپنی قدرت و طاقت کے ذريعے ذليل و حقير 
وتاہی ہوتی ہے۔ فرما ديتا ہے۔ اور اپنے جالل و جرت کے ذريعے اسے پست کر ديتا ہے۔ جيسا کہ اس نے خدائی امور ميں ک

  پس وه اپنے کريم رب کے کرم کی وجہ سے د ھوکہ کھا جاتا ہے۔۔۔ 
   )۴۴٢١۶(حضرت رسول اکرم ) کنز العمال حديث 

۔ نافرمانی کے تين اصول ہيں: حرص ، تکبر اور حسد۔ چناچہ حرص کا کارنامہ يہ ہوتا ہے کہ آدم عليہ السالم ١٧٧٢١
وجود انہوں نے اس سے کھا ليا تھا، يہ حرص ہی کا شافسانہ تھاکہ آدم عليہ درخت کے قريب جانے سے روکے جانے کے با

السالم کو اس بات پر آماده کيا،تکبر کا کارنامہ يہ ہوتا ہے کہ ابليس کو سجده کا حکم ديا گيا ليکن تکبر نے اسے سجده کرنے 
مہ يہ ہوتا ہے کہ آدم عليہ السالم کے دو سے روک ديا۔ تکبر کا شافسانہ تھا کہ اس نے سجده سے انکارکيا۔ حسد کا کارنا

  بيٹوں ميں سے ايک نے دوسرے کو قتل کرديا۔ يہ حسد کا تھا جس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آماده کيا۔ 
  ء)  ١٢١ء  ١٠۴ ٧٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) مجار االنوار جلد 

  غضب۔ ۔ کفر کے ستون چار ہيں: رغبت ،خوف ،ناراضی اور غليظ و ١٧٧٢٢
   ٩٩ء باب  ١٠۴ ٧٢(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 
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  نيز :باب "نفاق" "نفاق کے ستون"۔) 
  نيز : باب "حسد "حسد اور کفر") 

  قرآن مجيد ميں کفر کی اقسام)۶(
۔ ابن عمرو صبری کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت مام جعفر صادق عليہ السالم کی خدمت ميں عرض کيا کہ آپ ١٧٧٢٣
قرآن مجيد کی رو سے کفر کے اقسام سے آگاه فرمائيں، تو آپ نے فرمايا: "کتاب خد اميں کفر کی پانچ قسميں بتائی مجھے 

ايک تو وه کہ جن چيزوں کے بجا النے کا ‘ گئی ہيں ، جن ميں سے ايک "کفر جحود" ہے او ر"حجود " کی دو صورتيں ہيں
  رائت اختيار کر کے کفر کيا جائے۔ هللا نے حکم ديا ہے انہيں شرک کيا جائے اور ايک ب

  دوسری قسم "نعمتوں کا کفر (کفران) نعمت)
  

پھر"کفر حجود" يہ ہے کہ خدا کی ربوبيت کا انکار کيا جائے، جيسا کہ کوئی کہتا ہے کہ نہ کوئی رب (خدا )ہے او رنہ 
ا ہے، جو اس بات کے قائل ہيں کہ "وما کوئی جنت و دوزخ ہے۔ يہ قول زنديقوں کی دو قسموں کا ہے جنہيں "دہريہ" کہا جات

ان لوگوں نے اپنے لئے ايک نيا دين گھڑليا ) ٢٣يھلکنا اال الدھر"يعنی ہم کو تو بس زمانہ ہی مارتا (اور جالتا)ہے ۔ (جائيہ /
ا ہے "ہے۔ جس کو نہ تو کوئی پہلے سے کوئی مثال ملتی ہے اور نہ ہی کسی تحقيق پر مبنی ہے اسی لئے خداوند عالم فرمات

  ان ھم االيظنون" (يہ صرف اٹکل پچو سے کام ليتے ہيں او راسے ہی صحيح سمجھتے ہيں۔) 
ايسے ہی لوگوں کے بارے ميں خد افرماتا ہے: "ان الذين کفروا سواء عليہم ء انذرتھم ام لم تنذرھم ال ےؤمنون"ان کے ليے 

يعنی وه خدا کی توحيد پر ايمان ) ۶ايمان نہيں الئيں گے۔ (بقره /برابر ہے (اے رسول خدا ) خواه تم انہيں ڈراؤ يا نہ ڈراؤ ۔ وه 
  نہيں الئيں گے۔ 

کفر کی ايک قسم "معرفت کے باوجود انکار " ہے۔ اور وه يہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ کاايک بات حق ہے او راسے 
تا ہے جيس کہ خدا وند عالم فرماتا ہے اس کے برحق ہونے کا يقين بھی ہوتا ہے ليکن اس کے باوجود اس کا انکار کر دي

:"وجد ا بھا وا ستيقنتھا انفسھم ظلما و علوا" اور باوجود يکہ ان کے دل کو ان (معجزات کی) باتوں کا يقين تھا پھر بھی ان 
يہ بھی فرماتا ہے : "وکانو من قبل يستفتحون علی الذين ) ١۴لوگوں نے سرکشی اور تکبر سے ان کو نہ مانا۔ (غسل/ 

فروافلما جاء ھم ماعر فو اکفرو بہ فلعنتہ هللا علی الکفرين" اور اس سے پہلے وه کافروں پر منتحياب ہونے کی دعا ئيں ک
مانگتے تھے، پس جب ان کے پاس وه چيز آگئی جسے وه پہچانتے تھے تو لگے انکار کرنے، پس کافروں پر خدا کی لعنت 

  سام کی تفسير۔ تو يہ ہے "کفر حجود" کے دونوں اق) ٨٩ہے(بقره/
کفر کی تيسری قسم" کفر نعم" (کفرا ن نعمت) ہے۔ جس کے بارے ميں هللا تعالٰی حضرت سليمان عليہ السالم کی زبانی قرآن 
مجيد ميں فرماتا ہے: "ھذا من فضل ربی يسلونیء اشکرام اکفرومن شکر فا نما يشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کريم" يہ 

کا فضل و کرم ہے کہ وه ميرا امتحان لے کہ ميں اس کا شکر کرتا ہوں يا نا شکری! اور جوکوئی تو محض ميرے پروردگار 
شکر کرتا ہے تو وه اپنی ہی بھالئی کے لئے شکر کرتا ہے ، وه جو ناشکری کرتا ہے تو (اسے معلوم ہونا چاہئے کہ) ميرا 

ماتا ہے : "لئن شکر تم ال زيدنکم ولئن کفر تم ان عذابی ايک او رمقام پر فر) ۴٠پروردگار يقينا بے پروا اور سخی ہے (غل/ 
لشديد۔" اگر تم ميرا شکر کرو گے تو ميں يقينا تم پر (نعمتوں کا) اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ياد رکھو کہ

رون" پس تم مجھے ياد رکھو نيز فرماتا ہے"فاذ کرونی اذ کر کم واشکر والی وال تکف) ٧ميرا عذاب يقينا سخت ہے۔ (ابراہيم/
يہ ہے کفر ان نعمت يا نعمتوں ) ١۵٢تو ميں بھی تمہيں ياد رکھوں گا، ميرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو(بقره/ 

  کی نا شکری۔ 
 کفر کی چوتھی صورت يہ ہے کہ خد اکا حکم کرده چيزوں کو ترک کر ديا جائے جيسا کہ خد اوند عالم فرماتا ہے:" واذ اخذ
ميثاقکم۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فما جزاء من يفصل ٰذلک منکم۔۔۔۔"اور وه وقت ياد کرو جب ہم نے تم سے عہد ليا تھا کہ آپس ميں خونريرياں نہ 

کرنا نہ اپنے لوگوں کو شہر بدر کرنا ، تو تم نے ( ميثاق کا) اقرار کيا تھا اور تم اس بات کی گواہی بھی ديتے ہو۔ پھر تم وہی 
يں ايک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ او راپنوں ميں سے ايک گروه کے ناحق و زبردستی حمايتی بن کر لوگ تو ہو جو آپس م

  دوسرے کو شہر بدر کرتے ہو۔ 
پھر اگر وہی لوگ قيدی بن کر تمہارے پاس(مدد مانگنے) آئيں تو ان کو تاوان دے کر چھڑا ليتے ہو۔ حاالنکہ ان کا نکالنا ہی 

ا س آيت ) ٨۵ب خد اکی بعض باتوں پر ايمان رکھتے ہو او ربعض سے انکار کرتے ہو؟۔۔۔۔(بقره/ تم پر حرام کيا گياتھا۔ تم کتا
کی رو سے هللا تعالٰی نے انہيں امر کرده چيزوں کے ترک کرنے کی وجہ سے کافر قرار ديا ہے۔ ان کو ايمان کی طرف تو 
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قسم کا ايمان انہيں کوئی فائد ه ديتا ہے ، اس لئے تو  منسوب کيا ليکن ان سے اس قسم کے ايمان کو قبول نہيں فرمايانہ ہی اس
فرمايا ہے :"فما جز ا من يفصل ۔۔۔۔عما تعملون"پس تم ميں سے جو لوگ ايسا کريں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کچھ 

جو  پھر (آخر کار ) قيامت کے دن بڑے سخت عذاب کی طرف لوٹا دےئے جائيں، اور‘ نہيں کہ زندگی بھر کی رسوائی ہو
   )٨۵کچھ تم لوگ کرتے ہو خدا اس سے غافل نہيں ہے۔ (بقره/ 

کفر کی پانچويں قسم "کفر برائت" ہے جيسا کہ هللا تعالٰی نے قرآن مجيد ميں حضرت ابراہيم عليہ السالم کی زبانی يبان فرمايا 
ی ہے جب تک تم يکتا خدا پر ايمان ہمارے درميان کھلم کھال عداوت اور دشمنی پيدا ہو گئ"…با وحده … ہے : "کفرنا بکم 

  يہاں پر"کفر نا" سے مراد "بہترانا" ہے يعنی ہم تم سے الگ اور جدا ہيں۔ ) ۴(متحنہ/ … نہ الؤ
ايک اور مقام پر قيامت کے دن ابليس او راس کے انسانی دوستوں سے "تبرا" و "بيزاری" کر ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے: 

نيز ) ٢٢ل" ميں اس سے پہلے ہی بيزار ہوں کہ تم نے مجھے خدا کا شريک بنايا (ابراہيم/ "انی کفرت بما اشر کتمون من قب
اسی سلسلے ميں فرماتا ہے: "وقال انما اتخذ تم من دون هللا او ثانا۔۔۔۔ ويلعن بعضکم بعضا"اور ابراہيمعليہ السالم نے اپنی قوم 

دگی ميں باہم محبت کرنے کی وجہ سے (خدا ) بنا رکھا سے کہا: تم لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو صرف دينوی زن
ہے، پھر قيامت کے دن تم ميں سے ايک دوسرے کا انکار کرے گا بزاری اختيار لگا اور ايک دوسرے پر لعنت لگا 

  ۔ يہاں "يکفر" کے معنی ہيں"يتبر" (بزاری اور تبرا کرفا)۔ ) ٢۵(عنکبوت/ 
   ․٣٩١تا  ٣٨٩ص ٢اصول کافی جلد 

  ۔ ۵ص  ١مستدرک الوسائل جلد  ١٠٠ص  ٧٢جلد  ٢١ص  ٩٣: مال خطہ ہو: مجار االنوار جلد (قول موئف
  

   ٣6فصل ۔

  کفّاره)١(

۔ جب لوگ ٣۔ (لوگوں کو) کھانا کھالنا اور ٢۔ اسالم کا عام کرنا ١… ۔ تين چيزيں (گناہوں کا) کفاره ہوا کرتی ہيں١٧٧٢۴
  رات کو محورام ہوں تو نماز تہجد کا ادا کرنا۔ 

   )۵٢ص  ٧٧(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 
  ۔ صاحبان۔ اقتدار کے اقتدار کا کفاره ، بھائيوں کے ساتھ نيک سلوک کرنا ہے۔ ١٧٧٢۵

   )٢٠۶ص  ٧٨(حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم) مجار االنوار جلد 
  اره ہے۔ ۔ مظلوم کی داد رسی اور ستمر رسيده سے ظلم کا دفعيہ بڑے گناہوں کا کف١٧٧٢۶

   )١٣۵ص  ١٨(حضرت علی عليہ السالم) شرح ابن الحديد جلد 
  ؟  ٣۵٢اور  ٣۵١صفحہ نمبر 

۔ انسان کا اپنے اہل وعيال کی خدمت کو عيب نہ سمجھنا اس کے گناہان کبيره کا کفاره ہوتا ہے اور رب العالمين کے ١٧٧٢٧
  غضب کو ٹھنڈا کر ديتا ہے۔ 

   )١٣٢ص  ١٠۴ (حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد
  ۔ کسی کی غيبت کا کفاره يہ ہے کہ تم اس شخص کے لئے طلِب مغفرت کرو جس کی تم نے غيبت کی ہے۔ ١٧٧٢٨

   ٢٨٣ص  ٩٣(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
۔ حضرت رسول خدا صلے هللا عليہ وآلہ وسلم سے دريافت کيا گيا کہ کسی کی غيبت کا کفاره کيا ہوتا ہے؟ آپ نے ١٧٧٢٩

  فرمايا: "تم نے جس انداز ميں اس کی غيبت کی ہے اسی انداز ميں اس کے لئے طلب مغفرت کرو" 
۔ جو کسی پر ظلم کرے اور اس کی تالفی کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو اسے چاہئے کہ اس کے لئے طلب١٧٧٣٠

  مغفرت کرے يہی اس بات کا کفاره ہے۔ 
   ٢٨٣ص  ٩٣(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ موت مومنين کے لئے ان کے گناہوں کا کفاره ہوتی ہے۔ ١٧٧٣١
   ١۵١ص  ۶، جلد ١٧٨جلد  ٨٢(حضرت رسول اکرم) مجار جلد 

  ۔ ناگوار حاالت ميں بھی مکمل طور پر وضو کرنا گناہوں کے کفاره ميں شمار ہوتا ہے۔ ١٧٧٣٢
   ٣٧٠ص  ٨٣(حضرت رسول اکرم) مجاراالنوار جلد 

  کی اذان (کے جملوں) کا جواب دينا گناہوں کا کفاره ہے۔  ۔ مٔوذن١٧٧٣٣
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   ٢٨٣ص  ٨۴(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
۔ جو شخص (نماز) مغرب کے لئے وضو کرتا ہے تو اس کی يہ وضو اس کے لئے اس رات کے گناہوں کا کفاره ١٧٧٣۴

  ہوتی ہے، سوائے گناہان کبيره کے۔ 
   ٢٣١ص  ٨٠) مجار االنوار جلد (امام موسٰی کاظلم عليہ السالم

  ۔ ايک رات کا بخار (گناہوں کا) کفاره ہوتا ہے۔ ١٧٧٣۵
   ١٨۶ص  ٨١(حضرت رسول اکرم) مجار جلد 

  ۔ صاحباِن اقتدار کے کاموں کا کفاره بھائيوں کی حاجت روائی ہوتا ہے۔ ١٧٧٣۶
   ٢٣٧ص  ٣لفقيہ جلد من ال يحضره ا ۵٨۴ص  ١۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

  ۔ ہنسنے کا کفاره يہ ہے کہ يوں دعا مانگی جائے "اللھم ال تمقتنی" خدايا! مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ ١٧٧٣٧
   ۵٨۴ص  ١۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

  ۔ بدشگونی کا کفاره يہ ہے کہ خدا پر توکل (کرکے کام کو انجام دے ديا) جائے۔ ١٧٧٣٨
   ۵٨۴ص  ١۵ت رسول اکرم) وسائل الشيعہ جلد (حضر
۔ ابو برزه اسلمی کہتے ہيں کہ جناب رسول خدا صلے هللا عليہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس (يا محفل) سے اٹھنے کا ١٧٧٣٩

خدايا تو پاک و منزه ہے اور ميں تيری حمد کرتا ہوں۔ ميں اس بات …" اراده کرتے تو آخر ميں يہی کہتے "سبحانک اللھم
گواہی ديتا ہوں کہ تيرے سوا کوئی معبود نہيں، تجھ سے ہی مغفرت طلب کرتا ہوں، اور تيری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ کی

اس پر کسی شخص نے عرض کيا: "آپ نے ايسی بات کہی ہے جو پہلے کبھی نہيں کہی تھی!" آپ نے فرمايا: "يہ بات 
  مجلس (يا محفل) کا کفاره ہوتی ہے۔" 

   ٢۶۵ص  ۴د سنن الجاداود جل
۔ مجالِس کا کفاره يہ ہے کہ اٹھتے وقت کہو، "سبحان ربک العزة عما يصغون وسالم علی المرسلين و الحمد رب ١٧٧۴٠

  العالمين" 
   ٢٣٨ص  ٣۔ من ال يحضره الفقيہ جلد ۵٨۵ص  ١۵(امام جعفر صادقعليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

  نی ہے، ۔ گناه کا کفاره اس پر ندامت و پشيما١٧٧۴١
  (حضرت رسول اکرم) اسے احمد ابن حنبل نے بھی روايت کيا ہے، المعجم 

  ۔ جو شخص علم کی تالش ميں نکلتا ہے يہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفاره ہوتا ہے۔ ١٧٧۴٢
  (حضرت رسول اکرم) اسے ترمذی اور دارمی نے بھی روايت کيا ہے۔ المعجم 

  ٹھتے وقت خدا کی ياد" (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "مجلس"، "ا
  ۔ مسلمان کو جو بيماری يا تکليف ہوتی ہے تو يہ اس کے گناہوں کا کفاره ہوتا ہے۔ ١٧٧۴٣

  (حضرت رسول اکرم) اسے احمد بن حنبل نے بھی روايت کيا ہے۔ المعجم 
  ۔ ناگوار حاالت ميں بھی مکمل طور پر وضو کی بجاآوری،خطاؤں کا کفاره ہوتی ہے۔ ١٧٧۴۴

  ل اکرم) اسے ابن ماجہ نے بھی روايت کيا ہے، المعجم (حضرت رسو

  ايسا گناه جس کا کوئی کفاره نہيں)٢(
   قرآن مجيد

   )٩٠ومن عاد فينتھم هللا منہ وهللا عزيز ذوانتقام۔ (مائده/
  ترجمہ۔ اور جو پھر ايسی حرکت کرے گا تو خدا اس کی سزا دے گا، اور خدا زبردست بدلہ لينے واال ہے۔ 

  
   ريفحديث ش
۔ حلبی نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے ايسے شخص کے بارے ميں سوال کيا جو احرام کی حالت ميں شکار ١٧٧۴۵

کرتا ہے۔ امامعليہ السالم نے فرمايا: "اس پر کفاره ہے" راوی کہتا ہے کہ ميں نے پھر سوال کيا کہ اگر وه دوباره ايسا کرے؟
پر کفاره نہيں ہے بلکہ اس کا شمار ان لوگوں ميں ہوتا ہے جن کے بارے ميں خداوند عالم تو امامعليہ السالم نے فرمايا: "اس 
  … يعنی جو پھر ايسی حرکت کرے گا تو خدا اسے سزا دے گا…" فرماتا ہے: "ومن عاد فينتقم هللا منہ

   ٢۴۵ص  ٩وسائل الشيعہ جلد 
پر اس کا کفاره ہے۔ اگر دوسری مرتبہ بھی  ۔ جب کوئی شخص احرام کی حالت ميں غلطی سے شکار کرے تو اس١٧٧۴۶
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غلطی سے شکار کرے پھر بھی اس پر کفاره ہو گا۔ اسی طرح جتنی مرتبہ غلطی سے شکار کرتا رہے گا اس پر کفاره ہوتا 
رہے گا ليکن اگر جان بوکھ کر پہلی مرتبہ شکار کرے گا تو اس پر کفاره ہو گا۔ جب دوسری بار جان بوجھ کر شکار کرے 

و اس کا شمار ان لوگوں ميں ہو گا جنہيں خدا سزا دے گا اور يہ سزا آخرت ميں ہو گی۔ لٰہذا اس کفاره اسی لئے نہيں ہے۔ گا ت
   ٢۴۴ص  ٩(امام جعفر صادق عليہ السالم) وسائل الشيعہ جلد 

   ۴٨باب  ٢۴۴ص  ٩(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: وسائل الشيعہ جلد 
  بخشش ہيں")  نيز: باب "گناه"، "جو گناه ناقابل

  
   ٣٧فصل

  مکافات

  احسان کا بدلہ احسان)١(

   قرآن مجيد
   )٨۶واذا حيتيم تجية فحيوا باحسن منہا اور دوھا۔ (نسأ/

ترجمہ۔ اور جب تمہيں کسی طرح کوئی شخص سالم کرے تو تم بھی اس کے جواب ميں اس سے بہتر طريقہ سے سالم کرو 
  يا وہی الفاظ جواب ميں کہہ دو۔ 

   )۶٠االحسان اال االحسان۔ (الرحمن/ھل جزاء 
  ترجمہ۔ بھال نيکی کا بدلہ نيکی کے سوا اور بھی کچھ ہے! 

