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 فہرست

  پيش گفتار
  مٔولف کا مختصر تذکره:

  کتاب کا واقعہ اور صاحب کتاب پر موال کی عنايت
  نجات بخش

  قرٓان اور عترت کو ثقلين کہے جانے کی وجہ تسميہ:
  حضرت امام مہدی کے بارے ميں اہل سنت سے مروی احاديث

  پيغمبر اسالم کے بارہويں جانشين ہيں۔ -حضرت مہدی 
  ۔ تازگی٢
  ٢۔ نور /١
  ٢۔ چراغ /٢
  ٢۔ دريا /٣
  ٢۔ شاہراه /۴
  ٢۔ روشنی /۵
  ٢باطل کو حق سے جدا کرنے واال / ۶
  ٢س /۔ محکم اسا٧
  ٢۔ شفاء /٨
  ٢۔ عزت /٩
  ٢۔ حقيقت / ١٠
  ٢۔ خزانہ / ١١
  ٢۔ علم کا سمندر / ١٢
  ١٣۔ عدالت کا گلستاں / ٢
  ۴١۔ اسالم کی بنياد / ٢
  ۵١۔ وادی حق / ٢
  ۶١۔ بے کراں سمندر / ٢
  ١٧۔ چشم / ٢
  ١٨۔ ہدايت کا چشمہ / ٢
  ١٩۔ منزل ہدايت / ٢
  ٢٠۔ نورانی نشان / ٢
  ٢١۔ سرحِد ہدايت / ٢
  ٢٢۔ گوارا پانی / ٢
  ٢٣۔ دلوں کی بہار / ٢
  ۴٢۔ مستقيم راستہ / ٢
  ۵٢۔ اکسيِر شفاء / ٢
  ۶٢۔ نور / ٢
  ٢٧۔ ريسمان اٰلہی / ٢
  ٢٨۔ پناه گاه / ٢
  ٢٩۔ شرافت / ٢
  ٣٠۔ سالمتی / ٢
  ٣١۔ کاميابی / ٢
  ٣٢۔ ياور / ٢
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  ٣٣۔ برہان / ٢
  ۴٣۔ شاہد / ٢
  ۵٣۔ فتح و ظفر / ٢
  ۶٣۔ حافظ / ٢
  ٣٧۔ پر پرواز / ٢
  ٣٨۔ روشنی کی عالمت / ٢
  9٣۔بہترين سپر / ٢
  ٠۴۔ علم و دانش / ٢
  ٢۔ بہترين کالم / ١۴
  ٢۴۔ بہترين / ٢
  ۔ نزول ٓاسمانی٣
  ۔ جاوداں۴
  ۔ دائمی حيات۵
  ۔ خاتم۶

  کی والدت اور نزوِل توريت -حضرت موسٰی 
  حضرت عيسٰی علی نبينا و ٓالہ و عليہ السالم کی والدت اور صليب

  کے مصلوب ہونے کے متعلق عيسائيوں کا عقيده -حضرت عيسٰی 
  قرٓان مجيد کے نزول کی کيفيت

  ۔ وسيع عبادت٧
  ۔ درجات تک پرواز٨
  ۔ تمام حقائق کا بيان کرنے وال٩
  ۔ ہمراہی ١٠
  ۔ کامل اور جامع ايمان کا اعتراف ١١
  ۔ اٰلہی و ٓاسمانی ہديہ١٢
  ۔ مومنين کے ليے شف ١٣
  ۔ مخالفين کا انحطاط ۴١
  ۔ نجات ۵١
  ۔ شفاعت ۶١

  شفاعت کا معنی
  ۔ نور درخشاں ١٧
  ۔ ميثاق اٰلہی ١٨
  ۔ طہارت ١٩
  ۔ خدا کی حفاظت ٢٠
  ۔ غيبت ٢١
  ۔ عمومی ہدايت ٢٢
  ۔ يہودی کا اسالم قبول کرن١
  ۔ ہجرت کے تيسويں سال حويصہ کا اسالم قبول کرن٢
  دعثور کا اسالم قبول کرن-3
  ۔ اوالد ہارون ميں سے ايک شخص کا ايمان قبول کرن۴
  ۔ جنت کا حکم اور جہنم سے منع کرن ٢٣

  غدير اور اس کی جغرافيائی حيثيت
  ۔ ناموس اٰلہی ۴٢



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

 
 

  کی اساس کيا ہے؟انسانی اجتماع 
  سرقت اور اس کی سزا کی کيفيت

  “چوری کس طريقے سے ثابت ہوتی ہے”
  “ہاته کاٹنے کی کيفيت اور اس کے حدود”
  ۔ ظہور حق ۵٢

  نبی اکرم (ص) اور ائمہ کے سامنے اعمال کا پيش کرن
  ائمہ ، خدا کی مخلوق پر اس کے گواه ہيں

  سمانی پيشو۔ آ  ۶٢
  پيغمبر (ص) اور ائمٔہ اطہار کے نزديک مقداد کی شخصيت

  ۔ خستگی ناپذير ٢٧
  ۔ ہمہ گير ضرورت ٢٨

  “فضل قرٓان:”
  “فضيلت حامل قرٓان: ”

  قرٓان کريم کی تعليم و تعلّم
  فضيلت قرائت قرٓان کريم

  “وه گھر جن ميں قرٓان پڑھا جاتا ہے”
  “قرٓان کو ترتيل اور خوش الحانی سے پڑھنا”
  “قرٓان مجيد روز قيامت شفيع ہے”

  ۔ خزانہ ٢٩
  “معادن وحی و تنزيل سے وارد شده روايات”
  “پيغمبر اکرم (ص) کاسفر حجة الوداع اور واقعٔہ غدير خم”

  جسم کی شف ۔ روح و ٣٠
  خود شيطان کناره کشی اختيار کرے گ
  قرٓان پيغمبر اکرم (ص) کا معجزه ہے۔

  ۔ بدبخت مخالفين ٣٢
  ۔ مہربان ناصح ٣٣
  ۔ دلوں کی روشنی ۴٣

  امانت اور عدالت اسالم کی نظر ميں
  اسالم ميں امانت اور عدالت کی اہميت

  ۔ احتجاج ۵٣
  علم کا ان کے اہل سے مخفی رکھنے کی سز

  ۔ ہادی ۶٣
  ۔ سچ بولنے وال ٣٧
  ۔ برکت ٣٨
  ۔ عزت ٣٩
  ۔ ٓاب حيات ٠۴

 خاتمہ
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  قرٓان اور ٓاخری حجت
  مشترکات قرٓان اور حجت زمان

  
  تاليف: ٓايت هللا الحاج شيخ رضا توحيدی عليہ الرحمہ
  ترجمہ: حجة االسالم و المسلمين فيروز حيدر فيضی

  

  بسم ٰهللاّ الرحمن الرحيمپيش گفتار 
ّٰ رّب العالمين، و صلّی ّهللاٰ علی سيّدنا محّمد وٓالہ اجمعين، سيّ    ما االمام الحجةالحمد 

  القائم المنتظر المھدی (عجل ّهللاٰ تعالٰی فرجہ الشريف)۔
رُّ َوِجئْنَ◌ا بِبَِضاَعٍة ُمزْجَ◌اٍة> (يوسف/  نَا َؤاَہْلَ◌نَا الضُّ   ٨٨) >يَأاَيُّہَا الْعَ◌ِزيُز َمسَّ

ے اور اب ہم اپنی بی اے عزيز فاطمہ! اے يوسِف زہرا! جان ليوا درد نے مجه کو اور مجه جيسے انسان کو گھيرليا ہ
  بضاعتی کے ساته ٓاپ کی طرف ٓائے ہيں۔

اب تک حضرت بقية هللا ارواحنا فداه کے متعلق تين ہزار سے زائد ہمارے درميان گراں قدر کتابيں تحرير کی جاچکی 
ہيں، جس ميں حضرت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں ، عظمت، شخصيت، سيرت، اوصاف، شباہتيں ، مالقاتيں، 

،اشتياق ديدار، اظہار عقيدت، الئحٔہ عمل، عدل و انصاف وغيره جيسے دوسرے مسائل جو اٰلہی حّجتوں کا بقية انتظار
  هللا، مصلح عالم، يوسِف زہرا، حضرت بقية هللا ارواحنا فداه ہے اس کے بارے ميں تحقيق ہوچکی ہے۔

جو سلف صالح کی مورد توجہ نہيں قرار  ان مطالب کے درميان بہت سے ناگفتہ مطالب اور جديد موتياں مل جائيں گی
يعنی پہلے زمانہ کے لوگوں نے ٓاخری زمانہ والوں کے ليے کتنی باتيں چھوڑ ” کم ترک االّول لآلخر“پائيں، از باب 

ديں۔ انہيں ٓائنده نسلوں کے سپرد کيا ہے۔ منجملہ ان ناگفتہ مطالب ميں سے قرٓان اور حّجت زمان عجل هللا تعالٰی فرجہ 
ريف کے درميان موجوده شباہتيں ہيں کہ اس اہم اور گراں قدر بحث کی تنظيم و ترتيب کی توفيق ايک بزرگ عالم الش

اور عظيم فقيہ جو ناموس دہر حضرت امام عصر عجل هللا فرجہ الشريف کے ٓاستانٔہ مقدس کے دل داده اور عاشق 
  دلباختہ کو نصيب ہوئی ہے۔

ہت ہی صبر و حوصلہ کے ساته اس بحث کی تحقيق و جستجو کی دسيوں شباہت ان عالم بزرگوار نے دراز مدت تک ب
اور نزديکی و قرابت قرٓان کريم اور اس کے ہم پلہ شريک حضرت صاحب الزمان کے درميان تالش کی،ان ميں سے 

ان کے  ہر ايک کی قرٓانی ٓايات اور ائمٔہ معصومين کے عظيم اقوال سے استناد کرتے ہوئے تفصيلی تحقيق کی اور
  درميان جديد اور گراں قدر نکات پيش کيے ہيں۔

  مٔولف کا مختصر تذکره:
اس مقام پر قارئين کرام کو مٔولف بزرگوار کی زندگی سے ٓاشنائی کے ليے استاد گراں قدر ٓايت هللا الحاج مرزا عمران 

ج شيخ رضا توحيدی، فرزند محمد علی ) صاحب کی تحرير کو يہاں ذکر کر رہے ہيں: ٓايت هللا ٓاقائے الحا١علی زاده ( 
ابن عبد الحسين، تبريز کے مشہور علماء ميں سے تھے جو صفات جميلہ اور اخالق حميده کے حامل اور تقوٰی و 

  اخالص سے متصف تھے۔
  ئه ق ميں ايک متديّن اور پاکيزه گھرانے ميں تبريز ميں پيدا ہوئے۔ ١٣٣٢موصوف 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ش) ايک عالم فرزانہ ، (  ١٣١٠ه ق=  ١٣۵٠يت هللا الحاج مرزا عمران علی زاده (متولد (۔ آ ١

دانشمند، ممتاز فقيہ شائستہ استاد اور تعلقات کی قيد سے ٓازاد انسان تھے، جو روشن ستاره کی طرح ٓاسمان علم و 
کے صاف و شفاف چشمے کو معارف اہل بيت  -فضيلت ميں چمک رہے تھے اور مکتب حضرت امام جعفر صادق 

سال سے مسند تدريس پر فائز تھے اور حوزئہ علميہ تبريز ميں  ۵٠سے سيراب کر رہے تھے۔ يہ خدمت گزار عالم 
تقريباًنصف صدی ميں بہت سے فاضل طالب کی تربيت کی، انہيں مختلف حوزه ہای علميہ ميں روانہ کيا اور حوزه ہای

گراں قدر استاد کی دسيوں اہم کتابيں جو تحرير کی گئيں ہيں ان ميں سے  علميہ کی ادبيات کو مزيد رونق بخشی اس
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ہے کہ اس کے ٓاخری حصہ ميں ٓاذر بائيجان کے ہم عصر بعض بزرگوں کا منجملہ” نامداران تاريخ“ايک پُر ثمر کتاب 
ومتی مدرسہ ميں جو ٓايت هللا توحيدی(ره) کا بغير کسی مبالغہ ٓارائی کے تعارف کرايا ہے۔ دوران طفوليت ايک حک

علماء کی نظارت ميں اداره ہوتا تھا وہاں ٓاٹھويں کالس تک گزارا، پھر مقدمات اور سطوِح عاليہ کے بعض حصہ کو 
  تبريز ميں مندرجہ ذيل اساتيد عظام کے پاس حاصل کيا:

   عليہم) سے پڑھا۔) الحاج مير عبد هللا کماری (رضوان هللا٣) الحاج سيد اسماعيل سجادی، ٢(فاضل دانيارانی،  ١
سال تک  ٢۵ئه ميں تحصيالت عاليہ کی تکميل کی غرض سے حوزٔه نجف اشرف کی طرف ہجرت کی اور  ١٣۶٣

  مقدس ٓاستانٔہ علوی ميں سکونت حاصل کی نيز مندرجہ ذيل ٓايات عظام سے استفاده کيا:
ج کو ٓايت هللا سيد محمود شاہرودی (مکمل درس خارج صالة الحاج ٓاقائے رضا ہمدانی، عروه کی بحث اجاره اور ح ١

  (فقہ و اصول اور اخالق کی بہت سی بحثوں کو ٓايت هللا سيد محمد ہادی ميالنی سے کسب کيا۔ ٢سے حاصل کيا۔ 
پھر ٓايت هللا الحاج سيد ابو القاسم الخوئی، ( ۴(ٓايت هللا نائينی کی تقريرات کو ٓايت هللا شيخ حسين حلی کے پاس پڑھا۔  ٣

   سيد محسن حکيم، ٓايت هللا سيد حسين حمامی اور ٓايت هللا سيد ابراہيم اصطھباناتی سے کسِب فيض کيا۔ٓايت هللا
سال کی مدت تک نجف اشرف کی مساجد ميں سے ايک مسجد ميننماز جماعت اور دينی  ١۶ٓايت هللا توحيدی (ره) 

  تعليمات کے فرائض انجام ديتے رہے۔
اپنے ٓابائی وطن تبريز واپس ٓائے اور خيابان نادری (اول کوچہ باغ) ميں قيام ش) ميں  ١٣۴٨ء ه ق (  ١٣٨٩موصوف 

پذير ہوئے ، راتوں کو مسجد توحيد اور ظہرين ميں مسجد (باد کوبہ ای) بازار کفاشان ميں نماز جماعت اور مومنين کی 
ميالنی، الحاج سيد محمود شاہرودی، ہدايت کے فرائض انجام ديتے تھے۔ ٓايت هللا توحيدی (ره) کو الحاج سيد محمد ہادی 

سيد عبد الہادی شيرازی، سيد محسن حکيم، الحاج سيد کاظم شريعت مداری اور الحاج سيد ) ابو القاسم خوئی (رضوان هللا
قارئين کرام کی مزيد اطالع کے ليے ٓايت هللا توحيدی کی حيات کے دوسرے پہلوؤں  ١عليہم) کا اجازه حاصل ہے۔ ( 

  بطور اختصار ذکر کيے جارہے ہيں: کے بعض نکات
۔ مذکوره اساتيد کے عالوه، ٓايت هللا توحيدی نے قديمی حوزٔه نجف اشرف کے ابتدائی دنوں ميں دو سال تک عالِم تشيّع ١

کے عظيم زعيم مرحوم ٓايت هللا الحاج سيد ابو الحسن اصفہانی جو صفحات تاريخ کے ليے باعث افتخار ہيں ان کے درس
۔ مولف کے نجف اشرف ميں دوسرے اساتيد، ٓايت هللا مرزا احمد اہری، ٓايت هللا الحاج مرزا محمد علی ٢ه کيا۔ سے استفاد

۔ مولف کی منجملہ سعادتوں ميں سے ايک٣علمی اردبيلی اور ٓايت هللا الحاج مرزا باقر نعيمی خرازی بھی قابل ذکر ہيں۔ 
اپنی صدی کی بے نظير شخصيت خادم الحجہ مرحوم الحاج  سال) کی مدت تک ٢۵يہ تھی کہ ايک چوتھائی صدی ( 

شيخ محمد کوفی کی مصاحبت کا شرف حاصل کيا اور ان سے عقد اخو ت منعقد کيا تھا۔ اس طريقہ سے حضرت 
صاحب الزمان عجل هللا فرجہ الشريف کی بارگاه ميں ہميشہ ان کے دل کے سياه نقطہ ميں عشق تپاں شعلہ ور رہتا ہے 

حبوب کی ياد سے شب و روز دل کو مانوس اور مصروف بنا رکھا ہے جيسا کہ اس کتاب کے درميان بھی اور اپنے م
  ٓاپ اس بات کا مشاہده کريں گے۔

کے نام سے مشہور اور نہر کوفہ کے نزديک قيام پذير تھے نيز ” کوفی“۔ ٓايت هللا الحاج شيخ محمد شوشتری، جو ۴
ق اپنے زمانے کے خوش بخت ترين انسانوں ميں سے تھے کيونکہ متعدد مرتبہ حضرت بقية هللا ارواحناه فداه کے متعل

  امامت کے روشن ٓافتاب کی خدمت ميں شرفياب ہوئے تھے اور ٓاپ کے متعلق
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٠٧، ص ٢ء ش ج  ١٣٨٠(۔نامدارن تاريخ، عمران علی زاده، مطبوعہ تبريز، ١

۔ شيخ محمد کوفی وہی سعادت مند انسان تھے جو ۵ ١مام شيعہ بزرگوں نے تسليم کی ہے۔ ( ) اس سلسلہ ميں يہ بات ت
حضرت ولی عصر عجل هللا فرجہ ) الشريف کی طرف سے ٓايت هللا اصفہانی کا پيغام بھيجنے کے ليے مامور کيے 

کی خدمت اقدس ميں  ء ه ق) ١۴١۶۔ ايک دن حضرت ٓايت هللا مرزا کاظم تبريزی صاحب (متوفی، ۶ ٢گئے تھے۔ ( 
مرحوم شيخ محمد کوفی صاحب کے متعلق ميں نے دريافت کيا تو کہا: ايک دن ہم نجف اشرف سے مسجد سہلہ کوفہ 

کی طرف جارہے تھے، گاڑی کھڑی تھی يہ انتظار کر رہے تھے کہ وه بھر جائے، شيخ کوفی کو علماء ميں سے ايک 
ن کے ساته ديکھا کہ پاپياده مسجد سہلہ کی طرف جارہے ہيں۔ ان کے عالم جو ابھی مشہد مقدس ميں رہتے ہيں انہيں ا

دوستوں ميں سے ايک شخص نے خواہش ظاہر کی کہ وه گاڑی پر سوار ہوجائيں ليکن شيخ کوفی نے کہا: ہم پيدل 
  جائيں گے۔
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ہنچے تو جب گاڑی بھر گئی تو ہم چلنے لگے اور ان دونوں بزرگوار وں کی طرف سے گزرے ليکن جب مسجد سہلہ پ
ہم نے انہيں تعجب اور حيرت سے ديکھا کہ وه لوگ ہم سے پہلے غير عادی اور فوق العادت طريقے سے وہاں موجود 

  ہيں اور مسجد سہلہ کے بہت سے اعمال بھی انجام دے چکے ہيں!!
بات سے مطمئن تھے ٓايت هللا تبريزی رحمة هللا عليہ کہ جن کے ليے مثال دی جاتی ہے کہ وه زود باور نہيں ہيں وه اس 

  )٣کہ انہوں نے اس راستہ کو طی االرض کے ذريعے طے کيا تھا۔ )
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ميں ہم نے ذکر کيا ہے۔ ،  ٣۵٠(  ١٣٨١، (زمستان، ۶(۔ اس قسم کے متعدد شرف حضور کو اجماالً فصل نامہ انتظار ، شمار ١
  ٣۴٨ش) ص 

، االمام المہدی، ج ٢٧٣کريں: آيت هللا الحاج شيخ مرتضٰی حائری، سرِّ ( دلبراں، ص  (۔پيغام کے متن کے حصول کے ليے رجوع٢
،  ١، گنجينٔہ دانشمندان، مرحوم شريف رازی، ج  ١٣۴، ص ١، حسن شيرازی، ٓاثار الحجہ۔ مرحوم شريف رازی، ج  ۵۶۴، ص ١

  ۔ ٣۴٩، ص ۶، مولف، فصل نامہ انتظار، شماره  ٢٢٢ص 
  ۔ از قول مولف۔ (  ١٢٩(۔ سينای معرفت، ص ٣

ء ه ق بھی تھے۔ ١۴٢۴شعبان ٧۔ ان کے ہمراه حضرت ٓايت هللا الحاج شيخ محمد رضا بخارانی رحمة هللا عليہ متوفی ) ٧
 )١  

مولف کہتے ہيں: بخارانی رحمة هللا عليہ کی رحلت سے چند مہينے پہلے مشہد مقدس ميں ان کی خدمت ميں شرف ياب 
کے متعلق ميں نے دريافت کيا تو انہوں نے کوفی رحمة هللا عليہ کے بارے ميں تصريح کی  ہوا اور ان سے اس واقعہ

۔ مٔولف بزرگوار، ٨وه طی االرض جانتے تھے ليکن تواضع اور انکساری کی وجہ سے اپنے ليے انکار کرتے تھے! 
پرہيز گار عالم، ايک عالی  ايک نامور فقيہ، ايک خدمت گزار عالم ، ايک بے قرار عاشق، ايک ارزش مند محقق، ايک

قدر دانشور ہيں جو ٓاسماِن تبريز کے علم و فضيلت کے سب سے زياده درخشاں ستارے اور محکم ترين علمی بلند پايہ 
  عالم شمار ہوتے ہيں۔

وه ٓاج بھی اس پيرانہ سالی اور ضعيفی ميں دو مورچہ محراب اور منبر ميں ايک جانباز سپاہی کی طرح، جوانوں کی 
يم و تربيت ، نونہالوں کی ہدايت و رہنمائی ، ائمٔہ معصومين کے علوم و معارف کی تبليغ و ترويج اور تمام لوگوں تعل

روحی و  -کی علمی سطح کو بلند کرنے نيز انہيں جان جاناں تمام عالم کے سيد و سردار حضرت ولی عصر امام زمانہ 
  شب و روز مصروف و منہمک ہيں۔ارواح العالمين لہ الفداء سے ٓاشناء کرانے کے ليے 

۔ شہادِت حضرِت فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا کے دن کہ جس سال پہلی مرتبہ عمومی عزاداری اور لوگوں کو پابرہنہ ٩
شارع عام پر چلنے کا دو عظيم مراجع حضرت ٓايت هللا الحاج شيخ حسين وحيد خراسانی حفظہ هللا اور ٓايت هللا الحاج 

) اسی طرح اُس دن انجمنوں کے افراد ٓايت هللا توحيدی حفظہ هللا ٢رحمة هللا عليہ نے حکم ديا تھا (  مرزا جواد تبريزی
  کے اشاره سے تبريز ميں کافی شان و شوکت کے ساته سرگرم عمل ہوکر

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ے عنوان کے ( تحت نقل ہوئی ہے۔ک” مشاہير خراسان“ميں  ٩٩۔  ٩٨(۔ ٓاپ کی سوانح حيات ، مجلۂ  نگاه مشہد۔ ج ١
ش) سے يہ عمومی عزاداری جو قم کے گرم روڈ پر شہزادی حضرت ( فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا  ١٣٧٨ئه ق (  ١۴٣٠(۔ سال ٢

کے زخمی سينے کے مصائب و ٓاالم کو محسوس کرنے کے ليے تمام مراجع کرام کے گھروں سے ٓاغاز ہوکر حرم مطہر حضرت 
   عليہا پر اختتام پذير ہوتی ہے۔ معصومہ سالم هللا

۔ ٓايت هللا توحيدی حفظہ هللا مذہبی شعائر کی تعظيم و تکريم کے ليے خاص اہتمام ١٠ ١) عمومی عزاداری مناتے ہيں۔ ( 
کرتے ہيں، ايّام عيد ميں رسمی طور پر جشن سرور منعقد کرتے ہيں جس ميں شعرائے اہل بيت اشعار پڑھتے ہيں اور 

شرکت کرنے والوں کی تبريز کی بہترين مٹھائيوں اور بہترين موسمی پھلوں سے پذيرائی اور مہمان نوازی محفل ميں 
  ہوتی ہے۔

ايّام عزا بالخصوص ايّام فاطميہ ميں بھی ٓاپ کے حسينيہ ميں شان و شوکت کے ساته مجالس منعقد ہوتی ہيں اور شہر 
  ے مستفيض کرتے ہيں۔کے بعض مشہور خطبائے کرام حاضرين کو اپنے بيانات س

۔ مولف عالی قدر ہميشہ اعتقادی انحرافات سے شّدت سے مقابلہ کرتے ہيں اور اس راستہ ميں اپنے ليے ہر خطرے  ١١
کو مول ليتے ہيں۔ چند سال پہلے ان دنوں ميں کہ جب کسی ايک ہاسپيٹل ميں داخل تھے، ان کے ڈاکٹروں کی ٹيم کا 
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ان کے مخصوص کمرے ميں داخل ہوتا ہے اور ان سے تصوف کے بارے ميں ايک شخص جو صوفيوں کا سربراه تھا 
سوال کرتا ہے، موصوف کسی کی پروا کيے بغير صوفيوں کے انحرافات کو ايسے ياد دالتے ہيں، يہ نشست تقريباً 

نصف شب تک چلتی رہی ليکن اسی رات صوفيوں کی طرف سے ٓاپ کے ليے مشکالت درپيش ہوتے ہيں کہ افسوس 
  ی چند برس گزر جانے کے بعد بھی اس کے منفی نتائج کا مشاہده کر رہے ہيں۔اب بھ
۔ يہ مشہور دانشمند عالم ہنر ميں يد طولی اور نماياں شخصيت کے مالک ہيں اس طرح سے کہ بہترين خط و کتابت  ١٢

نہايت نفيس اور عمده  ميں اپنی مثال ٓاپ ہيں اور اپنے ہم عصر افراد ميں خطاطی کے ہنر ميں سرمائہ افتخار ہيں،
طغرے تحرير کيے بہترين سونے کے پانی سے مزيّن کيا، کہ جس کے ليے مناسب ہے کہ مختلف ممالک کے ميوزيم 

  ميں اسالمی ہنر کے شيعوں کو غنی اور سربلند بنانے کے ليے استفاده کيا جائے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

( کرامات و عنايات فاطمہ زہرا  ١سے آشنائی کے ليے رجوع کريں۔ نہضت فاطمہ، ج (۔ اس سياسی اور اعتقادی پروگرام ١۔ ،  ٢
  سالم هللا عليہا، مولف عالمہ سيد حّجت موحد ابطحی، مطبوعہ اصفہان۔

۔ ٓايت هللا توحيدی پيرانہ سالی کے باوجود اسالمی ٓاداب کی رعايت کرنے ميں بہت زياده کوشاں ہيں: جوشخص بھی  ١٣
يں تشريف التا ہے تو وه سر و پا بلند ہوتے ہيں، گھنٹوں مہمان کے سامنے دو زانو ہوکر بيٹھتے ہيں۔ (کبيراان کی بزم م

لسن ہونے کی صورت ميں اگرچہ لوگوں کی طبيعت ناساز ہوا کرتی ہے لٰہذا موصوف بھی اس سے بے بہره نہيں ہيں) 
ضرين ميں سے ايک ايک فرد کی مزاج پرسی کرتے ہيں۔ہميشہ لوگوں کے احترام ميں دو زانو ہوکر بيٹھتے ہيں اور حا

  ۔ ٓايت هللا توحيدی اس مشہور و معروف حديث کے منجملہ مصاديق ميں سے ايک ہيں : ١۴
ِخَرِة َعَملُہُ  بُُکم فِی ااْلٓ يَتُہُ، َويَزی )يعنی اي”ُد فی  ١” ( ) ِعلْمِ◌ُکم َمنْطِ◌قُہ، َو يَُرغِّ ُرُکُم ٰهللاُّ ُرؤْ سے افراد کی ہم نشينی َمْن يَُذکِّ

اختيار کرنے کا حضرت عيسٰی کی تعليم ميں ذکر ہوا ہے کہ ) جس کی مالقات سے خدا ياد ٓاجائے، جن کے انداز گفتگو
سے تمہارے علم ميں اضافہ ہو اور خود اس کا عمل ٓاخرت کی طرف شوق و رغبت دالئے۔ ايک جملہ ميں يوں کہا 

کی خدمت ميں شرف ياب ہوتا تھا ان کی بزم کو ترک نہيں کرتا تھا مگر يہ کہ جائے: وه مرد خدا تھے۔ جو شخص ٓاپ 
کا عشق اپنے دل ميں احساس کرتا ہوا واپس جاتا تھا۔ مزيد خاندان عصمت و طہارت کا عقيدت مند اور  -وه امام زمانہ 

ہو کہ اس فرزانہ عالم نے دنيوی رعنائی اور دل کشی سے اس کے دل ميں بے رغبتی پيدا ہوجاتی تھی۔ ايسا کيوں نہ 
کی عشق کی ٓاگ ميں خود کو پگھال ديا تھا، جب بھی  -بصيرت افروز نگاه اور عميق موثر نفس اور والئے امام زمانہ 

  حضرت کا مقدس اسم گرامی ان کی زبان پر جاری ہوتا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

! ہم کو کس کی ہم نشينی ( اختيار کرنی چاہيے؟ فرمايا: جس کی سے کسی نے سوال کيا: يا عيسی روح هللا - (۔ حضرت عيسٰی ١
مالقات سے خدا ياد ٓاجائے، جس کے انداز گفتگو سے تمہارے علم ميں اضافہ ہو اور خود اس کا عمل ٓاخرت کی طرف شوق و 

  ۔  ٣٢٢، ص  ٧٠رغبت دالئے۔ بحار االنوار، عالمہ مجلسی، ج 

ٔه انور پر ان کے صيقل شده دل سے زياده سے زياده نماياں اور روشن تھا ٓانکھوں سے قطرات اشک ٓاپ کے چہر
ہوجاتے تھے اور حاضرين اس کشش سے اپنے دل ميں ايک نورانی نقطہ اور روشن شمع کا احساس کرتے تھے کہ 

  جس کی وجہ سے بعض ہدايت يافتہ اور ان کے دل ميں ہميشہ ہدايت کا چراغ شعلہ ور رہتا تھا۔
ی منجملہ گراں قدر تاليفات ميں سے ايک ہے جو قرٓان کريم اور حضرت بقية هللا ارواحنا فداه کے کتاب حاضر ٓاپ ک