  
   حديث شريف

۔ حقوق کو بيان کرتے ہوئے فرمايا: "حق سبحانہ و تعالٰی نے ان حقوِق انسانی کو بھی، جنہيں ايک کے لئے دوسرے١٧٧۴٧
اور انہيں اس طرح ٹھہرايا ہے کہ وه ايک دوسرے کے مقابلہ ميں پر قرار ديا ہے، اپنے ہی حقوق ميں سے قرار ديا ہے 

برابر اتريں۔ ان ميں سے بعض حقوق دوسروں کا باعث ہوتے ہيں اور اس وقت تک واجب نہيں ہوتے جب تک ان کے مقابلہ 
  ميں حقوق ثابت نہ ہو جائيں۔ 

   ٢١۶(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
  کر دينا غالمی کا طوق گلے سے اتار پھينکنا ہے۔ ۔ کسی کا حق ادا ١٧٧۴٨

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ کسی کے ساتھ بھالئی اس کے گلے ميں طوق ہوتا ہے جو شکريہ يا حق ادا کئے بغير نہيں اتر سکتا۔ ١٧٧۴٩

   ۴٣ص  ٧۵(امام موسٰی کاظم عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
بھالئی کی جائے اگر اس کے بس ميں ہو تو اسے چاہئے کہ ويسی ہی بھالئی کرے  ۔ جس شخص کے ساتھ کوئی١٧٧۵٠

اور اگر بس ميں نہيں ہے تو اس کی ستائش ضرور کرے، کيونکہ اس طرح اس نيکی کا شکريہ ادا کر دے گا۔ ليکن اگر 
  اسے چھپا دے گا تو وه اس کی ناشکری کرے گااور منکر سمجھا جائے گا۔ 

   ١۶۵۶٧نزالعمال حديث (حضرت رسول اکرم) ک
۔ جو شخص تمہارے ساتھ نيکی کرے تم بھی اس کے ساتھ ويسا ہی سلوک کرو۔ اگر اس جيسا سلوک نہيں کر سکتے ١٧٧۵١

  تو اس کے لئے خدا کی ذات سے اس قدر دعا مانگو کہ تمہيں يقين ہو جائے کہ اس کا بدلہ چکا ديا گيا ہے۔ 
   ۴٣ ص ٧۵(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

۔ جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرے تم بھی اس احسان کا بدلہ چکانے کے لئے اپنا ہاتھ لمبا کرو۔ اگر ايسا نہيں کر١٧٧۵٢
  سکتے تو کم از کم اس کا شکريہ ضرور ادا کرو۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
سمجھ لو کہ اس نے تمہيں اس سے زياده دے  ۔ جس شخص نے تمہاری نيکی کے بدلہ ميں تمہارا شکريہ ادا کيا تو١٧٧۵٣

  ديا جو اس نے تم سے ليا تھا۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

۔ هللا تعالٰی کے اس قول "ھل جزاء االحسان اال االحسن" (بھال نيکی کا بدلہ نيکی کے سوا اور بھی کچھ ہے ١٧٧۵۴
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نيک و بد، غرض ہر ايک کے لئے يکساں ہے۔ لٰہذا جس کے  ، کے بارے ميں فرمايا کہ يہ حکم مومن و کافر،)۶٠رحمن/
ساتھ کوئی نيکی کی جائے اس کا فرض ہے کہ وه اسے اس کا بدلہ دے۔ بدلہ يہ نہيں ہے کہ جو نيکی تمہارے ساتھ کی گئی 

گے،  ہے تم بھی اسی طرح کی نيکی اس کے ساتھ کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر کرو۔ اگر تم بھی اسی ہی کی طرح نيکی کرو
  تو پھر فضليت پہل کرنے والے کے حصے ميں چلی جائے گی۔ 

   ٣١١ص  ٧٨(امام موسٰی کاظم عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ مجمع البيان  ۴٣ص  ٧۵(امام جعفر صادقعليہ السالم)بحاراالنوار جلد 

ئی احسان کرے تو اس سے ۔ جب تم پر سالم کيا جائے تو اس سے اچھے طريقے سے جواب دو، اور جب تم پر کو١٧٧۵۵
  بڑھ کر احسان کا بدلہ دو، اگرچہ اس صورت ميں بھی فضليت پہل کرنے والے کے لئے ہو گی۔ 

   ۶٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
۔ جو کوئی ويسی ہی نيکی کرے گا جس طرح اس کے ساتھ نيکی کی گئی ہے تو وه اس نيکی کا بدلہ ديدے گا، اور ١٧٧۵۶
  … سے دوگنی نيکی کرے گا وه اس کی سپاس گزاری کرے گا جو اس

   ۴٢ص  ٧۵(امام محمد باقر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "شکر" ، "جو مخلوق کا شکريہ ادا نہيں کرتا خالق کا شکر بھی ادا نہيں کرتا") 

  برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ)٢(
   قرآن مجيد

   )١٩۴(بقره/… عتٰدی عليکم فاعتدوا عليہ بمثل ما اعتدٰی عليکمفمن ا
  … ترجمہ۔ پس جو شخص تم پر زيادتی کرے تو جيسی زيادتی اس نے تم پر کی ہو ويسی ہی زيادتی تم بھی اس پر کرو

   )١٢۶خيرللصابرين۔ (نحل/…………………وان عاقبتم فعاتبوا
و ويسی ہی سختی کرو جيسی سختی ان لوگوں نے تم پر کی تھی، اور ترجمہ۔ اور اگر (مخالفين کے ساتھ) سختی کرو بھی ت

  اگر تم صبر کرو تو يہ بات صبر کرنے والوں کے واسطے بہتر ہے۔ 
   )۶٠ان هللا لغفو غفور (حج/…………………………ذلک و من عاقب

يا تھا، اس کے بعد پھر ترجمہ۔ يہی (ٹھيک) ہے۔ اور جو شخص اپنے دشمن کو اتنا ہی ستائے جتنا يہ اس کے ہاتھوں ستايا گ
دوباره دشمن کی طرف سے اس پر زيادتی کی جائے تو خدا اس مظلوم کی ضرور مدد کرے گا۔ خدا بڑا معاف کرنے واال 

  بخشنے واال ہے۔ 
   )٢٢٧(شعراء/… من بعد ماظلموا…………………………االالذين امنوا

خدا کا ذکر کيا کرتے ہيں اور جب ان پر ظلم کيا  ترجمہ۔ مگر ہاں جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اچھے کام کئے، کثرت سے
  … جا چکا اس کے بعد انہوں نے بدلہ ليا

لمن عزم ………من سبيل۔ انما السبيل…ال يحب الظلمين۔ و لمن انتصر… ينتصرون۔ و جزاء سيئة……والذيناذا اصابھم
   )۴٣تا  ٣٩االمور۔ (شورٰی/

ادتی ہوتی ہے تو وه بس واجبی سا بدلہ ليتے ہيں ارو برائی کا بدلہ تو ترجمہ۔ اور وه ايسے ہيں کہ جب ان پر کسی قسم کی زي
ويسی ہی برائی ہے۔ اس پر بھی جو شخص معاف کر دے اور معاملہ کی اصالح کرے تو اس کا ثواب خدا کے ذمہ ہے۔ بے 

تو ايسے لوگوں پر کوئی  شک وه ظلم کرنے والوں کو پسند نہيں فرماتا پھر جس پر ظلم ہوا ہو اگر وه اس کے بعد انتقام لے
الزام نہيں۔ الزام تو بس انہی لوگوں پر ہو گا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہيں اور روئے زمين ميں ناحق زيادتياں کرتے پھرتے 
ہيں، انہی لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ نيز جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو بے شک يہ بڑے حوصلے کا 

  کام ہے۔ 
  

   حديث شريف
  ۔ جو بغاوت کا راستہ اختيار کرے گا، اسے اسی ذريعہ سے بدلہ ديا جائے گا۔ ١٧٧۵٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو عنوان "عقوبت (سزا)" اور عنوان "قصاص" 

  نيز: باب "کرم" (شرافت) ، "جسے شرافت سيدھا نہ کر سکے" 
   نيز: باب "جيسی کرنی ويسی بھرنی")ے
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  بے وقوفی کے بدلہ ميں بے وقوفی نہ کرو )٣(
۔ جو شخص بے وقوف کو بے وقوفی کا بدلہ دے گا اسے ہر بات پر راضی ہونا پڑے گا جو بے وقوف سرانجام دے ١٧٧۵٨

  گا۔ 
   ٢٩٩ص  ٧۵(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ بدترين بدلہ برائی کے ساتھ سزا دينا ہے۔ ١٧٧۵٩
   ۵٣ص  ٧٨علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد  (حضرت
  ۔ جو تمہارا احترام کرے تم اس کا احترام کرو، اور جو تمہاری توہين کرے تم اس کی بجائے خود اپنا احترام کرو۔ ١٧٧۶٠

   ٢٧٨ص  ٧٨(حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
 وقوف کا مقابلہ" اور باب "بے وقوف کے مقابلہ ميں بردباری اختيار کرو" قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "بے وقوفی"، "بے 

  نيز: باب "درگزر" ، "عفو و درگزر کرنے کے ذريعہ اصالح کرنا" 

  انتقام اور سرداری برابر نہيں)۴(
  ۔ انتقام سرداری کے برابر نہيں ہوتا۔ ١٧٧۶١

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ انتقام ميں جلدی کرنا بہت بڑا گناه ہے۔ ١٧٧۶٢

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ جو اچھی طرح معاف کرنا نہيں جانتا، وه بری طرح انتقام لينا ضرور جانتا ہے۔ ١٧٧۶٣

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ برے طريقہ سے سزا دينا کمينہ پن کی دليل ہوتی ہے۔ ١٧٧۶۴

  ی عليہ السالم) غررالحکم (حضرت عل
  ۔ صاحباِن اقتدار کا بدترين کارنامہ انتقام لينا ہوتا ہے۔ ١٧٧۶۵

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ غصہ کے وقت بردباری سے کام لينا، انتقام کی طاقت سے کہيں بہتر ہے۔ ١٧٧۶۶

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
ليتا ہے وه دنيا ميں اپنی فضليت ضائع کر ديتا ہے اور آخرت کے ثواب سے بھی  ۔ جو کسی قصوروار سے انتقام١٧٧۶٧

  محروم رہتا ہے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ اپنے کسی (مومن) بھائی کی سزا کے درپے نہ ہو، خواه وه تمہارے منہ ميں مٹی بھی ڈال دے۔ ١٧٧۶٨
   ٢٠٩ص  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

۔ تورات ميں ہے: "جب تم پر کسی قسم کا ظلم کيا جائے تو ميری طرف سے اس کا بدلہ لينے کو پسند کر لو، کيونکہ١٧٧۶٩
  تمہارے لئے ميری طرف سے بدلہ ليا جانا، تمہاری اپنی طرف سے بدلہ لئے جانے سے کہيں بہتر ہے۔" 

   ٣٠۴ص  ٢(حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم) کافی جلد 

  نيکی کا برائی سے بدلہ)۵(
  ۔ نيکی کا بدلہ برائی سے دينا کمينوں کی عادت ہے۔ ١٧٧٧٠
  ۔ بدترين انسان ہے، وه جو اچھائی کا بدلہ برائی سے دے۔ ١٧٧٧١

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ جو شخص اچھائی کا بدلہ برائی سے ديتا ہے اس کی مردانگی و مروت ختم ہو جاتی ہے۔ ١٧٧٧٢

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
مومن کفاره ادا کرتا ہے" اور باب "خدا لعنت کرے نيکی کی راہيں بند کرنے ) "٢(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "شکر" (

  والوں پر") 

  برائی کا نيکی سے بدلہ)۶(
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مجھے توفيق عطا فرما کہ اس  ۔ دعائے مکارم االخالق سے اقتباس: "خدايا محمد آل محمد پر رحمت نازل فرما،١٧٧٧٣
شخص کا خيرخواہی کے ساتھ سامنا کروں جو مجھ سے دھوکا کرتا ہے، اس کو نيکی کی جزا دوں جو مجھ سے قطع تعلق 
کرتا ہے، اس کو بخشش دوں جو مجھے محروم کرتا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، جو مجھ سے قطع رحمی کرتا 

  کروں جو ميری غيبت کرتا ہے۔" ہے اور اس کا ذکر اچھے الفاظ سے 
   ٢٠(امام زين العابدين عليہ السالم) صحيفہ کاملہ دعا 

  ۔ برائی کا بدلہ نيکی سے دينا، کماِل ايمان کی نشانی ہے۔ ١٧٧٧۴
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ اس شخص کا شمار شرفاء ميں نہيں ہوتا جو برائی کا بدلہ اچھائی سے نہيں ديتا، ١٧٧٧۵
  حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "احسان" (نيکی) ، "برائی کرنے والے کے ساتھ نيکی کرنا" 
  ذ ‘باب "رحم" (رشتہ دار) "قطعی رحمی کرنے والے کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو

  باب "خير" (اچھائی) "دنيا و آخرت کے اچھے اخالق" 
  ذ ‘انصاف نہ کرے تم اس سے ضرور انصاف کروباب "انصاف" ، "جو تم سے 

  نيز: باب "ھديہ"، "اس کو بھی ہديہ دو جو تمہيں ہديہ نہيں ديتا" 

  جيسی کرنی ويسی بھرنی)٧(
۔ جو دوسروں کی پرده داری کرے گا، اس کے اپنے گھر کے عيب ظاہر ہو جائيں گے، جو بغاوت کی تلوار ١٧٧٧۶

ئے گا جو اپنے بھائی کے لئے کنواں کھودے گا خود اسی ميں گرے گا، جو احمقوں ميںکھينچے گا وه اسی کے ساتھ مارا جا
داخل ہو گا وه بے عزت ہو گا، جو علماء کے ساتھ ميل جول رکھے گا باوقار ہو گا اور جو برائی کے مقامات ميں جائے گا 

  تہمتوں کا شکار ہو گا۔ 
   ٢٠۴ص  ٧٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

۔ جو اپنے بھائی کے لئے کنواں کھودے گا خود ہی اس ميں گرے گا، جو دوسروں کی پرده داری کرے گا اس کے ١٧٧٧٧
  اپنے عيب ظاہر ہوں گے۔ 

   ٢٣۶ص  ٧٧(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
گی، دوسرے لوگوں کی عورتوں ۔ اپنے والدين کے ساتھ نيکی کرو گے تو تمہاری اوالد تمہارے ساتھ نيکی کرے ١٧٧٧٨

  کی عزت بچاؤ گے تو تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ ہو گی۔ 
   ١٨ص  ٧٩۔ جلد  ٢۴٢ص  ٧٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحار جلد 

۔ جو دوسروں کی عيب جوئی کرے گا، اس کی اپنی عيب جوئی ہو گی، جو دوسروں کو گالياں دے گا اسی انداز ميں١٧٧٧٩
  ے گا جو تقوٰی کا درخت کاشت کرے گا وه نيک آرزوؤں کا پھل چنے گا۔ اسے جواب مل

   ٧٩ص  ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ انجيل مقدس ميں ہے: "خود خطاکار ہو کر دوسروں کی خطاؤں پر سزا نہ دو ورنہ تمہيں عذاب کے ساتھ سزا دی ١٧٧٨٠

مہارے لئے عذاب پر مبنی فيصلے کئے جائيں گے، جس ترازو کے ساتھ تولو جائے گی، ظلم پر مبنی فيصلے نہ کرو ورنہ ت
گے اسی ترازو کے ساتھ تمہارے لئے توال جائے گا اور جس قسم کا فيصلہ تم کرو گے اسی قسم کا فيصلہ تمہارے لئے کيا 

  جائے گا۔ 
   ۴٣ص  ٧٧بحاراالنوار جلد 

  ۔ جيسا کرو گے ويسا بھرو گے۔ ١٧٧٨١
  السالم) غررالحکم (حضرت علی عليہ 

  
   ٣٨فصل

  تکليف)١(

۔ تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ جو فرائض تم پر عائد کئے گئے ہيں وه کم ہيں جبکہ ان کا ثواب زياده ہے۔ خدا نے ظلم ١٧٧٨٢
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و سرکشی سے جو روکا ہے اس پر سزا کا خوف نہ بھی ہو جب بھی اس سے بچنے کا ثواب ايسا ہے کہ اس کی طلب سے 
  ہونے ميں کوئی عذر نہيں کيا جا سکتا۔ بے نياز 

   ۵١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ مکتوب 
۔ خداونِد عالم نے تو بندوں کو خودمختار بنا کر مامور کيا ہے اور عذاب سے ڈرتے ہوئے نہی کی ہے۔ اس نے سہل ١٧٧٨٣

ده اجر ديتا ہے، اس کی نافرمانی اس لئے و آسان تکليف دی ہے اور دشواريوں سے بچا کر رکھا ہے، تھوڑے کئے پر زيا
نہيں ہوتی کہ وه دب گيا، نہ ہی اس کی اطاعت اس لئے کی جاتی ہے کہ اس نے مجبور کر رکھا ہے۔ اس نے پيغمبروں کو 
بطور تفريح نہيں بھيجا، بندوں کے لئے کتابيں بے فائده نہيں اتاريں، نہ آسمان و زمين اور جو کچھ ان دونوں کے درميان ہے

ان سب کو بيکار پيدا کيا، "يہ تو ان لوگوں کا خيال ہے جنہوں نے کفر اختيار کيا۔ پس افسوس ہے ان پر جنہوں نے کفر 
   )٢٧اختيار کيا آتِش جہنم کے عذاب سے" (ص/

   ٧٨(حضرت علی عليہ السالم ) نہج البالغہ حکمت 
پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہو، نہ کسی ۔ ياد رکھو! وه تم سے کسی ايسی چيز پر رضامند نہ ہو گا جس ١٧٧٨۴

ايسی چيز پر غضبناک ہو گا جس پر پہلے لوگوں سے خوش ره چکا ہو۔ تمہيں تو بس يہی چاہئے کہ تم واضح نشانوں پر 
  چلتے رہو، اور تم سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دہراتے رہو/ 

   ١٨٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
  عمومی تکليف") " ١۶باب  ٣١٨ص  ۵مٔولف: مالحظہ ہو: بحاراالنوار جلد  (قولِ 

  تکلف کے فلسفہ" کے بارے ميں عالمہ طباطبائی کا نظريہ
  تکليف کے فلسفہ کے بارے ميں عالمہ سيد محمد حسين طباطبائی قدس سره، ارشاد فرماتے ہيں: 

موجود ہر ايک نوع کے لئے کمال کا ايک ہدف مقرر ہے  "نبوت کی بحث کے سلسلہ مں گزر چکا ہے کہ اس کائنات ميں
جس کی طرف وه اپنی تخليق کے روِز اول ہی سے رواں دواں ہوتی ہے، اپنی حرکِت وجودی کے ساتھ اس کی تالش شروع 

کر ديتی ہے۔ اسی لئے اس کی تمام حرکتيں اس طرح منظم ہيں جو اس کمال کے ساتھ مناسبت رکھتی ہيں۔ جب تک وه اپنی 
منزل ِ مقوصد تک نہ پہنچ جائے چين حاصل نہيں کر پاتی۔ يہ اور بات ہے کہ اس دوران کوئی مانع پيش آ جائے جو اسے 

اس حرکت سے روک دے اور اسے اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دے جيسے ايک درخت پر 
  مصائب و آفات حملہ آور ہو کر اسے نشو و نما سے روک ديتی ہيں۔ 

ساتھ ہی يہ بھی بتايا جا چکا ہے کہ منزِل مقصود تک نہ پہنچنے کا تعلق بعض مخصوص افراد کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ تمام 
  نوع کے ساتھ جو بطوِر نوع کے اس سے محفوظ ہے۔ 

تا ان موجودات ميں سے ايک موجود، انسان بھی ہے جس کی اپنی غايِت وجودی ہے۔ وه اس تک اس وقت تک نہيں پہنچ سک
جب تک وه اجتماعی و معاشرتی زندگی کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ اس بات کی دليل يہ ہے کہ انسان کی ساخت و پرداخت ہی 
کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ وه اپنے ہم نوع دوسرے افراد سے کبھی بے نياز نہيں ہو سکتا جيسے اس کا نر يا ماده ہوتا 

بت کا پايا جانا، مختلف قسم کی ضروريات و احتياجات کا حامل ہونا وغيره۔ہے، اس کے اندر جذبات و احساسات و مہر و مح
يہی معاشرتی و تمدنی زندگی لوگوں کو احکام و قوانين کی پابندی پر مجبور کرتی ہے۔ جن کے احترام و عمل درآمد سے وه 

دور کرتے ہيں اور …اب ہوتے ہيںجو ناقابل اجتن…اپنی زندگی کے مختلف امور کو منظم کرتے، اپنے باہمی اختالفات کو 
ہر شخص جس مقام کے الئق ہے اسی کا حامل ہوتا ہے۔ اسی ذريعہ ہی سے اپنے کمال وجودی و سعادت کو حاصل کرتا 

ہے۔ يہ احکام اور قابل عمل قوانين درحقيقت انسان کی اپنی ضروريات ہی کی بدولت معرِض وجود ميں آتے ہيں کيونکہ اس 
 ساخت پرداخت ہی اس قسم کی ہے کہ ان احکام و قوانين کا اجرا اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے۔ کی جسمانی و روحانی 

اسی طرح اس کی ان وجودی تخليقی خصوصيات کا تعلق ان اسباب و علل کے ساتھ ہے جو کائنات کے عمومی نظام ميں 
بھی تو ان احکام و قوانين کے مجموعہ سے کارفرما ہيں۔ خدا کے دين کے فطری ہونے کا يہی مطلب ہے کيونکہ خدا کا دين 

  عبارت ہے جن کی طرف انسان کا وجود خود انسان کو راہنمائی کرتا ہے۔ 
باالفاظ ديگر خدا کے دين کے فطری ہونے کا مطلب يہ ہے کہ يہ دين ايسے امور کا مجموعہ ہے کہ عالِم کون و مکان کا 

نی اگر يہ امور عمل ميں آ جائيں تو انسانی معاشره و انسانی افراد کی وجود خود ان امور کے وجود کا متقاضی ہوتا ہے، يع
اصالح ہو جائے اور فرد و معاشره اپنے کمال کی آخری حد تک پہنچ جائيں جبکہ اس کے برعکس اگر يہ امور ناقابل اعتنا 

ت کے عمومی نظام سے ٹکرا سمجھ کر نظرانداز کر ديئے جائيں تو عالم بشريت تباہی کے کنارے پر پہنچ جائے اور کائنا
  جائے جس سے عالِم بشريت تباه و برباد ہو جائے۔ 
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مذکوره احکام و قوانين دو طرح کے ہوتے ہيں: ايک وه جن کا تعلق اجتماعی و معاشرتی امور سے ہوتا ہے، جن کے ذريعہ 
تا ہے جن کے ذريعہ فرزند آدم معاشره کی اصالح ہوتی اور اسے منظم کيا جاتا ہے۔ دوسرے وه جن کا تعلق عبادات سے ہو

اپنی معرفت کے درجٔہ کمال تک پہنچتا ہے، وه صالح معاشرے کا صالح فرد بن کر ابھرتا ہے۔ احکام و قوانين عبادات کے 
لئے ضروری ہے کہ وه نبوت اور آسمانی وحی کے ذريعہ بنی نوع انسان کو مليں اور انسان بھی صرف انہی قوانين کی 

  کسی قسم کے دوسرے قوانين کی۔ پابندی کرے نہ کہ 
اس بيان کی روشنی ميں يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ "خدائی تکاليف" ايسے امور ہوتے ہيں جو بنی نوع انسان کے ساتھ 

الزم و ملزوم کا درجہ رکھتے ہيں يعنی جب تک انسان اس دنيا ميں زنده و موجود ہے اس وقت تک انہيں اپنائے بغير چاره 
نسان فی نفسہ ناقص اور اپنے کماِل وجودی کی حد تک ابھی نہ پہنچا ہو، يا اپنے علم و عمل کے اعتبار سے حِد نہيں۔ خواه ا

  کمال تک رسائی حاصل کر چکا ہو۔ 
خالصٔہ کالم بشر جب تک بشر ہے اور اس عالم فانی کے اندر موجود ہے اسے دين کی ہر حالت ميں ضرورت ہے خواه 

اگر وه تمدن سے ناآشنا اور …شنا نہ ہو يا تمدن اور پيشرفت کے آخری درجہ تک پہنچ چکا ہوابھی تک انسانی تمدن سے آ
پسماندگی کی اتھاه گہرائيوں ميں پڑا ہوا ہے تو ايسی صورت ميں اسے دين کی احتياج و ضرورت اظہر من الشمس ہے ليکن

ه دين سے ہرگز بے نياز نہيں ہوتا، اس لئےاگر علم و عمل کے لحاظ سے کمال کے آخری درجہ تک پہنچ چکا ہے تو بھی و
کہ کمال کے معنی يہ ہيں کہ انسان علم و عمل کے لحاظ سے ايسے کئی قسم کے فاضل ملکہ کا حامل ہو چکا ہو کہ ان کی 

وجہ سے اس سے ايسے افعال سرزد ہوتے ہيں جو معاشرتی و اجتماعی حاالت کے تقاضوں کے عين مطابق ہوتے ہيں اور 
مبنی ايسے افعال بھی اس سے ظاہر ہوتے ہيں جو اس کی معرفت کے غماز ہوتے ہيں اور جو عنايِت خداوندی عبادت پر 

  کے عين مطابق ہوتے ہيں اور اس سعادت و خوش بختی کے لئے ہدايت کا موجب ہوتے ہيں۔ 
لوگوں اور ان معاشروں  يہ بات بھی اپنی جگہ پر اچھی طرح واضح ہے کہ اگر ہم يہ قرار ديں کہ خدائی قوانين صرف ان

کے ساتھ مخصوص ہيں جو نامکمل و پسمانده ہيں۔ انسان کامل کے لئے ان قوانين کی پابندی ضروری نہيں ہے تو گويا ہم 
خود ہی اس بات کو جائز قرار دے رہے ہوں گے کہ ترقی ترقی يافتہ و متمدن افراد احکام و قوانين کی خالف ورزی کريں، 

ے افعال بجا الئيں جن سے عام معاشرتی نظام درہم برہم ہو جائے، حاالنکہ يہ عنايِت اٰلہی کے تقاضوں ناجائز و ناروا قسم ک
  کے بالکل برعکس ہے۔ 

اسی طرح ہم خود ہی اس بات کو جائز قرار دے رہے ہوں گے کہ متمدن افراد، بلکہ فاضلٔہ روزگار اور ان کے احکام کی 
ٔ فاضلہ کے حصول کا مقدم ہيں، جب ملکٔہ فافضلہ پيدا ہو جاتا ہے تو تمام افعال و آثار مخالفت کريں، حاالنکہ تمام افعال ملکہ

کے لئے مجاِل انکار نہيں ہوتی۔ يعنی اس بات کا تصور بھی نہيں کيا جا سکتا کہ جب کسی کے اندر "معرفِت الٰہی" کا ملکہ 
  لکہ پيدا ہو جائے اور وه عطا و بخشش نہ کرے۔ پيدا ہو جائے اور وه خدا کی عبادت نہ کرے، يا کسی ميں سخاوت کا م

اس مقام پر پہنچ کر ان لوگوں کے افکار کو غلط قرار ديا جائے گا جو يہ موہوم نظريہ رکھتے ہيں کہ: تکليِف عملی کا اصل 
رورت مقصد انسان کی تکميل اور اسے درجہ کمال تک پہنچانا ہے، اور جب انسان، کامل بن گيا تو پھر اسے تکليف کی ض

  نہيں رہتی يعنی ايسے شخص کے لئے تکليف کا باقی رہنا بے معنی سی بات ہو گی۔ 
ا نظريہ کے باطل ہونے کی وجہ يہ ہے کہ انسان خواه کمال کے آخری درجہ تک ہی کيوں نہ پہنچ جائے ليکن اگر تکاليف 

اشرے کی خرابی کا سبب بن جائے گا، اٰلہی سے منہ پھير لے گا، معاشرتی احکام کی خالف ورزی کرے گا تو وه پورے مع
انسانوں کے لئے عنايِت خداوندی کے بطالن کا موجب بن جائے گا اور اگر عبادتی احکام پر عمل کرنے سے روگردانی 

کرے گا تو اپنے انسانی ملکٔہ فاضلہ کے خالف قدم اٹھائے گا جو محال ہے کيونکہ انسان کا طرِز عمل اس کے ملکہ کے 
ار ہوتا ہے۔ لٰہذا اگر بالفرض اسے جائز بھی قرار ديديں پھر بھی اس بات کا موجب ضرور ہو گا کہ اس کے آثار کاآئينہ د

ملکہ کا خاتمہ ہو جائے۔ اور ملکہ کا خاتمہ اس بات کا موجب ہو گا کہ نوِع بشر کے لئے عنايِت پروردگار کا خاتمہ ہو گيا 
  ہے، جو محال ہے۔ 

اظ سے کامل و غيرکامل انسانوں ميں فرق ضرور ہے اس لئے کہ انساِن کامل و ملکٔہ البتہ افعال کے صادر ہونے کے لح
فاضلہ کا حامل انسان خالف ورزی سے محفوظ ہوتا ہے، اس کے اندر موجود راسخ ملکہ اسے اس بات کی اجازت نہيں ديتا 

انسان کے اندر اس طرح کے  کہ وه کوئی ناشائستہ کام انجام دے اور اس کی خالف ورزی کرے جبکہ ناقص و غيرکامل
  مانع موجود نہيں ہوتے لٰہذا وه کامل انسان کی مانند خالف ورزيوں سے محفوظ نہيں ہوتا۔ 

  هللا تعالٰی ہم سب کو ملکٔہ فاضلہ کے حاصل کرنے کی توفيق عطا فرمائے۔ 
   ٢٠٠۔ ص  ١٩٩ص  ١٢تفسيرالميزان جلد 



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

 
 

  يتاخداونِد عالم طاقت سے بڑھ کر تکليف نہيں د)٩(
   قرآن مجيد

   )٢٨۶ال يکلف هللا نفسا اال و سعھا ماکسبت و عليھا ما اکتسبت (بقره/
ترجمہ۔ خدا کسی کو اس کی طاقت سے زياده تکليف نہيں ديتا۔ اس نے اچھا کام کيا تو اپنے نفع کے لئے اور برا کام کيا تو 

  اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ 
  ۔) ٢٢٣۔ بقره/٧۔ طالق/۶٢۔ مومنون/۴٢۔ اعراف/١۵٢(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: سوره انعام 

  
  حديث شريف 

  ۔ ميری امت سے غلطی، بھول اور زبردستی سے انجام دالئے جانے والے کاموں (کی سزا) کو اٹھا ليا گيا ہے۔ ١٧٧٨۵
   ١٠٣٢١۔ ١٠٣٠۶۔ ١٠٣٠٧(حضرت رسول اکرم صلے هللا عليہ وآلہ وسلم) کنزالعمال حديث 

  وگوں سے قلم اٹھا ليا گيا ہے (ان کا گناه نہيں لکھا جاتا): ۔ تين قسم کے ل١٧٧٨۶
  ۔ ايسا مجنون جس کی عقل پر جنون غالب آ جائے، جب تک کہ وه ٹھيک نہ ہو جائے۔ ١
  ۔ سويا ہوا شخص جب تک کہ وه نيند سے بيدار نہ ہو جائے۔ ٢
  ۔ نابالغ بچہ جب تک احتالم کے ذريعہ بالغ نہ ہو جائے۔ ٣

   ١٠٣٢٣۔ ١٠٣٢٢۔ ١٠٣٠٩م) کنزالعمال حديث (حضرت رسول اکر
  نہيں ہے  370صفحہ نمبر 

   ٣٩فصل

  تکلف)١(

   قرآن مجيد
   )٨۶قل ما اسئلکم عليہ من اجر وما انا من المتکلفين۔ (ص / 

نے ترجمہ۔ (اے پيغمبر) کہہ دو کہ ميں تم سے نہ تو اس (تبليِغ رسالت) کی مزدوری مانگتا ہوں اور نہ ميں تکلف سے کام لي
  واال ہوں۔ 

  
   حديث شريف

۔ اپنی طرف سے باتيں بنا ١۔ هللا تعالٰی نے حضرت محمد صلے هللا عليہ وآلہ وسلم کو تين باتوں سے دور رکھا ہے، ١٧٧٩٣
  ۔ تکلف برتنے سے۔ ٣۔ اپنی خواہشاِت نفسانی کے مطابق بات کرنے سے اور ٢کر خدا کی طرف منسوب کرنے سے 

   ١٧٨ص  ٢ہ السالم) بحاراالنوار جلد (حضرت امام محمد باقر علي
  ۔ ہم انبياء و اولياء کے گروه تکلف سے دور ہوتے ہيں۔ ١٧٧٩۴

   ٣٩۴ص  ٧٣(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
۔ تکلف برتنے واال خواه ٹھيک کر رہا ہو، پھر بھی خطاکار ہے اور بے تکلف خواه غلطی کر رہا ہو پھر بھی بے ١٧٧٩۵
  … خطا ہے
   ٣٩۴ص  ٧٣عفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (امام ج
۔ ايک موقع پر مسلمانوں نے حضرت رسول خدا کی خدمت ميں عرض کيا: "يارسول هللا! آپ جن لوگوں پر غلبہ اور١٧٧٩۶

من پر قابو پاتے ہيں انہيں اسالم النے پر مجبور کريں تو ا سے ايک تو ہماری تعداد ميں کثرت ہو گی اور دوسرے ہميں دش
  غلبہ حاصل ہو جائے گا۔" 

آنحضرت نے فرمايا: "ايسا کام کرکے ميں ايسی بدعت کے ساتھ هللا کے حضور پيش نہيں ہونا چاہتا جسے مجھ سے پہلے 
  کسی نے انجام ديا، نہ ہی ميں تکلف سے کام لينے واال ہوں" 

   ٣۴٢(حضرت علی عليہ السالم) التوحيد ص 
  يں جن کے لئے تجھے تکلف سے کام لينا پڑے۔ ۔ تيرے بدترين دوست وه ہ١٧٧٩٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ بدترين بھائی وه ہے جس کے لئے تجھے زحمت اٹھانا پڑے۔ ١٧٧٩٨
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   ۴٧٩(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
  ۔ تکلفات کو برطرف کرنے سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ ١٧٧٩٩

  غررالحکم (حضرت علی عليہ السالم) 
  ۔ تکلف و بناوٹ، منافقين کا شيوه ہے۔ ١٧٨٠٠

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ تکلف کی برطرفی الفت (و محبت) کی شرط ہے۔ ١٧٨٠١

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ بہت بڑا تکلف يہ ہے کہ تم ايسی مشقت کو اپنے ذمہ لے لو جو تمہارے شايان شان نہيں، ١٧٨٠٢
  رت علی عليہ السالم) غررالحکم (حض

۔ حضرت امام حسن عليہ السالم سے پوچھا گيا کہ "تکلف" کيا ہوتا ہے؟ آپعليہ السالم نے فرمايا: "ايسی چيز کے ١٧٨٠٣
  بارے ميں بات کرنا جو تمہارے شاياِن شان نہيں!" 