مقدس وجود کے مشترکات کے بارے ميں تحرير کی ہے۔ مولف گرامی نے اس کتاب ميں بديع و جدت پسند اور ارزش 
ة هللا ارواحنا فداه کے وجودی مند نکات کو قرٓان کے روشن حقائق حّجت زمان ناموس دہر، امام عصر حضرت بقي

  کردار کے بارے ميں سپرد قلم کيا ہے جو عصر حاضر کی دوسری کتابوں ميں ناپيد ہيں۔

  کتاب کا واقعہ اور صاحب کتاب پر موال کی عنايت
ے اس کتاب کی دو سال قبل تبريز ميں کتابت ہوئی اور طباعت کے ليے ٓاماده کی گئی، تو ميں (علی اکبر مہدی پور) ن

مولف کی خدمت ميں اس بات کی گزارش کی اور تقاضا کيا کہ اس کتاب کو قم ميں زيور طبع سے ٓاراستہ ہونے کی 
  اجازت مرحمت کريں، ٓاپ نے خاص بزرگواری کے ساته اس گزارش کو قبول کيا۔
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ے مرحلے کو شعبان کے موقع پر ہی طباعت اور نشر و اشاعت ک ١۵حقير کی کوشش يہ تھی کہ يہ کتاب گزشتہ سال 
سے اس  Aکے عنوان (” القرٓان و الحجة“طے کرلے، ليکن عملی طور پر ممکن نہيں ہوسکا، اس طريقے صفحات ميں 

  کے تحت منتشر ہوا۔ 4وزيری (  ٢٨٠کا بعض حصہ ٓاماده ہوا جو 
ال کتاب کی تنظيم قابل توجہ نکتہ اور دقت کے شاياِن شان يہ ہے کہ يہاں اس بات کی ياد ٓاوری مناسب ہے کہ گزشتہ س

شعبان کے نزديک پہنچ گيا شعبان کی دسويں تاريخ کہ جس ميں يہ چاہيے تھا کہ وه ميٹنگ جو  ١۵و ترتيب کا مرحلہ 
کی مناسبت سے اصفہان ميں ہر سال منعقد ہوتی تھی وہاں جاؤں، ابھی کتاب کی تنظيم و ترتيب ختم ” عشرئہ مہدويت“

  عبان کی دسويں رات ميں سحر تک کتاب کی تنظيم و ترتيب ميں مشغول تھا۔نہيں ہوپائی تھی لٰہذا اس وجہ سے ش
اذان صبح کے کچه لمحات کے بعد ايک مومنہ نے جو ہماری عقيدت مند تھی اس نے مجھے ٹيليفون کرکے کہا: ميں 

ک بہت ہی نے ايک خواب ديکھا ہے ميں چاہتی ہوں کہ ٓاپ سے بيان کروں، ابھی ابھی ميں نے خواب ديکھا ہے کہ اي
سے توسل اختيار کيے ہوئے ہيں  -وسيع فضا ميں دسيوں ہزار خواتين کے درميان ہوں اور سب ہی حضرت ولی عصر 

کہہ کر فرياد کر رہی ہيں۔ ہم سب کے بدن پر لباس احرام تھا ” يا صاحب الزمان“اور تمام خواتين بہت ہی بلند ٓاواز ميں 
تھے، تمام خواتين اس طرح دل کی اتھاه گہرائيوں سے ٓاواز دے رہی ميرے خيال ميں ہم لوگ صحرائے عرفات ميں 

  تھيں کہ کسی کو کسی دوسرے کی ٓاواز سنائی نہيں ديتی تھی۔
ايک لمحہ ميں ميری ٓانکه باال خانہ پر پڑی جو مساجد اور حسينيہ ميں خواتين کے حصہ کی شکل کی تھی، وہاں کچه 

احرام اپنے دوش پر رکھے ہوئے تھے اور ايک بزرگوار ٓاقا کو  حضرات بھی کھڑے ہوئے تھے جو سب ہی لباس
  انگوٹھی کے نگينہ کی طرح درميان ميں حلقہ بنائے ہوئے تھے۔

ٓاپ اس حالت ميں ان حضرت کی طرف اشاره کرکے ميری طرف متوجہ ہوکر کہتے تھے کہ اس مقدس شخصيت کے 
پوشيده تھا ليکن ٓاپ نے ايک لمحہ کے ليے اس حائل شده کا چہرئہ مبارک مجه سے  -احترام ميں خاموش رہوں۔ امام 

چيز کو ہٹايا تاکہ ميں حضرت کے جماِل جہان ٓاراء کا ديدار کروں۔ ميں صرف ايک لمحہ ان کے بے مثال جمال کی 
ئه ق ايک محفل ميں  ١۴٢۵شعبان  ١۵زيارت کرسکا اور بغير فاصلہ کے ميں خواب سے بيدار ہوا۔ جمعہ کے دن 

االسالم والمسلمين ٓاقای شيخ حسن صديقين جو ٓايت هللا شيخ محمد باقر رضوان هللا تعالی عليہ کے يادگار  حضرت حجة
فرزند تھے ان کی خدمت ميں شرف ياب ہوا، ميں نے خواب کے واقعہ کو ان کی خدمت ميں نقل کيا، اپنے مخصوص 

نہوں نے ميرے اور صاحب خواب کے بارے ميںتواضع و انکساری کے ساته جو انہيں والد مرحوم سے ارث ميں مال ا
  بہت سے نکات کی ياد دہانی کی منجملہ ان ميں سے کہا :

کے بارے ميں ٓايات قرٓان کی بنياد پر  -ٓاپ اس وقت ايک کتاب کی تنظيم و ترتيب ميں مشغول تھے جو حضرت حّجت 
ت يہ ہے کہ ٓاقائے صديقين کتاب کے تحرير کی گئی ہے ، اس کتاب کی حضرت نے تائيد کی ہے!!! قابل توجہ با

موضوع سے ٓاگاه نہ تھے، اس کے عالوه فطری طور پر اذان صبح کے لمحات ميں بھی تاليف و تحقيق کا وقت نہيں 
ايک کتاب کی تنظيم و “ہے دوسرے نکتہ کی بات يہ ہے کہ يہ نہيں کہا کہ تاليف يا تحقيق ميں مشغول تھے، بلکہ کہا: 

حضرت حّجت کے بارے ميں ٓايات قرٓان کی بنياد پر تحرير کی گئی “اور يہ تعبير بھی کہ ” ےترتيب ميں مشغول تھ
  بہت اہميت کی حامل ہے اور مکمل طور پر کتاب کے موضوع پر منطبق ہورہی تھی۔” ہے

ی تعبير اس دن جب حضرت ٓايت هللا توحيدی کی خدمت ميں ميں نے فون کيا تاکہ خواب کا واقعہ الحاج ٓاقائے صديقين ک
کو عرض کروں تو کچه دير تک فون پر روتے رہے۔ موال کی اس خاص عنايت کے بعد يہ طے کيا کہ کتاب کے مکمل

  شعبان تک نشر کريں۔ ١۵متن کو بہترين کيفيت کے ساته اس سال 
کامياب  اپنے گراں قدر دوست، توان مند محقق حضرت حجة االسالم ٓاقائے محمد رضا فٔواديان جو مہدويت کے متعلق

محقق ہيں ان سے درخواست کی کہ کتاب کی تصحيح انجام ديں اور اس کے منابع کا استخراج کريں۔ انہوں نے خنده 
پيشانی سے قبول کيا اور اپنی گرميوں کی تعطيالت کے پروگراموں کو اس کام کے ليے معطل کيا اور اس ارزش مند 

کے ٓاستانہ کے عقيدت مندوں  -ه کيا اور حضرت صاحب الزمان تاليف کو جس شکل ميں ٓاپ مالحظہ کر رہے ہيں ٓاماد
  اور موال کے عاشقين کی خدمت ميں پيش کيا۔

پھر ہمارے نورچشم ٓاقائے محمد جواد اسالمی سلمہ نے اپنی ذمہ داری اور حسن سليقہ اور سر شار ذوق و شوق کے 
  ساته کتاب کو منظم کرکے مرحلٔہ طباعت کے ليے ٓاماده کيا۔

اوند منّان سے مولف محترم کی عزت و سرفرازی کے ساته طول عمر اور تمام طباعت و اشاعت کے مراحل ميں ہم خد
کے ديدار کی ٓارزو کے ساته دعا کے ليے ہاته اٹھاتے ہيں  - معاونين کے ليے مزيد توفيقات کے طالب ہيں۔ يوسف زہرا 
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 تعالٰی کی ٓاخری حّجت کے امر فرج کی تعجيل کے ليے اور تمام دنيا کے شيعوں کے ساته يگانہ مصلِح کائنات اور هللا
  بارگاه خداوند منّان ميں عاجزانہ طور پر دعا گو ہيں۔

  عيد سعيد مبعث رسول اکرم
  
  

  علی اکبر مہدی پور

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  نجات بخش 
  بسمہ تعالی و انہ ولی التوفيق

  اَلْقُ◌رْآُن َحبْلُ◌ هللاّٰ َو ِعصْمَ◌ةُ ِمَن الْهَ◌لََکة۔
و کذلک الحجة القائم۔ عجل هللا تعالٰی فرجہ قرٓان رشتٔہ اتصال اٰلہی ہے اور انسانوں کو ہالکتوں سے نجات بخشنے واال ہے۔ 

  الشريف۔
اسی طرح حضرت حّجت قائم اور ٓاپ کے ٓاباء و اجداد کرام صلوات هللا عليہم اجمعين بھی تمام انسانوں کو ہر قسم کی 

  ہالکتوں سے بچانے اور حفاظت کرنے والے ہيں۔
  ١(  قرٓان :

کے دوسرے ارتباط کے ذريعہ) کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور ٓاپس ميں تم سب هللا کی رسی (قرٓان و اسالم اور ہر قسم ”
تفرقہ نہ پيدا کرو اور هللا تعالٰی کی نصيحت کو ياد کرو کہ تم لوگ ٓاپس ميں دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں ميں الفت پيدا 

  ۔”کردی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٠٣ہ ٓال عمران، ٓايہ (۔ سورئ١

  ٓايت کريمہ تمام لوگوں کو اتحاد کی طرف دعوت دے رہی ہے۔
نامی ” خزرج“اور ” اوس“ٓايت کريمہ کی شان نزول ميں ذکر ہوا ہے کہ مدينہ ميں جاہليت کے زمانہ ميں دو بڑے قبيلے 

ور جنگ و خوں ريزی موجود تھی کبھی موجود تھے، کہ جن کے درميان ايک سو سال سے زائد ان کے درميان اختالفات ا
  کبھی تو ايک دوسرے کی جان پر ٓاپڑتے تھے اور ايک دوسرے کو جانی اور مالی نقصان پہنچاتے تھے۔

رسول خدا (ص) کی مدينہ ہجرت کے بعد منجملہ کاميابيوں ميں سے ايک کاميابی يہ تھی کہ اسالم کے ذريعہ صلح و محبت 
جاد کی، اختالفات کو برطرف کيا اور دونوں قبيلوں کے اتحاد کے ساته مدينہ ميں طاقت ور ان دونوں قبيلوں کے درميان اي

گروه سامنے ٓايا۔ ليکن جہاں جاہالنہ تعصبات اور شيطانی وسوسے لوگوں کے ذہنوں سے عام طور پر ختم نہيں ہوتے وہاں 
  اختالفات کو دوسرے قالب ميں رونما کرتے ہيں۔

اوس و خزرج کے دو لوگ جن کا نام ثعلبہ ابن غم اور اسعد ابن زراره تھا ايک دوسرے کے کہتے ہيں: ايک دن قبيلٔہ 
مدمقابل ہوئے اور اُ ن افتخارات کو شمار کرنا شروع کيا جو انہيں اسالم قبول کرنے کے بعد نصيب ہوا تھا۔ ثعلبہ نے کہا: 

يں نيز اسی طرح عاصم ابن ثابت اور سعد ابن معاذ کا خزيمہ ابن ثابت ذو الشہادتين اور حنظلہ غسيل المالئکہ ہم ميں سے ہ
نام ذکر کيا۔ اسعد ابن زراره جو قبيلٔہ خزرج ميں سے تھا اس نے ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، زيد ابن ثابت، ابو زيد اور اس 

  کے عالوه مسعود ابن عباده جو مدينہ کا سردار اور مشہور خطيب تھا افتخار کيا۔
ہ نہايت سنگين ہوگيا يہاں تک کہ دونوں قبيلوں کے لوگوں کو اس واقعہ سے اطالع ہوئی ہاته ميں اسلحہ رفتہ رفتہ يہ مسئل
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لے کر ايک دوسرے کے مّد مقابل کھڑے ہوگئے، قريب تھا کہ دوباره ٓاتش جنگ شعلہ ور ہو اور ان سب کو خاکستر کرکے 
رت فوراً اس واقعہ کے مقام پر پہنچے اور اپنے بہترين وہيں بٹھا دے۔ جب يہ خبر رسول اسالم (ص) تک پہنچی تو ٓاں حض

بيان اور خاص تدبير سے اس خطرناک حالت کو ختم کراکے ان کے درميان صلح ومحبت برقرار کی اور مذکوره ٓايات اس 
سلسلہ ميں نازل ہوئيں۔ ٓا ں حضرت نہ صرف يہ کہ ان دونوں قبيلوں کو بلکہ ايک عمومی حکم کی صورت ميں تمام 

  لمانوں کو اپنے بہترين بيانات اور ايک موثر طريقہ سے اتحاد کی دعوت دی :مس
قُوا> (    ١) >َواعْتَ◌ِصُموا بَِحبْلِ◌ هللاِ َجِميًعا َوالتَفَرَّ

اس سلسلہ ميں کہ حبل هللا (ريسمان “ تم سب هللا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور ٓاپس ميں تفرقہ نہ پيدا کرو”
ہے؟ مفسرين کے کلمات ميں بہت سے مختلف احتماالت پائے جاتے ہيں، بعض کہتے ہيں: اس سے مراد  اٰلہی) سے کيا مراد

قرٓان ہے، بعض توحيد اور واليت، بعض اسالم اور بعض نے خاندان پيغمبر اور ائمٔہ معصومين کی ذوات مقدسہ سے تفسير 
  کی ہے۔

  مختلف تعبيريں مشاہده ميں ٓاتی ہيں: معادن وحی و تنزيل قرٓان سے وارده شده روايات ميں بھی يہی
  اَْلَحْبُل التَّوحی“۔ تفسير قمی ميں: ١) حبل سے مراد توحيد واليت ہے۔ ٢” ( ُد َو الْوِ◌ ٰی الَةُ 

v ِن الَّذی اََمَر بِااِلعْتِ◌ ٰصاِم بِ “سے وارد ہوا ہے:  -۔ تفسير عياشی ميں امام محمد باقر ٢ ِ ٍد ھُْم َحْبُل ّهللاٰ ” (  ِہ َف ٰا قلَ ٓاُل ُمَحمَّ
ٓال محمد وه ذوات مقدسہ ہيں جو حبل هللا المتين ہيں جن سے متمسک رہنے کا هللا نے حکم ديا ہے اور فرمايا: تم ”)۔ الْمَ◌تی ٣

  ۔”سب هللا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور ٓاپس ميں تفرقہ نہ پيدا کرو
  َعلِیُّ بْنُ◌ اَبی““سے منقول ہے:  -ٰی کاظم ۔ امام موس٣۔ ٰطالٍِب َحبْلُ◌ هللاِّٰ الْمَ◌تی )۴” ( نِ 
  “حبل هللا المتين ذات گرامی علی ابن ابی طالب ہيں۔”

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، ١۔ تفسير عياشی، ج (۴)  ( ٧٢۶حديث ( ٣٣۴، ص ١(۔ تفسير عياشی، ج ٣۔ ( )  ١٠٨، ص ١(۔تفسير قمی، ج ٢(۔ گزشتہ حوالہ ( ١
  (  ٧۶١حديث ( ٣٣۴ص 

  “ہم حبل اٰلہی ہيں۔ ) “١” ( نَحْنُ◌ الْحَ◌بْل◌َ “سے منقول ہے:  -مالی ميں امام جعفر صادق ۔ ا۴
ااْلِ◌ ٰا مُم ِمنٰا اٰل “سے نقل ہوا ہے کہ فرمايا:  - ۔ تفسير سيوطی ميں پيغمبر اکرم (ص) سے اور معانی االخبار ميں امام سجاد ۵

ٰظاِہِر الْخِ◌لْقَ◌ِة فَيَعْرَ◌ُف ِب ٰھا َل لَہُ ٰيا َرسول ّهللاٰ (ص) َف ٰما َمعْنی يَُکوُن ااِل مَّعْصُ◌وماً َولَيْسَ◌ِت الْعِ◌صْمَ◌ةُ فی 
لْقُ◌رْآُن َوالْقُ◌رْآُن الْمَ◌عْصُ◌وِم : ٰاقَل ھَُو الْمُ◌عْتَ◌ِصُم ِل ٰل ِذَک اٰل يَُکوُن ااِل مَّنْصُ◌وصاً فَقی بَِحبْلِ◌ هللاِّٰ َوَحبْلُ◌ هللاِّٰ ھَُو ا

  ٢” (  َو ٰلِذَک قَوْلُ◌ هللاِّٰ َت ٰا عل یٰ يَھْدي اِلَی ااِل ٰا مِم 
لوگوں کا امام اور سرپرست ہم ميں سے نہيں ہوگا مگر يہ کہ وه معصوم ہوگا اور عصمت ايسی شے نہيں ہے کہ جس کا 
عينخارجی وجود پايا جاتا ہے اور خلقت انسانی کے ظاہر سے نماياں ہو اور وه پہچانی جائے۔ لٰہذا هللا تعالٰی کی طرف سے م

هللا کی رسی کو مضبوطی “۔ کہا گيا: اے رسول خدا (ص)! معصوم کے کيا معنی ہيں؟ فرمايا: ”اور منصوص ہونا چاہيے
سے پکڑے رہو اور ريسمان اٰلہی وہی قرٓان ہے اور قرٓان بھی امام کی طرف ہدايت کرتا ہے اور ٓائہ کريمہ کا معنی يہی ہے:

  ٣” ( مائی کرتا ہے جو ) بالکل سيدھا ہےيقينا يہ قرٓان اس راستہ کی طرف رہن“
البتہ يہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ احاديث اور تفاسير کے درميان کسی قسم کا کوئی اختالف نہيں پايا جاتا۔ اس ليے کہ 

يغمبر (ص) ريسمان اٰلہی سے مراد هللا تعالٰی کی ذات پاک سے وه ہر قسم کے ارتباط کا ذريعہ ہے، خواه اسالم ہو يا قرٓان يا پ
اور اہل بيت پيغمبر، دوسری تعبير ميں جو کچه ذکر ہوا ہے خدا سے ارتباط پيدا کرنے کے وسيع مفہوم ميں حبل هللا کے 

  معنی سے نشٔاة پانا موجود ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ۵١٠، حديث  ١٠(مجلس نمبر  ٢٧٢(۔ امالی شيخ طوسی، ص ١) 
  (۔  ١٣٢(۔ معانی االخبار، ص ٢
  ۔ ( ٩(۔سورئہ اسراء، ٓايت ٣

ابن ابی شيبة اور ابن جرير ابن سعيد خدری سے رسول اکرم (ص)  ۔ تفسير الدر المنثور ميں ٓائہ کريمہ کے ذيل ميں۶عاً َو اٰل 
“ِ آِء اِلَی ااْلَ◌رضْ ِک ٰاتُب هللاِّٰ ھَُو َحبْلُ◌ هللاِّٰ الْمَ◌مْدُ◌وُد ِمَن السَّ مٰ “سے روايت کی گئی ہے کہ ٓان حضرت (ص) نے فرمايا: 
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  )١۔ )”کتاب خدا وہی هللا کی رسی ہے جو ٓاسمان سے زمين کی طرف کھنچی ہوئی ہے”
۔ انہوں نے اس طرح ابن ابی شيبہ اور ابی شريح خزاعی سے نقل کيا ہے کہ حضرت ُکْم فَتََمسَُّکوا بِِہ فَاِنَُّکْم رسول خدا نے ٧

  “ٌب َطَرفُہُ بِيَِدهللاِّٰ َوَطَرفُہُ بِاَيْدی لَن تَِضلُّوا َولَن تَِضلُّوا بَعْدَ◌هُ اَبَداً اِنَّ هَ ٰا ذ الْقُ◌رْآَن َسبَ “فرمايا: 
يقينا يہ قرٓان ايک سبب اور وسيلہ ہے جس کا ايک حصہ خدا کے ہاته (قدرت) ميں ہے اور اس کا دوسرا حصہ تمہارے ہاته”

  ٢۔ ( ”پابرجا رہو اور اس کے بعد کبھی بھی گمراه نہ ہوميں ہے لٰہذا اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تاکہ ثابت اور ) 
ريسمان اٰلہی وہی “۔ ” َوَحبْلُ◌ هللاِّٰ ھَُو ) اْلقُْرٓانُ “نے ايک حديث کے ضمن ميں فرمايا:  -۔ حضرت سجاد امام زين العابدين ٨

  ٣۔ ( ”قرٓان ہے
ہوں نے پيغمبر اکرم (ص) سے روايت کی ہے کہ ۔ تفسير الدر المنثور ميں طبرانی سے انہوں نے زيد ابن ارقم سے اور ان٩

ِ اِنِّي لَُکم فََرطٌ َواِنَُّکم َواِرُدوَن َعلیَّ الْحَ◌وْضَ◌ ، َل : َوَما الثََّق اٰلِن ٰای َرُسوَل هللاِٰ ّ؟ ٰاقَل: ااَْل ْکبَ “ٓانحضرت نے فرمايا:  ُر ِکٰتاُب ّهللاٰ
َوجلَّ ، َسبٌَب طََرفُہُ بِيَِدهللاِّٰ ، َو طََرفُہُ بِاَيْدی” فَانْظُ◌ُروا َکيْفَ◌ تَُخلِّفُونی فی الثَّقَلَيْنِ◌    قی ُکم ، فَتََمسَُّکوا بِِہ لَْن َعزَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶٠، ص ۴(۔ تفسير در المنثور، ج ١
  ۔ ( ۶٠، ص ۴(۔ تفسير در المنثور، ج ٢
  ۔ (  ١٣٢(۔ معانی االخبار ص ٣

 ااْلَ◌صْغَ◌ُر ِعتْرَ◌تی ، َواِنَّھَُما لَن يَفْتَ◌ِر ٰاق َحتٰیّ يَِر ٰا د َعلَیَّ الْحَ◌وْضَ◌ ، َوَسٔاَلْتُ◌ لَهُ ٰما ٰا ذَک ) فاَلٰ َت ٰازُل َولَن تَِضلُّوا ؛ وَ 
ُموھُٰما فَتُھلُِکوا َواٰل تََعلُِّموھُٰما فَاِنَّھُٰما اَْعلَُم ِمْنُکمْ    ، َربّی ١”: ( تُقَدِّ

ہوگے تو ميں تم ميں سے دو سنگين امانت کے بارے ميں دقت سے حفاظت کرنے جب تم ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ” 
  کا مطالبہ کروں گا؟

ان دونوں ميں بڑی چيز هللا تعالٰی کی کتاب (قرٓان مجيد) ہے “دريافت کيا گيا: يا رسول هللا وه سنگين شے کيا ہے؟ فرمايا: 
يں ہے اور اس کا دوسرا گوشہ تمہارے ہاته ميں ہے، لٰہذا اس جس کا ايک گوشہ اور کناره هللا کے ہاته (قدرت و اختيار) م

سے متمسک رہو تو کبھی بھی گمراه نہ ہوگے اور ان دونوں ميں چھوٹی چيز ميری عترت اور اہل بيت ہيں اور وه دونوں 
ميں نے کبھی بھی ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ اور اس بات کا 

اپنے پروردگار سے ان دونوں کے بارے ميں سوال کيا تھا، لٰہذا ان دونوں سے ٓاگے نہ بڑھو ورنہ ہالک ہوجاؤ گے اور نہ 
  ۔”انہيں تعليم دو کيونکہ وه دونوں تم سے علم ميں بہت بڑھے ہوئے ہيں

اسيد غفاری سے روايت کی ہے کہ: جب ۔ ينابيع المودة ميں نوادر االصول سے اپنے سلسلٔہ اسناد کے ساته حذيفہ ابن  ١٠
اَيُّھَا “رسول خدا (ص) حجة الوداع اور ٓاخری حج سے واپس ُر اِنَّہُ ُف اْلَخبی تشريف الئے تو خطبہ پڑھا پھر ارشاد فرمايا: 

ثْلَ◌ نِصْفِ◌ ُعمْرِ◌ النَّبِیِّ الَّذی يَلی النٰاسُّ اِنَّہُ قَد اَنْبَ◌ٔاَنَِی اللَّطی ِه ِمن قَبْلُ◌، َواِنّْی اَظُنُّ اَنّی يُوَشُک اَن اُدْع ٰی لَ  م يَعْمُ◌ر نَبِیٌّ ااِلمِّٰ
ا ، اَلثِّقْلُ◌ ااْلکْبَ◌ُر ِک َن تَِرُدوَن َعلَیَّ َعِن الثَّقَلَيْنِ◌ ، فَانْظُ◌ُروا َب، َواِنّی فَرْطُ◌ُکم َعلَی الْحَ◌وْضِ◌ َواِنّی ٰسائلُُکم حی فَاُجی ِه مٰ 

َوَجلَّ َسبٌَب    طَرْفُ◌هُ بِيَِدهللاِّٰ َت ٰا عل ٰی َو َکيْفَ◌ تُخْلِ◌فُوني فیٰاتُب هللاِّٰ َعزَّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٠، ص ۴(۔ تفسير الدر المنثور، ج ١

لُوا َو ِعتْرَ◌تی اَھْلُ◌ بَيْتي فَاِنَّہُ قد اَنْبَ◌ٔاَنَِی اللَّطيُف طَ  بِاَيْدی ) الخبيُر اَنَّھُما لَن  َرفٌ ُکم فَاسْتَ◌مْسِ◌ُکوا بِِہ َو اٰل تَِضلُّوا َو اٰل تُبَدِّ
  ١”: ( يَفْتَ◌ِر ٰاق ، َحتٰیّ يَِر ٰا د َعلَیَّ الْحَ◌وْض◌َ 

اے لوگو! مجھے (خدائے) لطيف و خبير نے خبر دی ہے کہ ہر نبی کو اپنے سے گزشتہ نبی کے مقابلہ ميں نصف زندگی ”
يں اس پر لبيک کہوں گا ميں حوض کوثر پر (قيامت عطا ہوتی ہے۔ قريب ہے کہ هللا تعالٰی کی طرف سے بالوا ٓاجائے تو م

کے دن) تم سے پہلے موجود ہوں گا جب وہاں تم ميرے پاس وارد ہوگے تو ميں تم سے دو چيزوں کے بارے ميں سوال 
کروں گا ديکھو! ميرے بعد ان دونوں سے کيا سلوک کرتے ہو ان دونوں ميں بڑی چيز هللا تعالٰی کی کتاب (قرٓان مجيد) ہے 

س کا ايک گوشہ اور حصہ هللا تعالٰی کے دست قدرت ميں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاته ميں ہے اس کو مضبوطی سے ا
پکڑے رہو ورنہ گمراه ہوجاؤ گے اور اس (کتاب خدا) کو دوسری چيزوں سے تبديل نہ کرو اس طرح ہماری عترت اور 

يا ہے کہ يہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض ميرے اہل بيت سے بھی، مجھے خدائے لطيف و خبير نے ٓاگاه ک
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  ۔”کوثر پر ميرے پاس وارد ہوں گے
۔ قندوزی نے ابن عقده سے، عروه ابن خارجہ سے انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا سے روايت کی ہے کہ : ١١

نتقال ہوگيا تھا فرماتے ہوئے سنا جب کہ ٓاں ميں نے اپنے پدر گرامی کو ٓاپ کی اس بيماری کے دوران جس ميں ٓاپ کا ا
  حضرت کا حجرئہ مبارک ان کے اصحاب سے پُر تھا فرما رہے تھے:

نّی ثُمَّ ٔاخذ بيد علّی عليہ اَيُّھَا النٰاسُّ يُوْشَ◌ُک اَن اُقْبَ◌َض قَبْضاً َسريعاً َوقَد قَدَّمْتُ◌ اِلَيْکُ◌ُم الْقَ◌وْلَ◌ َمعْذِ◌َرةً اِلَيْکُ◌م اَ اٰل َواِ ”
َوَجلَّ َو ِعتْرَ◌تی يُکم ِک ٰاتَب َربّی ُمَخلٌِّف ف ال ٰه ٰا ذ َعلِیٌّ َمَع الْقُ◌رْآِن َوالْقُ◌رْآن َمَع َعلِیٍّ عليہ “ سالم فقال: اَھْلَ◌ بَيْتی َعزَّ

  السالم الٰ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ١۶۴، ص ( ٩مع الزوائد، ج ، مج ١٨٠، ص ٣، المعجم الکبير، طبرانی، ج  ١٠٠، ص ١(۔ ينابيع المودة، ج ١

اے لوگو! قريب ہے کہ ميرا دنيا سے ”فی يَفْتَ◌ِر ٰاقِن َحتٰیّ يَِر ٰا د َعلَیَّ الْحَ◌وْضَ◌ ، فَاَسْئَ◌لُُکم ٰا م تَُخلِّفُونی  ١” : ( ) ِه ٰما 
 تعالٰی کی کتاب اور اپنی عنقريب انتقال ہوجائے عذر اور حّجت تمام کرنے کے ليے تمہيں ٓاگاه کر رہا ہوں کہ ميں تم ميں هللا

 -کا دست مبارک پکڑ کر فرمايا: يہ علی  -عترت جو ميرے اہل بيت ہيں چھوڑنے واال ہوں۔ پھر ٓانحضرت نے حضرت علی 
کے ساته ہے يہ دونوں کبھی بھی جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پر -قرٓان کے ساته ہے اور قرٓان علی 

  ۔”قيامت) ميں تم سے باز پرس کروں گا کہ تم نے ان کے بارے ميں ميرا کيا خيال رکھا تھا وارد ہوں گے (روز
۔ انہوں نے اسی طرح جابر ابن انصاری سے روايت کی ہے کہ : ميں رسول اکرم (ص) کے ٓاخری حج کے موقع پر ان  ١٢