   ۶٣تحف العقول ص 
  ۔ تکلف کو پِس پشت ڈال دينا بہت بڑی تونگری ہے۔ ١٧٨٠۴
  رت علی عليہ السالم) غررالحکم (حض

۔ جس کسی نے تمہيں ايسی زحمت ميں ڈاال جس کی تم استطاعت نہيں رکھتے تو گويا اس نے تمہيں اپنی نافرمانی ١٧٨٠۵
  ميں شريک کر ليا۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
باد اور اپنی آرزوؤں کو خاک ميں مال ديتا۔ جو اپنے علم کے بارے ميں تکلف سے کام ليتا ہے، وه اپنے اعمال کو بر١٧٨٠۶

  ہے۔ 
   ٢١٨(امام موسٰی کاظم عليہ السالم) بحاراالنوار جلد اول ص 

۔ دس قسم کے لوگ خود کو اور دوسروں کو بھی زحمت ميں ڈالتے ہيں (جن ميں سے ايک) وه کم علم شخص ہے، ١٧٨٠٧
  ده تعليم دے۔ وه اس بات کے لئے تکلف برتتا ہے کہ لوگوں کو زياده سے زيا

   ۵١ص  ٢(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ تمہاری محبت، تکلف پر اور دشمنی ہالکت پر مبنی نہيں ہونی چاہئے، اپنے دوست کے ساتھ دوستی بھی ايک ١٧٨٠٨

  خاص حد تک رکھو اور دشمن سے دشمنی بھی ايک محدود اندازے پر۔ 
  جلد (حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار 

اس ميں پوچھنے…مگر وه جسے هللا بچائے رکھے…۔ لوگوں کے جسموں ميں نقص، عقلوں ميں فتور آنے واال ہے١٧٨٠٩
  واال الجھانا چاہتا ہے اور جواب دينے واال (بے جانے بوجھے جواب دينے ميں زحمت اٹھاتا اور تکلف سے کام ليتا ہے۔ 

   ٣۴٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
۔ دعائيہ کلمات: "خدايا! مجھ پر رحم فرما کہ ميں ايسی باتوں ميں تکلف سے کام لوں جو ميرے شاياِن شان نہيں ١٧٨١٠

  ہيں۔" 
  (حضرت رسول اکرم) اسے ترمذی نے بھی روايت کيا ہے۔ المعجم 

  تکلف سے کام لينے والے کی عالمات)٢(
  ۔ اپنے مافوق سے تنازعہ کرکے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ ١۔ تکلف سے کام لينے والے کی تين عالمتی ہيں: ١٧٨١١

  ۔ ظالموں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ ٣۔ اپنے زيردست پر قابو پا کر ظلم کرتا ہے اور ٢
   ٣٧(حضرت علی عليہ السالم) کافی جلد اول ص 

افوق سے لڑتا رہتا ہے، ناقابِل۔ تکلف برتنے والے کی چار نشانياں ہيں: بے فائده باتوں کے لئے جھگڑتا ہے، اپنے م١٧٨١٢
  حصول کاموں کے لئے سر کھپاتا ہے اور اپنی توانائياں ايسی چيزوں ميں ضائع کر ديتا ہے جو اسے نہيں بچا سکتيں۔ 

   ٢٣(حضرت رسول اکرم) تحف العقول ص 
و تو غيبت کرتا ہے ۔ تکلف کرنے والے کی تين عالمتيں ہيں: جب سامنے ہو تو چاپلوسی کرتا ہے، جب سامنے نہ ہ١٧٨١٣

  اور (دوسروں کی) مصيبت پر خوش ہوتا ہے۔ 
   ۴٧٣ص  ۴(حضرت رسول اکرم صلے هللا عليہ وآلہ وسلم) نورالثقلين جلد 
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تکلف برتنے والے کی تين نشانياں ہيں: اپنے مافوق سے جھگڑتا "…۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمايا: ١٧٨١۴
  ا ہے اور ناقابِل حصول چيزوں کے لئے سر کھپاتا ہے۔ ہے، جو باتيں نہيں جانتا بيان کرت

   ۴٧٣ص  ۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) نورالثقلين جلد 
۔ کچھ علماء ايسے بھی ہيں جو اپنے آپ کو "مفتی" ظاہر کرتے ہيں کہ ہم سے پوچھو! جبکہ ہو سکتا ہے کہ وه ايک١٧٨١۵

  … سے تکلف برتنے والوں کو دوست نہيں رکھتاحرف بھی صحيح نہ کہتے ہوں، لٰہذا هللا تعالٰی اي
   ۴٧٣ص  ۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) نورالثقلين جلد 

  ۔ قصاص يا تو امير لے سکتا ہے، يا اس کے حکم پر چلنے واال، يا پھر تکلف برتنے واال۔ ١٧٨١۶
  (حضرت رسول اکرم) اسے احمد بن حنبل نے بھی روايت کيا ہے۔ المعجم 

  اميرالمومنين عليہ السالم نے اپنے فرزند امام حسين عليہ السالم سے پوچھا: "تکلف کسے کہتے ہيں؟" ۔ حضرت ١٧٨١٧
انہوں نے عرض کيا: "کسی ايسے شخص کے ساتھ تمسک کرنا جو کسی کو امن و امان نہيں دے سکتا، اور کسی ايسی چيز 

  کے بارے ميں غور و فکر کرنا جو بے مقصد ہوتی ہے!" 
   ١٠١ص  ٧٨جلد بحاراالنوار 

۔ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم سے قضأ و قدر کے متعلق پوچھا گيا تو آپعليہ السالم نے فرمايا: "يہ ايک تاريک ١٧٨١٨
 راستہ ہے اس ميں قدم نہ اٹھاؤ۔ ايک گہرا سمندر ہے اس ميں نہ اترو اور هللا کا ايک راز اسے جاننے کی زحمت نہ اٹھاؤ۔" 

   ٢٨٧نہج البالغہ حکمت 
۔ جو چيز جانتے نہيں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو اور جس چيز کا تم سے تعلق نہيں اس کے بارے ميں زبان نہ ١٧٨١٩

  ہالؤ 
   ٣١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ مکتوب 

چيزوں کا  ۔ اس بات کو ياد رکھو کہ علم ميں راسخ اور پختہ لوگ وہی ہيں جو غيب کے پردوں ميں چھپی ہوئی تمام١٧٨٢٠
اجمالی طور پر اقرار کرتے ہيں، (ان پر اعتقاد رکھتے ہيں)، اگرچہ ان کی تفسير و تفصيل نہيں جانتے۔ يہی اقرار انہيں غيب

پر پڑے ہوئے پردوں ميں گھسنے سے بے نياز بنائے ہوئے ہے اور هللا نے اس بات پر ان کی مدح کی ہے کہ جو چيز 
ی رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر ليتے ہيں، يعنی هللا نے جس چيز کی حقيقت سے احاطٔہ علم سے باہر ہوتی ہے اس ک

  … بحث کرنے کی تکليف نہيں دی اس ميں تعمق و کاوش کے درک ہی کا نام رسوخ رکھا ہے
   ٩١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

اور جن چند چيزوں کا اس نے حکم بيان نہيں کيا، …و۔ هللا نے چند فرائض تم پر عائد کئے ہيں انہيں ضائع نہ کر١٧٨٢١
  انہيں بھولے سے نہيں چھوڑ ديا، لٰہذا خواه مخواه انہيں جاننے کی کوشش نہ کرو۔ 

   ١٠۵(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 
دوسروں سے متعلق ہے ۔ آدمی کا اس کام کو نظرانداز کر دينا جو اسے سپرد کيا گيا ہے اور جو کام اس کے بجائے ١٧٨٢٢

  اس ميں خواه مخواه گھسنا، ايک کھلی ہوئی کمزوری اور تباه کن فکر ہے۔ 
  ۶١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ مکتوب 

 

 

  ميزان الحکمت
 جلد ہشتم

 

   40فصل

  کالم)١(

   قرآن مجيد
   )١٠فاطر/…(هللا يصد الکلم الطيب
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  … ترجمہ۔ اس کی بارگاه تک اچھی باتيں (بلند ہو کر) پہنچتی ہيں
  

   حديث شريف
۔ کالم کی نشو و نما اور اگنے کا مقام دل ہے، اس کی امانت گاه فکر ہے، اس کے قيام کا ذريعہ عقل ہے، اس کو ١٧٨٢٣

ظاہر کرنے والی زبان ہے، اس کا جسم حروف ہيں، اس کی روح معانی ہيں، اس کا لشکر اعراب ہيں اور اس کا نظام بہتر 
  انداز ميں بيان کرنا ہے۔ 
  الم) غررالحکم (حضرت علی عليہ الس

  … ۔ وه انسان تعجب کے قابل ہے کہ جو چربی سے ديکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے١٧٨٢۴
   ٨(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

 ۔ انسان کی دو فضليتيں ہيں: ايک عقل اور ايک گفتار۔ عقل کے ذريعہ وه خود استفاده کرتا ہے اور گفتار کے ذريعہ١٧٨٢۵
  وه افاده کرتا (دوسروں کو فائده پہنچاتا) ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ حضرت اميرالمومنين علی عليہ السالم سے دريافت کيا گيا: "هللا تعالٰی نے سب سے بہتر کس چيز کو خلق فرمايا ١٧٨٢۶

رمايا؟" فرمايا: "کالم کو" پھر فرمايا: "کالم ہے؟ " فرمايا: "کالم کو" پھر پوچھا گيا کہ: "سب سے بدتر کس چيز کو خلق ف
  ہی کے ذريعہ چہرے سفيد ہوتے ہيں اور کالم ہی کے ذريعہ منہ کالے ہوتے ہيں۔ 

   ۵۵ص  ٧٨، بحاراالنوار جلد ١۵۴تحف العقول ص 
راضی ۔ بعض اوقات انسان ايک ايسی بات کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان ميں بھی نہيں ہوتی ليکن اس سے خدا ١٧٨٢٧

ہوتا ہے، تو هللا تعالٰی اس کے لئے قيامت کے دن تک کے لئے اپنی رضا لکھ ديتا ہے، (بسا اوقات) انسان ايسی بات کرتا ہے 
جو اس کے وہم و گمان ميں بھی نہيں ہوتی کہ اس حد تک پہنچ جائے گی، ليکن اس سے خدا ناراض ہوتا ہے تو هللا تعالٰی 

  ے اپنی ناراضی لکھ ديتا ہے۔ اس کے لئے قيامت کے دن تک کے لئ
۔ اسے مالک، ترمذی، نسائی، ابن حاجہ، ابن حبان اور حاکم نے  ۵٣٧ص  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 

  بھی روايت کيا ہے۔ 

  حملے سے موثر تر بات)٢(
  ۔ بہت سی باتيں حملہ سے بھی زياده کارگر اور زياده اثر و نفوذ رکھتی ہيں، ١٧٨٢٨
   ٣٩۴۔ نہج البالغہ حکمت ٢٩١ص  ٧١رت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (حض

  ۔ عورت کی صورت اس کے چہرے ميں اور مرد کی صورت اس کی گفتار ميں ہوتی ہے۔ ١٧٨٢٩
   ٢٩١ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ بہت سی باتيں تلوار کی مانند ہوتی ہيں۔ ١٧٨٣٠
  لسالم) غررالحکم (حضرت علی عليہ ا

  ۔ بہت سی باتيں بہت بڑا گھاؤ لگاتی ہيں۔ ١٧٨٣١
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ بہت سی باتيں تير سے زياده اثر اور نفوذ رکھتی ہيں۔ ١٧٨٣٢
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  رتا ہے" (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "شعر"، "مومن اپنی زبان اور تلوار سے جہاد ک
  اپنے ہاتھوں، زبان اور دلوں کے ساتھ جہاد کرو" ) "١باب "جہاد" (

  نيز باب "معروف" (نيکی) "دل کے ساتھ انکار" اور باب "تلوار کے ساتھ انکار") 

  بيہوده باتوں سے اجتناب کرو)٣(
ں گے ليکن شريف نفرت ۔ بے ہوده باتوں سے پرہيز کرو کيونکہ اس طرح کمينے تو تمہارے پاس جمع ہو جائي١٧٨٣٣

  کرنے لگيں گے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ بے ہوده باتوں سے اجتناب کرو کيونکہ دلوں ميں کينہ پيدا کرتی ہيں۔ ١٧٨٣۴
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  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ ايسی بات کا نہ کرو جس کا جواب تمہيں برا لگے۔ ١٧٨٣۵

  م (حضرت علی عليہ السالم) غررالحک
  ۔ جس کی باتيں بری ہوتی ہيں اس کے مالمت کرنے والے زياده ہوتے ہيں۔ ١٧٨٣۶

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ جس کے الفاظ خراب ہوتے ہيں اس کا حصہ بھی بيکار ہوتا ہے۔ ١٧٨٣٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ميں دشواری ہی ہو۔ ۔ برے الفاظ استعمال نہ کرو خواه تمہيں جواب دينے ١٧٨٣٨

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ بری باتيں کرنا کمينوں کا شيوه ہوتا ہے۔ ١٧٨٣٩

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ بری گفتگو عزت و وقار اور مروت و مردانگی کو داغدار کر ديتی ہے۔ ١٧٨۴٠

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  و منزلت کو معيوب کر ديتی ہے اور دوستی ميں بگاڑ پيدا کر ديتی ہے۔ ۔ بری گفتگو قدر ١٧٨۴١

  بے مقصد باتيں)۴(
  ۔ کم تر و بے مقصد گفتگو انسان کی سوچ کی آئينہ دار ہوتی ہے۔ ١٧٨۴٢

   ٩١ص  ٢۔ مستدرک الوسائل جلد ٢٧٨ص  ٧(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  نے کی نشانی يہ ہے کہ وه بے مقصد باتوں کو ترک کئے رکھتا ہے۔ ۔ انسان کے بہترين مسلمان ہو١٧٨۴٣

   ١٣۶ص  ٢(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
۔ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کا گزر ايک ايسے شخص کے پاس سے ہوا جو بے کار باتيں کر رہا تھا۔ آپعليہ ١٧٨۴۴

محافظ (فرشتوں) کو اپنے رب کے لئے تحرير لکھوا رہے ہو۔ لٰہذا  السالم وہيں رک گئے اور فرمايا: "اے فالں! تم اپنے
  ايسی بات کرو جو تمہارے مقصد (اور فائده) کی ہو اور ايسی باتوں کو چھوڑو جو تمہارے مقصد سے سازگار نہيں ہيں۔" 

   ٣٢٧ص  ۵جلد  ٢٧۶ص  ٧١(امام موسٰی کاظلم عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
اری نے کہا: "دنيا کو دو کلموں پر تقسيم کرو، ايک کلمہ حالل کی تالش کے لئے ہو اور دوسرا ۔ حضرت ابوذر غف١٧٨۴۵

  آخرت کے لئے، تيسری بات ميں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائده نہيں ہے۔ لٰہذا اس کے پيچھے نہ پڑو۔ 
   ٢٧٨ص  ٧١(امام محمد باقر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

م حسين عليہ السالم نے جناب عبدهللا بن عباس سے فرمايا: "جو بات تمہارے مفاد ميں نہيں اس ۔ ايک دن حضرت اما١٧٨۴۶
کو اپنے منہ سے نہ نکالو، کيونکہ اس ميں مجھے تمہارے لئے گناه کا انديشہ معلوم ہوتا ہے، اپنے مفاد کی بات بھی ہيں منہ 

  سے نکالو جہاں اس کا موقع و محل ہو۔ 
   ١٢٧ ص ٧٨بحاراالنوار جلد 

  ۔ سب لوگوں سے اس شخص کے گناه زياده ہوتے ہيں جو بے معنی باتيں زياده کرتا ہے۔ ١٧٨۴٧
   ۵۴ص  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 

  ۔ قيامت کے دن اس شخص کے گناه سب سے زياده ہوں گے جس کی بے معنی باتيں زياده ہوں گی۔ ١٧٨۴٨
   ٨٢٩٣(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  فضول باتيں نہ کيا کرو)۵(
۔ فضول باتيں نہ کيا کرو، کيونکہ اس سے تمہارے باطنی عيوب ظاہر ہوں گے اور تمہارے دشمن کی خوابيده ١٧٨۴٩

  دشمنی بيدار ہو گی۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ ہر فضول چيز کو کسی نہ کسی فضول بات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ١٧٨۵٠
   ٣٣۵ص  ٧۔ بحاراالنوار جلد ٣٢۶عليہ السالم) تحف العقول ص (امام رضا 
  ۔ عالم آدمی فضول بات نہيں کرتا۔ ١٧٨۵١
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   ٩١ص  ٢(امام جعفر صادق عليہ السالم) مستدرک الوسائل جلد 
۔ الئق تحسين ہے وه شخص جو اپنے بچے ہوئے مال کو خرچ کر ديتا ہے اور اپنی زبان کو فضول باتوں سے ١٧٨۵٢

  تا ہے۔ روکے رکھ
   ١٢٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

۔ ايسے شخص پر تعجب ہے جو ايسی باتيں کرتا ہے جو اسے دنيا ميں فائده نہيں پہنچاتيں اور آخرت کے لئے اس کا١٧٨۵٣
  اجر نہيں لکھا جاتا۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
رتا ہے کہ اگر اس کی طرف سے دوباره بيان کی جائيں تو اسے ۔ ايسے شخص پر تعجب ہے جو ايسی باتيں ک١٧٨۵۴

  نقصان پہنچائيں اور اگر بيان نہ کی جائيں تو اسے فائده نہ ديں۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

ور ۔ فرزند آدمعليہ السالم کی کوئی بات بھی اس کے فائده کے لئے نہيں ہے سوائے امر بالمعروف، نہی عن المنکر ا١٧٨۵۵
  ذکِر اٰلہی کے۔ 

   ۵٣٧ص  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 
۔ انسان کبھی ايسی بات کرتا ہے جس سے اس کا مقصد صرف لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے ايسی بات اسے آسمان کی ١٧٨۵۶

  بلنديوں سے بھی باالتر مقام سے نيچے گرا ديتی ہے۔ 
   ۵٣٧ص  ٣ (حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد

۔ کيا تم ميں کوئی ايسا شخص ہے جو کسی بات سے اپنے ساتھيوں کو ہنساتا ہے؟ اس طرح وه خدا کو اپنے آپ سے ١٧٨۵٧
  ناراض کر ليتا ہے اور وه اس سے کبھی راضی نہيں ہوتا حتٰی کہ اسے جہنم ميں ڈال ديتا ہے۔ 

   ۵٣٧ص  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 
ک شخص جنت کے اس قدر قريب ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے اور بہشت کے درميان صرف ايک نيزے کا ۔ اي١٧٨۵٨

فاصلہ ره جاتا ہے، ليکن وه کوئی ايسی کر ديتا ہے جس سے بہشت کا فاصلہ "صنعاء" کے فاصلے سے بھی زياده ہو جاتا 
  ہے۔ 

   ۵٣٨ص  ٣(حضرت رسول اکرم) الترغيب و الترہيب جلد 

  نہ کرو لغو باتيں)۶(
  ۔ لغو باتيں نہ کرو کيونکہ ان کا کم از کم جرم لعنت و مالمت ہے۔ ١٧٨۵٩

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ لغو باتيں نہ کرو کيونکہ جس کی باتيں زياده ہوتی ہيں اس کے گناه بھی زياده ہوتے ہيں۔ ١٧٨۶٠

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ں قباحت، لغو باتوں کے بيان سے بہتر ہے۔ ۔ بات نہ کر سکنے مي١٧٨۶١

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ زياده لغو باتيں، ننگ و عار کا موجب ہوتی ہيں۔ ١٧٨۶٢

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ ۔ زياده لغو باتيں، ہم نشين کو دل تنگ کر ديتی ہيں اور صاحباِن رياست کی توہين کا موجب ہوتی ہيں١٧٨۶٣

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ لغو باتيں (اپنوں سے دور کرکے) اغيار کے قريب کر ديتی ہيں، ١٧٨۶۴

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ لغو باتيں (دشمنی کی) آگ کو بھڑکاتی ہيں، ١٧٨۶۵

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  کثرِت کالم)٧(
مقصد الفاظ زياده ہوتے ہيں اور معانی بہت کم ہوتے ہيں نہ تو اس کی انتہا نظر آتی ہے اور نہ ۔ کثرِت کالم ميں بے ١٧٨۶۶

  ہی اس سے کسی کو فائده حاصل ہوتا ہے۔ 



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

 
 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ زياده باتيں نہ کرو کيونکہ ان ميں لغزشيں ہوتی ہيں ساتھ پھر يہ اکتاہٹ کا موجب ہوتی ہيں، ١٧٨۶٧
  ت علی عليہ السالم) غررالحکم (حضر
۔ حضرت خضرعليہ السالم نے جناب موسٰی عليہ السالم کو جو نصيحتيں کيں ان ميں سے ايک يہ بھی ہے: "زياده ١٧٨۶٨

اور بے مقصد باتيں نہ کريں، اس لئے کہ زياده باتيں علماء کے لئے عيب کا سبب ہوتی ہيں اور بے سمجھ لوگوں کے عيوب 
  ہيں۔" کو ظاہر کر ديتی 

   ۴۴١٧۶(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 
  ۔ جو زياده باتيں کرتا ہے وه بکنے لگ جاتا ہے اور جو غور و فکر سے کام ليتا ہے وه بصيرت حاصل کرتا ہے۔ ١٧٨۶٩

   ٩٧ص  ١۶(حضرت علی عليہ السالم) شرح ابن ابی الحديد جلد 
  ۔ طوالنی گفتگو کالم کی آفت ہوتی ہے۔ ١٧٨٧٠