اتر پڑے پھر ايک خطبہ پڑھا اور فرمايا  کے ہمراه تھا۔ وہاں سے واپسی کے وقت جب ٓاپ جحفہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں
ُکُم الثَّقَلَيْنِ◌ ، اِن نََصحْتَ◌اَيُّھَا النٰاسُّ اِنّی َمسْئُ◌وٌل َواَنْتُ◌م َمسْئُ◌ولُوَن ، َف ٰما اَنْتُ◌م ٰاقئِلُوَن ؟ ٰاقلُوا نَشْهَ◌ُد اَنََّک بَلَّغْتَ◌ َو : ”

وَن َعلَیَّ الْحَ◌وْضَ◌ ، َواِنّی ُمَخلٌِّف فی َواِنَّهُ ٰما لَن يَفْتَ◌ِر ٰاق َحتٰیّ يَِر ٰا د َعلَیَّ َواَدَّيْتَ◌۔ ٰاقَل: اِنِّي لَُکم فََرطٌ َواَنْتُ◌م ٰاوِردُ 
 وَن اَنِّی اَوْل ٰی بُِکم ِمنالْحَ◌وْضَ◌ ، تََمسَّکْتُ◌م بِِه ٰما لَن تَِضلُّوا ، ِک ٰاتَب هللاِّٰ َوِعتْرَ◌تِي اَھْلَ◌ بَيْتی ثُمَّ ٰقاَل: ٔاَلَسْتُ◌م تَعْلَ◌مُ 

لہُ “ٰقالُوا: بَل ٰی ف ٰا قَل ٰا ِخذاً بِيَد َعلِیٍّ عليہ ) السالم: ” اَنْفُ◌ِسُکم ؟ اَللٰھُّمَّ َواِل َمن ٰاواٰلهُ َو “ثُمَّ ٰقاَل: ” َمن ُکنْتُ◌ َمُو اٰلهُ فََعلِیٌّ َمو ْاٰ
وگی، لٰہذا تم لوگ کون سی بات کہتےاے لوگو! مجه سے سوال کيا جائے گا اور تم سے بھی باز پرس ہ ٢” ( ٰعاِد َمن ٰعا ٰا دهُ 

  ہو؟
  لوگوں نے عرض کيا: ہم گواہی ديتے ہيں کہ ٓاپ نے تبليغ کی نصيحت کی اور مکمل طور پر ان چيزوں کو ادا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٧۴، ص ٢۔ جواہر العقدين، ج  ١٢۴، ص ١(۔ ينابيع المودة، ج ١
  ۔ (  ١۶٩، ص ٢واہر العقدين، ج ، ج ١٢۶، ص ١(۔ ينابيع المودة، ج ٢

ميں تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود رہوں گا اور تم ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوگے، ميں تم “فرمايا۔ پھر فرمايا: 
ميں دو گراں قدر چيزيں چھوڑے جارہا ہوں اگر ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراه نہ ہوگے 

دوسری ميری عترت، جو ميرے اہل بيت ہيں جو کبھی بھی ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے يہاں تک ايک کتاب خدا ہے 
  کہ ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔

تمام لوگوں نے ” کيا تم لوگ نہيں جانتے ہو کہ ميں تمہارا سرپرست اور تمہاری جانوں پر اولٰی بالتصرف ہوں؟“پھر فرمايا: 
جس کا “ے اس کے بعد حضرت امير المومنين علی (عليہ السالم) کا دست مبارک پکڑ کر فرمايا: عرض کيا: ہاں ايسا ہی ہ

اے خدا! تو اس کودوست رکه جو اس“پھر فرمايا: ” ميں موال اور سرپرست ہوں يہ علی بھی اس کے موال اور سرپرست ہيں
  ۔”کو دوست رکھے تو اس سے دشمنی رکه جو اس سے دشمنی رکھے

) سے انہوں نے زيد ابن ارقم سے روايت کی ہے کہ ١سليمان اعمش سے ، حبيب ابن ثابت سے، ابو طفيل (  ۔ خوارزمی ١٣
: جب رسول هللا (ص) ٓاخری حج سے واپس تشريف الئے تو غدير خم پر قيام فرمايا اور منبر بنانے کا حکم ديا پھر فرمايا: 

فِيْکُ◌ُم الثِّقَلَيْنِ◌ ، اََحُدهُ ٰما اَکْبَ◌َر ِمَن ااْلَٓخِر، ِک ٰاتَب هللاِّٰ َو ِعتْرَ◌تِی ، اَہْلَ◌ بَيْتِ◌ی َکٔاَنّي قَد ُدعيُت فَاََجبْتُ◌، اِنّی قَد تََرکْتُ◌ “
َوَجلَّ “ ثُمَّ ٰقالَ ” فی “ فَانْظُ◌ُروا َکيْفَ◌ تُخْلِ◌فُونی ِه ٰما فَانَّهُ ٰما لَن يَفْتَ◌ِر ٰاق َحتٰیّ يَِر ٰا د َعلَیَّ الْحَ◌وضْ  َی َواَنَا  اِنَّ هللاّٰ َعزَّ َمو اْلٰ

َمن ُکنْتُ◌ َولِيَّة َو ٰعاِد َمن “ اَللٰھُّمَّ َواِل َمن ٰاواٰلهُ ، َف ٰه ٰا ذ َولِيُّة ثُمَّ اََخَذ بِيَِد َعلِیٍّ عليہ السالم َف ٰا قَل: “ َولِیٌّ ُکلِّ ُمٔوْمِ◌ٍن َوُمٔوْمِ◌نَةٍ 
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   (ص) ؟ َف ٰا قَل :فَقُلْتُ◌ اَنْتَ◌ َسِمعْتَ◌ ٰلِذَک ِمن َرُسوِل هللاّٰ”ٰعا ٰا دهُ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ () ١٠۵، ص ١ہے (ج ” ابو الفضيل“(۔ ينابيع المودة کے نسخہ ميں ١
اِت (     ٢”( ) اََحٌد ااِل قَد َرٓاهُ بَِعيْنِ◌ِه َو َسِمَعہُ بِاُُذنِہِ ١) نََعم َو ٰا م ٰا کَن فی الدَّو ْحٰ

ٓاگيا اور ميں نے اس کی دعوت پر لبيک کہا، يقينا ميں تمہارے درميان دو گراں گويا ميرا پروردگار کی طرف سے بالوا ”
قدر چيزيں چھوڑنے واال ہوں، ايک دوسری سے زياده بڑی ہے، ايک کتاب خدا (قرٓان کريم) اور دوسری ميری عترت جو 

تک ہرگز جدا نہ ہوں گے يہاں  ميرے اہل بيت ہيں، ديکھو تم ان کے بارے ميں ميرا کيا لحاظ رکھتے ہو يہ دونوں اس وقت
  “تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پروارد ہوں

  ۔”پھر فرمايا: خداوند متعال ميرا موال ہے اور ميں ہر مومن اور مومنہ کا موال و سرپرست ہوں
ميں جس جس کا ولی اور سرپرست ہوں يہ علی بھی“پھر رسول خدا (ص) نے حضرت علی کا دست مبارک پکڑ کر فرمايا: 

ا ولی اور سرپرست ہے، اے خدا! تو اس کو دوست رکه جو اس کو دوست رکھے اور تو اس سے دشمنی رکه جو اس اس ک
ہاں جو “۔ پھر ميں (ابو الفضيل) نے کہا تم نے رسول خدا (ص) کی اس حديث کو سنا؟ زيد نے کہا: ”سے دشمنی رکھے

  ۔”ان سے سنا تھاشخص بھی وہاں موجود تھا اس نے اپنی ٓانکه سے ديکھا اور اپنے ک
۔ قندوزی نے ينابيع المودة ميں کتاب مودة القربٰی سے جبير ابن مطعم سے روايت کی ُکُم َب ، َواِنّی ٰاتِرٌک فی ہے کہ  ١۴

ھْلَ◌ بَيْتی ، فی الثّقَلَيْنِ◌ ِک ٰاتَب َربِّ ٰان َوِعتْرَ◌تِی اَ  ٣” : ( اِنّی اُوَشُک اَن اُدْع ٰی فَاُجی ) ِه ٰما“ رسول خدا (ص) نے فرمايا: 
مجھے باليا جائے گا اور ميں لبيک کہوں گا ميں تم ميں دو گراں قدر امانت چھوڑنے ” عنقريب”فَاْنُ◌ظروا َکيْفَ◌ تَحفَظُوْنی 

  واال ہوں ايک اپنے پروردگار کی کتاب جو قرٓان ہے اور دوسری ميرے عترت جو ميرے اہل بيت ہيں،
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۴٣٧، ص ۴ی جمع ہے جس کا معنی بڑے درخت کے ہيں، سائبان، خيمہ اور بڑی چادر (لسان ( ) العرب، ج ک” دوحہ“(۔ ١
  ۔ ( ١٠٩، ص ٣، مستدرک الصحيحين، ج  ١۶، مناقب ابن مغازلی، ص  ١۵۴(۔ مناقب ابن خوارزمی، ص ٢
  ۔ (  ١۴، موّدة القربی، ص  ١٠٢، ص ١(۔ ينابيع المودة، ج ٣

۔ ابن مغازلی نے اپنی سند کے ساته زيد ابن ارقم سے روايت  ١۵۔ ”ميرا کيا پاس و لحاظ رکھتے ہوديکھو ان کے بارے ميں 
کی ہے کہ : پيغمبر اکرم (ص) ٓاخری حج کے موقع پر مکہ مکرمہ سے تشريف الئے اور حجفہ کے تاالب (غدير خم) کے 

اَيُّھَا النٰاسُّ اَسْئَ◌لُُکم َعن ثِقْلَ◌یَّ َکيْفَ◌ “ا: کنارے نزول اجالل فرمايا اور ايک خطبہ پڑھا اور اس کے ضمن ميں فرماي
االْکْبَ◌ُر ِمنْهُ◌ ٰما ِک ٰاتُب هللاِّٰ َسبٌَب طََرفُہُ بِيَِدهللاّٰ َت ٰا عل ٰی َوطََرفُہُ بِاَيْدی تَِضلُّوا ”ُکم فَتََمسَُّکوا بِِہ ، َو اٰل “ َخلَّفْتُ◌ُموني فيِه ٰما ؟

َخُر ِمنْهُ◌ ٰما ِعتْرَ◌تی   “َوااْلٓ
هُ ، اَللٰھُّمَّ ٰاوِل ” لہُ فََعلِیٌّ َمو اْلٰ قَاَل ٰھا َث ”) َمْن ٰوااٰلهُ َوٰعاِد َمْن ٰعاَداهُ ثُمَّ اَخَذ بِيَِد َعلٍی عليہ السالم فََرفَع ٰھا ، َف ٰا قَل: َمن ُکنْتُ◌ َمو ْاٰ

  ١” ( اٰلثاً:
ں گا کہ تم نے ان کے ساته کيا سلوک کيا، ان ميں اے لوگو! ميں تم سے اپنی دو گراں قدر امانت کے بارے ميں سوال کرو”

سے سب سے بڑی کتاب جو قرٓان کريم ہے وه ايسا وسيلہ ہے کہ جس کا ايک گوشہ هللا تعالٰی کے دست قدرت ميں ہے اور 
 دوسرا سرا تمہارے ہاته ميں ہے لٰہذا اس سے تمسک اختيار کرو تو گمراه نہ ہوگے اور دوسرے ميری عترت جو ميرے اہل

  ۔”بيت ہيں
اے خدا! جس جس کا ميں موال اور سرپرست ہوں يہ علی بھی “پھر حضرت علی کا دست مبارک پکڑ کر بلند کرکے فرمايا: 

اس کا ولی اور سرپرست ہے، تو اس کو دوست رکه جو اس کو دوست رکھے اور تو اس سے دشمنی رکه جو اس سے 
  ۔ اس جملہ کو تين مرتبہ فرمايا۔”دشمنی رکھے

نے فرمايا: رسول اکرم (ص) نے عرفہ کے دن اپنی قصوٰی نامی اونٹنی پر  -سليم ابن قيس کا بيان ہے: حضرت علی ۔  ١۶
  سوار ہوکر مسجد خيف ميں جو بات بيان فرمائی تھی وه غدير کے دن فرمائی تھی اور جس

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ (  ١٠۴، ص ١ة، ج ) ينابيع المود ٢٣حديث ( ١۶(۔ مناقب ابن مغازلی، ص ١

اَيُّھَا النٰاسُّ اِنّی ِه ٰما، ااْلکْبَ◌ِر ِمنْهُ◌ ٰما ِکتاُب هللاِّٰ “ُکُم تََرْکُت فی دن ٓاپ کا انتقال ہوا تھا ايک مفصل خطبہ کے درميان فرمايا: 
م ب َف الْخَ◌بيَر َعِھَد اِلَیَّ اَنَّهُ ٰما لَن يَفْتَ◌ِر ٰاق َحّت ٰیَوااْلصْغَ◌ُر ِعتْرَ◌تي اَھْلُ◌ بَيْتي ، َواِنَّ الثَّقَلَيْنِ◌ لَن تَِضلُّوا ٰا م ان تََمسَّکْت◌ُ 

بٰابَّتَيْنِ◌ ” يَِر ٰا د َعلَیَّ الْحَ◌وْضَ◌ َک ٰھاتَيْنِ◌  فَاِنَّ اللَّطی اََحَدهُ ٰما اَقْدَ◌ُم ِمَن ااْلَٓخِر، فَتَمسَُّکوا بِِه ٰما لَن تَِضلُّوا، َو اٰل “اَٰشاَر بِالسَّ
ُموا ِمنْه◌ُ    ١”: ( م َو اٰل تَُخلَّفُوا َعنْهُ◌م َو اٰل تَُعلُِّموھُم ) فَاِنَّھُم اَعْلَ◌ُم ِمنْکُ◌م تُقَدِّ

اے لوگو! ميں تم ميں دو گراں قدر امانت چھوڑے جارہا ہوں اگر ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراه نہ”
يری عترت جو ميرے اہل بيت ہيں، خدائے لطيف و ہوگے ان ميں سب سے بڑی کتاب خدا (قرٓان مجيد) ہے اور چھوٹی م

خبير نے مجه سے عہد کيا ہے کہ يہ دونوں ايک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پر
اور اپنی انگشت شہادت اور درميانی انگلی سے اشاره کرکے فرمايا کہ ان ميں سے ايک دوسرے پر مقدم ” وارد ہوں گے

ا اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہر گز گمراه نہ ہوگے ان کے ٓاگے نہ بڑھو اور نہ ہی ان کو کسی چيز کی ہے لٰہذ
  ۔”تعليم دو کيونکہ وه تم لوگوں سے زياده جاننے والے ہيں

۔ صاحب کتاب نظم در رالسمطين کہتے ہيں: زيد ابن ارقم نے روايت کی ہے کہ حضرت رسول اکرم (ص) نے ٓاخری  ١٧
اِنّی فََرَطُکم َعلَی الْحَ◌وْضِ◌ فَاِنَُّکم تَبَعي َواِنَُّکم تُوَشُکوَن اَن تَِرُدوا َعلَیَّ الْحَ◌وْضَ◌ ”ميں ہماری طرف رخ کرکے فرمايا:  حج

ٰما ِک ٰاتُب هللاِّٰ ، َسبٌَب ااْلکْبَ◌ِر ِمنْهُ◌ “ثِقْلَ◌یَّ َکيْفَ◌ َخلَّفْتُ◌ُمونی فی َن ، َف ٰا قَل: ما الثََّق اٰلِن ؟ ٰاقَل: “ فَاسْئَ◌لُُکم َعن ِه ٰما
  فُہُ بِاَيْدیطََرفُہُ يِبَِد َف ٰا قَم َرُجٌل ِمَن الْمُ◌ ٰھاِجری ُکم ، َوااْلَصَغُر ِعتْرَ◌تي فَتََمسَُّکوا بِِه ٰما ، فََمِن هللاِّٰ َوَطرَ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٢۶، ص ١، غاية المرام، ج  ١٠٩، ص ١، ينابيع المودة، ج  ٨۴(۔ کتاب سليم ابن قيس، ص ١

ْصُ◌ُروا اسْتَ◌قْبَ◌َل قِبْلَ◌تي َواَ ٰجاَب َدعْوَ◌تي فَلْيَ◌سْتَ◌وِص بِِعتْرَ◌تی َخيْراً، َف اٰل تَقْتُ◌لُوھُم َو اٰل تَقْهَ◌ُروھُم َو اٰل تَق
اني  اَن يَِر ٰا د َعلَیَّ الْحَ◌وْضَ◌ َک ٰھاتَيْنِ◌ ، َواَٰشاَر َواِنِّی قَد َسئَلْتُ◌ لَھَُما اللَّطی ) بِالْمُ◌َسبَّحتَيْنِ◌ ، َعنْهُ◌م َف الْخَ◌بيَر ، فَاَع ْطٰ

هُ ٰما لي َعُدوُّ .(    ١ٰانِصُرهُ ٰما لی ٰانِصٌر َو ٰخاِذلُھُما لي ٰخاِذٌل َولِيُّهُ ٰما لي َولٌِی َوَعُدوُّ
پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم ميرے بعد ٓاؤ گے ، تم عنقريب ميرے پاس حوض  )اے لوگو!) (ميں يقينا حوض کوثر

 کوثر پر ٓاؤ گے ميں تم سے اپنی دونوں گراں قدر امانتوں کے بارے ميں سوال کروں گا کہ تم نے ان سے کيسا سلوک کيا؟(
مانتيں کيا ہيں؟ ٓانحضرت (ص) نے پھر مہاجرين ميں سے ايک شخص نے کھڑے ہوکر دريافت کيا: وه دونوں گراں قدر ا

ان ميں سب سے بڑی کتاب خدا (قرٓان کريم) جو ايسا وسيلہ ہے کہ جس کا ايک گوشہ هللا تعالٰی کے دست قدرت ميں “فرمايا 
ہے اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاته ميں ہے ان ميں چھوٹی ميری عترت جو ميرے اہل بيت ہيں لٰہذا ان سے متمسک رہو 

اه نہ ہو، جس نے ميرے قبلہ کو تسليم کيا اور ميری دعوت کو قبول کرليا تو وه ميری عترت اور ميرے اہل بيت کےتاکہ گمر
ساته بھالئی سے پيش ٓائے، ان کوقتل نہ کرنا ان پر ظلم و ستم نہ کرنا ان کے حق ميں کوتاہی نہ کرنا ميں نے ان دونوں کو 

ميرے پاس اس طرح حوض کوثر پر وارد ہوں گے ٓانحضرت (ص) نے  خدائے لطيف و خبير سے طلب کيا ہے يہ دونوں
دونوں تسبيح پڑھنے والی انگليوں سے اشاره فرمايا ان دونوں کا ناصر و مددگار ميرا ناصر و مددگار ہے ان کو دوست 

  رکھنے واال مجھے دوست رکھنے واال ہے ان سے دشمنی رکھنے واال مجه سے دشمنی رکھنے واال ہے۔
  وزی رقم طراز ہيں: حذيفہ ابن اسيد غفاری کا بيان ہے: جب پيغمبر اکرم (ص) ٓاخری حج۔ قند ١٨

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ١۶٨، ص  ٢، جواہر ( العقدين، ج  ١٨٨، ص ١، کنز العمال، ج  ١١۶، ص ١، ينابيع الموّدة، ج  ٢٣٣(۔ نظم در رالسمطين، ص ١

ولُوَن ، َف ٰما اَنْتُ◌م ٰاقئِلُوَن “ لے جاکر فرمايا: سے واپس ٓائے تو منبر کے اوپر تشريف  وٌل واِنَُّکْم َمسْؤُ اُس اِنّی َمْسٔوُ يَا اَيَّھُا النّٰ
 هللاُّٰ َؤاَنَّ اَلَيْسَ◌ تَشْهَ◌ُدوَن اَن اٰل اِ ٰہَل ااِلَّ ”َف ٰا قل:َ ”ٰاقلُوا نَشْهَ◌ُد اِنََّک قَد بَلَّغْتَ◌ َوَجھَدْتَ◌ َونََصحْتَ◌ فََج ٰازَک هللاُّٰ َخيْراً ” ؟

؟ داً َعبْدُ◌هُ َوَرسْولُہُ َؤاَنَّ َجنَّتَہُ َحقٌّ َو ٰانَرهُ َحقٌّ َوالْبَ◌عْثَ◌ بَعْدَ◌ الْمَ◌وْتِ◌ َحقٌّ ٰاقَل: ” بَل ٰی نَشْهَ◌ُد ِب ٰل ِذَک “ٰقالُوا: ” ُمَحمَّ
هُ ثُمَّ قاَل: َن َواَنَا اَو ْلٰ ی بِِھم ِمن اَنْفُ◌ِسِھم ، فَ ”اَللٰھُّمَّ اشْهَ◌د “ َی َواَنَا َموْلَ◌ی الْمُ◌ٔوْمِ◌نی َمو اْلٰ َمن ُکنْتُ◌ اَيُّھَا النٰاسُّ اِنَّ هللاَّٰ َمو اْلٰ

هُ اَللٰھُّمَّ ٰاوِل َمن ٰاواٰلهُ َو ٰعاِد َمن ٰعا ٰا دهُ  وْضٌ◌ اِنّی فََرطُُکم َواِنَُّکم ٰاوِرُدوَن َعلَیَّ الْحَ◌وْضَ◌ حَ ”ثُمَّ قاَل : ِه ” َف ٰه ٰا ذ َعلِیٌّ َمو اْلٰ
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ٍةٔاعْرَ◌ُض ِمن ٰا م بَيْنَ◌ بُصْر ٰی اِ ٰل ی َصن ْا عء فی َن تَِرُدوَن َعلَیَّ َعِن الثَّقَلَيْنِ◌ ، فَانْظُ◌ُروا َکيْفَ◌ َعَدَد  اِن ِمن فِضَّ النُُّجوِم قِد ْحٰ
، َسبٌَب طََرفُہُ بِيَِد هللاِّٰ َو طََرفُہُ بِاَيْدی تُْخلِفُونی فی بَيْتی ، َواِنّی ٰسائِلُُکم حی ُکم ، َوِعتْرَ◌تی اَہْلَ◌ ِه ٰما ، اَلثِّقْلُ◌ ااْلکْبَ◌ُر ِک ٰاتُب هللاِّٰ 

 ١” :( ِر ٰا د َعلَیَّ ) الْحَ◌وْضَ◌ فَاسْتَ◌مْسِ◌ُکوا بِِه ٰما ، َف اٰل تَِضلُّوا ، اِنَّہُ نَبَّٔاَنَِی اللَّطيُف الْخَ◌بيُر اَنَّهُ ٰما لَن يَفْتَ◌ِر ٰاق َحّت ٰی يَ 
ے سوال کيا جائے گا اور تم سے بھی باز پرس ہوگی لٰہذا تم کس بات کے قائل ہو؟ لوگوں نے عرض کيا اے لوگو! مجه س”

کہ ہم اس بات کی گواہی ديتے ہيں کہ ٓاپ نے هللا کی راه ميں تبليغ رسالت کی کوشش فرمائی اور ٓاپ نے اپنے نفس اور 
خير خواہی فرمائی هللا تعالٰی ٓاپ کو جزائے خير عطا دشمن کے ساته جہاد کيا اور لوگوں کو راه راست کی نصيحت اور 

  پھر دريافت فرمايا:” فرمائے
  کيا تم لوگ اس بات کی گواہی ديتے ہو کہ خدائے يکتا کے سوا کوئی معبود نہيں ہے اور محمد هللا کے”

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۶۴، ص ٩، مجمع الزوائد، ج  ١٨٠، ص ٣، معجم کبير، طبرانی، ج  ١١٧، ص ١(۔ ينابيع المودة، ج ١

لوگوں ” بندے اور اس کے رسول ہيں، اس کی جنت حق ہے، اس کی جہنم حق ہے اور موت کے بعد دوباره اُٹھنا حق ہے؟
پھر فرمايا:” اے خدا! تو بھی گواه رہنا“نے عرض کيا: ہاں اس بات کی ہم لوگ گواہی ديتے ہيں۔ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: 

! يقينا خداوند متعال ہمارا موال اور سرپرست ہے اور ميں مومنوں کا موال اور سرپرست ہوں اور ميں مومنين کے اے لوگو“
بھی اس کے موال اور  -نفسوں پر اولی بالتصرف ہوں لٰہذا جس جس کا ميں موال اور سرپرست ہوں يہ علی ابن ابی طالب 

دوستی رکھے اور تو اس سے دشمنی رکه جو اس سے دشمنی سرپرست ہيں، اے خدا! تو اس سے دوستی رکه جو اس سے 
ميں تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود رہوں گا اور تم لوگ بھی ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ”پھر فرمايا: ” رکھے

ہوگے ايسا حوض جو بُصرٰی سے لے کر صنعا تک کے عالقے سے زياده وسيع و عريض ہے اس ميں چاندی کے پيالوں 
  ۔”ٓاسمان کے ستاروں کے برابر ہےکی تعداد 

جب تم لوگ ميرے پاس حوض کوثر پروارد ہو گے تو ميں تم سے دو گراں قدر امانتوں کے بارے ميں سوال کروں گا کہ تم 
نے ان کے ساته کيا معاملہ کيا؟ اب ديکھو تمہارے پاس اس کا کيا جواب موجود ہے؟ اور کيساسلوک کيا ہے؟ بڑی گراں قدر 

خدا (قرٓان کريم) ہے جو ايسا وسيلہ ہے کہ جس کا ايک سرا خداوند متعال کے دست قدرت ميں ہے اور اس کا امانت کتاب 
دوسرا سرا تمہارے ہاته ميں ہے (اور اس کی چھوٹی گراں قدر امانت) ميری عترت جو ميرے اہل بيت ہيں لٰہذا ان دونوں کا 

ے مجھے خبر دی ہے کہ وه دونوں ايک دوسرے سے ہرگز اور دامن پکڑے رہو تاکہ گمراه نہ ہو خدائے لطيف و خبير ن
  ۔”کبھی بھی جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے

۔ حاکم نے مستدرک ميں اپنی سند کے ساته سلمہ ابن کہيل سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابوطفيل سے انہوں  ١٩
بن ارقم کہتے تھے: حضرت رسول اکرم (ص) نے مکہ و مدينہ کے درميان پانچ بڑے نے ابن واثلہ سے سنا ہے کہ زيد ا

درختوں کے نزديک نزول اجالل فرمايا، پھر لوگوں نے درخت کے نيچے سے خار اور خس و خاشاک کو صاف کيا اس 
االئے، موعظہ کے بعد رسول خدا (ص) نماز عصر بجاالئے خطبہ پڑھنے کے ليے کھڑے ہوئے: حمدو ثنائے پروردگار بج

اُس اِنّی ٰتاِرٌک ُکم اَمْرَ◌يْنِ◌ لَن تَِضلُّوا اِِن اتَّبَعْتُ◌ُموهُ ٰما ، “ و نصيحت فرمائی جو کچه چاہتے تھے بيان کيا پھر فرمايا:  اَيُّھَا النّٰ
اٍت ؟ ٰقالُوا بَٰلی ، فَقاَل َوهُ ٰما ِک ٰاتُب هللاِّٰ َواَھْلُ◌ بَيْتي ِعتْرَ◌تي (ثُمَّ ٰقاَل) اَتَعْلَ◌ُموَن اَنّي فی اَْوٰلی بِالْ  ِمنيَن ِمْن اَْنفُِسِھْم ، ثاَٰلَث َمٰرّ ُمؤْ

هُ “ رسول ّهللاٰ (ص)    ١” ( َمْن ُکْنُت َمْو اٰلهُ ) فََعلِیٍّ َمو اْلٰ
اے لوگو! ميں تمہارے درميان دو اہم امانتيں چھوڑ رہا ہوں، اگر ان دونوں اہم امانتوں کی پيروی کروگے تو کبھی بھی ”
۔ پھرفرمايا: ”راه نہ ہوگے، ان ميں سے ايک کتاب خدا (قرٓان کريم) ہے اور دوسری ميری عترت جو ميرے اہل بيت ہيںگم
اس جملہ کی تين مرتبہ ” کيا تمہيں معلوم ہے کہ ميں تمام مومنين کے نفسوں پر اولٰی بالتصرف اور ان کا سرپرست ہوں“

ميں جس جس کے نفس پر اولٰی بالتصرف اور ان کا “نے فرمايا: تکرار کی، سب نے کہا: ہاں، پھر رسول خدا (ص) 
۔ مسند احمد حنبل ميں زيد  ٢٠۔ ”سرپرست ہوں، يہ علی بھی اس اس کے نفس پر اولی بالتصرف اور ان کے سرپرست ہيں

  ابن ثابت سے روايت نقل ہوئی ہے کہ رسول اکرم (ص) نے فرمايا :
اِنّی ٰتاِرٌک فی ) السَّمآِء اِلَی ااْلَْرِض ) ”مْدُ◌وٌد ٰا م بَيْنَ◌ السَّمآِء َوااْلَ◌رْض ( اَو ْاٰ م بَيْنَ◌ ُکم َخلی فَتَيْنِ◌ : ِک ٰاتَب هللاِّٰ ، َحبْلٌ◌ مَ 

  ٢” :( َوِعتْرَ◌تي اَھْلَ◌ بَيْتي ، َواِنَّهُ ٰما لَن يَفْتَ◌ِر ٰاق َحتٰیّ يَِر ٰا د َعلَیَّ الْحَ◌وْض◌َ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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،  ١۶٧، ص ٢( جواہر العقدين، ج  ١۵٠، الصواعق المحرقہ، ص  ١٧، ص ٣، مسند احمد، ج  ١٠٩ص  ٣رک صحيحين، ج (۔ مستد١، 
  ۔ ١١۵، ص ١ينابيع المودة، ج 

  ۔ (  ١١٩، ص ١، ينابيع المودة، ج  ٢٠٩، کتاب الوالية، ابن عقده، ص  ١٨٢، ص ۵(۔ مسند احمد، ج ٢

ر چھوڑنے واال ہوں، ايک کتاب خدا ہے جو رسی کی طرح ٓاسمان اور زمين کے ميں تمہارے درميان دو خليفہ بطور يادگا”
درميان کھنچی ہوئی ہے (يا ٓاسمان اور زمين کے درميان ہے) دوسری ميری عترت جو ميرے اہل بيت ہيں يہ دونوں جب تک

 ۔”ميرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائيں جدا نہ ہوں گے

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  قرٓان اور عترت کو ثقلين کہے جانے کی وجہ تسميہ:
ثاء پر زير اور قاف پر سکون کے ساته،” ثَْقلْ “اس کی وجہ تسميہ ميں مختلف نظريات پائے جاتے ہيں: لغت کے اعتبار سے 

چيز کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے، قرٓان مجيد اور اہل بيت پيغمبر (ص) کو اس اعتبار ے ثقلين کہا اکثر اوزان ميں سنگين 
  جاتا ہے چونکہ ان کا عمل سنگين ہے۔

دونوں (ثاء اور قاف) پر زبر کے ساته گراں قدر چيز اور عمده سامان کے معنی ميں ہے قرٓان اور عترت کو ”ْ ثَقَل“ليکن 
  ر سے کہا جاتا ہے چونکہ ان کی جاللت و منزلت عظيم اور گراں قدر ہے۔اس اعتبا” ثَقَلَينْ “

ابن ابی الحديد کہتے ہيں: جب پيغمبر اکرم (ص) نے خود کو جوار رحمت پروردگار کی طرف انتقال ہونے کے قريب پايا 
رت کو اپنی متاِع جيسے ايک مسافر ايک منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو کتاب خدا (قرٓان) اور عت

حيات اور جاه و حشم کی جگہ قرار ديا اس ليے کہ وه ٓانحضرت (ص) کی مخصوص ترين اشياء تھيں اسی ليے امت کو ان 
  کی سفارش اور وصيت کی۔

عمده سامان کا معنی کيا جائے کيونکہ جاللت و منزلت کے لحاظ ” ثقل“صاحب منھاج البراعة کہتے ہيں: اظہر يہ ہے کہ 
اور گراں قدر ہے۔ يہاں مناسب يہ ہے کہ نہج البالغہ کے خطبات ميں سے ايک خطبہ کی طرف اشاره کيا جائے سے عظيم 

ِع ٰابَد هللاِّٰ اِنَّ ِمن اََحبِّ ِع ٰابَد هللاِّٰ اِلَيْہِ◌ َعبْدٌ◌ اَ ٰعانہَ هللاُّٰ َع ٰلی نَفْسِ◌ِه “۔  ٢١وه خطبہ جس کا ٓاغاز اس عبارت سے ہوتا ہے: 
ن خدا ! هللا کی نگاه ميں سب سے محبوب بنده وه ہے جس کی خدا نے اس کے نفس کے خالف مدد کی ہے بندگا“ ”․․․
: فرمايا ہوئے کراتے دہانی ياد کو لوگوں کی کرنے عمل پر قول کے) ص( اکرم رسول ميں حصے ٓاخری کے خطبہ ”․․․

َف اٰل تَقُولُوا ِب ٰما اٰل تَعْرِ◌فُوَن ، فَاِنَّ اَکْثَ◌َر “ٍ ”ی َمن بَلَِی ِمنّا َولَيْسَ◌ ِب ٰابللٰ  َويَب) ١(  بَِميِّتٍ  َولَيْس◌َ  ِمنّا متَ  اٰ  َمن يَمْوتُ  اِنَّہُ ”
ةَ لَُکم َعلَيْہِ◌ َواَنَا ھُوَ  قَد  ، ااْلَ◌صْغَ◌رِ  الثَّقَلَ  فيُِکمُ  َؤاَتْرُ◌ک ااْلکْبَ◌رِ  بِالثَّقَلِ  ُکم “․الْحَ◌قِّ فِي ٰما تُنْکِ◌ُروَن َواَعْذِ◌ُروا َمَن اٰل ُحجَّ

  ٢(  ․”ٔاَلَم اَعْمَ◌ل فی ) َوَوقَفْتُ◌ُکم َع ٰلی ُحُدوِد الْحَ◌ اٰلِل َوالْحَ◌ ٰارِم ”َرَکزْتُ◌ فيُِکم ٰاريَةَ ااِلی ٰماِن 
 ہو کرتے گمان کيا کرو، قبول ميں بارے کے طاہرين اوالد کی ان کو قول اس کے) ص( النبين خاتم پيغمبر! لوگو اے“ يعنی
ہوتا ہے حاالنکہ ہم ميں سے کوئی مرور زمانہ سے مرده نہيں ہوتا اور اس طرح کيا خيال کرتے ہو ميت واال مرنے ہمارا کہ

اے لوگو! ”۔ ”کہ ہم ميں سے جانے واال بوسيده ہوجاتا ہے حاالنکہ ہم ميں سے کوئی بھی مرور زمانہ سے بوسيده نہيں ہوتا
ميں ہوتا ہے جسے تم نہيں پہچانتے ہو اور جس کے خالف جو تم نہيں جانتے ہو وه نہ کہو، اس ليے کہ بسا اوقات حق اسی 

تمہارے پاس کوئی دليل نہيں ہے، لٰہذا اس کے عذر کو قبول کرلو اور اس کی مذمت نہ کرو جس کے بارے ميں تمہيں کوئی 
  دليل نہ ملی ہو۔ اور وه ميں ہوں، ميں نے تمہيں راه راست

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اور خبردار راه “۔ الَتَحْسَ◌بَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِی َسبِيِل هللاِ ٔاَمْوَ◌اتًا بَل ٔاَحْيَ◌اٌء ِعنْدَ◌ َربِِّہم يُرْزَ◌قُوَن >کی ( طرف اشاره ہے(۔ ٓائہ کريمہ< وَ ١
  ١۶٩خدا ميں قتل ہونے والوں کو مرده خيال نہ کرنا وه زنده ہيں اور اپنے پروردگار کے يہاں رزق پارہے ہيں۔ ٓال عمران، 
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  ۔ (  ٨٧(۔ نہج البالغہ، خطبہ نمبر ٢

کی طرف ہدايت کی اور ميں نے تمہارے ليے عذر کی کوئی راه نہيں چھوڑی ليکن تم نے ميری پيروی نہيں کی۔ کيا ميں 
نے تمہارے درميان ثقل اکبر (قرٓان مجيد) پر عمل نہيں کيا ہے اور کيا ثقل اصغر اپنے اہل بيت کو تمہارے درميان نہيں رکھا

۔ ”، ميں نے تمہارے درميان ايمان کے پرچم کو نصب کرديا ہے اور تمہيں حالل و حرام کے حدود سے ٓاگاه کرديا ہے ہے
شيعہ اماميہ کے اعتقاد کے مطابق عترت قرٓان سے افضل ہے، اور وه لوگ قرٓان کے محافظ و سرپرست ہيں ليکن قرٓان کا 

  ١ہے اور ) تمام لوگ اس کی پيروی اور اقتدا کرتے ہيں ۔ (  اکبر ہونا اس بات کی طرف اشاره ہے کہ قرٓان اصل
عترت بھی اصل ہے اور اس کی تمام لوگ پيروی اور اقتدا “عالمہ خوئی رحمة هللا عليہ شارح نہج البالغہ رقم طراز ہيں: 

  ۔”کرتے ہيں
زه رسالت اور رسالت و واليت اور يہ احتمال بھی پايا جاتا ہے کہ قرٓان کا اکبر سے متصف ہونا اس جہت سے ہے کہ معج

کی سند شرع مبين اور دين اسالم کی اصل و اساس ہے اگر قرٓان نہ ہوتا تو نہ رسالت ہوتی نہ ہی شريعت اور واليت، نہ ہی 
  امن و ايمان ثابت ہوتا لٰہذا بڑے ہونے سے قرٓان توصيف کيا گيا ہے۔
اس بات کا استظہار کيا جائے وه بيان کرتے ہيں کہ ممکن ہے کہ عظيم صحابی (ابو سعيد خدری) کی روايت سے بھی 

َخِر ِک ٰاتَب هللاِّٰ َحبْلٌ◌ َممْدُ◌وٌد ِمَن السَّ  اِنِّي ٰتارٌک “ ۔  ٢٢ ٰمآِء پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: ُکُم الثَّقَلَيْن اََحُدهُ ٰما اَکْبَ◌ُر ِمَن ااْلٓ
يقينا ميں تمہارے درميان ” ٢”: ( فْتَ◌ِر ٰاق َحّت ٰی يَِر ٰا د َعلَیَّ الْحَ◌وْض◌َ فی ) اِلَی ااْلَ◌رْضِ◌ َوِعتْرَ◌تی اَھْلَ◌ بَيْتی ، لَن يَ 

  دو گراں قدر چيزيں چھوڑ کر جارہا ہوں ان ميں سے ايک، دوسر ی سے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٠٣، ص ٢(۔ شرح نہج البالغہ ابن ميثم، ج ١
  ۔ (  ٣١۴، ص ٢ج ، غاية المرام،  ۴۶٠، ص ١(۔ ينابيع المودة، ج ٢

بڑی ہے، (جو بڑی ہے) وه کتاب خدا قرٓان مجيد ہے جو ايسی رسی ہے کہ زمين سے ٓاسمان تک کھنچی ہوئی ہے (اور جو 
چھوٹی ہے) ميری عترت جو ميرے اہل بيت ہيں۔ يہ دونوں ہرگز ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ ميرے 

کی روايت ہے جسے جابر ابن عبد هللا نے بيان  -زياده واضح امام محمد باقر ۔ اس سے ”پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے
  کيا ہے کہ حضرت رسول خدا (ص) نے فرمايا :

اُس اِنّی ٰتاِرٌک فی َر اٰل يَفْتَ◌ِر اٰ “۔  ٢٣ُکُم الثَّقَلَيْنِ◌ ، الثَّقَُل ااَْلَ◌کْبَ◌ر َوالثَّقَُل ااْلَ◌صْغَ◌ر، اِن تَمسَّکْتُ◌م  قِن َحّت ٰی يَِر ٰيا اَيُّھَا النّٰ
لُوا ، فَاِنّی َسٔاَلْتُ◌ هللاَّٰ اللَّطی تُ    فَاُعْطی الْحَ◌وْض◌َ  “․ٰا د َعلَیَّ َف الْخَ◌بی بِِه ٰما لَن تَِضلُّوا َولَن تُبَدِّ

َوَجلَّ ، عَ  هللاِّٰ  ٰاتبُ  کِ  ااْلَ◌کْبَ◌رُ  اَلثَّقَلُ : قلَ  اٰ  فَ  ؟ ااْلَٔصَغرُ  الثَّقَلُ  َوَما ااْلکْبَ◌رُ  الثَّقَلُ  فََما:  لَ  فَقی ) ُکم َوالثَّقَُل ااْلٔصْغَ◌ُر ”زَّ
َوَجلَّ َوطََرٌف بِاَيْدی  ١” : ( ِعتْرَ◌تي اَھْلُ◌ بَيْتي  اے لوگو! يقينا ميں تمہارے درميان دو گراں قدر ”َسبٌَب طََرفُہُ بِيَِد هللاِّٰ َعزَّ

رہو گے، گمراه نہ ہوگے اور ان کو امانتيں چھوڑ رہا ہوں، جب بھی ان سے متمسک رہو گے اور مضبوطی سے پکڑے 
دوسری چيز سے تبديل نہ کرو لٰہذا ميں نے مہربان خدائے لطيف و خيبر سے درخواست کی ہے کہ وه ايک دوسرے سے 

  ۔”جدا نہ ہوں يہاں تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں ، پس خداوند متعال نے مجھے عطا فرمايا
بڑی امانت کتاب خدا قرٓان مجيد ہے جو ايسا “ہے اور چھوٹی امانت کيا ہے؟ فرمايا:  سوال کيا گيا: وه بڑی امانت کون سی

وسيلہ ہے کہ اس کا ايک سرا خداوند متعال کے دست قدرت ميں ہے اور دوسرا سرا تم لوگوں کے ہاته ميں ہے اور چھوٹی 
  ۔”امانت ميری عترت اور ميرے اہل بيت ہيں

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٣٩، ص ٢، غاية المرام، ج  ٩٠صر البصائر، ص (۔مخت١

۔ جو کچه تفسير علی ابن ابراہيم قمی ميں انہوں نے اپنے باپ سے، صفوا ن ابن يحيٰی سے، ابی جارود سے، عمران ابن  ٢۴
ے۔ ميثم سے، مالک ابن حمزه سے انہوں نے ابوذر سے روايت کی ہے، وه جابر کی روايت کی مزيد وضاحت بيان کرتی ہ

نازل ہوئی ” قيامت کے دن جب بعض چہرے سفيد ہوں گے اور بعض چہرے سياه ہوں گے) “١(  ابوذر کہتے ہيں: جب ٓايت
  تو پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا :
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ِة فَاَساْْل◌ُ ” ھُم ٰا م فََعلْتُ◌م بِالثَّقَلَيْنِ◌ ِمن تَِرُد َعلَیَّ اُمَّتي يَوْمَ◌ الْقِ◌ ٰايَمِة َعل ٰی َخمْسِ◌ ٰارٰايٍت: َف ٰاريَةٌ َمَع ِعجْلِ◌ ٰھِذِه ااْلُ◌مَّ
ا ااْلَ◌صْغَ◌ُر َف ٰا عدَ  رء ظُھُوِر ٰان ، َواَمَّ نہُ َو ٓاٰ نہُ َو نَبَذ ْاٰ نہُ ، بَعْدِ◌ی ؟ فَيَقُولُوَن اَّما ااْلکْبَ◌ُر فََحرَّف ْاٰ نہُ َوظَلَم ْاٰ نہُ َواَبْغَ◌ض ْاٰ ی ْاٰ

وا اِلَی النٰارِّ َضمآَْء َن مُ   م اٰ :  لَھُم فَاَقُولُ  ااْلُ◌مَّةِ  ٰھِذهِ  فِرْعَ◌وْن◌ِ  َمعَ  ٰاريَةٌ  َعلَیَّ  تَِردُ  ثَّم◌ُ  ُمِضِمئی ◌ْ ․ْسَودَّةً ُوُجوھُُکمفَاَقُوُل: ُردُّ
ا:  فَيَقُولُونَ  بعْدی؟ ِمن ، بِالثَّقَلَيْن◌ِ  فََعلْتُ◌م نہُ  فَحرَّف ااْلکْبَ◌رُ  اَمَّ ن َوَمزَّق ْاٰ نہُ، ٰخالَف وَ  هُ  ْاٰ ا ْاٰ نہُ َو ااْلَ◌صْغ◌َ  َواَمَّ ُر َف ٰا عَدی ْاٰ

وا َن ُمْسَودَّةً ُوُجوھُُکم نہُ ، فَاَقُوُل ُردُّ  م اٰ :  لَھُم فَاَقُولُ  ااْلُ◌مَّةِ  ٰھِذهِ  ٰساِمِریِّ  َمعَ  ٰاريَةٌ  َعلَیَّ  تَِردُ  ثُمَّ  ُمضْمِ◌ئی َضمآْءَ  النٰارّ  اِلَی ◌ْ ․ٰاقتَل ْاٰ
وا فَيَقُولُو ؟ بَعْدِ◌ي ِمن بِالثَّقَلَيْن◌ِ  فََعلْتُ◌م نہُ فَاَقُوُل ُردُّ نہُ َوَضيَّع ْاٰ اصْغَ◌ُر فََخَذل ْاٰ ا ألَ نہُ َواَمَّ نہُ َو تََرک ْاٰ ا ااْلکْبَ◌ُر فََعَصي ْاٰ َن : اَمَّ

لَ  َمعَ  الثَّديَةِ  ِذی ٰاريَةٌ  َعلَیَّ  تَِردُ  ثُمَّ  ُمضْمِ◌ئی َضمآْءَ  ◌ْ ․اِلَی النَّاِر َن ُمْسَودَّةً ُوُجوھُُکم َوٓاِخِرِھم َواَسْئَ◌لُھُم ٰا م فََعلْتُ◌م  ٰاوِرجِ  الْخ◌َ  اَوَّ
نہُ  ا األَصْغَ◌ُر َف ٰا قتَل ْاٰ ن ِمنْہُ◌ َواَمَّ نہُ َو بَِرئ ْاٰ ا ااْلکْبَ◌ر فََمَزق ْاٰ   َو بَعْدی بِالثَّقَلَيْنِ◌ ِمن فَيَقُولُوَن اَمَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٠۶(۔سوره ٓال عمران، ٓايت ١

نہُ  قَتَل ◌ْ ․وھُُکمَن ُمْسَودَّةً ُوجُ  وا فَاَقْولُ  ْاٰ لی الْغُ◌رِّ  ٰاقِئدِ  وَ  نَ  َوَوِصیِّ  نَ  ُمضْمِ◌ئی َضمآْءَ  النٰارِّ  اِلَی ُردُّ الْمُ◌سْلِ◌می َسيِّدِ  وَ  نَ  الْمُ◌َحجَّ
ا مِ  بِالثَّقَلَيْن◌ِ  فََعلْتُ◌م م اٰ  لَھُم فَاَقُولُ  ، نَ  الْمُ◌تَّقی ممِ  اٰ  اِ  َمعَ  ٰاريَةٌ  َعلَیَّ  تَِردُ  ثُمَّ  ن بَعْدِ◌ی ؟ َرُسوِل َربِّ ال ْاٰ علَمی فَيَقُولُوَن: اَمَّ

ن نہُ َو نََصر ْاٰ نہُ َوُزر ْاٰ نہُ و ٰاولَي ْاٰ ا ااْلَ◌صْغَ◌ُر فَاَحْبَ◌ب ْاٰ نہُ ، َواَمَّ نہُ َواَطَع ْاٰ ةً ُوُجوھَُکمااْلکْبَ◌ُر فَاتَّبَع ْاٰ  ◌ْ ․ہُ َحّت ٰی َن ُمبْيَ◌ضَّ
ِ (ص) < يَوْمَ◌ تَبْيَ◌ضُّ ُوُجوهٌ َوتَسْوَ◌دُّ ُردُّ  فَاَقُولُ  ، مئُنا اٰ  دِ  ِھم ءَّ َمرْوِ◌يّی قَْت فی اُْھری ثُمَّ تَلٰی َرُسوُل ّهللاٰ ُوُجوهٌ وا اِلَی الْجَ◌نَِّة َروٓاٰ

ا الَِّذيَن اسْوَ◌دَّت ُوُجوہُہُم ٔاََکفَرْتُ◌م بَعْدَ◌ إِيَمانُِکم فَُذوقُوا الْعَ◌َذاَب بَِما ُکنْتُ◌م تَکْفُ◌ُرونَ  ا الَِّذيَن ابْيَ◌ضَّت ُوُجوہُہُم فَفِی  فَٔاَمَّ َؤاَمَّ
   ١(  ․>” َرحْمَ◌ِة هللاِ ہُم ) فِيہَا َخالُِدوَن 

  نازل ہوئی تو حضرت رسول اکرم (ص) نے فرمايا: ١٠۶ نمبر ٓايت کی عمران ٓال سورئہ جب
ے گوسالہ (بچھڑے) کا ہوگا ان(پہال َعلم ميری اس امت ک ١ميری امت بروز محشر پانچ علم لے کر ميرے پاس پہنچے گی : 

سے دو گراں قدر امانتوں کے بارے ميں سوال کروں گا؟ تو وه کہيں گے: ليکن جوان ميں سے بڑی امانت کتاب خدا تھی اس
کی ہم نے تحريف کی تھی اور اس کو پس پشت ڈال ديا تھا (اس پر عمل نہيں کيا) ليکن جو چھوٹی امانت عترت تھی اس کو 

بغض و حسد کا نشانہ بنايا اور اس پر ظلم و ستم کيا تھا، لٰہذا ميں کہوں گا : روسياه اور پياسے ہوکر جہنم  اپنی دشمنی اور
(پھر ميرے پاس ميری اس امت کے فرعون کا دوسرا علم وارد ہوگا، پھر ان سے دو گراں قدر امانت  ٢کی طرف چلے جاؤ۔ 

  ساته کيسا سلوک کيا؟ تو وه کہيںکے بارے ميں سوال کروں گا کہ تم نے ميرے بعد ان کے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣۴۶، ص ٢، غاية المرام، ج  ۴٧۴، ص ١، تفسير برہان، ج  ١٠٩، ص ١(۔تفسير قمی، ج ١

گے: ليکن جو ان ميں سے بڑی امانت کتاب خدا تھی اسے ہم نے بدل ڈاال اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کرکے اس کے برخالف 
چھوٹی امانت عترت تھی اس سے لڑائی اور دشمنی کی تھی، تو ميں ان سے کہوں گا: روسياه اور نہايت  عمل کيا، ليکن جو

  تشنگی کے عالم ميں جہنم کی طرف چلے جاؤ۔
(اس کے بعد ميرے پاس ميری اس امت کے سامری کا تيسرا علم وارد ہوگا، پھر ميں ان سے سوال کروں گا کہ تم نے ان  ٣

وں کے ساته کيا سلوک کيا؟ وه لوگ کہيں گے: ليکن جوان ميں سے بڑی امانت (قرٓان) تھی اس کی دونوں گراں قدر امانت
نافرمانی کی تھی اسے پس پشت ڈال ديا تھا اسے چھوڑ ديا تھا اور جو چھوٹی امانت (عترت) تھی اس کو ذليل و رسوا کيا تھا

  ميں جہنم کی طرف بھيجوں گا۔اسے ضايع کرديا تھا پھر انہيں بھی روسياه اور تشنگی کے عالم 
اس کے بعد ميرے پاس اس امت کا چوتھا علم تمام خوارج کی ہمراہی ميں وارد ہوگا ان ميں اول سے ٓاخر تک کی ہر ( ۴

ايک فرد سے دريافت کروں گا: تم نے ميرے بعد ان دو گراں قدر امانتوں کے ساته کيسا سلوک کيا؟ وه کہيں گے: ليکن جو 
انت کتاب خدا تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کيا اس سے بيزار ہوگئے تھے کناره کشی کی تھی ليکن ان ميں ان ميں سے بڑی ام

سے جو چھوٹی امانت (عترت) تھی ان سے لڑے اور ان سب کو قتل کيا تھا پھر انہيں بھی روسياہی اور تشنگی کے عالم ميں
  جہنم کی طرف بھيجوں گا۔

کا پرچم وارد ہوگا، پھر -سيد الوصيين قائد غّر المحجلين حضرت علی ابن ابی طالب پھر (سب سے ٓاخر ميں) امام المتقين،( ۵
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ان سے بھی سوال کروں گا کہ ميرے بعد ان دونوں گراں قدر امانتوں کے ساته کيسا سلوک کيا؟ وه کہيں گے: ليکن جو ان 
اس کی اطاعت کی تھی ليکن جو ان ميں سے بڑی امانت کتاب خدا تھی اس کی پيروی کی اور اس کے احکام پر عمل کيا 

ميں سے چھوٹی امانت (عترت) تھی ان سے محبت کرتے تھے ان کو اپنا سرپرست قرار ديا، ان کی زيارت کی ان کی 
نصرت و مدد کی يہاں تک کہ ہم نے اپنے خون کا ٓاخری قطره ان کی نصرت ميں قربان کرديا تھا، پھر ميں ان سے کہوں 

  وکر نورانی اور سفيد چہروں کے ساته جنت ميں چلے جاؤ۔گا:حوض کوثر سے سيراب ہ
قيامت کے دن بعض چہرے سفيد اور نورانی ہوں “اس کے بعد حضرت رسول اکرم (ص) نے اسی ٓايت کی تالوت فرمائی: 

  ۔”گے
و طہارت ان روايات سے نتيجہ اخذ ہوتا ہے کہ :ريسمان اٰلہی سے متمسک رہنا خواه وه قرٓان مجيد ہو يا اہل بيت عصمت 

عليہم السالم ہوں اختالفات رفع کرنے کے ليے بہت قوی عامل ہيں جو دنيا ميں ملتوں کے درميان اور امتوں کے مابين 
مادی، معنوی، اعتقادی، اخالقی دنيا اور ٓاخرت کے متعلق رونما ہوتے ہيں۔ اب اس سلسلے ميں چند ٓايات کی طرف اشاره 

  کرتے ہيں :
  )١َعلَيْکَ◌ الْکِ◌تَاَب إِالَّ لِتُبَيَِّن لَہُم الَِّذی اخْتَ◌لَفُوا فِيِہ َوہًُدی َوَرحْمَ◌ةً لِقَوْمٍ◌ يُؤْمِ◌نُوَن > : )> (َوَما ٔاَنَزلْنَ◌ا  ١
اور ہم نے ٓاپ پر کتاب (قرٓان کريم) صرف اس ليے نازل کی ہے کہ ٓاپ ان مسائل کی وضاحت کرديں جن ميں يہ اختالف ”

و معاد، حالل و حرام سے مربوط ہيں) اور يہ کتاب صاحبان ايمان کے ليے مجسمہ ہدايت  کيے ہوئے ہيں (وه امور جو مبدأ 
ِ فَقَد ہُِدَی ) إِ ٢۔ ”اور رحمت ہے لَی > (َوَکيْفَ◌ تَکْفُ◌ُروَن َؤاَنْتُ◌م تُتْلَ◌ی َعلَيْکُ◌م آيَاُت هللاِ َوفِيُکم َرُسولُہُ َوَمن يَعْتَ◌ِصم بِا

  ٢ِصَراٍط ُمسْتَ◌قِيٍم> : ( 
تم لوگ کس طرح کافر ہوجاؤ گے جب کہ تمہارے سامنے ٓايات اٰلہيہ کی تالوت ہورہی ہے اور تمہارے درميان رسول  اور”

۔ ”(پيغمبر اکرم (ص)) موجود ہے اور جو خدا سے وابستہ ہوجائے سمجھو کہ اسے سيدھے راستہ کی ہدايت کردی گئی
کے ليے تمام مقتضی ايمان کے اسباب اور کفر کے مواقع  انکار اور اظہار تعجب ان کے کفر کی وجہ سے ہے حاالنکہ ان

  جمع ہوگئے تھے۔ خداوند متعال کی ٓايات اور نشانياں هللا کی معرفت کے ليے قوی ترين 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶۴(۔سوره نحل، ٓايت ١
  ۔ (  ١٠١(۔سوره ٓال عمران، ٓايت ٢

مقدس وجود جو تمام کا تمام نور اور ہدايت کا حامل ہے ان کے درميان عامل ہے، اس کے عالوه پيغمبر اکرم (ص) کا 
موجود تھا، اس بنا پر جو شخص ان کے دين سے متمسک ہو اور تمام امور ميں ان سے التجا کرے تو يقينا وه راه راست کی 

لُہُ>اس بات کو گوش گزار کر رہا ہے کہ تمہيں طرف ہدايت پاگيا ہے۔ جملٔہ < َؤاَنْتُ◌م تُتْلَ◌ی َعلَيْکُ◌م آيَاُت هللاِ َوفِيُکم َرُسو
کتاب اٰلہی کی تالوت اور اس ميں تدبر و تفکر کی طاقت موجود تھی اور ان امور ميں جو تم پر مخفی تھے رسول خدا کی 

  طرف رجوع کرنے يا ان امور ميں بھی جو يہودی لوگ تمہيں ياد دالتے تھے،
الف نہيں ہے اور نہ ہی ) اختالف ہوسکتا ہے اور اس وادی پر چلنے والے سے مراد: وہی راستہ ہے کہ جس ميں اخت اور

> (َولَقَد آتَيْنَ◌ا ُموَسی الْکِ◌تَاَب فَاخْتُ◌لَِف فِيِہ َولَواْلََکلَِمةٌ َسبَقَت ِمن َربَِّک لَقُِضَی ٣ ١افراد کبھی بھی گمراه نہيں ہوں گے۔ ( 
اور يقينا ہم نے موسی کو کتاب دی تو اس ميں بھی اختالف پيدا کرديا گيا اور ” ٢ٍب > ( بَيْنَ◌ہُم َوإِنَّہُم ) لَفِی َشکٍّ ِمنْہُ◌ ُمِري

اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے بات نہ ہوگئی ہوتی تو ان کے درميان فيصلہ کرديا جاتا اور يہ لوگ اس عذاب 
  ۔”کی طرف سے شک ميں پڑے ہوئے ہيں
کو کتاب (توريت) دی تو ان کی قوم کے درميان  -س وقت ہم نے حضرت موسٰی جملہ ولقد ٓاتينا موسی الکتاب: يعنی: ج

 اختالف ہوگيا تھا، بعض ايمان الئے اور بعض نے کفر اختيار کيا، جس طرح ان لوگوں نے قرٓان ميں بھی اختالف ايجاد کيا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سے روايت ہوئی ہے کہ حضرت نے فرمايا: ۔۔۔۔۔۔۔-۔ روضہ کافی ميں امام محمد باقر  ٢۵

  ۔ ( ٣۶۵، ص ٣(۔تفسير الميزان، ج ١
  ۔ (  ١١٠(۔ سورئہ ہود، ٓايت ٢

م بِِہ َحّت ٰی اِخْتَ◌لَفُوا َکَما اخْتَ◌لََف ٰھِذِه ااْلُ◌مَّةُ فی الْکِ◌ ٰاتِب َوَسيَخْتَ◌لِفُوَن فی الْکِ◌ ٰاتِب الَّذی َمع ال ْاٰ قئِِم عليہ ھِ ”
نقَھُم:ْ يُنْکِ◌ُرهُ ٰانٌس ِمنْهُ◌م فَيُقَدِّ    لسالم الَّذی ئَاتی“ ُمھُم فَيَضْرِ◌ُب اَع ْاٰ
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ميں اختالف کيا اور عنقريب اس قرٓان ميں بھی اختالف ” قرٓان“يہوديوں نے)اختالف کيا جس طرح اس امت نے کتاب ) ”
حضرت  اسے لے کر ٓائيں گے، يہاں تک کہ اس کا بعض لوگ انکار کريں گے پھر -کريں گے جب حضرت قائم ٓال محمد 

  ۔”(اتمام حّجت کے بعد) ان کی گردنوں کو کاٹ ديں گے
کے بعد توريت ميں يہوديوں کے اختالف کی طرف اشاره کيا گيا ہے۔ قرٓان کريم ميں هللا  -ٓائہ کريمہ کے اس فقره ميں موسی 

مر ہے ليکن ان کا تبارک وتعالٰی نے لوگوں کے دنيوی امور ميں اختالف کو متعدد مرتبہ ذکر کيا ہے جو ايک فطری ا
اختالف جو ظلم اور تجاوز کے عالوه ہے وه بھی علم و يقين کی وجہ سے تھا اس کا کوئی منشا نہيں پايا جاتا، هللا تعالٰی 

) (اور اہل کتاب نے ٢ ) (سارے انسان فطرتاً ايک امت تھے پھر سب ٓاپس ميں الگ الگ ہوگئے)۔ فرماتا ہے:١(  فرماتا ہے:
  ٣(  ی جھگڑا شروع کيا ہے صرف ٓاپس کی شرارتوں کی بنا ) پر) فرماتا ہے:علم ٓانے کے بعد ہ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩(۔ سورئہ يونس، ٓايت ١
  ۔ ( ١٩(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٢
  ۔ (  ٢١٣(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٣