  ول اکرم) غررالحکم (حضرت رس
  ۔ جو غيرمتعلقہ باتوں کو طول ديتا ہے وه اپنے آپ کو مالمت کا نشانہ بناتا ہے۔ ١٧٨٧١

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ کثرت کالمی اکتاہٹ کا موجب ہوتی ہے۔ ١٧٨٧٢

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
يں اور برباد شخص کے اکتانے کا موجب ہوتی ہيں۔ لٰہذا زياده باتيں نہ ۔ زياده باتيں سمجھدار انسان کو بھال ديتی ہ١٧٨٧٣

  کرو کہ خود بھی تنگ آ جاؤ، نہ ہی اس قدر کم بولو جس سے تمہاری اہانت ہو۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  کثرِت کالم سے دل مرده ہو جاتے ہيں)٨(
يونکہ ذکِر اٰلہی کے عالوه کثرِت کالم دل کو سخت کر ديتی ہے اور ۔ خدا کے ذکر کے عالوه زياده باتيں نہ کرو ک١٧٨٧۴

  جس کا دل سخت ہوتا ہے وه خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ 
، اسے ترمذی اور بيہقی نے بھی روايت ۵٣٨ص  ٣، الترغيب و الترہيب جلد  ٢٨١ص  ٧١(حضرت رسول اکرم) بحار جلد 

  کيا ہے۔ 
لغزشيں کرے گا، جس ميں حيا کم ہو اس ميں تقوٰی کم ہو گا، جس ميں تقوٰی کم ہو گا اس ۔ جو زياده بولے گا وه زياده١٧٨٧۵

  کا دل مرده ہو جائے گا، اور جس کا دل مرده ہو گيا وه دوزخ ميں جا پڑا۔ 
   ٣۴٩۔ نہج البالغہ حکمت ٢٩٣۔ ص ٢٨۶ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

م فرمايا کرتے تھے: "ذکِر خدا کے عالوه زياده باتيں نہ کرو، کيونکہ جو لوگ ذکِر خدا ۔ حضرت عيسٰی عليہ السال١٧٨٧۶
  کے عالوه زياده باتيں کرتے ہيں ان کے دل پتھر ہو جاتے ہيں اور وه اس بات کو نہيں جانتے۔" 

   ٣٠١ص  ٧١(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
گفتگو ميں يہ بھی تھا: "اے محمد! تمہارے لئے الزم ہے کہ خاموشی اختيار کرو،  ۔ معراج کے موقع پر ہونے والی١٧٨٧٧

کيونکہ سب سے زياده آباد دل، صالح اور خاموش افراد کے ہوتے ہيں جبکہ سب سے زياده ويران دل ايسے لوگوں کے 
  ہوتے ہيں جو بے معنی باتيں کرتے ہيں۔" 

   ٢٧ص  ٧٧بحاراالنوار جلد 
  ہ ہو: باب "قلب" (دل) "جو چيزيں دل کو مرده کر ديتی ہيں" (قوِل مٔولف: مالحظ

  کم گوئی)٩(
  ۔ کسی شخص کے اسالم کا حسن اس کی کم گوئی ميں ہے۔ ١٧٨٧٨

  (حضرت رسول اکرم) اسے احمد بن حنبل نے بھی روايت کيا ہے، المعجم 
  ۔ جس کی باتيں کم ہوں گی اس کے عيب چھپے رہيں گے۔ ١٧٨٧٩

  لسالم) غررالحکم (حضرت علی عليہ ا
  ۔ باتيں کم کرو اس طرح مالمت سے بچے رہو گے۔ ١٧٨٨٠

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
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  ۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو باتيں کم ہو جاتی ہی۔ ١٧٨٨١
   ٧١۔ نہج البالغہ حکمت ٢٩٠ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

يں ہے کہ کسی شخص کی زبان اس کے علم سے طويل تر ہوجس طرح يہ بات بھی ۔ مجھے يہ بات قطعاً پسند نہ١٧٨٨٢
  مجھے بالکل ناپسند ہے کہ اس کا علم اس کی عقل سے زياده ہو۔ 

   ٩٢ص  ٧(امام محمد باقر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
جاتا تو خاموشی ميں اس پر غلبہ ۔ عہد ماضی ميں ميرا ايک دينی بھائی تھا کہ اگر بولنے ميں اس پر غلبہ پا ليا ١٧٨٨٣

  حاصل نہيں کيا جا سکتا تھا۔ وه بولنے سے زياده سننے کا خواہشمند رہتا تھا۔ 
   ٢٨٩(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

س ۔ اگر اپنی جان کی سالمتی اور عيبوں کی پرده پوشی چاہتے ہو تو باتيں کم کرو اور خاموشی زياده اختيار کرو۔ ا١٧٨٨۴
  سے تمہاری فکر ميں اضافہ ہو گا اور دل نورانی ہو گا۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ هللا کو جب کسی بندے کی بھالئی مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم گوئی، کم خوری اور کم خوابی کا الہام کر ديتا ہے، ١٧٨٨۵

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  پاتی اور گناہوں کو گھٹاتی ہے۔ ۔ کم گوئی، عيوب کو چھ١٧٨٨۶

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ کم گوئی، عيبوں کی پرده پوشی کرتی ہے اور لغزشوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ١٧٨٨٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  کالم دوا کی مانند ہے" " ١٣(قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "کالم" 

  ہارے قابو ميں ہے جب تک بولو نہيںکالم اس وقت تک تم)١٠(
۔ جب تک منہ سے بات نہيں نکالو گے اس وقت تک کالم تمہارے قابو ميں ہے۔ جب منہ سے بات نکال ديتے ہو تو ١٧٨٨٨

پھر تم خود اس کے قابو ميں آ جاتے ہو، لٰہذا زبان کو بھی اسی طرح سنبھال کے رکھو جس طرح اپنے سونے چاندی کو 
  ہو، کيونکہ بعض اوقات بعض باتيں بڑی نعمت کو سلب کر ديتی ہيں۔ سنبھال کے رکھتے 

   ٣٨١۔ نہج البالغہ حکمت ٢٩١، ص ٢٨۶ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ جب کوئی بات منہ سے نکالتے ہو تو اس کے قبضہ ميں آ جاتے ہو اور جب تک اسے روکے رکھتے ہو تو اپنے ١٧٨٨٩

  ے ہو۔ قبضہ ميں کئے رکھت
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کيونکہ باتيں انسان کے قابو ميں اس کی قيدی ہوتی ہيں، ليکن اگر اسے کھال چھوڑ ديتا ١٧٨٩٠
  ہے تو وه خود ان باتوں کے قابو ميں آ کر ان کا قيدی بن جاتا ہے۔ 

   ٢٩٣ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ جاہل خود اپنی زبان کا قيدی ہوتاہے۔ ١٧٨٩١

   ٣۶٨ص  ٧٨(امام علی نقی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ خاموشی ميں انسان پشيمان ہونے سے بچا رہتا ہے، خاموشی کی وجہ سے جو کمی ره جاتی ہے اس کی تالفی اس ١٧٨٩٢

ے حاصل نہيں ہو سکا جيسے برتن ميں موجود چيز کی فائده کے حصول سے زياده آسان ہے جو بات کرنے کی وجہ س
  حفاظت اس کے منہ بند رکھنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ 

   ٢١۵ص  ٧٧(امام علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ خاموش رہنے سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی تالفی اس فائده کے حصول سے زياده آسان ہے جو بولنے کی وجہ ١٧٨٩٣

  ے۔ برتن ميں موجود اشياء کی حفاظت اس کا منہ بند رکھنے سے ہوتی ہے۔ سے ضائع ہو جاتا ہ
   ٣١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ مکتوب 

  کالم کا شمار عمل ميں ہے)1١(
۔ تيرا کالم، تيرے لئے محفوظ کر ليا جاتا ہے اور تيرے نامٔہ اعمال ميں ہميشہ کے لئے ثبت کر ديا جاتا ہے، لٰہذا ١٧٨٩۴

  ے کالم کو ان چيزوں ميں عمل ميں ال ؤ جو تمہيں (اپنے رب کے) قريب کر ديں۔ اپن
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  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ جو يہ شخص يہ جانتا ہے کہ اس کے کالم کا شمار عمل ميں ہے تو وه باتيں کرنا کم کرتا ہے اور مطلب کی بات ١٧٨٩۵

  کے عالوه کالم نہيں کرتا۔ 
   ٢٧٩ص  ٧١م) بحاراالنوار جلد (حضرت علی عليہ السال

  ۔ جو شخص يہ جانتا ہے کہ اس کا کالم عمل کا جزو ہے وه مطلب کی بات کے عالوه کالم نہيں کرتا۔ ١٧٨٩۶
   ٣۴٩۔ نہج البالغہ حکمت  ٢٨١ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  کی بات کے عالوه نہيں بولتا۔ ۔ جو شخص يہ جانتا ہے کہ اس کا کالم، عمل ہے تو وه مطلب ١٧٨٩٧
   ٢٨٩ص  ٧٧(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

 ۔ جو شخص يہ جانتا ہے کہ اس کا کالم عمل کے مقام پر ہے تو وه مطلب کی بات کے عالوه کوئی کالم نہيں کرتا۔ ١٧٨٩٨
   ٣٠۶ص  ٧١(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

م کو عمل ميں شمار نہيں کرتا اس کی خطائيں زياده ہوتی ہيں اور سزا اس کے سامنے ہوتی ۔ جو شخص اپنے کال١٧٨٩٩
  ہے۔ 

   ٣٠۴ص  ٧١(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ جو شخص يہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں کا مواخذه ہو گا تو اسے چاہئے کہ کم سے کم گفتگو کرے۔ ١٧٩٠٠

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  جو کچھ جانتے ہو سب کچھ نہ کہہ دو)١٢(
۔ مجھ سے ايک بات سنو جو تمہارے لئے قيمتی چيزوں سے زياده بہتر ہے (وه يہ کہ) تم ميں سے کوئی شخص ١٧٩٠١

مطلب کی بات کے عالوه کوئی کالم نہ کرے، مطلب کی باتوں ميں بھی بہت سی باتيں نہ کہے، مگر صرف اس وقت جب ان
يکھے، کيونکہ بہت سے بولنے والے جو بے موقع بات کہہ ديتے ہيں جس کی وجہ سے وه اپنے آپ کو کا موقع و محل د

  قصوروار بنا بيٹھتے ہيں۔ 
   ١٣٠ص  ٢جلد  ٢٨٨۔ ص ٢٨٢ص  ٧١(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

نہ نکالو جو تم جانتے ہو کيونکہ خداوند  ۔ جو بات نہيں جانتے اسے منہ سے نہ نکالو، بلکہ ہر وه بات بھی منہ سے١٧٩٠٢
سبحان نے تمہارے اعضا و جوارح پر کچھ فرائض عائد کئے ہيں جن کے ذريعہ وه قيامت کے دن تمہارے خالف صدائے 

  احتجاج بلند کريں گے۔ 
   ٣٢٢ص  ١٩۔ شرح ابن ابی الحديد جلد  ٢٨٨ص  ٧١۔ بحار جلد ٣٨٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

  ۔ عقلمندی اسی ميں ہے کہ جو چيزيں انسان کے علمی احاطہ ميں ہيں ان سب کو منہ سے نہ نکال دے۔ ١٧٩٠٣
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ جو کچھ جانتے ہو، سب منہ سے نہ نکال دو، ورنہ يہی بات تمہاری جہالت کے لئے کافی ہو گی۔ ١٧٩٠۴
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ ہر سنی ہوئی بات کو بيان نہ کرو، ورنہ تمہاری بے قوفی کے لئے يہی بات کافی ہو گی۔ ١٧٩٠۵
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے يہی کافی ہے کہ وه ہر سنی ہوئی بات کو بيان کرتا ہے۔ ١٧٩٠۶
   ٨٢٠٨(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  لف: مالحظہ ہو: باب "کذب"، "تھوڑا سا جھوٹ" (قوِل مؤ 

  کالم دوا کی مانند ہے)١٣(
  ۔ کالم دوا کی مانند ہے۔ اگر کم (استعمال) ہو تو مفيد ہوتی ہے اور اگر زياده (استعمال) ہو تو مہلک ہوتی ہے۔ ١٧٩٠٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ جب گفتگو کم ہو تو بہتری زياده ہوتی ہے اور اگر جواب کثرت کے ساتھ ہوں تو حقيقت گم ہو جاتی ہے۔ ١٧٩٠٨

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ عقلمند يا تو اپنی ضروريات کے مطابق بات کرتا ہے يا دليل کے ساتھ۔ ١٧٩٠٩

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
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صفات کے درميان ہوتی ہے اور وه ہيں کثرت و قلت کی عادتيں۔ کثرت کے ساتھ گفتگو بکواس ہوتی  ۔ گفتگو دوہری١٧٩١٠
  ہے اور قلت کے ساتھ گفتگو عاجزی و بات نہ کر سکنا ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
   ۔ دانا شخص کی بات اگر صحيح ہو تو دوا ہوتی ہے اور اگر غلط ہو تو بيماری ہوتی ہے۔١٧٩١١

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  خاموشی سے بہتر باتيں)١۴(
۔حضرت امام زين العابدين عليہ السالم سے دريافت کيا گيا کہ "کالم افضل ہے يا سکوت؟" آپ نے فرمايا: "ان ميں ١٧٩١٢

ہے۔" پھر سوال کيا گيا: سے ہر ايک کے لئے کئی آفتيں ہيں۔ اگر دونوں اپنی آفات سے محفوظ ہوں تو کالم سکوت سے بہتر 
"فرزنِد رسول! وه کيسے؟" آپ نے فرمايا: "اس لئے کہ خداوند عز و جل نے انبياء و اوصيأ کو سکوت کے ساتھ نہيں کالم 
کے ساتھ بھيجا ہے، نہ تو جنت کا استحقاق سکوت کے ساتھ ہے نہ ہی واليِت خداوندی کا حصول سکوت کے ساتھ ہے اور 

  …" ت کے ساتھ ہے بلکہ ان سب چيزوں کا تعلق کالم کے ساتھ ہےنہ جہنم سے اجتناب سکو
   ۵٣٢ص  ٨، وسائل الشيعہ جلد ٢۴۴ص  ٧١بحاراالنوار جلد 

۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم اپنے والد گرامی سے بيان فرماتے ہيں کہ آپعليہ السالم نے ايک باتونی ١٧٩١٣
ور سبکی کر رہے ہو۔ تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ هللا تعالٰی نے جب شخص سے فرمايا: "اے شخص! تم کالم کی توہين ا

پيغمبرونعليہ السالم کو بھيجا تو انہيں سونا چاندی دے کر مبعوث نہيں فرمايا بلکہ انہيں قوِت گويائی کے ساتھ مبعوث فرمايا 
  ئم فرمائے۔" اور مخلوق نے اپنا تعارف بھی کالم ہی کے ذريعہ فرمايا، اس پر دالئل و براہين قا

   ١٢٨۔ روضة الکافی حديث  ١۴٨ص  ٨فروع کافی جلد 
  ۔ گفتگو سے روح کو سکون ملتا ہے اور خاموشی سے بدن کو راحت نصيب ہوتی ہے۔ ١٧٩١۴

   ٢٧۶ص  ٧١(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ خاموشی اور بات نہ کر سکنے کی نسبت حق بتا کہنا بہتر ہے۔ ١٧٩١۵

  ضرت علی عليہ السالم) غررالحکم (ح

  خاموشی سونا اور گفتگو چاندی ہے)١۵(
۔ حضرت لقمان نے اپنے بيٹے سے فرمايا: "ميرے بيٹے! اگر تمہارا يہ خيال ہو کہ کالم چاندی ہے تو يہ بھی ياد ١٧٩١۶

  رکھو کہ خاموشی سونا ہے۔" 
   ٢٩٩ص  ٧١(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ خاموشی سونا اور کالم چاندی ہے۔ ١٧٩١٧
   ٢٩۴ص  ٧١(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

۔ مومن بنده جب تک خاموش رہتا ہے اس وقت تک نيکوکار لکھا جاتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو پھر نيکوکار يا ١٧٩١٨
  گناه گار لکھا جاتا ہے۔ 

   ٣٠٧ص  ٧١(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ حضرت داؤد عليہ السالم نے اپنے فرزند جناب سليمان عليہ السالم سے فرمايا: "بيٹے! تمہيں نيک باتوں کے عالوه١٧٩١٩

باقی طويل خاموشی اختيار کرنا چاہئے کيونکہ طويل خاموشی پر پشيمانی ہوتی ہے جو کثرِت کالم سے کئی مرتبہ پشيمانی 
  ے، فرزند من! اگر کالم کو چاندی قرار ديا جائے تو خاموشی کو سونا قرار دينا چاہئے۔" کا سامنا کرنے سے کہيں بہتر ہ

   ٢٧٨ص  ٧١بحاراالنوار جلد 
  (قوِل مٔولف: مذکوره متضاد احاديث کو باہم مربوط کرنے کے لئے غور کيا جائے) 

  خاموشی ہميشہ قابل ستائش نہيں ہوتی)١۶(
  يں بہتری نہيں جيسا کہ جہالت کی بات پر زبان کھولنے ميں بہتری نہيں ہے۔ ۔ حکمت کی بات پر خاموش رہنے م١٧٩٢٠

   ٩ص  ١٩شرح ابن ابی الحديد جلد  ٨١ص  ٢جلد  ٣٩١ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ جس خاموشی ميں غور و فکر نہ ہو وه غفلت ہے۔ ١٧٩٢١

   ٢٧۵ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
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  (امام جعفر صادق عليہ السالم) المحاسن، خصال صدوق ۔ معانی االخبار۔ 
  ۔ خاموشی اس شخص کے لئے عبادت ہے جو خدا کو ياد کرتا ہے۔ ١٧٩٢٢

   ٢٩۴ص  ٧١(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ غور و فکر کے بغير خاموشی گونگاپن ہے، ١٧٩٢٣

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ عالم کو اپنے علم پر خاموشی اختيار نہيں کرنا چاہئے، نہ جاہل کے لئے مناسب ہے کہ وه خاموش رہے۔ (يعنی ١٧٩٢۴

عالم کو اپنا علم بيان کرنا چاہئے اور جاہل کو اس سے علم حاصل کرنا چاہئے) اس لئے کہ هللا تعالٰی فرماتا ہے: فائلوا اھل 
  جانتے تو علماء سے پوچھو۔ الذکران کنتم التعلمون" يعنی اگر تم نہيں 
   ٢٩٢۶۵(حضرت رسول اکرم) کنزالعمال حديث 

  ۔ ہر (نيا) آنے واال سرگردان ہوتا ہے، لٰہذا اس سے کھل کر باتيں کرو۔ ١٧٩٢۵
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو باب "بدعت"، "جب بدعتيں ظاہر ہونے لگيں" 
   )٢نيز: عنوان "نيکی" (

  کالم سے بہتر خاموشی)١٧(
  ۔ جو خاموشی تمہارے وقار کا موجب بنے اس کالم سے بہتر ہے جو تمہيں ننگ و عار کا لباس پہنائے۔ ١٧٩٢۶

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ جس بات کے نتيجہ ميں مالمت کا شکار ہونا پڑے اس سے وه سکوت بہتر ہے جس کے نتيجے ميں سالمتی حاصل١٧٩٢٧