ور ڈرانے والے انبياء بھيجے اور ان کے )فطری اعتبار سے) (سارے انسان ايک قوم تھے پھر هللا نے بشارت دينے والے ا
ساته برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختالفات کا فيصلہ کريں اور اصل اختالف انہيں لوگوں نے کيا ہے جنہيں کتاب 

  مل گئی ہے اور ان پر ٓايات واضح ہوگئيں صرف بغاوت اور تعدی و تجاوز کی بنا پر)۔
کہ : جنہوں نے اختالف ايجاد کيا باوجوديکہ انبيائے اٰلہی نے ان کے ليے دين کو واضح  مذکوره ٓايات سے يہ استفاده ہوتا ہے

  و روشن طور پر بيان فرما ديا ہے، جان بوجه کر تعدی اور ظلم و ستم کی وجہ سے اختالف کيا ہے۔
يں اجر و ثواب عطا کرے اور هللا تبارک و تعالٰی نے ايسا مقدر فرمايا ہے کہ ہر وه عمل جو لوگ انجام ديتے ہيں اس کا انہ

يہی تقاضا کرتا ہے کہ هللا تعالٰی جس ميں وه اختالف کرتے ہيں اسی اختالف ميں حکم اور فيصلہ کرے ليکن حکمت اٰلہی کا 
تقاضا يہ ہے کہ وه بھی روئے زمين پر لطف اندوز ہوں تاکہ قيامت اور ان کی دنيا ٓاباد ہو اور اپنے ليے زاد ٓاخرت مہيا 

زمين ميں تمہارے ليے ايک مدت تک ٹھکانا ) “١يسا کہ فرمايا: < َولَُکم فِی ااْلَٔرْضِ◌ ُمسْتَ◌قَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَی ِحيٍن> ( کريں، ج
  ۔”اور سامان زندگانی ہے

ان دونوں قضاو قدر کا تقاضا يہ ہے کہ جن لوگوں نے دين اٰلہی اور کتاب خدا (قرٓان) ميں تعدی اور ظلم و ستم کی وجہ سے 
  ٢ختالف ايجاد کيا ہے ان کا عذاب قيامت کے دن تک ملتوی ) کرديا جائے۔ ( ا
ا  ۴ ُموَک فِيَما َشَجَر بَيْنَ◌ہُم ثُمَّ اليَِجُدوا فِی ٔاَنفُِسِہم َحَرًجا ِممَّ ٣) قََضيْتَ◌ َويَُسلُِّموا تَسْلِ◌يًما> ( > (فاَلََوَربَِّک الَيُؤْمِ◌نُوَن َحتَّی يَُحکِّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۴(۔ سورئہ اعراف، ٓايت ١
  ۔ ( ۴۵، ص ١(۔ الميزان، ج ٢
  ۔ (  ۶۵(۔ سورئہ نساء، آيت ٣

پس ٓاپ کے پروردگار کی قسم! کہ يہ ہرگز صاحِب ايمان نہ بن سکيں گے جب تک ٓاپ کو اپنے اختالفات ميں َحَکم نہ بنائيں”
ی تنگی کا احساس نہ کريں اور ٓاپ کے فيصلہ کے سامنے سراپا اور پھر جب ٓاپ فيصلہ کرديں تو اپنے دل ميں کسی طرح ک

سے روايت نقل ہوئی ہے کہ ٓاپ نے فرمايا: يقينا خداوند متعال نے  -کافی ميں حضرت امام محمد باقر ( ٢۶۔ ”تسليم ہوجائيں 
داً (ص) الٰ  کو اپنی کتاب کی اس ٓايت ميں مورد خطاب قرار ديا ٰا م َت ٰا عقُدوا َعلَيْہ◌ِ  -امير المومنين  ٰاقَل :  لَئِن ٔاَ ٰا مَت هللاُّٰ ُمَحمَّ

وا ٰھَذا ااْلَ◌مْرَ◌ فی بنی ہاشٍم ثُمَّ اٰل يَِجُدوا فی اَنْفُ◌ِسِھم َحَرج  ١”( اً فی ) ماً فی ٰا م قََضيْتُ◌ َعلَيْهِ◌م ِمَن الْقَ◌تْلِ◌ اَِو يَُردُّ
  الْعَ◌فْوِ◌ َويُِسلُِّمو ا تَسْلی

ميں عہد و پيمان کيا تھا يہ تھا اگر هللا تعالٰی اپنے پيغمبر کو مار دے تو اس امر (رسالت و فرمايا: جو کچه اس کے بارے ”
امامت کو بنی ہاشم ميں نہ ٓانے ديں گے پھر اس سے اپنے نفسوں ميں کوئی تنگی نہ پائيں گے اس امر ميں کہ جو تو نے ان 

  ۔”رے حکم کو مکمل طور پر تسليم کريںکے بارے ميں فيصلہ کرديا ہے قتل يا عفو کرنے کا اور يہ کہ تي
  ٢(  ․ :و قولہ تعالٰی 

 کسی ميں ٓاپس اگر پھر ہيں سے ميں تمہيں جو کرو اطاعت کی امر صاحباِن اور رسول کرو اطاعت کی هللا! والو ايمان اے”
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پر ايمان رکھنے والے ) قيامت( ٓاخرت روز اور هللا تم اگر پلٹادو طرف کی رسول اور خدا اسے تو ہوجائے اختالف ميں بات
  ہو يہی تمہارے حق ميں خير اور انجام کے اعتبار سے بہترين

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۵٨، ص ٢، تفسير برہان، ج  ٣٩١، ص ١(۔اصول کافی، ج ١
  ۔ (  ۵٩(۔ سورئہ نساء، آيت ٢

می مسائل ميں سے يعنی مسئلہ قيامت اور واقعی ۔ يہ ٓائہ کريمہ اور چند بعد والی دوسری ٓايات ايک اہم ترين اسال”بات ہے
  اماموں کی راه کو مختلف دينی اور سماجی مسائل کے بارے ميں معين کرتی ہے۔

سب سے پہلے جو لوگ ايمان الئے انہيں حکم ديتا ہے کہ هللا تبارک و تعالٰی کی اطاعت کريں يہ ظاہر ہے کہ ايک باايمان 
ردگار تک اختتام پذير ہوں اور ہر قسم کی رہبری اور قيادت اس کی ذات پاک سے فرد کے ليے تمام اطاعتيں اطاعت پرو

نشٔاة پاتی ہو اور اسی کے تابع فرماں ہو چونکہ جہان ہستی کا حاکم اور تکوينی (تخليقی) مالک خداوند سبحان ہے اور ہر 
  )١) ․ طرح کی حاکميت اور مالکيت بھی اسی کے حکم سے ہونی چاہيے:

لے ميں پيغمبر اکرم (ص) کی پيروی کا حکم ديتا ہے وه پيغمبر (ص) جو معصوم ہے اور کبھی بھی ہوا و مرح والے بعد
  ․ ہوس کی بنا پر کالم نہيں کرتا۔ ايسا پيغمبر جو لوگوں کے درميان خدا کا نمائنده ہے اور اس کا قول خدا کا قول ہے :

ہے اس بنا پر خداوند متعال کی ) اطاعت اس کی خالقيت اور  کيا عطا انہيں نے تعالیٰ  هللا کو منصب اور موقعيت اس) ٢
حاکميت کی ذات کے تقاضے کے مطابق ہے، ليکن پيغمبر اکرم (ص) کی اطاعت هللا تعالٰی کے حکم سے ہے۔ دوسری تعبير 

” اطيعوا“ٓايت ميں  ميں يوں کہا جائے کہ هللا تعالٰی واجب االطاعت بالذات ہے پيغمبر واجب االطاعت بالغير ہيں اور شايد اس
 کا اطاعت کی االمر اولو ميں مرحلے تيسرے< ․کی تکرار اسی موضوع کی طرف اشاره ہو کہ فرمايا:و اطيعوا الرسول

  ٣(  ہے۔ محافظ دنياکا و دين کے لوگوں اور نکال سے درميان)  کے معاشره اسالمی جو ہے ديتا حکم
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٩(۔ سورئہ نساء، آيت ١
  ۔ (۵(۔سورئہ نجم، ٓايت ١
  ۔ (  ۴٣۵، ص ٣(۔ تفسير نمونہ، ج ٢

اس سلسلے ميں کہ اولو االمر کون لوگ ہيں؟ مفسرين کے درميان بہت سے مختلف نظريات پائے جاتے ہيں، ان سب کی 
االمر کو معادن وحی و قرٓان سے ذکر وضاحت کو اگر مّدنظر رکھا جائے تو اس کتاب کے دائره سے خارج ہے، ہم اولو 

۔ تفسير  ٢٧ہونے والی ٓايات و روايات جو سب کے ليے تسکين بخش اور مومنين کے قلوب کو نورانی بنانے والی ہے۔ 
کے متعلق دريافت کيا، تو فرمايا : )  سے ٓايۂ  -عياشی ميں جابر جعفی سے روايت نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے امام محمد باقر 

سے  -۔ ابن شہر ٓاشوب نے حسن ابن صالح سے روايت کی ہے کہ امام جعفر صادق  ٢٨ ١۔ ( ”ے مراد اوصياء ہيںاس س”
ِ (ص) “اس مذکوره ٓايت کے بارے ميں ، ميں نے دريافت کيا تو فرمايا:  اہل بيت رسول ) “٢” ( االئِمَّةُ ِمْن اِھل بَيت رسوِل ّهللاٰ

  “خدا (ص) کے ائمہ مراد ہيں۔
سے نقل کی ہے اور وہاں يہ فقره ذکر ہوا ہے  -عليہ الرحمہ نے اس جيسی حديث ابو بصير سے امام محمد باقر  شيخ صدوق

  “األئِمَّةُ ِمن ُولِد َعلِیٍّ َو ٰافِطَمةَ اِل ٰی اَن تَقُوَم الّساَعةُ: “کہ حضرت نے فرمايا: 
۔ مشہور و معروف اسالمی مفسر  ٢٩ ٣۔ ( ”مراد ہيںاس سے روز قيامت تک اوالد علی و فاطمہ عليہما السالم سے ائمہ ) ”

اور ائمٔہ اہل بيت کے حق  -ئه ق) تفسير بحر المحيط ميں رقم طراز ہيں کہ يہ ٓايت علی  ٧۵۶ابو حيان اندلسی مغربی (متوفی 
  ۴ميں نازل ) ہوئی ہے۔ ( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ) ۔ ۵٢(حديث  ٣٠٠، ص  ٢٣) بحار ( ج  ١١٧حديث ( ١۴۵، ص ٣برہان، ج  ) تفسير ١۶٩(حديث  ۴٠٧، ص ١(۔ تفسير عياشی، ج ١
  ۔ ( ٢٠، ص ٣(۔ مناقب ابن شہر ٓاشوب ج ٢
  ( ١٠(حديث  ١۴١، ص ٣) تفسير البرہان، ج ٨(حديث  ٢٢، ص ١(۔ کمال الدين، ج ٣) 
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  ۔تفسير بحر المحيط۔ ( (۴

ابن عبدهللا انصاری سے روايت کی ہے کہ جب خداوند  ۔ تفسير برہان ميں شيخ صدوق نے اپنے اسناد کے ساته جابر ٣٠
نازل فرمائی تو ميں نے عرض کيا: اے هللا کے رسول! خدا اور اس کے  متعال نے اپنے پيغمبر حضرت محمد (ص) پر ٓايۂ 

کے رسول کی معرفت حاصل کرلی، پس اولو االمر کون سے افراد ہيں کہ هللا تعالٰی نے ان کی اطاعت کو ٓاپ کی اطاعت 
لُھُم َعلیُّ بن ابی طالٍِب ، ثُمَّ ”ساته قرار ديا ہے؟ تو ٓانحضرت نے فرمايا :  ھُْم ُخلفائی يا جابِر وائمَّةُ المْسلميَن ِمن بَعدی : اَوَّ

ُد بُن علٍی المعرُوُف فی التّوراة بِالباقِر،  ستدرُکہُ يا تَہُ فاقرٔاه ِمنّی السَّالَم ، ثُمَّ الَحَسُن، ثُمَّ اْلُحَسْيُن ، ثُمَّ َعلیِّ بُن اْلُحَسْيُن ، ثُمَّ محمَّ
ٌد بُن َعلٍی ، ثُمَّ  ٍد ، ثُمَّ  الصادُق جعفُر بن محّمٍد ، ثُمَّ مُوسٰی بن َجعفٍر ، ثُمَّ جابُِر ، فَاِذا لقی َعلی بُن مُوسٰی، ثُمَّ محمَّ َعلیٌّ بُن محمَّ

ِہ َوبقيَّتُہُ فی ِعباِدِه ، ابُن الَحَسن بن َعلٍی ، ذاَک الذی يَفتَُح (محّمٌد) َوَکنِيّی هللاَّٰ تعال ٰی اْلَحَسُن بُن َعلیٍّ ، ثُمَّ َسميّی حجة ّهللاٰ فی ارضِ 
ِل باماَمتِِہ اال َمن ذکُرهُ َعل ٰی يََديِہ مشاِرَق االرِض َومغاِربھا ، ذاَک الَّذی يَغيُب َعن شيعتِِہ َواَوليآئِہ غيبَةً ال يثبُت فيِہ َعلَی القو

 بِالنّبوةِ  ای“ ؟فَقالَ  غيبتِہِ  فی بِہِ  ااِلنتِفاع لِشيعتِہِ  يَقَعُ  فَھَل هللاِّٰ  َرُسولَ  يا لَہُ  فَقُلتُ : جابر قال بََعثنی َوالَّذی “◌ِ ․تَحَن هللاّٰ قَلبہُ لاليماناِم
ِ ،  َوان بالشَّمسِ  النّاسِ  کانتفاعِ  غيبتہِ  فی بِِواليتِہِ  َوينتفعُونَ  بِنوِرهِ  يستَضيئُونَ  انّھم تَجالٰھّا ) َسحاٌب ، يا جابُر ھذا ِمن َمکنُوِن سرِّ ّهللاٰ

ِ فاکتمہُ االََّعن اہلِِہ  اے جابر ! وه ميرے خلفاء و اوصياء اور مسلمانوں کے امام ہوں گے، ان ميں ” ١” : ( َومخزوِن ِعلِم ّهللاٰ
  سے اول علی ابن ابی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣۴، ص ٣) تفسير برہان، ج ٣(حديث،  ٢۵٣، ص ١(۔ کمال الدين، ج ١

طالب ، پھر حسن، پھر حسين، پھر علی ابن الحسين، پھر محمد ابن علی کہ جن کا نام توريت ميں باقر مشہور ہے، اے جابر! 
  تم عنقريب ان کو پاؤ گے جب تم ان سے مالقات کرنا تو ان کو ميرا سالم کہنا، پھر جعفر ابن محمد

وسی ابن جعفر، پھر علی ابن موسی، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی ہوں گے، ان الصادق، پھر م
کے بعد ميرے ہم نام (محمد) اور ميری ہم کنيت حّجت خدا ، بقية هللا روئے زمين ميں هللا کے بندوں کے درميان حسن ابن 

  علی عليہم السالم کے فرزند ہوں گے۔
ہ هللا تبارک و تعالٰی ان کے دست مبارک سے زمين کے تمام مشرق و مغرب کو کاميابی و کامرانی عطا وه ايسی فرد ہيں ک

فرمائے گا۔ وه وہی بزرگوار ہيں جو اپنے شيعوں اور چاہنے والوں کی نظروں سے ايک عرصہ تک غائب ہوجائيں گے ٓاپ 
جس کے قلب کا امتحان هللا تعالٰی نے ايمان کے ذريعے کی امت ميں سے وه لوگ اپنے عقيدٔه امامت پر ثابت قدم رہيں گے کہ

لے ليا ہوگا۔ جابر نے عرض کيا: اے رسول خدا! کيا حضرت کے شيعوں کو ان کی غيبت کے زمانہ ميں کوئی فائده حاصل 
 قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت (و رسالت) کے ساته مبعوث کيا! وه“ہوگا؟ تو ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: ہاں 

لوگ ٓاپ کی غيبت ميں ٓاپ کی واليت کے نور کی ضو سے اسی طرح فائده اٹھائيں گے جس طرح سورج بادل کو چھپاليتا 
  ہے تو لوگ سورج کی روشنی سے فائده اٹھاتے ہيں۔

ہل کے اے جابر! يہ بات هللا تعالٰی کے راز ميں پوشيده ہے، علم اٰلہی کے خزانہ ميں مخفی ہے، لٰہذا (اس راز کو) اس کے ا
۔ اہل سنت کے مشہور و معروف علماء ميں سے شيخ سليمان حنفی قندوزی نے اپنی  ٣١۔ ”سوا دوسروں سے پوشيده رکھو

کتاب ينابيع المودة ميں کتاب مناقب سے سليم ابن قيس ھاللی سے روايت نقل کی ہے کہ ايک دن ايک شخص امير المومنين 
ر دريافت کيا: وه کون سی مختصر شے ہے کہ جس کی وجہ سے بنده کی خدمت بابرکت ميں حاضر ہوا او -حضرت علی 

مومنين ميں شامل ہوجاتا ہے؟ اور وه کون سی مختصر شے ہے کہ جس کی وجہ سے بنده کافروں يا گمراہوں ميں شامل 
ٰن ی مايَکُوُن بِِہ  اّما ٔاد”نے فرمايا: جب تم نے سوال کر ہی ليا ہے تو جواب کو سنواور سمجھو :  -ہوجاتا ہے؟ تو امام علی 

فَہُ نَبِيَّہُ (ص) فَيُ  لَہُ بِالطّاَعِة َو يَُعرِّ فَہُ هللاّٰ تبارَک َو تَعال ٰی نَفسہ فَيُقِرَّ فَہُ اِماَمہُ َوحجتہُ فی الْعَ◌بْدُ◌ مٔوِمناً ٔان يَُعرِّ لَہُ بِالطّاَعِة ويَُعرِّ قِرَّ
لَہُ بِالطّا   ․َعةِ ارِضِہ َوشاِھَدهُ َعل ٰی َخلقِِہ فَيُقِرَّ

 بِہِ  الَعبدُ  مايکُونُ  َوادنی ․انتَھی نَھی َواِذا اطاعَ  اََمرَ  اِذا نََعم: قالَ  ؟ َوَصفَت ما ااِلّ  األشياءِ  َجميع َجِھلَ  َوانِ  المٔومنين امير يا: قُلتُ 
ً  انَّ  َزَعمَ  َمن کافِراً  ً  َونصبہُ  بِہِ  اَمَرهُ  هللاّٰ  انَّ  َعنْہ◌ُ  هللاّٰ  نَھَی َشيئا َعلَيِہ ، َويَزُعم انَّہُ يَعبد ّهللاٰ الذی امَرهُ بِہ َوما يعبُُد االَّ  يتََولّی دينا

َوَجلَّ  هللاّٰ  اََمرَ  الَّذی ِعبادهِ  َعلیٰ  شاِہَدهُ  وَ  تعاٰلی و تبارکَ  ّهللاٰ  حَجة يعِرف ال اَن ضاالً  بہ العبد يَکُونُ  ما َواّما ․الشيطانَ   ِعباَدهُ  َعزَّ
  ◌ُ ․واليتَہ فَرضَ  وَ  بِطاَعتِہ
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ُسولَ  َؤاَِطيُعوا هللاَ  ٔاَِطيُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  يّہَا يَاا: فقال َونَبيّہ بنفِِسہ تعالیٰ  ّهللاٰ قَرنہُ  الذينَ : قالَ  ․قُلت: يا اَميَر المٔومنيِن ِصفھُم لی  الرَّ
  ِمنْکُ◌مْ  ااْلَٔمْر◌ِ  َؤاُوْلِ◌ی

يَن قاَل َرسُوُل هللاِّٰ (ص) فی َمواِضَع َوفی ٓاِخر ُخطَبٍة يَوَم قبَضہُ هللاّٰ عزَوَجلَّ اِليِہ الَّذ: فَقالَ  ․لی اَوْضِ◌ح فَداکَ  هللاّٰ  َجَعلَنی: لَہُ  فَقلت
َوَجلَّ َو ِعتْرَ◌تی ، اَھْلُ◌ اِنّی تََرکُت فيُکم اَمْريِن لَن تَِضلّوا بعدی  - ربَيْتی ، فَانَّ اللَّطيَف الَخبياِن تََمسَّکْتُ◌م بِه ٰما ، ِک ٰاتَب هللاِّٰ َعزَّ

َوَجَمَع َمسبَحتَہ والُوسطی ، قََد َعھَد اِلَیَّ اَنَّھُما لَن تَفْر ٰاق َحتّی يردا َعلَّی الحوَض کھاتيِن ، َوَجَمَع ) مسبحتَيِہ ، َوال اقوُل َکھاتَين ، 
  ١” ( فَتَمسَکَوا بِِه ٰما َوال تقدَّمُوھم فتِضلّوا 

ہوجاتا ہے وه يہ ہے کہ هللا تبارک و تعالٰی اس کو اپنی  وه مختصر سی شے جس کی وجہ سے بنده مومنين ميں شامل”
معرفت عطا کرتا ہے پھر وه اس کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے اور اپنے نبی کی اس کو معرفت عطا کرتا ہے۔پھر وه ان کی 

مخلوق پر اطاعت کا اقرار کرتا ہے نيز اس کو اپنے امام کی معرفت عطا کرتا ہے جو روئے زمين پر اس کی حّجت اور 
  گواه ہے پھر وه اس اطاعت کا اقرار کرتا ہے۔

ميں نے عرض کيا: يا امير المومنين ! جو اوصاف ٓاپ نے بيان فرمائے ہيں اگر ان سب سے ناواقف ہو تو؟ فرمايا: ہاں! اگر 
ين شے جس اس کو حکم ديا جائے تو وه اطاعت کرے اور جب اسے منع کيا جائے تو وه اس سے باز ٓاجائے اور وه کم تر

کی وجہ سے بنده کافروں ميں شامل ہوجاتا ہے وه يہ ہے کہ انسان نے کسی چيز کے بارے ميں محض يہ خيال کيا کہ اس 
سے هللا تعالٰی نے منع کيا ہے جس کا اس نے حکم ديا ہے لٰہذا اسے اس کے اپنے ليے ايک دين کی شکل دے دی اور اس 

اليا اور اس نے اپنے خيال ميں يہ گمان کيا کہ وه هللا کی عبادت کر رہا ہے کی اطاعت اور واليت کو اپنے ليے الزم بن
  حاالنکہ وه هللا کی عبادت نہيں کرتا بلکہ شيطان کی عبادت کرتا ہے۔

ليکن وه کم ترين شے جس کی وجہ سے بنده گمراہوں ميں شامل ہوجاتا ہے وه يہ ہے کہ وه شخص حّجت خدا کی محبت اور 
اه کی معرفت نہيں رکھتا کہ جس کی اطاعت اور واليت کو (اپنے بندوں پر) فرض قرار ديا ہے۔ اس اس کے بندوں کے گو

نے فرمايا: يہ وه  -شخص نے عرض کيا: يا امير المومنين ! ان حضرات کی توصيف سے ہميں ٓاگاه فرمائيے تو امام علی 
  ساته ذکر کيا اور فرمايا لوگ ہيں کہ جن کا هللا تعالٰی نے اپنی ذات اور اپنے نبی کی ذات کے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣۴٩، ص ١(۔ ينابيع المودة، ج ١

ُسوَل َؤاُوْلِ◌ی ااْلَٔمْرِ◌ ِمنْکُ◌م < اس شخص نے عرض کيا :  هللا تعالٰی مجھے ٓاپ پر>يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَِطيُعوا هللاَ َؤاَِطيُعوا الرَّ
نے فرمايا: يہ وه لوگ ہيں کہ جن کا ذکر رسول خدا  -ضاحت سے بيان فرمائيے، تو حضرت علی قربان کرے ذرا مجھے و

(ص) نے متعدد مقامات پر فرمايا ہے منجملہ ان ميں سے اپنی عمر کے ٓاخری خطبہ ميں بھی جن کا ذکر کيا اور فرمايا ہے: 
ميں تم ميں دو چيزيں بطور يادگار ” وعترتی اہل بيتی انی ترکت فيکم امرين لن تضلّوا بعدی ان تمسکتم بھما، کتاب ّهللاٰ “

چھوڑے جارہا ہوں اگر ان کے دامن سے متمسک رہوگے تو ميرے بعد ہرگز ہرگز گمراه نہ ہوگے ايک کتاب خدا ہے اور 
  دوسرے ميرے عترت جو ميرے اہل بيت ہيں۔

ہ ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوض خدائے لطيف و خبير نے مجه سے وعده کيا ہے کہ يہ دونوں ہرگز ہرگز جدا ن
  کوثر پر وارد ہوں گے۔

 -۔ کافی ميں بطور مسند ابو مسروق نے امام جعفر صادق  ٣٢هللا ہميں اور تمام مومنين کو اس رزق سے نوازے انشاء هللا۔ 
) کے ١ ( سے روايت کی ہے کہ ميں نے حضرت سے عرض کيا کہ ہم علمائے علم کالم سے گفتگو کرتے ہيں اور ٓايت

ذريعہ ان سے احتجاج کرتے ہيں تو وه کہتے ہيں: يہ مومنين کے بارے ميں نازل ہوئی اور ٓائہ مودت < قُل الَٔاَسأَْلُُکم َعلَيْہِ◌ 
) سے احتجاج کرتے ہيں تو وه کہتے ہيں : يہ عام مومنين کے اقرباء سے محبت ٢ٔاَجْرً◌ا إِالَّ الْمَ◌َودَّةَ فِی الْقُ◌رْبَ◌ی > ( 

  ے ليے نازل ہوئی ہے۔کرنے ک
راوی کابيان ہے: جو کچه مجھے ياد تھا اسی طرح احتجاج کے طور پر ذکر کرتا رہا اور کوئی چيز فروگزار نہيں کی اور 

اِذا کاَن ذلَِک فادُعھُم اِلَی الْمُ◌”سب کو ميں نے ذکر کيا پھر بھی کوئی خاطر خواه نتيجہ برٓامد نہيں ہوا تو حضرت نے فرمايا: 
  ِة ، قُلُت: َوَکيَف ٔاصنَُع ؟ فَقاَل: ٔاْصلحْ ٰابھَلَ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٩(۔ سوره نساء، ٓايت ١
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  ۔ (  ٢٣(۔ سورئہ شورٰی، ٓايت ٢

 نَفْسَ◌َک َث اٰلثاً ؤاظنّہ قال: ُصْم وا غتسِل وابرز ٔانت وھو الی الجبّان ، فشبّک ٔاصابعک من يدک اْليُْمنٰی فی ٔاصابعہ ، فابدء
حيُم اِ  ن کاَن اَبُو َمسرُوق َجحَد َحقّاً بنفسک فقل: اللّھُم َربَّ السَّمواِت السَّبع َو ربَّ األَرضيَن السَّبِع، عالَِم الَغيِب َوالشَّھادِة الرَّح ٰمَن الرَّ

ة علْيِہ فَقُل َواِْن کان فاُٰلٌن َجَحَد َحقّاً َوادَّعٰی باِطالً فٔانزل َوادَّع ٰی باِطالً فٔانِزل َعلَيِہ ُحسباناً ِمَن السَّماِء اْو عذاباً اليماً ، ثُّم ردَّ الدَّعو
 ً ِ  فََوا ، فيہِ  ذلِکَ  تَریٰ  ٔان تَلبثُ  ال فَاِنَّکَ )  “․َعلَيِہ ُحسباناً ِمَن السَّمآء او عذاباً اليما ً  وجدت ما ّٰ  قالَ  ثُمَّ :  “ ١(  ” عليہِ  يجيبُنی خلقا

  لی
تو ان کو مباہلہ کی دعوت دينا ميں نے دريافت کيا: کيسے مباہلہ کروں، فرمايا: پہلے تين دن ہو درپيش صورت ايسی جب”

اپنے پاکيزگی نفس اور اصالح کو عبادت کے ذريعہ انجام دو اور روزه رکھو، غسل انجام دو اور اس کے بعد تم اور تمہارا 
لياں اس کی انگليوں ميں ڈال دو پھر انصاف سے کام لو مخالف دونوں ايک پہاڑ پر جاؤ اس کے بعد اپنے داہنے ہاته کی انگ

يعنی پہلے اپنی طرف سے ٓاغاز کرو اور کہو: اے خدا! اے سات ٓاسمان اور سات زمين کے پروردگار! اے ظاہر و غائب 
کے جاننے والے! اے رحمن و رحيم! اگر ابو مسروق نے حق سے انکار کيا ہے اور باطل کا مدعی ہے تو اس کے ليے 

سمان سے بالئے عظيم اور دردناک عذاب نازل فرما پھر يہی الفاظ اپنے مخالف سے کہلواؤ ، اگر (فالں شخص نے) حق آ 
  ۔”سے انکار کيا اور باطل کا مدعی ہے تو اس کے ليے ٓاسمان سے بالئے عظيم اور دردناک عذاب نازل فرما

حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمايا: ٓايۂ  -کہ حضرت سے روايت کی ہے  - ۔ عياشی نے ابو بصير سے امام محمد باقر  ٣٣
  کے حق ميں نازل ہوئی ہے۔ -

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣، ص ٧، وسائل الشيعہ، ج  ۵١٣، ص ٢(۔ کافی، ج ١

ا نام اپنیاور اہل بيت عليہم السالم ک -ميں نے عرض کيا: وه لوگ کہتے ہيں: کون سی رکاوٹ تھی کہ هللا تعالٰی حضرت علی 
  کتاب ميں ذکر کرتا؟

الة َولَم يَُسّم بہ ثالثاً َوال اربَعاً َحّت ٰی کاَن َرسُول فَسََّر ”نے فرمايا :  -تو امام محمد باقر  قُولُوا لَھُم اِنَّ هللاّٰ انَزَل َعل ٰی َرسُولِِہ الصَّ
ً  طُوفوا يُنِزل َولَم الحجّ  َوانَزلَ  ․َذلَِک لَھُم  فنَزلَت فی  سََّر َذلَِک لَھُم ّهللاٰ (ص) ھَُو الَّذی َرسُوُل ّهللاٰ (ص) َؤانَزَل◌ْ فَ  یٰ  َحتّ  اُسبُوعا

  ․َعلٍی والَحَسَن والُحسيِن عليہم السالم
َق بينَھماّهللاٰ  َسٔاَلتُ  انّی ، بيتی واھلِ  ّهللاٰ  بِِکتاب اُوصيُکم) ص( ّهللاٰ  َرسُول َوقالَ  ، َموالهُ  فََعلیٌ  َموالهُ  ُکنتُ  َمن َعلِیٍ  فی َوقالَ   ان ال يفرِّ

ُکم ِمن باِب ھُدًی َولَن يُدِخلُوُکم َحتی يورَدھُما َعلَیَّ الحوَض ، فَاَُعطانی ذلَِک ، َوقاَل فاَل تَُعلُِّموھُم فَاِنَّھُم ٔاعلَُم ِمنُکم ، اِنَّھُم لَن يُخرجوُ 
ِ َولَم يُبَيِّن اھلَھا ال د ٰعاٰھا ٓال عبّاٍس َوٓال عقيٍل وٓال فاُلٍن َولِکْن انَزَل ) ّهللاٰ فی کتابِِہ < إِنََّما يُِريُد فی باب َضالٍل، َولَو َسَکَت َرسول ّهللاٰ

جْسَ◌ ٔاَہْلَ◌ الْبَ◌يْتِ◌ َويُطَہَِّرُکم تَطْہِ◌يًرا >،(  فکاَن َعلٌی والَحسُن والحسيَُن َو فاِطَمةُ عليہم السالم  ١هللاُ لِيُذْهِ◌َب َعنْکُ◌ُم الرِّ
فی بَيِت اُمِّ ية ، فٔاخَذ َرسُول ّهللاٰ (ص) بِيَِد َعلیٍّ َوفاِطَمةَ والَحَسِن والحسيَِن َصلَوات هللاّٰ علَيہم ، فٔادَخلَھُم تحَت الِکساِء تَٔاويُل ہذِه االٓ 

  َسلَمةَ وقاَل: اللّھُم اِنَّ لُِکلِّ نبیٍّ ثقالً واھالً ،
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٣(۔ سورئہ احزاب، ٓايت ١

اٰلءِ  َوٰلِکن خيٍر، اِٰلی اِنَّکِ  قالَ  ؟ اھلِکَ  ِمن الستُ :  َسلَمةَ  اُمُّ : َوقالَت َواَھْلی ” ․فَھوآلء ثقلی َواَھْلی   )١) ثِقلی ٰھٔوُ
 رکعت چار يا رکعت تين کہ بتايا نہيں يہ ليکن کيا نازل پر) ص( خدا رسول حضرت کو نماز نے تعالیٰ  هللا: کہو سے ان تم”

س کی تفسير و توضيح رسول خدا (ص) نے بيا ن کی، هللا تعالٰی نے ٓائہ حج نازل کی ليکن يہ نہيں بتايا کہ سات اُ  کہ تک يہاں
علی، حسن اور حسين عليہم  طواف کرو يہاں تک کہ رسول خدا (ص) نے اس کی تفسير و تشريح کی اور هللا تعالٰی نے ٓايۂ 

کے بارے ميں فرمايا: اے لوگو! جس جس کا ميں موال اور سرپرست  -السالم کے حق ميں نازل فرمائی۔ اور حضرت علی 
  ہوں يہ علی بھی اس کے موال اور سرپرست ہيں۔

اور رسول خدا (ص) نے فرمايا: اے لوگو! ميں تم ميں هللا کی کتاب اور اپنے اہل بيت کے بارے ميں وصيت کرتا ہوں ميں 
بھی بھی جدا نہ ہوں يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس وارد نے خدا سے دعا کی تھی کہ يہ دونوں ايک دوسرے سے ک
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  ہوں هللا تعالٰی نے ميری يہ حاجت قبول کی۔
مزيد فرمايا: تم ان کو تعليم نہ دو کيونکہ وه تم سے زياده جاننے والے ہيں اور وه تم کو باب ہدايت سے نہيں نکلنے ديں گے 

  ر نہيں کريں گے۔اور کبھی بھی تمہارے ليے گمراہی کا راستہ ہموا
اگر رسول خدا (ص)خاموش ہوجاتے اور اپنے اہل بيت کو نہ بتاتے تو يقينا ٓال عباس، ٓال عقيل اور فالں خاندان والے اہل بيت

َعنْکُ◌م ہونے کا دعوٰی کر بيٹھتے، ليکن هللا تعالٰی نے خود اپنی کتاب ميں ان کے بارے ميں ٓائہ تطہير إِنََّما يُِريُد هللاُ لِيُذْهِ◌َب 
جْسَ◌ ٔاَہْلَ◌ الْبَ◌يْتِ◌ َويُطَہَِّرُکْم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   الرِّ

 ١١٢(حديث  ١١٠، ص ١) تفسير ( فرات، ج ١حديث ( ٢٨۶، ص  ١) اصول کافی، ج  ١٧٠(حديث  ۴٠٨، ص ١(۔ تفسير عياشی، ج ١
  )۔

کے رجس کو تم سے دور رکھے اور اس طرح پاک و  تَطْہِ◌يًرا> نازل فرمائی کہ: هللا کا اراده يہ ہے اے اہل بيت! ہر قسم
پاکيزه رکھے جو پاک و پاکيزه رکھنے کا حق ہے۔ لٰہذا علی ، حسن ، حسين، اور فاطمہ عليہم السالم اس ٓايت کے مصداق 

  ہيں۔
در کے پھر رسول خدا (ص) نے علی، فاطمہ، حسن اور حسين عليہم السالم کا دست مبارک پکڑا اور خانٔہ ام سلمہ ميں چا

اندر داخل کرکے فرمايا: بار اٰلہا! (اے ميرے پروردگار!) ہر نبی کے کچه اہل اور گراں قدر ذاتيں اور اہل بيت ہوا کرتے ہيں
ميرے اہل بيت اور گراں قدر عزيز يہ ہيں۔ ام سلمہ نے عرض کيا: کيا ميں ٓاپ کے اہل بيت ميں شامل نہيں ہوں؟ تو حضرت 

 -۔ تفسير صافی ميں امام جعفر صادق  ٣۴ر ہو ليکن ميرے گراں قدر عزيز اور اہل بيت يہ ہيں۔ نے فرمايا: تم ہميشہ خير پ
سے دريافت کيا گيا کہ اسالم کی بنياد يں کن چيزوں پر قائم ہےں کہ اگر انسان انہيں  -سے روايت نقل ہوئی ہے کہ حضرت 

 ه جہل نقصان نہيں پہنچا سکتا ؟ حضرت نے فرمايا:حاصل کرلے تو اس کا عمل پاک و پاکيزه ہوجائے گا اور اس کے عالو
ِ َوَحٌق فی األم” د اً َرسُول ّهللاٰ َواألقِرار بما جآَء بِِہ ِمن ِعنِد ّهللاٰ ُ وانَّ محمَّ واِل الزکاة ، والِواليةُ الَّتی اَمَر ّهللاٰ بِھا َشہاَدةُ ان ال اِلہ ااِلَّ ّهللاٰ

ٍد فَانَّ َرسُوَل  فکاَن َعلٌی عليہ السالم ثُم  ّهللاٰ (ص) قال : َمن ماَت َولَم يَعِرف اماَمہُ ماَت ميتةً جاِھليةً قال ّهللاٰ تعالیٰ ِوالية ٓال محمَّ
ن االمْر ، اِنَّ ،ثُمَّ ھَکذا يَُکوصاَر ِمن بَعِدِه الَحَسُن، ثُم ِمن بَعِدِه الُحسيُن ، ثُّم ِمن بَعِدِه َعلیُّ بُن الُحسيُن ، ثُم ِمن بَعِدِه ُمحمٌد بُن علٍی 

  ) ”١االرَض ال تُصلُح ااِلَّ بِاِماٍم )
  اس بات کی گواہی دينا کہ هللا تعالٰی کے سوا کوئی معبود نہيں اور محمد هللا کے رسول ہيں اور ان تمام

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٢٨، ص ١(۔ تفسير صافی، ج ١

ف سے الئے اور اپنے مال ميں زکٰوة کا ہونا حق ہے اور وه واليت کہ باتوں کا اقرار کرنا جو ٓانحضرت (ص) خدا کی طر
جس کا هللا تعالٰی نے حکم ديا ہے وه ٓال محمد ہے اور رسول خدا (ص) نے فرمايا: جو شخص مرگيا اور اس نے اپنے امام 

سول کی اطاعت کرو اور صاحبان کو نہ پہچانا تو وه جاہليت کی موت مرا۔ اور هللا تعالٰی نے فرمايا: هللا کی اطاعت کرو، ر
امر کی جو تم ميں سے ہوں لٰہذا وه علی (عليہ السالم) ہيں پھر ان کے بعد حسن پھر حسين پھر علی ابن الحسين پھر محمد ابن

  علی، پھر اسی طرح يہ امر جاری رہے گا، روئے زمين کی اصالح نہيں ہوسکتی مگر امام کے ذريعہ۔
سے دريافت کيا گيا: کم ترين شے جو انسان کو گمراه کرتی -کرتے ہيں: حضرت امير المومنين  ۔ سليم ابن قيس ہاللی نقل ٣۵

تَہُ فی ارِضِہ َوشاِہَدهُ َعل ٰی َخلقِہ ، قاَل ومَ ”ہے وه کيا ہے؟ فرمايا :  ْن اَن ال يَعِرَف َمن اَمَر هللاّٰ ِبطاَعتِِہ َوفَرَض واليَتَہُ َوَجَعَل ُحجَّ
ُسوَل َؤاُوْلِ◌ی ااْلَٔمْرِ◌  يَن ؟ قاَل: الَّذين قََرنَھُم هللاّٰ بِنَفِسِہ َونَبيِّہ فَقاَل :يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَِطيُعوا هللاَ َؤاَِطيُعواھُم يا امير المٔومن الرَّ

  )١) ․” قَلبی  فی کانَ  َشیٍ  ُکل واذھَبت َعنّی َوفَرَّجتَ  لی اوَضحتَ : َوقُلت َرٔاَسہُ  فَقَبَّلتُ : قالَ < ◌ْ ․ِمنْکُ◌م
 واليت اور اطاعت کی جس کہ رکھتا نہيں معرفت کی گواه کے بندوں کے اس اور محبت کی خدا حّجت انسان وه کہ ہے يہ
 کہ ہيں لوگ وه يہ: فرمايا ہيں؟ افراد کون وه!  المومنين امير اے: کيا عرض نے ميں ہے۔ ديا قرار فرض پر بندوں اپنے کو
اے ايمان والو! هللا کی اطاعت کرو ، ‘(ذات اور اپنے نبی کی ذات کے ساته کيا ذکر کيا اور فرمايا:  اپنی نے تعالیٰ  هللا کا جن

  ۔”رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم ميں سے ہيں
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ (  ۴٢٩، ص ١، تفسير صافی، ج  ۵٩(۔ سليم ابن قيس، ص ١

ميں نے حضرت کے سر مبارک کا بوسہ ديا اور عرض کيا: ميرے ليے ٓاپ نے مسئلہ واضح کرديا اور  راوی کا بيان ہے :
  ميرے دل کے تمام ہم و غم کو ختم کرديا۔ 

  حضرت امام مہدی کے بارے ميں اہل سنت سے مروی احاديث

جواہر“المہ سمہودی شافعی اپنی کتاب ميں ع” ينابيع المودة“۔ خواجہ کالن ، شيخ سليمان بلخی حنفی اپنی گراں قدر کتاب  ٣۶
ميں ابو ايوب انصاری سے نقل ” اوسط“ميں ، ابن ہيتمی اپنی کتاب (صواعق محرقہ) ميں اور طبرانی اپنی کتاب ” العقدين

کرتے ہيں کہ حضرت فاطمہ زہرا رسول اکرم (ص) کی خدمت ميں ٓاپ کے مرض الموت کے موقع پر حاضر ہوئيں اور رو 
َجِک َمن ھُو اقدُمھُم ِسلماً َواکْثَ◌ُرھُُم ) ِعلْماً “اکرم (ص) نے فرمايا:  پڑيں، تو رسول   ١” : ( اِنَّ لَِکرامِة هللاِّٰ ايّاِک َزوَّ

ٓاپ کے بارے ميں پروردگار کی منجملہ کرامتوں ميں سے يہ ہے کہ ٓاپ کی شادی ايسے شخص سے کی جو اسالم النے ”
۔ پھر فرمايا: خداوند متعال نے اہل زمين ”ظ سے سب سے زياده جاننے واال ہےميں سب سے پہلے اور علم و دانش کے لحا

پر نظر ڈالی تو مجھے منتخب کيا، پھر دوباره نظر ڈالی تو تمہارے شوہر کو منتخب کيا پھر مجھے وحی کی کہ تمہاری 
  شادی اس سے کردوں اور اسے اپنا وصی قرار دوں۔

ہَداء َوھَُو حمزة عمُّ ابيِک َوِمنّا َمن لَہُ َجناحاِن  يافاِطمة ِمناّ َخير االنبيآء َوھُوَ ” ابوِک َوِمنّا َخير االَوصيآء َوھَُو بَعلِک َوِمنّا َخير الشُّ
سيُن ، َوھما الَحَسُن والحُ يطير بِِھما فی الَجنَِّة َحيث َشاء َوھَُو َجعفر ابِن َعمِّ ابيِک َوِمنّا ِسبطا ھِذِه االُّمة َوَسيّدا شباِب اہِل الَجنَِّة ، 

  ابناکِ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  )۔  ۶١(حديث  ٩٢، ص ١، فرائد السمطين، ( ج ) ١۴۴(حديث  ١٠١، مناقب ابن مغازلی، ص  ٢۶٩، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ١

ن انبياء ہم ميں سے ہے اور اور وه اے بيٹی فاطمہ! بہتري ١” : ( ) َوالَّذی نَفسی بيِدِه ، ِمنَّا َمھدیُّ ہذِه االمَّة َوھُو ِمن ُولِدکِ 
تمہارے باپ ہيں اور ہم ميں سے بہترين اوصياء ہيں اور وه تمہارے شوہر ہيں اور ہم ميں سے بہترين شہداء ہيں اور وه 
تمہارے باپ کے چچا حمزه ہيں اور ہم ميں سے وه شخص موجود ہے کہ جس کو دو پر عطا ہوئے ہيں جن کے ذريعے 

از کرتے ہيں اور وه جعفر ہيں تمہارے باپ کے پسر عم اور ہم ميں سے اس امت کے دو سبط ہيں اور جہاں چاہتے ہيں پرو
  اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہيں، وه حسن و حسين ہيں جو تمہارے فرزند ارجمند ہيں۔

۔”دميں سے ہے اس خدا کی قسم! جس کے قبضٔہ قدرت ميں ميری جان ہے ہم ميں سے اس امت کا مہدی ہے جو تمہاری اوال
  ۔ اسی کتاب ميں سعيد ابن جبير سے ابن عباس سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول اکرم (ص) نے فرمايا: ٣٧

ذی بعثنی اِنَّ َعليّاً اِماُم اُمَّتی من بِعدی َک ٰما ُملئَت جوراً َو ظُلماً َوالَّ ”َوِمن ُولِدِه القائُِم الُمنتظَُر الَّذی يمالُء األرَض قِسطاً َو َعدالً ، 
ال اليہ جابر بن عبد ّهللاٰ فقال بِالّحِق بَشيراً َو نَذيراً اِن الثٰابّتيَن َعلَی القوْلِ◌ بِاِماَمتِِہ فی َزماِن َغيْبَ◌تِِة ألَعّز ِمَن الکبريِت االَّحمر فق

يا جابِر اّن ھذا امٌر ِمن امِر ّهللاٰ ) ِه فاّن  ) ثُّم قالَ ٢(  : يا رسول ّهللاٰ (ص) ولِل ْاٰ قئِِم من ُولْدِ◌َک َغيْبَ◌ةٌ ؟ قال (ص) ای وربّی
  َوِسرٌّ ِمن ِسرِّ هللاّٰ فايّاَک َوالشَّک فی ١” ( الشَک فی امِر ّهللاٰ عّزوجّل ُکفر 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۶۵، صواعق محرقہ، ص  ٢۶٩، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ١
  ۔ (  ١۴١(۔ سوره ٓال عمران، ٓايت ٢

ا علی ميرے بعد ميری امت کے امام ہيں ٓاپ کے فرزندوں ميں قائم المنتظر ہوں گے جو زمين کو اس طرح عدل و يقين”
انصاف سے بھر ديں گے جس طرح وه ظلم و جور سے بھری ہوگی، قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے حق کے ساته 

غيبت کے زمانہ ميں ٓاپ کی امامت کے عقيده پر ثابت قدم بشارت دينے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا! وه لوگ جو ٓاپ کی
  رہيں گے وه ٓاپ سے زياده عزت والے اور کم ياب ہوں گے۔

جابر نے اپنے مقام پر کھڑے ہو کر عرض کيا: يا رسول هللا! کيا ٓاپ کے فرزندوں ميں سے قائم کے ليے کوئی غيبت ہے؟ 
پھر فرمايا: يہ “ ن کو پاک و پاکيزه بنائے اور کافروں کو نيست و نابود کرےتاکہ هللا مومني“فرمايا: ہاں ميرے رب کی قسم! 
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هللا تعالٰی کے رازوں ميں سے ايک راز ہے، اور اسرار رب ميں سے ايک مخفی بات ہے اس ميں کبھی بھی شک نہ کرنا 
  ۔”کيونکہ پروردگار کی ذات ميں شک کرنا کفر کا باعث ہے

) ای اعملُکم ٢(  ال ديَن لَِمن ال َوَرَع لَہُ ”نے فرمايا:  -ہ حضرت علی ابن موسٰی الرضا ۔ حسن ابن خالد کا بيان ہے ک ٣٨
ابَع ِمن ُولِدی ابُن َسيَِّدِة ااِلماِء يُطَھُِّر هللاّٰ بِِہ األرَض ِمن ُکّل َجوٍر َوظلٍم  َو َوھَُو الذی يَُشکُّ النّاُس فی والَدتِِہ َوھُ بالتَّقوٰی ثُمَّ قاَل اِنَّ الرَّ

ھَُو الذی تُطوٰی لَہُ صاِحُب الغيبِة ، فاذا َخَرَج ٔاشَرقَِت االَرَض بنور َربّھا ، َو َوَضَع ميزاَن الَعدل بَيَن النّاِس فاَل يظلُم اَحٌد اَحداً وَ 
  االَرُض َوال يَُکوَن لَہُ ِظلٌ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٢٨٧، ص ١کمال الدين، ج  ( ١۵۶، ص  ١٣، احقاق الحق، ج  ٣٩٧، ص ٣، ينابيع المودة، ج  ٣٣۶، ص ٢(۔ فرائد السمطين، ج ١، 
  )۔٧، حديث  ٢۵(باب 

  ۔ (  ١٣(۔ سوره حجرات، ٓايت ٢

ةَ هللاِّٰ  ِ فاتّبُِعوهُ ، فَاِنَّ الحقَّ فيہ َوَمعہُ ، َوھَُو الذی يُنادی ُمناٍد ِمن السَّمآء يَسَمُعہُ َجميُع اَْھل األرِض : اَ اٰل اِّن ُحجَّ  قَد ظَھََر ِعند بيِت ّهللاٰ
اس شخص کے ليے دين ” ٣” ( ) اَْی ُخروُج َولَِدَی اْلقآئُِم اْلُمْہِدیُّ عليہ السالم٢(  ) َوقَوْلُ◌ هللاِّٰ َعّزَوَجلَّ ١(  َوھَُو قوُل ّهللاٰ عّزوجلّ 

ہے يقينا هللا کے نزديک عزت واال وه ہے جو تم ميں سے زياده تقوا اور پرہيز گار ی نہيں ہے جس کے پاس پرہيزگاری نہيں
کے ساته زياده عمل کرنے واال ہو۔ پھر فرمايا: يقينا ميرے فرزندوں ميں سے جو چوتھا کنيزوں کی ملکہ (سيدة االماء) سے 

ے گا۔ وه وہی شخص ہے کہ جس کی والدت کے ہوگا هللا تعالٰی اس کے ذريعہ زمين کو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک کر
بارے ميں لوگ شک و شبہ کريں گے۔ اس کے ليے غيبت کبرٰی ہے، جب ظہور کرے گا تو زمين اپنے رب کے نور سے 
چمک اٹھے گی، لوگوں کے درميان عدل و انصاف کی ميزان قائم کرے گا کوئی شخص کسی شخص پر ظلم نہيں کرے گا 

  زمين سمٹ جائے گی (طی االرض کا حامل ہوگا) ٓاپ کا کبھی بھی سايہ نہيں ہوگا۔ ٓاپ وه ہيں کہ جس کے ليے
ٓاپ وه بزرگوار ہيں جن کی خاطر ٓاسمان سے ايک ٓاواز دينے واال آواز دے گا جس کی ٓاواز کو تمام زمين والے سنيں گے: 

ذا ان کی پيروی کرو، کيونکہ وه خود حق ہے اے لوگو!) خبردار! يقينا هللا کے گھر کے پاس حّجت خدا ظاہر ہوگئے ہيں لہٰ “(
  هللا تعالٰی کے اس قول کا معنی يہی” اور حق بھی ان کے ساته ہے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (۴(۔ سوره شعراء، ٓايت ١
  ( ۴١(۔ سوره ق، ٓايت ٢۔ ،  ۴٢
  ۔ (  ٣٣۶، ص ٢، فرائد السمطين، ج  ٢٩۶، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ٣

مزيد فرماتا ” م چاہتے تو ٓاسمان سے ايسی ٓايت نازل کرديتے کہ ان کی گردنيں خضوع کے ساته جھک جائيںاگر ہ“ہے: 
اور اس دن غور سے سنو جس دن قدرت کا منادی (اسرافيل) قريب ہی کی جگہ ٓاواز دے گا جس دن خدائے ٓاسمان کو “ہے: 

رمايا: يعنی ميرے فرزند قائم مہدی کے ظاہر ہونے کا ف” سب بخوبی سن ليں گے اور وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہے
انَا َسيد “۔ عباية ابن ربعی جابر (ابن عبد هللا انصاری) سے روايت کرتے ہيں کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا:  ۴٠۔ ”دن ہوگا

” عجل ّهللاٰ تعالٰی فرجہ الشريف  -خُرھم القائم الَمہدی النبيّيَن َوَعلٌِی َسيّد الَوصييَن َوانَّ اوِصيآئی بَعدی اِثنا َعَشر ، اَّولُھُم َعلِی ) َوآ 
 )١  
ميرے بعد ميرے اوصياء باره افراد ہيں، ان سب ميں اول ” ميں انبياء کا سردار ہوں اور علی تمام اوصياء کے سردار ہيں”

دا (ص) نے فرمايا: ُن َوال ۔ ابن عباس سے روايت ہے کہ رسول خ ۴١۔ ”علی ہيں اور ان ميں ٓاخری قائم (ٓال محمد) مہدی ہيں
  ) ”٢اِنَّ هللاَّٰ فَتََح ہََذا الّدی )”يُْصلُِحہُ ااِلَّ الَمہِدیُّ عليہ السالم َن بَِعلیٍّ ،َواَذا قُتَل فََسَد الّدی 

مکے ذريعہ فتح کيا اور جس زمانے ميں وه قتل کرديے جائيں گے تو دين اسال -يقينا هللا تعالٰی نے اس دين کو حضرت علی ”
۔ ابو نعيم اصفہانی اپنی کتاب  ۴٢۔ ”تباه و برباد ہوجائے گا اس کو سوائے حضرت مہدی کے کوئی درست نہيں کرے گا

ٰھِذِه االّمةَ ِمن ُملوٍک ” ميں حزيفہ ابن يمان سے روايت کرتے ہيں کہ رسول اکرم (ص) نے ارشاد فرمايا: ” صفة المہدی“
  الُمسلِميَن ااِلَّ َمن اظھَرَجبابَِرٍة َکيَف يقتلُوَن َويَطرُدوَن 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



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

 
 

  ۔ ( ٢٩، مودة القربٰی، ص  ٢٩١، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ١
  ۔ (  ١٢٠، مودة القربٰی، ص  ٣٩۴، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ٢

راَد هللاّٰ تَباَرَک َوتَعال ٰی ان يُعيَد ااِلسالَم َعزيزاً قَصَم ُکّل َجبٰارٍّ طاَعتَھم فَالمٔومن التَّقِیُّ ُی ٰصانُِعھُم بِلِسانِہ َويفِرُّ ِمنھُم بقلبِہ فَاِ ٰا ذ ا
نيا االَّ يوٌم واحِ  ٌد لِطَّول ّهللاٰ ذلَِک اليوَم ، َعنيٍد ، َوھَُو القاِدر َعل ٰی ما يشآء ، َواصلََح اال مة ، بَعَد فَساِدھا يا حذيفة ، لو لم يبق ِمَن الدُّ

  ِمن َحتّی يملِک َرُجلٌ 
اس امت مسلمہ کے ظالم و جابر بادشاہوں پر  ١” : ( ) ٔاِھل بيتی ، يظِھُر االسالم ، َوّهللاٰ ال يخلُف َوعَدهُ ، َوھَُو َعلٰی َوعِدِه قدير

وای ہووه کس طرح مسلمانوں کا قتل کريں گے اور انہيں شہر بدر کريں گے سوائے ان افراد کے جو ان کی اطاعت و فرماں
  ے گا،پرہيز گار مومن ان سے زبانی طور پر بنائے رکھے گا اور قلبی طور پر ان سے دور بھاگے گا۔و برداری کر

جب هللا تبارک و تعالٰی اسالم کی عزت کو دوباره واپس کرنا چاہے گا تو تمام ظالم اور شرپسندوں کو تباه و برباد کرے گا وه 
وعدے کی خالف ورزی نہيں کرتا وه اپنے وعدے کو پورا کرنے کیاس اسالم کو غلبہ عطا کرے گا، خدا کی قسم! هللا اپنے 

قدرت رکھتا ہے۔ اے حذيفہ! اگر دنيا کا صرف ايک دن باقی رہے تو خداوند متعال اس کو طوالنی کردے گا يہاں تک کہ 
ٰی کبھی بھی اپنے ايک شخص ميرے اہل بيت ميں سے اس کائنات کا مالک ہوگا اور اسالم کو ٓاشکار کرے گا کيونکہ هللا تعال

  ۔”وعدے کی خالف ورزی نہيں کرتا وه اپنے وعدے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ (  ۶٢، عقد الّدرر، ص ٢٩٨، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ١
 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  پيغمبر اسالم کے بارہويں جانشين ہيں۔ -حضرت مہدی 
اِّن ”۔ شيخ االسالم حموينی اپنی کتاب ميں اپنی سند کے ساته ابن عباس سے نقل کرتے ہيں کہ رسول خدا نے فرمايا:  ٣٩

ِ َعلَی الخلق بَعدی االَثنا َعَشَر ، اَّولُھُْم َعلّی َوٓاخرھُُم َولدی َخْلَف المہدیِّ ، َوتشرُ  ُق االرُض بنوِرَربّھا ُخلَفائی اوصيائی ُحَجُج ّهللاٰ
ِ عيسَی بن َمريَم فيَُصلّی ) سلطانُہُ المشِرَق َوالمغِرَب    ١” ( َويبلُغ الَمھدی ، فينزُل ُرْوح ّهللاٰ

قينا ميرے خلفاء اور ميرے اوصياء ميرے بعد مخلوق پر خدا کی حّجت ہيں جو باره افراد ہيں، ان ميں سے پہال حضرت ي”
ہے اور ان ميں کا ٓاخری ميرا بيٹا مہدی ہے کہ روح هللا حضرت عيسٰی ابن مريم جب ٓاسمان سے نازل  -علی ابن ابی طالب 

ز پڑھيں گے، تو زمين اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی حضرت مہدی ہوں گے تو ان کے پيچھے ان کی اقتدا ميں نما
  ۔”کی سلطنت مشرق اور مغرب ميں ہوگی

  ۔ حموينی اسی طرح ابن عباس سے روايت کرتے ہيں کہ رسول اکرم (ص) نے ارشاد فرمايا: ۴٠
  ٢” ( َشَر ، اولُھم َعلیٌّ َوٓاِخرھُُم ) الَمہدیُّ عليہ السالم اناَ َسيُِّد النبيّيَن َوَعلِیٌّ سيُّد الَوصيّيَن َوانَّ اوصيآئی بَعدی اِنثا عَ ”
تمام اوصياء کے سردار ہيں ميرے بعد ميرے باره اوصياء ہيں ان  -ميں تمام انبياء کا سيد و سردار ہوں اور حضرت علی ”

وارزم حضرت علی ابن موسٰی ۔ ابو المٔويّد احمد ابن محمد اخطب خ ۴١۔ ”ميں سے پہال علی اور ان ميں سے ٓاخری مہدی ہے
  سے بطور مسند اپنے ٓابائے -الرضا 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣١٢، ص ٢، فرائد السمطين، ج  ٢٩۵، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ١
  ۔ (  ٣١٣، ص ٢، فرائد السمطين، ج  ٢٩۶، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ٢

کہ جس ميں اپنے اہل بيت گرامی کی فضيلت و عظمت اور کرام سے حضرت رسول اکرم (ص) سے اس ايک حديث ميں 
  حديث کے بعض حصے ميں اپنی معراج کے بارے ميں گفتگو کی ہے فرمايا:
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د ٔاوصيائَُک الَمکتوبُوَن َعلٰی ُسراِدِق َعرشی، فَنََظرُت فََرٔايْتُ◌ اثنی عَ ” َشَر نوراً ، وفقُلت ياَربّی َوَمن اوصيآئی ؟ فنوديُت : يا محمَّ
لُھُم َعلِیٌّ َوٓاخِرھُُم القائُِم الَُمْہِدیُّ عليہ السالفی  ميں نے عرض ” ١” ( م ُکلِّ نُوٍر َسطٌر اخَضر ، َعلَيہ اِسُم َوِصیٍّ ِمن ) اوصيآئی اَوَّ

کيا: اے ميرے پروردگار! ميرے اوصياء کون ہيں؟ ٓاواز قدرت ٓائی: اے محمد! تيرے اوصياء کے نام ميرے عرش کے 
کھے ہوئے ہيں ميں نے نظر کی تو باره انوار کا مشاہده کيا ہر ايک نور مينايک سبز سطر موجود ہے کہ جس سرورق پر ل

ميں ميرے اوصياء ميں سے ايک وصی کا اسم گرامی تحرير ہے ان ميں سے پہلے علی اور ان کے ٓاخر ميں قائم مہدی (ٓال 
  ۔”محمد) ہےں

ند کے ساته ابو سليمان رسول خدا کے چوپان سے روايت کی ہے کہ وه کہتے ۔ ابو مويد موفق ابن احمد خوارزمی اپنی س ۴٢
  ہيں کہ: ميں نے رسول اکرم (ص) کو يہ فرماتے ہوئے سنا:

ُد  َربِّ ، قال لی  ليلةً اُسْرِ◌َی بی تِحبُّ ان تراھُم ؟ قُلُت : نََعم يا”اِلَی السَّمآِء ( َوساق الحديَث اِل ٰی اَن قاَل :) قاَل ّهللاٰ تعالٰی : يا محمَّ
ٍد َوموسَی بُن  : اُنظر اِ ٰل ی َعيِن الَعرِش ، فَنََظرُت فَاِذاً َعلٌِی َوالَحسن َوالُحَسيُن َوَعلیُّ بُن الُحَسيِن َومحمُد بُن َعلٍی َوجعفر بَن محمَّ

ٍد َوالَحَسُن بُن َعلیٍّ  ُد بُن َعلیٍّ َو َعلیُّ بُن محمَّ یٌّ  جعفٍر َوَعلیُّ بُن ُموسٰی َومحمَّ د ِنِ◌ المہدیُّ ، ابُن الَحَسِن ، َکاَنَّہُ َکوَکٌب ُدرِّ َومحمَّ
  بَينَھُم

آلء حججی َعلٰی ِعبادی َوھُم اوصيائَک  جس رات مجھے ٓاسمان کی طرف لے جايا گيا تو يہاں” ٢” ( ) وقاَل تعالٰی: يا محُمد ٰھٔوُ
  تک کہ هللا تعالٰی نے فرمايا: اے محمد! تم

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٧٩، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ١
  ۔ (  ٢۵۶، ص ٢، غاية المرام، ج  ٣١٩، ص ٢، فرائد السمطين، ج  ٣٨٠، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ٢

انہيں ديکھنا چاہتے ہو؟ ميں نے عرض کيا: ہاں اے پروردگار! تو هللا نے مجه سے کہا: عرش کے داہنی جانب ديکھو ميں 
وقت ناگاه کيا ديکھتا ہوں کہ (حضرات) علی ، فاطمہ ، حسن ، حسين ، علی ابن الحسين ، محمد ابن علی ،نے نظر کی تو اس 

جعفر ابن محمد ، موسی ابن جعفر ، علی ابن موسٰی ، محمد ابن علی ، علی ابن محمد ، حسن ابن علی اور محمد مہدی ابن 
۔ هللا تعالٰی نے فرمايا: اے محمد! يہ ”(ستارے)کی طرح ہيںحسن عليہم السالم موجود ہيں جو گويا ان کے درميان روشن 

  ۔”روئے زمين پر ميرے حجج ہيں اور لوگوں کے درميان تيرے جانشين ہيں
۔ حموينی نے سعيد ابن حبيب سے، ابن عباس سے انہوں نے نبی اکرم (ص) سے روايت کی ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے  ۴٣

لٰی الخلق بَعدی االثنی َعَشَر اَّولُھُم اخی َوٓاِخُرھُم َولَدی قيل يا رسُوَل ّهللاٰ (ص) َمن اخُوک ؟ قاَل ان اوصيائی َوُحَجَج ّهللاٰ عَ ”فرمايا: 
َعثَنی بالَحق َعلی عليہ السالم قيَل : َمن َولَدَک ؟ قاَل: الَمہدی الَّذی يمالء االرَض قِسطاً َو َعدالً َکما ُملِئت َجوراً َوظُلماً َوالذی ب

ُ ٰذلَِک اليوَم َحتی يخَرج فيِہ َولَدی الَمھدی فينِزل رُوُح ّهللاٰ بشيراً َونذ ل ّهللاٰ نيا االَّ يوٌم واِحٌد لِطَوَّ  عيسٰی بُن َمَريَم ) يراً لو لَم يبق ِمَن الدُّ
اء ميرے بعد مخلوقميرے خلفاء اور اوصي ١فَيصلّی َخلَف َولَدی و تشرق االَرُض بنوِر ربّھا َويبلُغ سلطانُہُ المشرق و المغِرَب ( 

ہے اور ان ميں کا ٓاخری ميرا بيٹا ہے، دريافت کيا گيا: يا رسول هللا!  -پر خدا کی حّجت ہيں جو باره ہيں ان ميں کا پہال علی 
۔ ٓاپ کا بيٹا کون ہے؟ فرمايا: مہدی، جو زمين کو عدل و انصاف سے بھردے گا جس -ٓاپ کے بھائی کون ہيں؟ فرمايا: علی 

  و جور طرح وه ظلم
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٨۶، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ١

سے بھرچکی ہوگی قسم ہے مجھے اس خدا کی ! کہ جس نے مجھے حق کے ساته بشارت دينے واال اور ڈرانے واال مبعوث
کہ اس ميں ميرا بيٹا مہدی کيا اگر دنيا کا صرف ايک ہی دن باقی رہے تو هللا تعالٰی اس دن کو طوالنی کردے گا يہاں تک 

ظہور کرے گا اور عيسی ابن مريم ٓاسمان سے نازل ہوں گے تو ان کے پيچھے ان کی اقتدا ميں نماز پڑھيں گے، زمين اپنے 
وفيہ عن “۔  ۴۴پروردگار کے نور سے روشن ہوجائے گی حضرت مہدی کی سلطنت مشرق و مغرب ميں ہوگی (انشاء هللا)۔ 

ٍد الباقِِر َعن ابَيِہ َعلِی بن الُحسيِن َعن اَبيِہ الُحَسيِن بن علٍی (َسالُم ّهللاٰ مناقب الخوارزمی باسنا ده َعن اَبی حمَزِة الثُمالی َعن محمَّ
ِ (ص) فاجلََسنی َعل ٰی فَِخذِه َوقال لی: اِنَّ هللاّٰ اختاَر ِمن ُصلبَِک يا  سَعة ائَمٍة ) ُحَسيُن تِ َعلَيہم ) قاَل َدَخلَُت َعل ٰی َجدی َرُسول ّهللاٰ

ِ سواٌء   ١” ( تاِسُعھُم قائُِمھُم َوُکلُّھُم فی الفَِضل والمنِزلة ِعند ّهللاٰ
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سے انہوں نے اپنے ٓاباء و  -اسی کتاب ميں مناقب خوارزمی اپنی سند کے ساته ابو حمزه ثمالی سے حضرت امام محمد باقر 
ميں اپنے جد بزرگوار رسول خدا (ص) کی خدمت اقدس سے روايت کی ہے کہ  -اجداد طاہرين سے انہوں نے امام حسين 

ميں حاضر ہوا ٓاپ نے مجھے اپنے زانوئے مبارک پر بٹھايا اور مجه سے فرمايا: اے حسين! يقينا هللا تعالٰی نے تيرے صلب 
نزلت ميں سے نو ائمہ کو منتخب کيا ہے کہ ان ميں سے نواں قائم ہے اور وه سب کے سب هللا تعالٰی کے نزديک فضيلت و م

  برابر ہيں۔
 وفيہ عن مناقب الخوارزمی بسنده َعن ُسليِم بن قَيِس الِہاللی َعن َسلماِن الفاِرسی قاَل َدَخلت َعل ٰی َرسِوِل هللاِّٰ (ص) واِذاً “۔  ۴۵

  َسيٍّد انَت اِماُم ابُن اِماٍم اخو الحسيُن بن علی ، َعلٰی فَخِذِه َوھَُو يُقَبِّل عينيہ َويلثم فاه َوھَُو يَقوُل انَت َسيّد ابِن َسيٍّد اخو
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٢٩، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ١

ٍة واَنَت ابو حَجٍج تِسعة تاِسُعھُم قائمھُْم  پھر اسی کتاب ميں سليم ابن قيس ہاللی سے وه  ١” ( ) اِماٍم انَت حجةُ ابُن حجِة اخُو حجَّ
م سے روايت کرتے ہيں کہ ميں رسول اکرم (ص) کی خدمت اقدس ميں حاضر ہوا تو ناگاه ميںسلمان فارسی رضوان هللا عليہ

ٓانحضرت کے زانوئے مبارک پر تشريف فرما ہيں اور ٓانحضرت (ص) ٓاپ کی دونوں -نے ديکھا کہ حضرت حسين ابن علی 
: تم سيد و سردار ہو، سيد و سردار ٓانکھوں کو بوسہ دے رہے تھے، ان کے دہن مبارک کو چوم رہے تھے اور فرماتے تھے

کے فرزند ہو، سيد و سردار کے بھائی ہو، تم امام ہو امام کے فرزند ہو، امام کے بھائی ہو تم خود حّجت ہو حّجت کے بھائی 
الخوارزمیوفيہ عن المناقب “۔  ۴۶۔ ”ہو اور تم نو حّجتوں کے باپ ہو ان ميں نواں ان کا قائم (مہدِی فاطمہ سالم هللا عليہا) ہے

ِ (ص) يا جابِِر انَّ اوصيائی وائمة الُمسلِميَن ِمن بَعدی ، اوَّ  ِ االَنصاری قاَل قاَل لی َرُسوُل ّهللاٰ لُھُم َعلٌی ثُم الحسَنعن جابر بِن َعبد ّهللاٰ
، فَاِذا لقيتَہُ فاقراهُ ِمنّی السَّالم ثَُم َجعفَر بن ثُم الُحسين ثَُم َعلِی بُن الحسيُن ثَُم محّمد بن َعلِیٍّ المعرُوُف بالباقُُر ، ستدِرُکہُ يا جابِر 

ُد بن َعلٍِی ثَُم َعلی بن محّمٍد ثُم الحَسُن بُن َعلٍی ثُمَّ الق ُد ثَُم ُموسٰی بن جعفٍَر ثُّم َعلِی بن مُوسٰی ثُّم محمَّ آئم، اسُمہُ اسمی َوکنيتُہ محمَّ
 تبارَک َو تعالٰی َعلٰی يَديہ َمشاِرق االرِض َوَمغاِربھَا، ذِلَک الذی يغيب َعن اوليآئِہ کنيتی ابُن الَحَسن بن َعلٍی ، ذلَِک الذی يفتح ّهللاٰ 

لِلنّاِس االنتِفاُع بِِہ فی َغيبتِہ ؟  غيبةً ال يثبُت َعلَی القوِل بامامتِِہ ااِلَّ َمن امتََحن ّهللاٰ قَلبہ لاليماِن : قاَل جابِر فَقلُت : يا َرسُوَل هللاِّٰ فَھَل
  ھذا فَقاَل : ای والَّذی بََعثَنی بالنبوةُ انَّھُم يستضيئون نبوِر واليتِہ فی غيبتہ کانتفاِع النّاس بالشمِس َواِن َستََرھا ِسحاٌب ،

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٩٢(۔ گزشتہ حوالہ، ص ١

ِ فاکتمہُ ااِلَّ َعن اھلہ ِ ومخزوِن ِعلم ّهللاٰ اسی کتاب ميں مناقب خوارزمی سے جابر ابن عبد هللا انصاری  ١” (  ) ِمن مکنُوِن ِسّر ّهللاٰ
سے نقل کرتے ہيں کہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا (ص) نے مجه سے فرمايا: اے جابر ! يقينا ميرے اوصياء جو ميرے بعد 

و باقر کے نام سے ائمٔہ مسلمين ہيں ان ميں سے جو پہلے ہيں علی پھر حسن پھر علی ابن الحسين پھر محمد ابن علی ج
مشہور ہيں اے جابر! عنقريب تم ان کا ديدار کرو گے جب تم ان سے مالقات کرنا تو ان کو ميرا سالم کہنا، پھر جعفر ابن 

محمد پھر موسی ابن جعفر پھر علی ابن موسی، پھر محمد ابن علی پھر علی ابن محمد پھر حسن ابن علی پھر قائم (ٓال محمد) 
ہم نام ہوں گے اس کی کنيت ميری کنيت پر ہوگی وه محمد ابن حسن ابن علی ہوں گے ، يہ وه ہيں کہ ہوں گے کہ جو ميرے 

جن کے دست مبارک سے خداوند تبارک و تعالٰی زمين کے تمام مشرق و مغرب کو فتح کرے گا ، يہ وه ہيں جو اپنے اولياء 
گ ثابت قدم رہيں گے جن کے دل کا هللا تعالٰی سے ايک عرصہ تک ايسا غائب ہوں گے کہ ان کی امامت پر صرف وہی لو

  نے امتحان لے ليا ہوگا۔
جابر کہتے ہيں: ميں نے عرض کيا : يا رسول هللا! کيا ٓاپ کی غيبت کے زمانہ ميں لوگ فائده اٹھائےں گے؟ فرمايا: ہاں قسم 

کی واليت کے نور کی ضو سےہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے نبوت ے ساته مبعوث کيا! وه لوگ ٓاپ کی غيبت ميں ٓاپ 
اس طرح فائده اٹھائيں گے جس طرح سورج کو بادل پنہان کرليتا ہے مگر لوگ پھر بھی سورج کی روشنی سے فائده حاصل 

کرتے ہيں، يہ بات تمام لوگوں کے ليے اسرار اٰلہی ميں سے ہے اور هللا کے علم ميں مخزون ہے اس کو اس کے غير اہل 
  سے مخفی رکھو۔

ا ظاِہٌر َمشہُورٌ و“۔  ۴٧ ِ بحجٍة اّمٰ ّٰ او خائٌِف  فی نہج البالغة: قاَل علیٌّ امير المٔومنين عليہ السالم : بَلی ال تخلُوا االرُض ِمن ) قائٍِم 
ِ ” ٢” ( مغمُورٌ  ّٰ َم ّهللاٰ َوجھَہُ ال تخلوا الرض ِمن اماٍم قائٍِم    َوَعن التفتازانی قال قاَل علٌی َکرَّ
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٩۵(۔ گزشتہ حوالہ، ص ١
  ۔ ( ٧(۔ نہج البالغہ، خطبہ ٢

 -نہج البالغہ ميں موال حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب  ١” ( ) بحجٍة اِّما ظاِہٌر مشہُوٌر او خائٌِف مضموٌد انتھی ۔
دا کو قائم رکھتی ہے، خواه وه امام اور فرماتے ہيں: ہاں روئے زمين کبھی بھی حّجت خدا سے خالی نہيں ہوتی جو دين خ

حّجت يا ہر ايک گياره اماموں کی طرح ظاہر اور مشہور ہو يا امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کی طرح خوف زده 
  اور پوشيده ہو۔

ه ذکرتفتازانی نے بھی اس حديث کو حضرت علی کرم هللا وجھہ سے اسی مضمون کی طرح الفاظ کے مختصر فرق کے سات
  کيا ہے۔

حمِن بن سمرة قاَل قُلُت لِلنبی (ص)٢وفی کتاب المھدی آلية ٰهللاّ السيد صدر الدين المعروف بالّصدر( “۔  ۴٨ ) بِاِسناِدِه َعن َعبِد الرَّ
قَِت اآلراء فَعَ  ليَک بَِعلِی بن ابی طالٍِب فَانَّہ اماُم اُمَّتی يا ِرسُوَل هللاِّٰ ارِشدنی اِلَی النَجاِة فَقاَل يابَن َسَمرة اِذا اختلَف االھواُء َوتَفَرَّ

ن ولد ) الُحسيِن وخليفَتی عليھِم ِمن بَعدی ، الی ان قاَل : َوانَّ منھُم اماُم امَّتی َوَسيّدی َشباب اھل الَجنَِّة الَحَسن والُحسيُن َوتسَعةٌ مِ 
  ٣” ( تاِسُعھُم قائِم امَّتی ۔

سند کے ساته عبد الرحمن ابن کمره سے نقل کرتے ہيں کہ وه کہتے ہيں: ميں نے پيغمبر ٓايت هللا صدر رحمة هللا عليہ اپنی 
اکرم (ص) سے عرض کيا : يا رسول هللا ! مجھے راه نجات کی طرف رہنمائی فرمائيں۔ تو فرمايا: اے کمره کے بيٹے! جب 

  لوگوں کی ہوائے نفس مختلف ہوجائے اورلوگوں کی رائيں متعدد
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠١(۔ المہدی، سيد صدر، ص ١
(۔ حضرت ٓايت هللا العظمی سيد صدرالدين صدر منجملہ مراجع تقليد عظام ميں سے ايک ہيں ( جو حضرت ٓايت هللا العظمٰی حائری ٢

  رضوان هللا عليہم اجمعين کی رحلت کے بعد تين ٓايات عظام ميں سے تھے۔
  ۔ (  ١٠١(۔ المہدی سيد صدر، ص ٣

کے دامن سے متمسک رہو کيونکہ وه ميری امت کا امام  -وجائيں تو تمہارے ليے الزم ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب ہ
اور ميرے بعد ان کے ليے ميرا جانشين ہے (يہاں تک کہ فرمايا:) اس سے ميری امت کے دو امام ايسے ہيں جو جوانان اہل 

حسين ميں سے دوسرے نو افراد ہيں کہ جن ميں سے نواں ميری امت کا بہشت کے سيد و سردار حسن و حسين ہيں اور اوالد
  قائم، حضرت مہدی (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) ہے۔

عةٌ ِمن وفيہ باسناده عن ابن مغازلی َعن ابی اماَمٍة َعِن النَّبِی (ص) َواِنَّہ قاَل االئِمة بَعدی ) اِثنا َعَشَر ُکلُّھم ِمن قَريٍش تس“۔  ۴٩
  ١” ( الُحسيِن َوالمھِدیُّ ِمنھُم ُصلب 

ميرے بعد باره ائمہ ہيں جو سب “اسی کتاب ميں ابو امامہ نے نبی اکرم (ص) سے روايت کی ہے کہ ٓانحضرت نے فرمايا: 
  “کے سب قريش سے ہيں ان ميں سے نو افراد اوالد حسين ميں سے ہيں اور مہدی بھی ان ميں سے ہے۔

الح َعن َزيد بِن ثابٍِت َعِن النَّبِی (ص) اِنہ قاَل ال يذھَُب الدنيا َحتّٰی يقوَم باَمرامَّتی َرُجٌل ِمن صلِب وفيہ باسناده َعن اَبی ص“۔  ۵٠
  ٢”( الُحسين يمألھا ( َعدالً) َکما ملئت َجوراً قُلنا: َمن ھَُو؟ قاَل ھَُو ) ااِلماُم التاِسُع ِمن ولد الُحسيِن عليہ السالم

ے وه زيد ابن ثابت سے وه رسول اکرم (ص) سے روايت نقل کرتے ہيں کہ ٓانحضرت نے فرمايا: اسی کتاب ميں ابو صالح س
کی صلب سے ميری امت  -دنيا ختم نہيں ہوگی اور اپنی ٓاخری مدت تک نہيں پہنچے گی يہاں تک کہ ايک شخص حسين “

لم و جور سے بھرچکی ہوگی، ميں کے امر کے ليے قيام کرے گا اور دنيا کو عدل و انصاف سے بھردے گا جس طرح وه ظ
  نے عرض کيا: وه کون (بزرگوار) ہيں؟ فرمايا: اوالد حسين سے نواں امام ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠۴(۔ المہدی، سيد صدر، ص ١
  (۔گزشتہ حوالہ۔ ( ٢
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ٍد الَحَسن الَعسَکری قاَل: ِمنھم“۔  ۵١ د  وفی تذکرة األمة فی بياِن اوالِد ابی محمَّ ُد ابُن الَحَسِن بن َعلی بن محمَّ ُد ااِلماُم ھَُو محمَّ محمَّ
د بِن َعلّی بن الُحسين بن َعلی بن ابی طالٍِب َوکنيتہُ ابو َعبِد ّهللاٰ َواَبُو القاسم َوھُ  َو الَخلَُف الُحجةُ بن َعلی بن ُموسٰی بن جَعفِر بن محمَّ

  ١” ( َو اِخر االئِمةَ صاِحُب ) الَزماِن القائِم والمنتظر والتالی َوھُ 
صاحب تذکرة االمة حضرت ابو محمد حسن عسکری کی اوالد کے بيان ميں رقم طراز ہيں: ان ميں سے محمد امام ہے اور وه

محمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسين ابن علی ابن ابی طالب (عليہم 
کی کنيت ابو عبدهللا اور ابو القاسم ہے ان کا خلف صالح حّجت، صاحب الزمان، قائم ، منتظر اور قائم ان کے السالم) ہيں ان 

  ائمہ ميں سے ٓاخری امام ہے۔
َث ّهللاٰ َرُجالً ِمن اھِلوفی صحيحة ابی دأود َعن َعلٍی ( سالُم ّهللاٰ َعليِہ ) َعِن النَّبِی (ص) انَّہُ لَو لَم يبق ) ِمَن الدھِر ااِلَّ يوٌم لَبَعَ “۔  ۵٢

نے انہوں نے رسول خدا (ص)  -کتاب صحيح ابو داؤد ميں حضرت علی  ٢” ( بَيتی يمالُء ھا َعدالً کما ُملِئَت َجوراً الحديث 
اگر زمانہ ايک ہی دن باقی رہے تو اس دن يقينا خداوند متعال ميرے اہل بيت “سے روايت کی ہے کہ ٓانحضرت نے فرمايا: 

ايک شخص کو بھيجے گا وه زمين کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھردے گا جس طرح وه ظلم و جور سے ميں سے 
  “بھرچکی ہوگی۔

محّمد بن يوسف الکنجی فی کتاب البيان ومحّمد بن طلحة الشافعی فی کتاب مطالب السئول وسبط بن الجوزی فی کتاب “۔  ۵٣
  تذکرة االئمة والشعرانی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٨٧، ص ۴، صحيح ابن داؤد، ج  ٧٧(۔ گزشتہ حوالہ، ص ٢۔ (  ١١۶(۔ گزشتہ حوالہ، ص ١

يَن َو ِمٔاتَيِن فی اليواقيت والجواہر قاَل: المھِدیُّ ِمن ولِد االماِم الَحسِن الَعسَکری َمولُدهُ ليلَةُ النِّصِف ِمن شعبان ) َسنَةَ خمٍس وخمس
محمد ابن يوسف گنجی اپنی کتاب البيان ميں ، محمد ابن طلحہ شافعی  ١” ( ی بن مريَم عليہ السالم َوھُو باٍق الٰی اَن يجتمع لعيس

اپنی کتاب مطالب السوول ميں سبط ابن جوزی اپنی کتاب تذکرة االئمة ميں اور شعرانی نے اپنی کتاب اليواقيت و الجواہر ميں 
د ميں سے ہيں ان کی والدت باسعادت شب نيمٔہ شعبان سن ذکر کيا ہے کہ حضرت مہدی حضرت امام حسن عسکری کی اوال

دو سو پچپن ہجری ميں واقع ہوگی وه زنده و پائنده ہيں يہاں تک کہ عيسی ابن مريم امام زمانہ کے ظہور کے وقت باہم جمع 
ٍد الَحسن ا“۔  ۵۴ہوں گے۔  لَعسَکری الی ان قال : َولَم يُْخلِف َولَداًعن کتاب فصل الخطاب قاَل َوِمن ائمة اہِل البَيِت الطَّيبيَن ابُو محمَّ

ٍد المنتِظر الُمسّمٰی بالقائم والحجِة والمھدی َوصاِحِب الزماِن َوخاتِِم االئِمِة االثنا َعَشَر ( عند اال مامية) َوکاَن َغير اَبی القاسم محمَّ
ّمہُ اُم َولٍَد يقاُل ألنھا نرجس توفّی ابُوهُ َوھَُو ابن َخمِس سنين َمولَد المنتظَِر لَيلَة النِّصف ِمن شعبان َسنَة خمس وخمسيَن َومٔاتَيِن ا

ٍد المنتظَِر المھدی ) َرضی ّهللاٰ عنھُما  ٍد الَحَسن الَعسکری ، ولُدهُ محمَّ   ٢” ( فاختفی اِلَی االِن ، وابو محمَّ
محمد امام حسن عسکری ہيں يہاں  صاحب کتاب فصل الخطاب کہتے ہيں: ائمٔہ اہل بيت طيبين و طاہرين ميں سے حضرت ابو

تک کہتے ہيں کہ: ان کا کوئی فرزند خلف موجود نہيں ہے سوائے ابو القاسم محمد منتظر کے کہ جن کا نام قائم، حّجت، 
  مہدی اور صاحب الزمان ہے، اور باره اماموں ميں سے ٓاخری امام

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴۵١، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ٢۔ (  ١٢١، ص  ۶٨طرف رجوع کريں، ص  (۔دانشمندان عامہ و مہدی موعود کی١

کی والدت شِب نيمٔہ شعبان ميں دو سو پچپن ہجری ميں واقع ہوئی، ان کی مادر گرامی کنيز تھيں جن کا اسم گرامی نرجس 
فردوس اعلٰی کی طرف چلے خاتون تھا وه صرف پانچ سال کے تھے کہ ان کے پدر بزرگوار دنيا سے رحلت فرما گئے اور 

کے فرزند  -گئے حضرت اس وقت سے اب تک لوگوں کی نظروں سے غائب ہيں اور وه ابومحمد امام حسن عسکری 
  ارجمند حضرت محمد منتظر مہدی (سالم هللا تعالٰی عليہم اجمعين) ہيں۔

واالمام ابی عمر المقری فی سننہ عن عبد ّهللاٰ و فی عقدالدرر فی الباب الثانی عن الحافظ ابی نعيم فی کتابہ صفة المہدی “۔  ۵۵
ُء االَرض بن عمر قاَل قاَل َرسُول ّهللاٰ صلّی ّهللاٰ عليہ وٓالِہ َوَسلَّم يخرُج َرُجٌل ِمن اھِل بيتی يواطی اِسمہ اسمی وخلقُہ ُخلقی يمال

  )١” )قِسطاً َوَعداًل الحديث 
ے اپنی کتاب صفة المہدی ميں اور امام ابو عمر مقری اپنی کتاب سنن کتاب عقد الدرر کے دوسرے باب ميں حافظ ابو نعيم س

ميں عبد هللا بن عمر سے نقل کرتے ہيں کہ رسول خدا نے فرمايا: ايک شخص ميرے اہل بيت ميں سے جس کا نام ميرے نام 



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

 
 

  پر ہوگا اور اس کا اخالق ميرا اخالق ہوگا وه زمين کو عدل و انصاف سے بھردے گا۔
فی الباب المذکور عن الحافظ ابی نعيم فی کتابہ صفة المہدی عن حذيفة بن يمان قاَل قاَل رسُول ّهللاٰ (ص) : لولَم يبَق وفيہ “۔  ۵۶

 ِ نيا ااِلَّ يَوم واِحٌد لَبَعَث هللاّٰ َرُجالً اِسُمہ اسمی ) َوُخلقُہ ُخلقی يَُکنی ابُو َعبِد ّهللاٰ   ٢” ( ِمَن الدُّ
سے اپنی کتاب صفة المہدی ميں حذيفہ ابن يمان سے نقل کرتے ہيں کہ رسول خدا نے فرمايا: اگراس کتاب ميں حافظ ابو نعيم 

دنيا کا صرف ايک ہی دن باقی رہے تو اس دن يقينا خداوند متعال ايک شخص کو بھيجے گا جس کا نام ميرے نام پر ہوگا اور 
  اس کا اخالق ميرا اخالق ہوگا اس کی کنيت ابو عبدهللا ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ گزشتہ حوالہ۔ ( ٢۔ (  ٣١(۔ عقد الدرر، ص ١

نِذِريَن فِيہَا يُفْرَ◌ُق ُکلُّ فی ينابيع المودة : فی سورة الدخان حم َوالْکِ◌تَاِب الْمُ◌بِيِن إِنَّا ٔاَنَزلْنَ◌اهُ فِی لَيْلَ◌ٍة ُمبَاَرَکٍة إِنَّا ُکنَّا مُ “۔  ۵٧
قرٓان فی ليلٍَةعن عبد ّهللاٰ بن مسکان َعِن الباقِِر والّصاِدِق َوالکاِظِم ( َسالم ّهللاٰ َعلَيہم ) قالُوا:انَزَل ّهللاٰ تباَرَک َو تَعالی الٔاَمْرٍ◌ َحِکيم : 

المعموُر ، عل ٰی َرُسوِل هللاِّٰ (ص) فی  مبارکٍة َوِھَی لَيلَةُ القَدِر انزَل القرٓاَن فيھا اِلی البيِت المعُموِر ُجملَةً واَحِدةً ثُمَّ انَزَل ِمَن البَيتِ 
نَِة َولَہُ فيھا البَ  ُر ّهللاٰ ُکلَّ امِر ِمَن الَحِق والباِطِل َوما يَُکوُن فی تِلَک السَّ داء والَمشيَّةُ يُقَدم ما يشآُء طُوِل ثاَلٍث َو عشرين َسنَةً يقدِّ

َر ما يَشآء ِمَن اآلجاِل واالرزاِق َواألمِن وال سَّالَمِة والعافِيَِة َوَغير ٰلِذَک ، َويُلقيِہ َرُسوُل هللاّٰ (ص) اِلٰی اميِر المٔومنيَن عليہ وئوخِّ
ماِن الَمھدی عليہ السالم    ١” ( السالم َوھَُو اِلَی االئِمة ِمن اوالِدِه َعلَيِھم السَّالُم َحّت ٰی يَنتھی ال ٰی صاِحِب ) الزَّ

قسم کے ليے ہے روشن کتاب کی قسم ہے ہم ” واو“  تعالٰی کا قول سوره دخان ميں ذکر ہواينابيع المودة ميں نقل ہوا ہے کہ هللا
نے اس قرٓان کو ايک مبارک رات ميں جو شب قدر ہے نازل کيا ہے ہم بے شک ہميشہ عذاب سے ڈرانے والے تھے اس 

  رات ميں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فيصلہ کيا جاتا ہے۔
مام محمد باقر ، امام جعفر صادق اور امام موسٰی کاظم (عليہم السالم) سے روايت کرتے ہيں کہ انہوں نےعبد هللا ابن مسکان ا

فرمايا: هللا تبارک و تعالٰی نے قرٓان کو مبارک رات ميں نازل کيا اور وه شب قدر ہے هللا تعالٰی نے اس رات تمام قرٓان کو بيت
کيا، پھر اسے هللا تعالٰی نے بيت المعمور سے رسول اکرم (ص) پر تيئيس سال المعمور (چوتھے ٓاسمان) پر ايک دفعہ نازل 

  کی طويل مدت ميں (ضرورت
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٢٨، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ٢