  ہو۔ 
  (حضرت عليعليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ جو خاموشی تمہيں شرافت کا لباس پہنائے وه اس کالم سے بہتر ہے جو تمہيں پشيمانی کا شکار کر دے۔ ١٧٩٢٨
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  شی بہتر نہيں ہے۔ ۔ (نامٔہ اعمال ميں) برائی لکھوانے کی بجائے خاموشی بہتر ہے اور نيکی لکھوانے سے خامو١٧٩٢٩
   ٢٩۴ص  ٧١(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ گونگاپن جھوٹ بولنے سے بہتر ہے۔ ١٧٩٣٠
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ بات نہ کر سکنا واہيات باتوں سے کہيں بہتر ہے۔ ١٧٩٣١
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  اولياء هللا کی خاموشی)١٨(
لياء هللا خاموش رہتے ہيں، ان کی خاموشی ذکر (اٰلہی) ہوا کرتی ہے۔ وه (تخليِق خداوندی ميں) غور و فکر کيا ۔ او١٧٩٣٢

  کرتے ہيں، ان کا يہ غور و فکر عبرت ہوتا ہے۔ پھر جب باتيں کرتے ہيں تو ان کا باتيں کرنا حکمت ہوتی ہے۔ 
  غيد، اور اس کتاب ميں ہے: ۔ امالی شيخ م٢٨٩ص  ۶٩(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  ان کی خاموشی فکر پر مبنی ہوتی ہے، اور بولتے ہيں تو ان کا بولنا ذکِر اٰلہی ہوتا ہے۔" "…
۔ هللا کے کچھ بندے ايسے ہيں جن کے دل خوِف خدا سے شکستہ ہو چکے ہيں، جن کی بنا پر وه خاموش رہتے ہيں ١٧٩٣٣

اپنے پاکيزه اعمال کی وجہ سے خدا کی طرف جانے کے لئے جلدی ميں ہوتے حاالنکہ وه بڑے فصيح و عقلمند ہوتے ہيں ، 
  …" ہيں۔ وه کثير اعمال کو بھی کثير نہيں سمجھتے اور قليل اعمال پر ان کے دل راضی نہيں ہوتے

   ٢٨۶ص  ۶٩۔ جلد ٣٠٩ص  ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
  فکر) "جس غور و فکر کا کوئی نتيجہ نہيں ہوتا"  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "نظر" (غور و

  نيز: باب "خير" 

  احسن کالم)١٩(
  ۔ احسن کالم وه ہے جس کا سننا کانوں پر ناخوشگوار نہ گزرے اور ذہن جس کے سمجھنے سے تھک نہ جائيں۔ ١٧٩٣۴
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  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  کيا جائے اور اسے ہر خاص و عام سمجھ ليں۔  ۔ احسن کالم وه ہے جسے حسِن ترتيب سے مزين١٧٩٣۵

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ بہترين اور احسن کالم وه ہے جو نہ تو تھکا دے اور نہ ہی کم ہو۔ ١٧٩٣۶

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ احسن کالم (صرف) کالِم اٰلہی ہی ہے۔ ١٧٩٣٧

  اجہ نے بھی روايت کيا ہے، المعجم (حضرت رسول اکرم) اسے نسائی اور ابن م
  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "قرآن" ، "قرآن سب سے احسن کالم ہے") 

  )جامع کالم20(
  ۔ مجھے جامع کالم دے کر مبعوث کيا گيا ہے اور رعب کے ساتھ ميری نصرت کی گئی ہے۔ ١٧٩٣٨

  معجم (حضرت رسول اکرم) اسے بخاری اور مسلم نے بھی روايت کيا ہے۔ ال
  ۔ رعب کے ساتھ ميری نصرت کی گئی ہے اور مجھے جامع کالم عطا کيا گيا ہے۔ ١٧٩٣٩

  (حضرت رسول اکرم) اسے مسلم اور احمد بن حنبل نے بھی روايت کيا ہے، المعجم 
ؤ اجداد ۔ عطاء بن سائب حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت کرتے ہيں کہ امام عليہ السالم اپنے مقدس آبا١٧٩۴٠

کے ذريعہ حضرت رسول خدا سے روايت فرماتے ہيں کہ آنحضور صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: "مجھے پانچ چيزيں 
۔ ميں ہر گورے اور کالے کی طرف مبعوث کيا گيا ١ايسی عطا کی گئی ہيں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہيں دی گئيں۔ 

۔ ماِل غنيمت ميرے ۴۔ رعب کے ساتھ ميری نصرت کی گئی ہے ٣دی گئی ہے  ۔ زمين پر ميرے لئے مقام سجده قرار٢ہوں 
۔ مجھے جامع کالم سے نوازا گيا ہے۔" ۵لئے حالل قرار ديا گيا ہے جومجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے حالل نہيں تھا اور 

م سے کيا مراد ہے؟" فرمايا: عطا ابن سائب کہتے ہيں کہ ميں نے امام محمد باقر عليہ السالم سے عرض کيا کہ: "جامع کال
  "قرآن مجيد"۔ 

   ١۵۔ ١۴ص  ٩۴بحاراالنوار جلد 
۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں کہ ميں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا کہ حضرت رسول خدا ١٧٩۴١

ئی جامع کالم تعليم کے پاس ايک باديہ نشين عرب آيا اور عرض کيا: "ميں ديہات ميں رہتا ہوں، لٰہذا آپ مجھے کو
فرمائيے!" آنحضرت نے فرمايا: "ميں تجھے حکم ديتا ہوں کہ غصہ نہ کيا کر" اس شخص نے اپنی بات کو تين مرتبہ دہرايا 

اور تينوں مرتبہ يہی جواب سنا۔ آخر اسے سمجھ ميں آ گيا اور کہنے لگا: "اس کے بعد ميں کسی اور بات کا سوال نہيں 
  …" کروں گا

   ٣٠٣ص  ٢کافی جلد 
۔ يزيد بن سلمہ جعفی کہتے ہيں: "يا رسول هللا ! ميں نے آپ سے بڑی تعداد ميں احاديث سنی ہيں جس سے مجھے ١٧٩۴٢

خوف الحق ہو گيا کہ آخری حديث، پہلی حديث کو فراموش نہ کر دے۔ لٰہذا مجھے ايسی بات بتائيں جو سب سے جامع ہو۔" 
  ان ميں خدا سے ڈرتے رہو۔"  آپ نے فرمايا: "جن باتوں کا تمہيں علم ہے

   ١۵۶ص  ١(صحيح ترمذی جلد 
  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "اسالم"، "جامع اسالم" 

  نيز: باب "خير"، "ساری کی ساری خير" اور باب "جن چيزوں سے دنيا و آخرت حاصل کی جاتی ہے") 

  پاکيزه کالم)٢١(
   قرآن مجيد

   )٨٣(بقره/… وقولوا للناس حسنا…
  … اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح باتيں کرو…ترجمہ۔

   )۵٣(بنی اسرائيل/… وقل لعبادی يقولوا التی ھی احسن، ان الشيٰطن ينزغ بينھم
ترجمہ۔ اور اے پيغمبر! ميرے بندوں سے کہہ دو کہ وه بات کريں تو اچھے طريقے سے کيونکہ شيطان ان ميں فساد ڈلواتا 

  … ہے
   )٧٠قوال سديدا۔ (احزاب/ ٰيا يھاالذين امنوا اتقوا وقولوا
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  ترجمہ۔ ايمان والو! خدا سے ڈرتے رہا کرو اور درست بات کيا کرو۔ 
   )۵۵ال نبتغی الجٰھلين (قصص/…………………………واذاسمعوا اللغو

ترجمہ۔ اور وه جب کسی سے بری بات سنتے ہيں تو منہ پھير ليتے ہيں اور (صاف) کہہ ديتے ہيں کہ ہمارے واسطے 
  اور تمہارے واسطے تمہارے اعمال ہيں، تمہيں دور سے سالم ہے، ہم جاہلوں کے خواہاں نہيں ہيں۔ ہمارے اعمال ہيں 

  
   حديث شريف

۔ ايک شخص نے حضرت رسول خدا کی سواری کی لگام پکڑ کر سوال کيا: "يارسول هللا! کونسا عمل سب سے بہتر١٧٩۴٣
  ہے؟" آپ نے فرمايا: "کھانا کھالنا اور پاکيزه بات کرنا۔" 

   ٣١٢ص  ٧١بحاراالنوار جلد 
  ۔ دکھوں پر صبر۔ ٣۔ پاکيزه کالم اور ٢۔ دل کا سخی ہونا ١۔ تين چيزيں نيکی کا دروازه ہيں۔ ١٧٩۴۴

   ٣١١ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
کے گا، اس ميں ۔ جنت ميں ايسے باالخانے ہوں گے جن کے ظاہر سے باطن کو اور باطن سے ظاہر کو ديکھا جا س١٧٩۴۵

ميری امت کے وه لوگ سکونت پذير ہوں گے جن کی باتيں پاکيزه ہوں گی، جو کھانے کھالتے ہيں، سالم کو عام کرتے، 
  روزے رکھتے اور رات کو جب سب لوگ سوئے ہوتے ہيں تو وه نماز پڑھتے ہيں۔" 

   ٢٣٨(حضرت رسول اکرم) معانی االخبار ص 
ں سے اچھی اچھی باتيں کيا کرو) کے بارے ميں ہے کہ اس سے مراد ہے: "لوگوں سے ۔ "قولو اللناس حسنا" (لوگو١٧٩۴۶

  ايسی بات کرو جس کا جواب سننے کے لئے اس سے بہتر کے خواہاں ہوتے ہو۔" 
   ٣٠٩ص  ٧١(امام محمد باقرعليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

سالم کی خدمت ميں شرفياب ہوا۔ اس وقت آپ کی خدمت۔ سليمان بن مہران کہتے ہيں کہ ميں امام جعفر صادق عليہ ال١٧٩۴٧
ميں چند شيعہ حضرات تشريف فرما تھے۔ ميں نے آپعليہ السالم کو فرماتے سنا: "اے گروِه شيعيان! تم ہمارے لئے زينت بنو،

نوں کو ہمارے لئے باعث ننگ و عيب نہ بنو لوگوں سے اچھی اچھی باتيں کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور ان زبا
  فضول و بيہوده باتوں سے بچا کر رکھو۔" 

   ٣١٠ص  ٧١بحاراالنوار جلد 
۔ خدا سے ڈرو اور لوگوں کو اپنے کندھوں پر سوار نہ ہونے دو کيونکہ خداونِد عزوجل اپنی کتاب ميں فرماتا ہے۔ ١٧٩۴٨

  "لوگوں سے اچھی باتيں کيا کرو۔" 
   ٣١٣ص  ٧١(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

۔ خوبصورت اور پياری گفتگو، مال و ثروت ميں اضافہ کرتی ہے، رزق ميں برکت کا موجب ہوتی ہے۔ اجل (موت) ١٧٩۴٩
  کی تاخير کا سب ہوتی ہے، اپنوں ميں محبوب بناتی ہے اور (انجام کار) بہشت ميں لے جاتی ہے۔ 

   ٣١٠ص  ٧١(امام زين العابدين عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ اس ذات کی قسم ميری جان جس کے قبضہ ميں ہے، لوگ جو کچھ بھی هللا کی راه ميں خرچ کرتے ہيں ان سب ميں١٧٩۵٠

  نيک باتوں سے بڑھ کر کوئی چيز هللا کو محبوب نہيں ہے۔ 
   ٣١١ص  ٧١(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  اچھے کام کرو کہ اس سے تم اہل خير بن جاؤ گے۔ ۔ اچھی گفتگو کرو کہ اس سے تمہاری پہچان ہوتی ہے اور ١٧٩۵١
   ٣١١ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ اچھی بات کرو تاکہ اچھا جواب پاؤ۔ ١٧٩۵٢
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ بری باتوں کا جواب بھی برا ملتا ہے۔ ١٧٩۵٣
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  گفتگو پياری ہوتی فتح و کامرانی اس کے آگے آگے ہوتی ہے۔  ۔ جس کی١٧٩۵۴
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ قول و فعل (دونوں) ميں اپنے نفس کو کھلی چھٹی نہ دے دو۔ ١٧٩۵۵
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  گے۔  ۔ اپنی زبان کو اچھی گفتگو کا عادی بناؤ کہ اس طرح مالمتوں سے بچے رہو١٧٩۵۶
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  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ اپنی زبان کو نرم گفتگو اور سالم کرنے کا عادی بناؤ کہ اس سے تمہارے دوست بڑھيں گے اور دشمن گھٹيں گے۔ ١٧٩۵٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ جس کی زبان شيريں ہوتی ہے اس کے دوست زياده ہوتے ہيں۔ ١٧٩۵٨

  سالم) غررالحکم (حضرت علی عليہ ال

  کالم کے بارے ميں متفرق احاديث)٢٢(
  ۔ کالم کے لئے کئی آفتيں ہيں۔ ١٧٩۵٩

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ بيمار و الغر۔ نفع اٹھانے واال کالم وه ہے ٣۔ سالم و تندرست اور ٢۔ نفع اٹھانے واال۔ ١۔ کالم تين طرح کا ہوتا ہے۔ ١٧٩۶٠

ہے، سالم و تندرست وه ہے جس ميں هللا کی پسنديده گفتگو ہو اور الغر و بيمار وه کالم ہوتا ہے جو  جو ذکر خدا ميں ہوتا
  لوگوں کے بارے ميں ہو۔ 

   ٢٨٩ص  ٧١(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ بدترين بات وه ہے جو ايک دوسرے کی نقيض ہو۔ ١٧٩۶١

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  عانی کے قالب ہوتے ہيں۔ ۔ الفاظ م١٧٩۶٢

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ ہر بات کے لئے ايک موقع محل ہوتا ہے۔ ١٧٩۶٣

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ جب بات کرنے کا موقع نہ ہو تو خاموش رہو۔ ١٧٩۶۴

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  الٹ پھير کيا جا سکتا ہے۔  ۔ صاحبان (عقل و) فہم کے لئے باتوں کو١٧٩۶۵

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ زباِن مقال (بولتی زبان) سے زباِن حال، موجوده کيفيت کی زبان، زياده سچی ہوتی ہے۔ ١٧٩۶۶

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ جسے صرف اپنی باتيں ہی اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ ١٧٩۶٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  

   ۴١فصل۔

  کمال)١(

  ۔ عقلمند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ ١٧٩۶٨
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

۔ انسان و عقل اور صورت (دو چيزوں) کا مجموعہ ہے۔ جس کے پاس صورت تو ہو ليکن عقل نہ ہو وه کامل نہيں ١٧٩۶٩
ا ہے جيسے ميں روح نہيں ہے (فقط ايک ڈھانچہ ہے) لٰہذا جسے عقل کی ضرورت ہے اسے چاہئے کہ اصول ہوتا۔ ايسا ہوت

و فضول کو اچھی طرح پہچانے اس لئے کہ بہت سے لوگ (اس بارے ميں غلطی کر جاتے ہيں) فضول کو حاصل کرتے 
  … دبخود اس کی جان چھوٹ جاتی ہےہيں اور اصول کو چھوڑ ديتے ہيں حاالنکہ جو اصول کو اپناتا ہے، فضول سے خو

دينی امور کے اصول ان چن چيزوں پر مشتمل ہيں: نمازوں کی پابندی، گناہاِن کبيره سے اجتناب اور ان کو ايسا پلے باندھا 
جائے کہ پلک جھپکنے کے لئے بھی ان سے خود کو بے نياز نہ سمجھا جائے کيونکہ ان کے بغير ہالکت و تباہی ہے، اگر 

  ۔ …ے بڑھ کر فقہ و عبادت کو اپنا ليا جائے تو پھر اس کے کيا ہی کہنےان سے آگ
   ٧ص  ٧٨(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو باب "فضليت"، "فضائل اور فرائض کا باہمی ٹکراؤ" 
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  کامل ترين شخص)٢(
اشعار کا ترجمہ: کامل ترين شخص وه ہے جو اپنے نقص ۔ حضرت اميرالمومنين علی عليہ السالم کی طرف منسوب ١٧٩٧٠

  کو اچھی طرح جانتا ہے اور اپنی خواہشات و حرص کا قلع قمع کرتا ہے۔ 
  عافيت سے بڑھ کر کسی چيز کو گراں قيمت نہ سمجھو نہ ہی بيماری کو معمولی سمجھ کر سستا جانو۔ 

   ٨٩ص  ٧٨بحاراالنوار جلد 
  ص سمجھتا ہے جو درجٔہ کمال تک پہنچ چکا ہو۔ ۔ اپنے آپ کو وہی شخص ناق١٧٩٧١

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ انسان کا اپنے نفس کو ناقص سمجھنے کا شعور اس کے کمال اور بہت بڑی فضليت کا ثبوت ہے۔ ١٧٩٧٢

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ کمال دنيا ميں مفقود ہے۔ ١٧٩٧٣

  رالحکم (حضرت علی عليہ السالم) غر

  کامل عورتيں صرف چار ہيں)٣(
۔ ابو موسٰی حضرت پيغمبر خدا سے روايت کرتے ہيں کہ آنحضور نے فرمايا: "مردوں ميں تو بہت سے لوگ کامل ١٧٩٧۴

۔ مريم بنت ٢۔ آسيہ بنت مزاحم زِن فرعون ١ہيں ليکن عورتوں ميں سے صرف چار ميں کمال کی صفت پائی جاتی ہے۔ 
۔ فاطمہ بنت محمد (زوجٔہ علی عليہ ۴۔ خديجہعليہ السالم بنت خويلد (زوجٔہ رسوِل خدا) اور ٣عليہ السالم) عمران (مادر عيسيٰ 

  السالم)۔ 
   ٣٢٠ص  ١٠مجمع البيان جلد 

۔ احمد، طرانی اور حاکم نے حضرت ابن عباس سے اس حديث کو نقل کيا ہے اور صحيح قرار ديا ہے: حضرت ١٧٩٧۵
۔ فاطمہعليہ السالم بنت٢۔ خديجہعليہ السالم بنت خويلد ١اہِل جنت کی افضل ترين عورتيں (چار ہيں) رسوِل خدا فرماتے ہيں: "

  ۔ آسيہ بنت مزاحم زِن فرعون۔ ۴۔ مريم بنت عمران اور ٣محمد 
   ٢۴۶ص  ۶(تفسير در منثور جلد 

  کمال کا موجب اشياء)۴(
۔ انسان چھ باتوں کی وجہ سے کامل ہوتا ہے۔ اپنی دو چھوٹی چيزوں دو بڑی چيزوں اور دو کيفيتوں کی وجہ سے۔ ١٧٩٧۶

دو چھوٹی چيزيں اس کا دل و زبان ہيں۔ اگر لڑتا ہے تو دل کے ساتھ اور اگر بولتا ہے تو زبان کے ساتھ، دو بڑی چيزيں اس 
  و جمال ہيں۔ کی عقل و ہمت ہيں، دو کيفيتيں اس کا مال 

   ١۴٧، معانی االخبار ص  ۴ص  ٧٠(حضرت علی عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ حضرت جابر بن عبدهللا انصاری سے روايت ہے کہ: ايک دن (حضرت رسول خدا کے چچا) حضرت عباس (بن ١٧٩٧٧

ھا۔ انہيں ديکھ کر آنحضرت عبدالمطلبعليہ السالم) آنحضرت کے پاس آئے، حضرت عباس کا قد لمبا اور جسم خوبصوتر ت
مسکرا کر فرمانے لگے: "چچا! آپ تو بڑے خوبصوتر ہيں!" يہ سن کر حضرت عباس نے پوچھا: "يارسول هللا! انسان کی 

خوبصورتی کس چيز ميں ہوتی ہے؟" آپ نے فرمايا "حق اور سچ بولنے کے ساتھ" انہو ں نے پھر پوچھا: "پھر اس کا کمال 
  فرمايا: "خدا کے تقوٰی اور اچھے اخالق ميں"۔ کس چيز ميں ہوتا ہے؟ " 

   ٢٩٠ص  ٧٠بحاراالنوار جلد 
۔ صحيح معنی ميں، مکمل طور پر کمال نام ہے، دين ميں غور و فکر (علِم فقہ کے حصول) مصيبتوں پر صبر اور ١٧٩٧٨

  معيشت کو صحيح انداز ميں سنبھالنے کا۔ 
   ١٧٢ص  ٧٨(امام محمد باقر عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

۔ حاجت مندوں کی ٣۔ ہر موقع پر پرہيزگاری اور ٢۔ مصيبتوں پر صبر ١۔ تين چيزوں ميں کمال پايا جاتا ہے۔ ١٧٩٧٩
  ضرورت کو پورا کرنا۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  جاتی ہے۔  ۔ عقل کے ذريعہ نفس کو کامل کيا جاتا ہے اور نفس کے ساتھ جہاد کے ذريعہ نفس کی اصالح کی١٧٩٨٠

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ انسان کا کمال اس کی عقل ميں ہے اور اس کی قيمت اس کے فضل ميں ہے۔ ١٧٩٨١
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  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ انسان کا کمال اس کی عقل ميں ہے۔ ١٧٩٨٢

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  کامل شخص کی صفات)۵(
ی انسان کی اچھائياں اس کی برائيوں سے زياده ہوں تو ايسا شخص کامل ہوتا ہے۔ اسی ميں ارتقاء پايا جاتا ۔ جب کس١٧٩٨٣

اور اگر اس کی اچھائياں اور برائياں برابر ہوں تو ايسا شخص ايک حد تک رکا ہوا ہوتا ہے اور جس کی برائياں اس …ہے
  ہے۔  کی اچھائيوں سے زياده ہوں تو ايسا شخص ہالک ہونے واال

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ کامل انسان وه ہے جس کی سنجيدگی اس کی بے معنی باتوں پر غالب ہو۔ ١٧٩٨۴

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ کامل انسان وه ہے جو اپنی عقل کے ذريعہ اپنی خواہشات پر غلبہ کئے رکھے۔ ١٧٩٨۵

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ جمال اور ٢۔ عقل ١۔ تين صفات ايسی ہيں جو کسی کو (رب کی طرف سے) عطا ہو جائيں تو وه کامل کہالئے گا: ١٧٩٨۶

  ۔ فصاحت۔ ٣
   ٢٣۶۔ تحف العقول ص ٢٣۴ص  ٧٨(حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ جو عالم نہيں اسے سعادت مند (نيک بخت) شمار نہيں کرنا چاہئے۔ ١٧٩٨٧
  جو کسی سے دوستی اور محبت نہيں رکھتا اسے سراہا نہيں جانا چاہئے۔ 

  … جو صبر کا مظاہره نہی ں کرتا اسے کامل شمار نہيں کرنا چاہئے
   ٢۴۶ص  ٧٨(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

۔ وفا کی ٢حيا کی چادر اوڑھ لو  ۔١۔ تين کام کرو کہ ان سے تمہاری شرافت و علِو مرتبت کامل سمجھی جائے گی: ١٧٩٨٨
  ۔ عورتوں سے کم باتيں کرو۔ ٣زره پہن لو اور 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو باب "بھائی"، " کامل بھائی") 

  
   ۴٢فصل ۔

  دانائی

  سمجھدار انسان)١(

  نے اعمال کو خلوص کے ساتھ بجا التا ہے، ۔ سمجھدار انسان وه ہوتا ہے جو اپنے نفس کو پہچانتا اور اپ١٧٩٨٩
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

۔ سمجھدار انسان کی اصل و بنياد اس کی عقل ہوتی ہے، مروت و مردانگی اس کی ثانوی عادت ہوتی ہے اور دين ١٧٩٩٠
  اس کا خاندان ہوتا ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
تا ہے جس کا آج کا دن اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہوتا ہے اور مذموم باتوں سے اپنے آپ کو ۔ باشعور انسان وه ہو١٧٩٩١

  بچائے رکھتا ہے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

۔ زيرک انسان وه ہے جو اپنی خواہشات اور شہوات کا قلع قمع کرکے اپنے فضائل کو زنده رکھتا ہے اور رذيل ١٧٩٩٢
  اتار ديتا ہے۔ کاموں کو موت کے گھاٹ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ دانا انسان وه ہے جو دوسروں سے بے خبر ہو کر اپنے نفس سے خوبيوں کا تقاضا کرتا رہتا ہے۔ ١٧٩٩٣

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
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  ۔ سمجھدار انسان وه ہے جو اپنی خواہشات کی باگ ڈور اپنے قابو ميں رکھتا ہے۔ ١٧٩٩۴
  رت علی عليہ السالم) غررالحکم (حض

  ۔ باشعور شخص وه ه جو حيا کی چادر اوڑھے اور بردباری کی زره زيب تن کئے رہتا ہے۔ ١٧٩٩۵
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

۔ عقلمند انسان وه ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، موت کے بعد کے زمانہ کے لئے اعمال بجا التا ہے، جبکہ ١٧٩٩۶
  جز انسان وه ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کا تابع ہوتا ہے اور خدا سے انہونی باتوں کی آرزوئيں لگائے رکھتا ہے۔ عا

  ص  ٧٩(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 
  ۔ باشعور انسان کادوست حق اور اس کا دشمن، باطل ہوتا ہے۔ ١٧٩٩٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ه ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو روکے رکھتا اور اپنی جنسی شہوات پر قابو رکھتا ہے۔ ۔ دانا انسان و١٧٩٩٨

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ سمجھدار انسان وه ہوتا ہے جو برائی کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے اور جب گناه کرتا ہے تو پشيمان ہوتا ہے۔ ١٧٩٩٩

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ اچھے طريقہ سے نماز ادا کيا کرو، اپنی آخرت کے لئے اعمال بجا اليا کرو اور اپنے لئے اچھے اعمال کو ترجيح ١٨٠٠٠

دو کيونکہ بعض اوقات ايک آدمی دينوی امور ميں سمجھداری سے کام ليتا ہے تو اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ يہ شخص 
سمجھدار ہوتا ہے جو آخرت کے امور ميں سوچ سمجھ سے کام کس قدر سمجھدار ہے، حاالنکہ صحيح معنوں ميں وه شخص

  لے۔ 
   ٧٩ص  ٧٧(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  ۔ صحيح معنوں ميں دانائی، خوِف خدا، حرام سے اجتناب اور آخرت کی اصالح کا نام ہے۔ ١٨٠٠١
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ہے، جس ميں سوجھ بوجھ اور دانائی سب سے زياده پائی جاتی ہے۔ ۔ مومنين ميں بڑھ کر شريف وه ہوتا ١٨٠٠٢
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  زيرکی)٢(
  ۔ جہالت و کند دہنی کو فطانت و زيرکی کے ذريعہ دور بھگاؤ۔ ١٨٠٠٣

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ے کہ شکل و صورت سے۔ ۔ انسان (کی قدر و قيمت) اس کی ذہانت و فطانت سے ہوتی ہ١٨٠٠۴

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ سوجھ بوجھ، ذہانت اور زيرکی سے ہوتی ہے، ١٨٠٠۵

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ يقين کی چار شاخيں ہيں: روشن نگاہی، حقيقت رسی، عبرت اندوزی اور اگلوں کے طور و طريقے۔ چنانچہ جو ١٨٠٠۶

گا اس کے سامنے علم و عمل کی راہيں واضح ہو جائيں گے، جس کے لئے علم و عمل واضح ہو دانش و آگاہی حاصل کرے
  جائے گا وه عبرت سے آشنا ہو گا، اور جو عبرت سے آشنا ہو گا وه ايسا ہے جيسے پہلے لوگوں ميں موجود رہا ہو۔ 

  و ١(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

  داناؤں کی خصوصيات)٣(
۔ دانا لوگ وه ہوتے ہيں جو دنيا کو ناپسند کرتے ہيں، دينوی رونقوں سے آنکھيں بند رکھتے ہيں، اپنے دلو ں کو دنيا ١٨٠٠٨

  سے موڑے ہوئے ہوتے ہيں اور بقا کے گھر (آخرت) کے لئے والہ (؟) ہوتے ہيں، 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  کی حيثيت) سے ہوتی ہے۔  ۔ دنيا دانا لوگوں کے لئے طالق شده (بيوی١٨٠٠٩
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

۔ جب کاہل و ناکاره افراد عمل ميں کوتاہی کرتے ہيں تو هللا کی طرف سے يہ عقلمندوں کے لئے ادائے فرض کا ١٨٠١٠
  بہترين موقع ہوتا ہے۔ 
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   ٣٣١۔ نہج االبالغہ حکمت  ١٨٩ص  ٧١(حضرت علی عليہ السالم) بحار االنوار جلد 
۔ بہت سے روزه دار ايسے ہيں جنہيں روزوں کا شمره بھوک پياس کے عالوه کچھ نہيں ملتا، بہت سے عابد شب ِ ١٨٠١١

زنده دار ايسے ہيں جنہيں روزوں کا ثمره بھوک پياس کے عالوه کچھ نہيں ملتا، بہت سے عابِد شب زنده دار ايسے ہيں جنہيں
کے سوا کچھ حاصل نہيں ہوتا جبکہ زيرک و دانا لوگوں کا سونا اور روزه  عبادت کے نتيجہ ميں جاگنے اور زحمت اٹھانے

  نہ رکھنا بھی قابِل ستائش ہوتا ہے۔ 
   ١۴۵(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ حکمت 

۔ يقيناً اطاعت کے لئے واضح نشان، روشن راہيں، سيدھی شاہراہيں اور ايک منزل مقصود موجود ہے۔ عقلمند و دانا ١٨٠١٢
  … ن کی طرف بڑھتے ہيں اور سفلے و کمينے ان سے کترا جاتے ہيںا

   ٣٠(حضرت علی عليہ السالم) مکتوب 
  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو باب "غنيمت جاننا" "عقل مندوں کی غنيمت") 

  بہت عقلمند)۴(
ہوتا ہے؟" آپ نے فرمايا:۔ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے پوچھا گيا کہ "کونسا مومن بہت عقل مند ١٨٠١٣

جو موت کو زياده ياد کرتا ہے اور اس کے لئے سب سے زياده تياريوں ميں مصروف ہوتا ہے؟" آپ نے فرمايا: "جو موت‘"
  کو زياده ياد کرتا اور اس کے لئے سب سے زياده تياريوں ميں مصروف رہتا ہو۔" 

   ١۶٨، ١۶٧ص  ٨٢، جلد ٢۶ص  ۶، جلد ٢۶٧ص  ٨٧١(حضرت رسول اکرم) بحار جلد 
۔ حضرت ابن عمر کہتے ہيں کہ ميں حضرت رسول خدا کی خدمت ميں حاضر ہوا۔ اس وقت حاضر ہونے واال ميں ١٨٠١۴

دسواں شخص تھا، اتنے ميں ايک انصاری نے کھڑے ہو کر عرض کيا: "يا نبی هللا! سب سے زياده عقلمند و دورانديش 
کو زياده ياد کرتا ہے اور ہر وقت اس کی تياری ميں مصروف رہتا ہے۔ ايسی انسان کون ہوتا ہے؟" آپ نے فرمايا: "جو موت

خصوصيات کے حامل افراد جب دنيا سے رخصت ہوتے ہيں تو دنيوی شرافت و اخروی عزت کے ساتھ رخصت ہوتے ہيں۔"
  ۔ اسے ابن ابی الدنيا اور طبرانی نے بھی روايت کا ہے۔ ٢٣٨ص  ۴الترغيب و الترہيب جلد 

حضرت امام علی عليہ السالم سے پوچھا گيا: "کونسا شخص زياده زيرک ہوتا ہے؟" آپ نے فرمايا: "جس کے لئے  ۔١٨٠١۵
  ہدايت و گمراہی واضح ہو جائے اور وه ہدايت کی طرف راغب ہو جائے۔" 

  ۔ ٣٧٨ص  ٧٧بحاراالنوار جلد 
  ۔ عقلمندترين انسان وه ہے جو دنيا کو چھوڑ دے۔ ١٨٠١۶

  لسالم) غررالحکم (حضرت علی عليہ ا
۔ بڑا عقلمند وه ہوتا ہے جو دنياداروں سے مايوس ہو کر خاموشی و پرہيزگاری اختيار کئے رکھے اور حرص و ١٨٠١٧

  … طمع سے دور رہے
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

پر زياده صبر ۔ افضل ترين شخص وه ہے جو نرم روی پر عمل پيرا ہوتا ہے، عقلمند ترين شخص وه ہے جو حق ١٨٠١٨
  کرتا ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  داناترين)۵(
۔ سب سے زياده عقلمند وه ہوتا ہے جو دنيا سے منہ موڑ لے، اس سے اپنی آرزوؤں کو منقطع کر لے اور دنيوی ١٨٠١٩

  طمع و اللچ سے بے نياز ہو کر زنده رہے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ے زياده سمجھدار و دانا انسان متقی و پرہيزگار ہے اور سب سے بڑا احمق فاسق و فاجر ہے۔ ۔ سب س١٨٠٢٠
   ١١۵ص  ٧٧(حضرت رسول اکرم) بحار جلد 

  ۔ سب سے بڑا عقلمند متقی انسان ہوتا ہے۔ ١٨٠٢١
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

بہ کرے، موت کے بعد درپيش آنے والے دور کے لئے ۔ سب سے بڑا دانا انسان وه ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاس١٨٠٢٢
اعمال بجا الئے، جبکہ سب سے بڑا احمق وه ہوتا ہے جو نفسانی خواہشات کی اتباع کرے اور خدا سے بے فائده مند آرزوؤں
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  کی توقع رکھے۔ 
   ٢۵٠ص  ٩٢(حضرت رسول اکرم) بحاراالنوار جلد 

  دانائی کے لئے اتنا ہی کافی ہے!)۶(
  نسان کی دانائی کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وه اپنے عيوب کو جان لے۔ ۔ ا١٨٠٢٣

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ انسان کی دانائی کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وه اپنی خواہشات پر غالب رہے اور عقل پر قابو رکھے۔ ١٨٠٢۴

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
ی کے لئے يہی کافی ہے کہ اپنے عيوب سے واقفيت حاصل کرے اور اپنے دوسرے کاموں۔ کسی شخص کی عقلمند١٨٠٢۵

  ميں ميانہ روی سے کام لے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

۔ کسی شخص کی عقلمندی کے لئے يہی کافی ہے کہ اپنے کاروبار ميں ميانہ روی اختيار کرے اور ديگر امور کو ١٨٠٢۶
  جام دے۔ خوبصورت انداز ميں ان

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  

   ۴٣فصل

  لوم (کمينہ پن)

  ۔ کمينگی برائيوں کی جڑ ہے۔ ١٨٠٢٧
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ کمينہ پن تمام قابِل مذمت چيزوں کا مجموعہ ہے۔ ١٨٠٢٨
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  تمام رذالتوں کا مجموعہ ہے۔ ۔ کمينگی تمام فضليتوں کی ضد اور ١٨٠٢٩
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ کمينہ پن ايک برائی ہے، لٰہذا اسے اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بناؤ۔ ١٨٠٣٠
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ مال کی محبت و ستائش و تعريف کی لذت کو ترجيح دينا کمينہ پن ہے۔ ١٨٠٣١
  غررالحکم (حضرت علی عليہ السالم) 

  ۔ بداخالقی کمينہ پن کا ايک جزو ہے۔ ١٨٠٣٢
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ عہد و پيمان شکنی کمينہ پن کی عالمت ہے۔ ١٨٠٣٣
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ بری ہمسائيگی کا اظہار يعنی ہمسايوں سے برا سلوک، کمينہ پن کی عالمت ہے۔ ١٨٠٣۴
  السالم) غررالحکم  (حضرت علی عليہ

  ۔ نيک لوگوں کی غيبت بدترين کمينگی ہے۔ ١٨٠٣۵
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

۔ جس کے پاس دو چيزيں اکٹھی ہو جائيں اسے کمينگی کے دو ستونوں کا سہارا مل جاتا ہے ايک تو دنيا کی حرص ١٨٠٣۶
  اور ايک بخل۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
رت امام حسين عليہ السالم سے پوچھا گيا کہ کمينہ پن کيا ہے؟ آپعليہ السالم نے فرمايا: "سخاوت کم اور گفتگو ۔ حض١٨٠٣٧

  کا فحش ہونا" 
   ١۶٢تحف العقول ص 
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۔ کمينہ پن کی تشريح کرتے ہوئے فرمايا: انسان خود کو بچا لے اور اپنی بيوی (ناموس) کو دوسروں کے رحم و ١٨٠٣٨
  کرم پر چھوڑ دے۔ 

   ١۶٣(امام حسن عليہ السالم) تحف العقول ص 
   ١٨٠۵٣حديث  ٣(قول مٔولفی: مالحظہ ہو: باب 

  کمينے شخص کی خصوصيات)٢(
  ۔ کمينہ شخص جب اپنی اوقات سے بڑھ جائے تو اس کے حاالت بدل جاتے ہيں۔ ١٨٠٣٩

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  شريف لوگوں کو ستاتا ہے۔ ۔ کمينہ شخص ننگ و عار کی زره پہن کر ١٨٠۴٠

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
۔ کمينے سے نہ تو خير کی اميد رکھی جا سکتی ہے، نہ اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کی چالوں و ١٨٠۴١

  فريب کاريوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  وتا ہے۔ ۔ کمينہ شخص بے حيا ہ١٨٠۴٢
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ کمينے کو جب اقتدار مل جاتا ہے تو برائياں کرتا ہے اور جب وعده کرتاہے تو اس کے برخالف کرتا ہے۔ ١٨٠۴٣
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

لنے پر اسے منہ پر مارا جائے ۔ کمينہ آدمی جب کسی کو کچھ ديتا ہے تو دل ميں اس کو چھپا ليتا ہے تاکہ موقع م١٨٠۴۴
  اور جب کسی سے ليتا ہے تو موقع پر اس کا انکار کر ديتا ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ کمينے کے ساتھ بھالئی بہت بڑی رذالت ہے۔ ١٨٠۴۵

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
پہنچائے اور شريف کی سب سے بڑی برائی يہ ہے کہ ۔ کمينے کی سب سے بڑی بھالئی يہ ہے کہ کسی کو ايذا نہ ١٨٠۴۶

  کسی کو کچھ نہ دے۔ 
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

  ۔ کمينے پر کبھی اعتماد نہ کرو، کيونکہ جو اس پر اعتماد کرتا ہے اسے وه وقت آنے پر چھوڑ ديتا ہے۔ ١٨٠۴٧
  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 

جوں بلند ہوتا جائے گا لوگ اس کے پاس سے گھٹتے چلے جائيں گے جبکہ شريف اس کے ۔ کمينے کا مرتبہ جوں ١٨٠۴٨
  برعکس ہے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ جو برے کام انجام ديتا ہے، بداخالقی کا مظاہره اور بدترين بخل سے کام لے، سمجھ لو کہ يہ کمينہ شخص ہے۔ ١٨٠۴٩

   (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم
۔ ايک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی هللا عنہ اور ايک دوسرے شخص کے درميان جھگڑا ہو گيا، اس شخص ١٨٠۵٠