  رماتا ہے۔کے مطابق تدريجی طور پر) نازل فرمايا اس سال ميں جو امر حق اور باطل واقع ہونے واال ہے هللا ان کو مقدر ف
هللا تعالٰی اس سال کے اندر بدا اور مشيت اٰلہی کے ذريعہ زندگی، رزق، امن و سالمتی اور عافيت وغيره کے متعلق جس کے

ليے چاہتا ہے تقديم اور تاخير کرتا رہتا ہے۔ اور ان مقّدرات کو حضرت رسول اکرم کو عطا کرتا ہے وه حضرت امير 
وه اپنی اوالد کے ائمہ کے سپرد کرتے ہيں يہاں تک کہ وه حضرت صاحب الزمان مہدیالمومنين کے حوالے کرتے ہيں اور 

  ٓال محمد عليہم السالم عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف تک پہنچتا ہے۔
سورئہ دخان کی پہلی ٓايت جو حروف مقطعات ميں سے شروع ہوتی ہے بعض سوروں کے ٓاغاز ميں ذکر ہوئے ہيں مفسرين 

) ميں ١ر متاخرين کے درميان اختالف پايا جاتا ہے شيخ جليل طبرسی رحمة هللا عليہ نے مجمع البيان ( ميں سے قدماء او
گياره اقوال ذکر کيے ہيں اور اس کے بارے ميں مطالب بيان کيے ہيں عالمہ طباطبائی رحمة هللا عليہ نے تفسير الميزان ميں 

ا ہے کہ ان سب کی طرف اشاره کرنا اس مختصر کتاب کے دائره سوره شورٰی کی تفسير ميں ضروری تحقيقات کو انجام دي
سے خارج ہے، صرف اس قدر اندازه لگايا جاسکتا ہے کہ ان حروف مقطعات اور دوسرے سوروں کے مضامين ميں جن کا 

اسی سے ٓاغاز ہوتا ہے ايک خاص ربط پايا جاتا ہے اور وه يہ ہے کہ يہ حروف حضرت رسول اسالم (ص) اور خداوند 
  سبحان کے درميان مخفی اسرار ميں سے ہيں کہ جسے عام عقليں نہيں درک کرسکتيں۔

ِ وفی قولہ تعالٰی : والّسماِء ذاِت البُُروِج َعن االصبَِغ بن نُباتة قاَل َسِمعت ابِن َعبَّاس َرضی ّهللاٰ عنھما يقُوُل قاَل َرسُ “۔  ۵٨ ول ّهللاٰ
ا البُُروُج فاال لُھُم َعلیٌّ (ص) : انَا الّسمآء واَمَّ   ئِمةُ ِمن اھِل بيتی َوِعترتی ، اوَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ (  ۴٠، ص ١(۔ مجمع البيان، ج ١

قسم ہے، قسم ہے اس ٓاسمان کی جس کے متعدد برج ” واو:“ قولہ تعالیٰ  ١” ( ) واخرھُم المھِدیُّ وھُم اِثناَعَشَر عليہم السالم 
  ہيں۔

کہ ميں نے ابن عباس سے يہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا: ٓاسمان سے اصبغ ابن نباتہ کہتے ہيں 
مراد ميں ہوں اور بروج ميرے اہل بيت اور ميری عترت کے باره ائمہ ہيں ان ميں سے پہلے حضرت علی اور ان ميں سے 

  ٓاخری حضرت مہدی جو بارہويں بزگوار ہيں۔
دُ وفيہ نقالً َعن فَرائِِد السِ “۔  ۵٩  مطيِن بَِسنَِدِه َعن ُمجاِھٍد َعن ابِن َعبّاَس َرِضی هللاّٰ َعنھُما قاَل: قَِدَم يھوِدٌی يقاُل لَہُ نعثل فَقاَل : يا مَحمَّ

داً ِصف لِی محمَّ اسئلََک َعن اشياء تلجلج فی َصدری ُمنُذ حيٍن فاَِن اَجابَتنِي َعنھا اسلَمُت َعلی يََديَک ، قال: َسل يا ٔابا َعمارةَ فقاَل: يا 
ان تَنالَہُ  َربََّک فَقاَل (ص) ال يُوَصف ااِلَّ بِما َوَصَف بِِہ نَفَسہُ َوکيَف يُوَصف الخالُِق الذی تعجز العقوُل ان تُدِرَکہُ َواالوھامُ 

فی نائِِہ ، ھَُو َکيََّف الَکيَف َوايََّن َوالخطراُت ان تِحَده واالبصاُر اَن تحيطَ بِہ َجّل َوَعال عّما يِصفُہ الواِصفوَن نایٍٔ فی قربِِہ َوقَريٌب 
مد َکما َوَصَف نفسہُ والواِصفُوَن ال  ، قاَل:  يبلُغون نعتہ ،االيَن ، فاَل يقاَل لَہُ : ايَن ھُو َوھَُو منقُع الَکيفيةَ َواألينونيّة ھو االَحد الصَّ

َد (ص) فَاخبرنی َعن قولِک انّہُ واِحٌد ال َشبيہ لَ  َوَعال واِحٌد َصَدقَت يا محمَّ ُ َعزَّ ہُ ، اليَس ّهللاٰ واِحٌد َوااِلنساُن واِحٌد؟ فَقاَل (ص) ٰهللاّ
  قَت ، فَاَخبِرنیحقيقٌی اَحدی الَمعنی ، ای ال جزء لَہُ وال تَرُکب لَہ َوااِلنساُن واِحٌد ثُنائّی الَمعنی َمرکٌَّب ِمن رُوٍح َوبَدِن ، قال : صدَ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٣٠، ص ٣ينابيع المودة، ج  (۔١

صيی َعلی بُن ابی َعن َوِصيََّک َمن ھَُو ؟ فَما من بَنٍّی االَّ َولہُ وصیٌّ وانَّ نبينا ُموسٰی بن ِعمران اوصٰی يُوشع بن نوٍن ، فَقاَل : انَّ وَ 
يِِھم لہ ، قاَل اذا َمَضی الحسيُن فَاِبنُہُ  طالٍِب َوبَعَده سبطای الَحَسُن والحسيُن ، تتلُوه تسَعةُ ائّمٍة ِمن ُصلِب الُحسين ، د فََسمِّ قاَل: يا محمَّ

د فابنُہُ َجعفَُر، فاِذا مضٰی جعفَر فابنہُ موسٰی ، فَاِذا َمضی مُ  ٌد ، فَاِذا مضٰی محمَّ وسٰی فابنُہُ َعلی ، َعلٌی ، فَاِذا َمضی َعلٌی فابنُہُ محمَّ
د، فاذا َمضٰی  ُد فاذا َمضی َعلیٌّ فابنہ محمَّ محمٌد فاِبنہُ َعلّی ، فاذا َمضٰی َعلیُّ فابنہُ الَحَسُن ، فاِذا َمضٰی الحَسُن ، فَابنہُ الحجةُ محمَّ

  المہَدی ، فھوالِء اثناَعَشرَ 
َوالُحسيُن بِالّذبِح قاَل  قاَل اخبرنی کيفيِّة َموِت َعلٍِی والَحسَن والُحسيِن ؟قاَل (ص): يُقتُل َعلٌِی بِضَربٍَة ِمن قرْنِ◌ِه والَحَسُن يُقتَل بِالّسمِ 

ِ َواشھَُد اَ  نَّھُُم االوصيآء بَعَدَک َولَقد َوَجدُت فی فَايَن َمکانُھُم ؟ قاَل فی الَجنَِّة فی َدَرَجتی ، قاَل اشھَُد ان ال اِلہَ ااِلَّ ّهللاٰ َوانََّک َرسُوُل ّهللاٰ
مِة َوفيما َعِھَد اِلينا ُموسٰی بُن  د، ھَُو ُکتُب االنبيآء المتقدِّ ِعمران عليہ السالم اِنَّہُ اِذا کاَن ٓاخر الزماِن يخرُج نبٌی يقاُل لَہ احمُد ومحمَّ

لُھُم ابن َعمَّہ وختنِہ والثانی والثالُِث کانا اخَ  َويِن ِمن ُولِدِه ويقتل امَّةُ خاتِم االنبياء ال نبیَّ بعَدهُ فيُکوُن اوصيآئہُ بعَدهُ اِثنا َعَشَر ، اَوَّ
َل بالَسيِف َوالثانِی بِّسمِّ َوالثالَِث َمَع َجماَعٍة ِمن اھل بيتِہ باِلسَّيِف َوبالعطَش فی موِضٍع الغربِة فھُو کولد الغالنبی اال نَِم يذبَُح َويصبُر وَّ

يَتِہ وال خراِج محبيِّہ واَتباِعِہ ِمَن النّاِر وَ  تسعةُ االوصيآء منھُم من اوالِد الثالِِث َعَل ٰی القتل لَرفِع َدَرجاتِہ وَدرجاِت اَھِل بَيتِہ َو ُذرِّ
لُھُم الِوی بن بَرِخيا  َوھُو الَّذی غاَب َعن بنی فَھوآلء االثِنا َعَشَر َعَدَد االسباِط قال (ص): اتَعِرُف االسباطَ قاَل نََعم کانوا اِثنا َعَشَر اَوَّ

ندِراِسھا َوقاتََل قَرسيطيا الملَک َحت ٰی قَتََل الملَِک قاَل (ص) کائٌن فی اَمتی ما کاَن اسرائيَل غيبةً ثُمَّ عاَد فَاظھََر هللاّٰ بِِہ َشريَعتَہُ بَعد ا
َزمٍن ال يبقی ِمَن فی بَنی اسرائيل حذو النَعل بِالنعل والقذة بِالقَذِة َوانَّ الثانی َعَشَر ِمن ُولدی يَغيُب َحتٰی ال يُری َوئاتی َعلٰی اَمتی بِ 

ُدهُ ، طوبٰی َواليبقی ِمَن القرٓاِن ااِلَّ رسُمہُ فحينئٍذ ئاَذُن ّهللاٰ تَبارَک و تعالٰی لَہُ بالخرُوِج فيظِھر ّهللاٰ ااِلسالم بِِہ ويُجدَّ  االسالِم ااِلَّ اِسُمہُ 
  )١” )بَِمن احبَّھُْم وتبعھُْم والَويل لَِمن ابغَضھُم َوخالفَھُم َوطوبٰی لَمن تَمسََّک بِھُٰداھُمْ 

ين اپنی سند کے ساته مجاہد سے روايت کرتے ہيں کہ ابن عباس ناقل ہيں : ايک يہودی پيغمبر اکرم (ص) صاحب فرائد السمط
کی خدمت اقدس ميں وارد ہوا جس کا نام نعثل تھا عرض کيا: اے محمد! ميں ٓاپ سے چند چيزوں کے بارے ميں سوال کرتا 

واب ديں گے تو ميں اسالم قبول کروں گا تو ٓانحضرت ہوں جو دراز مدت سے ميرے سينے ميں محفوظ ہے اگر ٓاپ اس کا ج
نے فرمايا: اے ابو عماره! سوال کرو عرض کيا: اے محمد! مجھے اپنے رب کی صفت بيان فرمائيے تو ٓانحضرت نے 

فرمايا: اس کی صفت صرف اتنی بيان ہوسکتی ہے جس قدر خود اس نے اپنی صفت بيان کی ہے، وه پيدا کرنے والے کی 
کيسے بيان ہوسکتی ہے جس کو پانے سے تمام عقليں عاجز اور خياالت اس کو حاصل کرنے سے قاصر ہيں  توصيف سے

نيز تمام قلبی خطورات اس کو محدود يا اس کی تعريف نہيں کرسکتے نہ ہی ٓانکھيں اس کا احاطہ کرسکتی ہيں جس قدر اس 
، وه دور ہونے کے باوجود قريب ہے قريب ہونے کی صفت بيان کرنے والے بيان کرتے ہيں وه اس سے بزرگ و برتر ہے

کے باوجود دور ہے کيف الکيف اور اين االين ہے اس نے کيف کو کيف بنايا اور کہاں کو کہاں اس نے بنايا، هللا تعالٰی واحد 
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حقيقی احدی المعنی ہے وه ہر جگہ ہے اور تمام چيزوں پر احاطہ کيے ہوئے ہے جس طرح اس نے اپنی توصيف کی ہے 
  وصف بيان کرنے والے اس

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣١٨، ص ٢(۔ فرائد السمطين، ج ١

اس کی نہ کوئی اوالد ہے اور نہ ہی والد اور نہ اس کا کوئی کفوو ہمسر ”کی صفت کی کنہ اور حقيقت تک نہيں پہنچ سکتے 
فرمان سے باخبر کيجيے کہ جس ميں ٓاپ نے  يہودی نے عرض کيا: اے محمد! ٓاپ نے سچ فرمايا اب مجھے اپنے اس“ ہے

فرمايا: هللا تعالٰی يکہ وتنہا ہے اس کا کوئی شبيہ و نظير نہيں ہے کيا هللا ايک نہيں اور انسان بھی ايک نہيں؟ تو ٓانحضرت نے
ہی اس حد حقيقی ہے ايک سے زياده معنی نہيں ہے يعنی نہ اس کے ليے کوئی جزء ہے اور نہ  ١فرمايا: خدائے عزوجل 

  کے ليے مرکب ہوتا ہے۔ انسان کا ايک ہونا ثنائی المعنی کے اعتبار سے ہے جو روح اور بدن سے مرکب ہے۔
عرض کيا: ٓاپ نے سچ فرمايا: اے محمد! مجھے اپنے وصی کے بارے ميں ٓاگاه فرمائيے وه کون ہے؟ کيونکہ ہر ٓانے والے 

ان نے يوشع بن نون کو اپنا وصی قرار ديا تھا ٓانحضرت نے فرمايا:نبی کا ايک وصی ہوا کرتا ہے ہمارے نبی موسی بن عمر
ہيں ٓاپ کے ساته ساته نو امام،  -و حسين  -ہيں ٓاپ کے بعد ميرے دو سبط ہيں وه حسن  -ميرے وصی علی ابن ابی طالب 

  کے صلب سے پيدا ہوں گے۔ -حسين 
ے؟ تو ٓانحضرت نے فرمايا: جب حسين دنيا سے عرض کيا: اے محمد! مجھے ان کے اسمائے گرامی سے ٓاگاه فرمائي

ہوں گے  -امام ہوں گے جب ٓاپ رخصت ہوجائيں گے تو ٓاپ کے فرزند محمد  -رخصت ہوجائيں گے تو ٓاپ کے فرزند علی 
تشريف لے جائيں گے تو ٓاپ کے فرزند  -ہوں گے جب جعفر  -تشريف لے جائيں گے تو ٓاپ کے فرزند جعفر  -جب محمد 

تشريف لے جائيں تو ٓاپ  - ہوں گے جب علی  -تشريف لے جائيں گے تو ٓاپ کے فرزند علی  -ں گے جب موسی ہو - موسٰی 
تشريف لے  -ہوں گے جب علی  -تشريف لے جائيں گے تو ٓاپ کے فرزند علی  -ہوں گے جب محمد  -کے فرزند محمد 

 -تو ٓاپ کے فرزند حّجت خدا محمد مہدی تشريف لے جائيں گے  -ہوں گے جب حسن  -جائيں گے تو ٓاپ کے فرزند حسن 
،  -(عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف ) ہوں گے پس ميری امت کے يہ ميرے باره اوصياء اور ائمہ ہيں۔ عرض کيا: مجھے علی 

ايک ( زہر ٓالود) شمشير کی  -کی موت کے بارے ميں ٓاگاه فرمائيے؟ تو ٓانحضرت نے فرمايا: علی  -اور حسين  -حسن 
کو  -کو زہر سے قتل کيا جائے گا اور حسين  -سے اور سر مبارک شکافتہ شده قتل اور شہيد کيے جائيں گے حسن ضربت 

  ذبح کرکے ان کا سربدن سے جدا کرکے شہيد کيا جائے گا۔
يہودی نے عرض کيا: ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ٓانحضرت نے فرمايا: جنت ميں ميرے درجے ميں ہوں گے تو پھر يہودی نے 

ض کيا: ميں گواہی ديتا ہوں کہ خدا ئے وحده الشريک کے عالوه کوئی خدا نہيں اور ٓاپ هللا کے رسول ہيں ميں گواہی عر
  ديتا ہوں کہ يہ حضرات ٓاپ کے بعد ٓاپ کے اوصياء ہيں۔

ران نے خدا کی قسم ! ان سب کا ذکر گزشتہ انبياء کی کتابوں ميں موجود ہے اور ہم لوگوں سے اس بات کا موسی ابن عم
بھی عہد لياتھا کہ جب ٓاخری زمانہ ٓائے گا تو ايک نبی تشريف الئيں گے کہ جن کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ وه انبياء کے 

خاتم ہوں گے ٓاپ کے بعدکوئی نبی نہيں ہوگا ٓاپ کے بعد باره اوصياء ہوں گے پہال وصی ٓاپ کے چچا کا بيٹا ہوگا جو ٓاپ کا 
اور تيسرا وصی دو بھائی ہوں گے جو ٓاپ کے فرزند ہوں گے پہلے کو يعنی علی ابن ابی طالب کو داماد بھی ہوگا۔ دوسرا 

نبی کی امت تلوار سے دوسرے کو زہر سے تيسرے کو ٓاپ کے اہل بيت کی ايک جماعت کے ساته تلوار سے پياس کے 
) ٓاپ قتل پر صبر کريں گے تاکہ ٓاپ حالت ميں عالِم مسافرت ميں گوسفند کے بچے کی طرح ذبح کرے گی۔ (اس کے باوجود

کے اہل بيت کی اوالد کے درجات بلند ہوں اور اپنے دوستوں اور اتباع کرنے والوں کو ٓاتش جہنم سے نجات دے سکيں۔ نو 
) کی اوالد سے پيدا ہوں گے جو اسباط کی عدد کے برابر مجموعی طور پر باره ہيں۔ پھر -امام اس تيرے (امام حسين 

اکرم (ص) نے دريافت فرمايا: کيا تم اسباط کو جانتے ہو؟ عرض کيا: ہاں وه باره حضرات تھے ان ميں سے حضرت رسول 
پہال شخص الوی بن برخيا تھا۔ يہ وه شخص ہيں جو ايک عرصہ تک بنی اسرائيل سے غائب تھے پھر واپس تشريف الئے 

  اہر کيا تھا اس نے قرسطيا بادشاه کو قتل کيا تھا۔تھے هللا تعالٰی نے اپنی شريعت کے مٹ جانے کے بعد ان کے ذريعہ ظ
ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: ميری امت ميں ہوبہو ايسا ہونے واال ہے جس طرح بنی اسرائيل ميں جو کچه واقع ہوا تھا۔ اور يہ 

  کہ ميرے فرزندوں ميں سے گيارہواں فرزند غائب ہوجائے گا اور دکھائی نہيں دے گا۔
ايسا ٓائے گا کہ اسالم کا صرف نام (يعنی اس کے دستورات و احکام پر عمل نہيں کيا جائے گا)  ميری امت پر ايک زمانہ

باقی ره جائے گا اور قرٓان صرف رسمی طور پر باقی رہے گا (يعنی اس کی جلد سونے کے پانی سے کتابت اور اس کے 
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حکام و قوانين کی کسی بھی حيثيت سے رسم الخط کو لوگ اہميت ديں گے ليکن اس کے مضمون ، دستورات زندگی اور ا
  کوئی خبر نہ ہوگی۔

اس وقت هللا تبارک و تعالٰی اپنے زمانہ کے ولی اعظم امام عصر (سالم هللا عليہ) کو خروج کے ليے اجازت دے گا، اس کے 
خاتمہ ہوگا اور عدل و ذريعہ هللا تعالٰی اسالم کو (تمام دنيا ميں) ظاہر اور غائب کرے گا اور ظلم و جور کا روئے زمين سے 

انصاف پھيل جائے گا ٓانحضرت نے فرمايا: اس شخص کے ليے خوش خبری ہے جس نے ان حضرات کو دوست رکھا اور 
  ہر حالت ميں ان کا تابع فرماں رہا۔

اور اس شخص کے ليے ہالکت ہے جس نے ان سے دشمنی رکھی اور ان کی مخالفت کی اور اس شخص کے ليے خوش 
  نے ان کے دامن سے وابستگی رکھی اور ان کی راه ہدايت پر گامزن رہا۔ خبری ہے کہ جس

ھم وفّقنا لما تحّب و ترضی وثبّتنا علی واليتھم وھدايتھم واحشرنا معھم فی الدنيا واآلخرة بفضلک واحسانک ياکريم   اللّٰ
ہميں ان کی واليت اور راه  اے خدا! ہميں ان چيزوں کی توفيق دے جس کو تو دوست رکھتا ہے اور اس سے راضی ہے اور

ہدايت پر ثابت قدم رکه اور ہميں اپنے فضل اور احسان کے ذريعہ دنيا اور ٓاخرت ميں ان کے ساته محشور فرما اے رب 
ِ انَّ “۔  ۶٠کريم! ٓامين۔  قوماً يقولوَن اِنَّ ّهللاٰ تعالٰی وفيہ : َعن جاِبِر بن يَزيِد الجفعی قاَل قُلُت لِلباقٍر ( َسالم هللاّٰ َعلَيِہ ) يا بَن َرسُول ّهللاٰ

 (ص) بِاِمامتِھم َوھُمَجَعَل ااِلٰمامة فی َعقِِب الَحَسن عليہ السالم َرِضَی ّهللاٰ عنہ قاَل يا جابِر اِنَّ االئمةَ ھُُم الذين نَصَّ علَيھم َرسُول ّهللاٰ 
لُھُم َعلی َوِسبطاهُ َو اثنا َعَشر َوقاَل لَّما اسِری بی الَی الَسمآء َوَجدُت اسمائُھم َمک توبةٌ َعلی ساِق الَعرِش بالنّوِر ، اِثنا َعَشَر اِسماً اَوَّ

ٌد القائُم الحجةُ ) الَمھدی عليہم السالم۔   ١” ( َعلٌی َومحمٌد َو َجعفَر َوُموس ٰی َوَعِلٌی َوَمحّمٌد َوَعلٌی َوالَحَسٌن َوَمحمَّ
سے عرض کيا: اے رسول خدا (ص)  -ميں نے حضرت امام محمد باقر  اسی کتاب ميں جابر ابن يزيد جعفی کا بيان ہے کہ

کے عقب (نسل) ميں قرار ديا ہے۔ٓانحضرت  - کے فرزند! ايک قوم کے لوگ کہتے ہيں کہ هللا تعالٰی نے امامت کو امام حسين 
معين فرمايا ہے وه  نے فرمايا: اے جابر! يقينا ائمہ وه لوگ ہيں جن کی امامت کی رسول خدا (ص) نے تصريح کی ہے اور

باره حضرات ہيں۔ ٓانحضرت نے فرمايا:جب مجھے ٓاسمان (معراج) پر لے جايا گيا تو ميں نے ان حضرات کے ناموں کو 
ساق عرش پر نور سے لکھا ہوا ديکھا وه باره نام تھے ان ميں پہال نام علی کا تھا اور ٓاپ کے دونوں فرزندوں کا تھا، علی، 

  لی، حسن اور محمد قائم حّجت مہدی عليہم السالم کے اسمائے گرامی تھے۔محمد، جعفر، موسٰی، ع
ِة بن ُجبَير و فيہ نقالً َعِن الَمناقِب َعن واثلِة بن االسقَِع بن فَرخاَب َعن جابِِر بن َعبِد هللاِّٰ االنصاری قاَل َدَخَل جنَدُل بن ُجنادَ “ ۔  ۶١

ِ (ص) فَقال يا ُ ؟ فَقاَل (ص) اّما ما  اليَھُودی َعلٰی َرُسوِل ّهللاٰ ا ال يعلُمہُ ّهللاٰ ِ َوَعمَّ ِ َوَعّما لَيَس عنَد ّهللاٰ ّٰ محّمد (ص) اخبرنی َعّما لَيَس 
ِ ظُلٌم للِعباِد َواّما ما ال يعلَ  ِ ِعند ّهللاٰ ّٰ ِ ، فَلَيَس  ا ما لَيَس ِعند ّهللاٰ ِ َشريٌک َواَمَّ ّٰ ِ لَيَس  ّٰ قولُُکم يا معَشَر اليھوِد انَّ  ُمہُ ّهللاٰ فَذلِکَ لَيس 

 َ ِ ال يَعلَم اَّن لہُ َولداً بَل يَعلم ٔانّہُ مخلوقُہُ َو َعبُدهُ ، فَقاَل: اشھَُد ان ال اِلہ االَّ ٰهللاّ ِ َوّهللاٰ   عزيز ابن ّهللاٰ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٢٧، ص ٣(۔ينابيع المودة، ج ١

ٍد ”َوِصدقاً َوانَّک َرُسوُل هللاِّٰ َحقاً  ۔ ثَُم قاَل انّی رايُت الباِرَحةَ فی النوِم ُموسَی بَن ِعمراَن عليہ السالم فَقاَل يا ُجنَدل ٔاسلم َعلٰی يِد محمَّ
ِ َعن اوص َکيآئِ خاتم االنبياء واستمسک اوصيائہ من بعده ، فقلت ٔاسلم ، فللہ الحمد اسلمت وھدانی بک ثُمَّ قاَل اخبِرنی يا َرُسوَل ّهللاٰ

 ِ ِھم لی ، فَقاَل : ِمن بَعِدَک ألتَمِسَک بِھم قاَل اوصيآئی اال ثنا َعَشَر قاَل جندل ھکذا َوَجدناھُم فی التَوراِة َو قاَل : يا َرُسوَل ّهللاٰ َسمِّ
َغرنََک جھُل الجاِھليَن ، فَاِذا ُولِد اّولھُم َسيّد االوصيآء ابو االئِمِة َعلی عليہ السالم ثَُم ابناهُ الَحَسن َوالُحَسين فاستمِسک بِھم َوال يُ 

نيا َشَربةً لَبٍَن تَشربُہَ فَقاَل  ُجنَدُل َوَجدنا فی التَوراِة َوفی َعِلِ◌ّی بن الُحسيِن َزيُن العابِديَن يقضی هللاّٰ َعليَک َويَُکُوُن ٓاِخر زاِدَک ِمَن الدُّ
، فَھذِه اسُم َعلٍی و الَحَسن والُحسيَن ، فََمن بعد الحسين ؟ فَما ساميھم ؟ قاَل اذا ُکتُِب االنبيآء عليہم السالم ايليا َو َشبَّراً وُشبيراً 

د يلقَُّب بِالباقِِر ، فبَعدهُ ابنُہُ َجع اِدِق فبَعدهُ انقَضت مدة الُحسين فااِلماُم ابنہ َعلٌِی ويلقَّب بزيِن العابديَن فَبعَده ابنہُ محمَّ فَُر يُدعٰی بِالصَّ
د يدعٰی بالتقِی والزکّی فَبَعُدهُ اِبنہُ علٌی يُدعٰی بالابنہُ موسٰی يد نَّقی والھادی عٰی بالکاِظِم فَبَعدهُ ابنہُ َعلٌِی يدعٰی بالّرضا فَبَعده اِبنہ محمَّ

ِة فَيَغيُب ثَُم يخ رُج فاَِذا َخَرَج يمالُء االَرض قِسطاًفَبعدهُ اِبنُہُ الَحَسُن يدعٰی بالَعسَکری ، فبعَده اِبنہُ محمٌد يدعٰی بالمھِدِی والقائِِم والُحجَّ
 ابِِہ َو قاَل :َو َعدالً َکما ملئت جوراً و ظلماً طوبی للّصابريَن فی غيبتہ طُوبی للُمقيميَن َعلٰی حجتِِہم اولئک الذيَن َوصفَھُم هللاّٰ فی ِکت

ِ الَّذی وفقَنی ) بِمعِرفتِھم  ثَُم قاَل تعالٰی : ّٰ   ١” ( فقاَل جندُل الحمد 
اسی کتاب ميں مناقب سے واثلہ ابن اسقع بن فرخاب جابر ابن عبد هللا انصاری سے نقل کرتے ہيں کہ جندب ابن جنادة ابن 

جبير نامی يہودی حضرت رسول خدا (ص) کی خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کيا: اے محمد! مجھے خبر ديجيے کہ وه 
ن سی شے ہے جو هللا کے پاس نہيں ہے اور وه کون سے چيز ہے کون سی چيز ہے جو هللا کے ليے نہيں ہے؟ اور وه کو
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جس کو هللا تعالٰی نہيں جانتا؟ تو رسول خدا (ص) نے فرمايا: وه چيز جو هللا کے ليے نہيں ہے تو خدا کے ليے شريک نہيں 
اور وه چيز جو هللا تعالٰی ہے اور جو شے خدا کے پاس نہيں ہے تو وه ظلم نہيں ہے هللا تعالٰی اپنے بندوں پر ظلم نہيں کرتا 

نہيں جانتا وه يہ ہے کہ اے گروه يہود! وه تمہارا قول ہے کہ عزير هللا کا بيٹا ہے البتہ هللا تعالٰی نہيں جانتا کہ اس کے ليے 
ا ہوں کوئی فرزند ہو بلکہ هللا تعالٰی يہ جانتا ہے کہ عزير اس کی مخلوق اور اس کا بنده ہے ۔ يہودی نے کہا: ميں گواہی ديت

کہ هللا کے عالوه کوئی دوسرا خدا نہيں ہے اور ٓاپ هللا کے برحق اور سچے رسول ہيں۔ اس کے بعد اس نے کہا: ميں نے کل
رات موسی ابن عمران کو عالم خواب ميں ديکھا تھا تو انہوننے مجه سے فرمايا: اے جندل! تم محمد خاتم االنبياء کے دست 

عد ہونے والے اوصياء کے دامن سے متمسک رہو، ميں نے عرض کيا: هللا کا شکر ہے کہ مبارک پر اسالم الؤ اور ان کے ب
  ميں اسالم اليا ہوں اور ٓاپ کے ذريعہ مجھے ہدايت دی گئی۔

پھر اس نے کہا: اے هللا کے رسول! مجھے اپنے اوصياء کے بارے ميں ٓاگاه فرمائيے تاکہ ميں ان سے تمسک اختيار 
يا: ميرے اوصياء باره ہيں، جندل نے عرض کيا: اسی طرح ہم لوگوں نے توريت ميں ديکھا ہےکرسکوں، ٓانحضرت نے فرما

جس طرح ٓاپ نے فرمايا۔ اور عرض کيا: اے رسول خدا (ص)! ان حضرات کے ناموں سے مجھے ٓاگاه فرمائيے۔ تو فرمايا: 
  ان

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