نے حضرت سلمان سے کہا: "تو کونذ ہے، کيا ہے؟" انہوں نے جواب ميں فرمايا: "ميری اور تمہاری ابتدا ايک غليظ نطفے 
قيامت کا دن ہو گا اور ميزاِن اعمال نصب کی جائے گی تو جس  سے ہوئی ہے اور انتہا ايک بدبودار مردار پر ہو گی۔ جب

کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گا وه صاحِب عزت و شريف ہو گا اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گا وه بے عزت و کمينہ ہو 
  گا۔" 

   ٢٨٩ص  ۴(امام جعفر صادق عليہ السالم) من ال يحضره الفقيہ جلد 
   )۴و باب ((قوِل مٔولف: مالحظہ ہ

  کمينہ ترين انسان)٣(
  ۔ غيبت کرنے واال کمينہ ترين آدمی ہوتا ہے۔ ١٨٠۵١

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
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  ۔ کمينہ ترين صفت کينہ پروری ہے۔ ١٨٠۵٢
  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم 

وس) کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ ۔بہت بڑی کمينگی يہ ہے کہ انسان خود کو توبچا لے ليکن اپنی بيوی(نام١٨٠۵٣
  دے۔ 

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم 

  کمينہ پن)۴(
  ۔ کمينے جسمانی لحاظ سے صابر ہوتے ہيں او رشريف نفسانی لحاظ سے۔ ١٨٠۵۴

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم 
  کو ايذا پہنچائيں۔ ۔ کمينے و سفلہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وه معزز و شريف لوگوں ١٨٠۵۵

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم 
  ۔ کمينوں کے پاس اپنی آبرو لے کر جانا موت ہے۔ ١٨٠۵۶

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم 
  ۔ کمينوں سے رزق و روزی طلب کرنے واال محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ ١٨٠۵٧

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم 
  ينوں کے پاس جانا پڑ جائے تو اپنے لئے روزه کا بہانہ بنالو۔ ۔ جب کبھی کم١٨٠۵٨

  (حضرت علی عليہ السالم) غررالحکم 
  ۔ کمينے پن سے سنگدلی پيدا ہوتی ہے۔ ١٨٠۵٩

  (حضرت علی عليہ السالم) غرر الحکم 
  ؟  ۴١۵صفحہ نمبر 

  الف کے ساتھ) قدرے اخت( ۴١١٠١۔ کنز العمال حديث  ۴۴۵ص  ۶(حضرت رسول اکرم) فروع کافی جلد 
  ۔ سوتی لباس پہنا کرو، کيونکہ يہ پيغمبر خدا صلے هللا عليہ و آلہ و سلم اور ہمار الباس ہے۔ ١٨٠۶۵

   ۴۴۶ص  ۶(امام علی عليہ السالم) فروع کافی جلد 
اور ۔ لباس سوتی پہنا کرو کيونکہ يہ رسول هللا اور ہمارا لباس ہے۔ آنحضرت کسی خاص وجہ کے بغير کبھی اونی ١٨٠۶۶

  ريشمی لباس نہيں پہنتے تھے۔ 
   ۴۵٠ص  ۶(حضرت علی عليہ السالم) فروع کافی جلد 

  ۔ سوت بھی انبياء کا لباس ہے يہ گوشت کے بڑھنے ميں مدد ديتا ہے۔ ١٨٠۶٧
   ۴۴٩ص  ۶(امام جعفر صادق عليہ السالم) فروع کافی جلد

  ميانہ روی لباس)۶(
  ۔ متقين کے اوصاف ميں فرمايا:۔۔۔ ان کی گفتگو جچی تلی اور پہناوا ميانہ روی کا ہوتا ہے۔ ١٨٠۶٨

   ١٩٣(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
۔ حضرت موسٰی عليہ السالم اپنے بھائی ہارون عليہ السالم کے ساتھ لے کر اس حالت ميں فرعون کے پاس آئے کہ ١٨٠۶٩

ی ُکرتے اور ہاتھوں ميں الٹھياں تھيں۔ اس سے يہ قول و قرار کيا کہ اگر وه اسالم قبول کر لے تو اس کا ان کے جسم پراون
  ملک بھی باقی رہے گا او رعزت بھی برقرار رہے گی۔ 

اس نے (اپنے حاشيہ نشينوں سے) کہا "تم کو ان پر تعجب نہيں ہوتا کہ دونوں مجھ سے يہ معاملہ ٹھہرا رہے ہيں کہ ميری 
ت بھی برقرار رہے گی او رملک بھی باقی رہے گا جبکہ يہ خود تنگدلی و ذليل صورت ميں ہيں جو تم ديکھ رہے ہو۔ عز

(اگر ان ميں اتنا ہی دم خم تھا تو پھر ) ان ک ہاتھوں ميں سونے کے کنگن کيوں نہيں پڑے ہوئے، يہ اس ليے کہ وه سونے 
  اور بالوں سے بنے ہوئے کپڑوں کو حقارت کی نظر سے ديکھتا تھا۔ کو اور اس کی جمع آوری کو بڑی چيز سمجھتا تھا۔ 

   ١٩٢(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
۔ حضرت عيسٰی عليہ السالم کے اوصاف ميں فرمايا : اگر چاہو تو عيسٰی بن مريم کا حال کہوں جو (سر کے نيچے )١٨٠٧٠

  پہنتے تھے۔۔۔  پتھر کا تکيہ رکھتے تھے او رسخت و کھردار لباس
  ۔ ١۶٠(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 
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۔ پيغمبر اسالم حضرت محمد مصطفٰی صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کے اوصاف ميں فرمايا : حضرت رسول هللا صلے ١٨٠٧١
اپنی جوتی گانٹھتے هللا عليہ و آلہ زمين پر بيٹھ کر کھانا کھاتے تھے، غالموں کی طرح بيٹھتے تھے ، اپنے ہاتھ ہی سے 

  تھے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں ميں پيوند لگاتے تھے۔۔۔ 
   ١۶٠(حضرت علی عليہ السالم) نہج البالغہ خطبہ 

۔ ميں موٹا لباس پہنتا ہوں، زمين پر بيٹھتا ہوں۔( کھانے کے بعد) اپنی انگليوں کو چاٹتا ہوں، زين کے بغير گدھے پر ١٨٠٧٢
ھے کسی کو بٹھا بھی ليتا ہوں۔ پس جو شخص ميری سنت سے منہ موڑے گا وه مجھ سے نہيں سوار ہوتا ہوں اور اپنے پيچ

  ہے۔ 
   ٨٠ص  ٧٧(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد

  ۔ اے ابوذر ! سخت و کھردار اور موٹا لباس پہنا کروتا کہ تمہارے اندر غرور راه نہ پالے۔ ١٨٠٧٣
   ٩١ص  ٧٧(حضرت رسول اکرم) مجار االنوار جلد 

۔ حضرت علی عليہ السالم نے لوگوں کو خطبہ ديا ۔ اس وقت آپ کے جسم پر کھدر کا ايک بوسيده و پيوند دار جامہ ١٨٠٧۴
تھا۔ آپعليہ السالم سے اس کے بارے ميں کہا گيا تو آپعليہ السالم نے فرمايا: " اس سے دل متواضع ہوتا ہے اور مئومن اس 

  کی تاشی کرتے ہيں" 
   ٣١٢ص  ٧٩عليہ السالم) مجار االنوارجلد (امام جعفر صادق 

ايک اور روايت کے مطابق حضرت علی عليہ السالم کے جسم پر ايک بوسيده اور پيونددار جامہ ديکھا گيا تو آپعليہ السالم 
 سے اس بارے ميں پوچھا گيا۔ آپعليہ السالم نے فرمايا: "اس سے دل متواضع، نفس، مطيع ہوتا ہے اور مومن اسی کی تاسی

  کرتے ہيں۔" 
   ٣١٣ص  ٧٩بحاراالنوار جلد 

۔ عقبہ بن علقمہ کہتے ہيں کہ ايک مرتبہ ميں حضرت علی اميرالمومنين عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوا تو ١٨٠٧۵
ديکھا کہ آپ کے سامنے کھٹا دودھ رکھا ہوا تھا، جس کی ترش بو ميں برداشت نہ کر سکا۔ ساتھ ہی روٹی کے کچھ سوکھے 

ھی تھے۔ يہ ديکھ کر دريافت کيا: "اميرالمومنينعليہ السالم! آپعليہ السالم يہی غذا کھاتے ہيں؟" آپعليہ السالم نے ٹکڑے ب
فرمايا: "اے ابوالجنود! ميں نے تو حضرت رسول خدا کو اس سے بھی زياده خشک ٹکڑے کھاتے اور اس سے زياده 

رت کی سيرت کو اختيار نہيں کروں گا تو انديشہ ہے کہ ميں ان کھردرا و سخت لباس پہنے ديکھا ہے۔ لٰہذا اگر ميں آنحض
  تک نہيں پہنچ سکوں گا۔" 

   ٣١۴ص  ٧٩بحاراالنوار جلد 
  ۔ حضرت رسول خدا صلے هللا عليہ وآلہ وسلم نے دو طرح کے لباس پہننے سے روکا ہے: ١٨٠٧۶

  خرابی ہيں مشہور ہو۔ ايک تو وه جو خوبصورتی و زيبائی ميں مشہور اور دوسرا وه جو برائی اور 
   ۴١١٧١کنزالعمال حديث 

۔ آنحضرت ہی سے روايت ہے کہ آپ نے دو طرح کی شہرت کے حامل کپڑوں سے روکا ہے۔ ايک وه جو نہايت ہی١٨٠٧٧
باريک ہوتا ہے اور دوسرے وه جو نہايت ہی موٹا ، اسی طرح جو سختی و نرمی، نيز لمبائی و کوتاہی ميں مشہور ہيں۔ لٰہذا 

  ہے ان دو صفات کے درميان کی صفت کا انتخاب کيا جائے۔  بہتر
   ۴١١٧١کنزالعمال حديث 

۔ مال، هللا کا ہے جسے هللا نے انسان کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے، اور اسے صرف اس حد تک اجازت دی١٨٠٧٨
  … ہے کہ اس سے درميانی کيفيت کا کھانا کھائے اور درميانی صفت کا لباس پہنے

   ٣٠۴ص  ٧٩جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد (امام 
  ۔ ايسا لباس پہنو جس سے نہ تمہاری شہرت ہو اور نہ ہی شکايت ہو۔ ١٨٠٧٩

  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو: باب "شہرت" ، "لباس اور عبادت کی شہرت") 

  بہترين لباس)٣(
يہ السالم کی خدمت ميں شرفياب ہوا۔ اس وقت ايک ۔ حماد بن عثمان کہتے ہيں کہ ميں حضرت امام جعفر صادق عل١٨٠٨٠

شخص نے آنجنابعليہ السالم سے کہا: "خدا آپ کا بھال کرے! آپعليہ السالم تو فرماتے ہيں کہ حضرت علی عليہ السالم موٹا 
د اور کھردرا لباس زيب تن فرماتے تھے، جس کے ايک پيراہن کی قيمت صرف چار درہم ہوئی تھی، وغيره، ليکن آپ خو

  اس قدر عمده جامہ زيِب بدن کئے ہوتے ہيں!" 
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آپعليہ السالمنے فرمايا: "علی بن ابی طالب عليہ السالم ايسا لباس اس وقت زيب تن کرتے تھے جسے ناپسند نہيں سمجھا جاتا 
والے استعمال  تھا۔ اگر وہی لباس آج پہن ليں تو انگشت نمائی ہو۔ لٰہذا ہر دور کا بہترين لباس وہی ہوتا ہے جو اس زمانہ

کرتے ہيں، البتہ جب ہمارے قائم (قائم آل محمد عجل هللا فرجی ظہور فرمائيں گے تو عليعليہ السالم جيسا لباس پہنيں گے اور 
  انہی کی سيرت پر چليں گے۔" 

   ۴۴۴ص  ۶فروع کافی جلد 
زياد سے فرمايا: "خدا کی نعمتوں ۔ بريد بن معاويہ کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے عبيد بن ١٨٠٨١

کا اظہار خدا کو زياده پسند ہے اس بات سے کہ انہيں چھپايا جائے۔ لٰہذا تمہيں بھی اپنی قوم ميں مروج بہترين لباس پہننا 
  چاہئے" راوی کا بيان ہے کہ اس کے بعد عبيد مرتے دم تک اپنی قوم ميں مروج بہترين لباس پہنتے رہے۔ 

   ٣۴٢ص  ٣وسائل الشيعہ جلد 
۔ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم کے لباس کا تذکره کرنے کے بعد فرمايا: "لباس تو اسی قسم کا پہننا چاہئے، ليکن ١٨٠٨٢

اس دور ميں ہم نہيں پہن سکتے کيونکہ اگر ہم پہننے لگيں تو لوگ يا تو کہيں گے يہ ديوانہ يا کہيں گے کہ رياکار ہے البتہ 
  فرمائيں گے تو وه ايسا لباس زيب تن کريں گے۔" جب قائم آل محمد ظہور 

   ٣١۴ص  ٨٩(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 
۔ "ميں طواف ميں مصروف تھا کہ ايک شخص نے ميرا کپڑا کھينچنا شروع کر ديا، جب ميں نے مڑ کر ديکھا تو وه ١٨٠٨٣

ت عليعليہ السالم کے مقام و مرتبہ پر ہوتے ہوئے ايسے "عباد بصری" تھا، اس نے کہا: "اے جعفر بن محمد! آپ حضر
کپڑے پہنتے ہيں؟" ميں نے کہا: "افسوس ہے تجھ پر! يہ کرمان کے ديہات "کوہستان" کا تيارکرده کپڑا ہے جسے ميں نے 

ايک درہم سے کچھ زياده کے عوض خريدا۔ حضرت علی عليہ السالم ايک ايسے زمانہ ميں تھے جس ميں آپ جيسا بھی 
لباس پہنتے وه ان کے مناسب حال ہوتا تھا اور اگر ميں آج کے دور ميں ان جيسا لباس پہننے لگوں تو لوگ کہيں گے "يہ 

  عباد بصری کی طرح رياکار ہے!" 
   ٣۴٧ص  ٣۔ وسائل الشيعہ جلد ٣٠٨، ص ٣١۵ص  ٧٩(امام جعفر صادق عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

   ۴۴٣ص  ۶فروع کافی جلد 
ميرے کمزور (عقيده کے) دوست اس بات کو پسند کرتے ہيں کہ ميں بوريا پر بيٹھوں اور موٹا لباس پہنوں جبکہ يہ ۔ ١٨٠٨۴

  دور اس بات کا متحمل نہيں ہو سکتا۔ 
   ٣۴٩ص  ٧٩(امام رضا عليہ السالم) بحاراالنوار جلد 

سالم کو فرماتے سنا ہے: بخدا! اگر ميں ۔ معمر بن خالد کہتے ہيں: "ميں نے حضرت ابوالحسن (امام رضا) عليہ ال١٨٠٨۵
بھی اسی دور ميں ہوتا تو ميں بھی عمده غذا کی بجائے ساده غذا کھاتا، نرم کپڑے کی بجائے کھردرا لباس پہنتا اور راحت 

  کی بجائے سختی اٹھاتا۔" 
   ٣١۴ص  ٧٩بحاراالنوار جلد 

ليہ السالم نے مجھ سے فرمايا: "اچھے اور عمده ۔ احمد بن محمد بن ابی نصر کہتے ہيں کہ حضرت امام رضا ع١٨٠٨۶
لباس کے بارے ميں کيا کہتے ہو؟" ميں نے کہا: "جہا ں تک مجھے معلوم ہے وه يہ ہے کہ حضرت امام حسن عليہ السالم 

عمده لباس پہنتے تھے اور حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نياکپڑا خريد کر اسے پانی ميں بھگونے کا حکم ديتے 
۔" اس پر امام رضا عليہ السالم نے فرمايا: "اچھا اور زيبا لباس پہنا کرو، کيونکہ حضرت امام زين العابدين عليہ السالم تھے

موسم سرما ميں پانچ سو درہم کا مالئم پشمی کرتا اور پچاس دينار مالئم پشمی چادر زيب تن فرمايا کرتے تھے۔ جب سرديوں 
کرکے اس کی قيمت غريبوں ميں تقسيم کر ديتے تھے۔" اس کے بعد آپ نے يہ آيت  کا موسم گزر جاتا تو اسے آپ فروخت

تالوت فرمائی: "قل من حرم زينة هللا التی اخرج لعباده و الطٰيبت من الرزق" يعنی اے رسول! (ان سے) پوچھو کہ جو زينت 
ے پيدا کی ہيں، کس نے حرام کر ديں؟(کے ساز و سامان) اور کھانے کی پاک و پاکيزه چيزيں خدا نے اپنے بندوں کے واسط

   )٣٢(اعراف/ 
   ٣۴١ص  ٣وسائل الشيعہ جلد 

۔ سفيان ثوری کہتے ہيں کہ ميں نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے کہا: "آپ خود ہی بيان فرماتے ہيں کہ حضرت١٨٠٨٧
ستانی اور عمده لباس پہنا ہوا ہے!" اس علی بن ابی طالبعليہ السالم موٹا اور کھردرا لباس پہنتے تھے، جبکہ آپ نے تو کوہ

پر انہوں نے فرمايا: "تم پر افسوس ہے۔ تمہيں نہيں معلوم کہ حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم تنگی کے زمانہ ميں زنده
ے تھے۔ اب وه دور نہيں رہا اور تنگی ختم ہو چکی ہے اس لئے زمانہ کے نيک لوگ ايسا لباس پہننے کی زياده اہليت رکھت

  ہيں۔" 
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   ٣١۵۔  ٣٠٩ص  ٧٩بحاراالنوار جلد 
  (قوِل مٔولف: مالحظہ ہو باب "جمال"، "خدا جميل ہے اور جمال کو دوست رکھتا ہے") 

  نيز: باب "تواضع" ، "بلندی پر فائز ہونے کے باوجود تواضع") 

  خدا کی خوشنودی اور بندوں کی خوشنودی)۴(
ضا عليہ السالم گرميوں ميں چٹائی پر اور سرديوں ميں غاليچہ پر بيٹھا کرتے ۔ ابی عباد کہتے ہيں کہ حضرت امام ر١٨٠٨٨

  تھے، لباس موٹا ہوتا تھا، ليکن جب باہر لوگوں ميں تشريف لے جاتے تو زينت کرکے جاتے۔ 
   ٢٢٢ص  ٨٣بحاراالنوار جلد 

شمی لباس زيب تن فرمايا ہوا تھا۔ ۔ روايت ميں ہے کہ حضرت امام رضا عليہ السالم نے اونی لباس کے اوپر مالئم پ١٨٠٨٩
  چنانچہ ايک جاہل صوفی 

نے جب آپ کا مالئم پشمی لباس ديکھا تو کہنے لگا: "آپ خود کو يہ کيسے گمان کرتے ہيں کہ آپ زاہد ہيں جبکہ ہم آپ کو 
  نعمتوں بھرے مالئم پشمی لباس ميں ديکھ رہے ہيں؟" 

ر فرمايا۔ انہوں نے ديکھا تو وه اونی لباس ہے اس پر آپ نے فرمايا: "يہ يہ سن کر امام عليہ السالم نے اندرونی لباس ظاہ
  اندرونی لباس هللا (کو خوش کرنے) کے لئے ہے اور يہ اوپر واال لباس لوگوں کو دکھانے کے لئے ہے۔" 

   ٢٢٢ص  ٨٣بحاراالنوار جلد 
 ۔ ١٨٠٨٩

 

 


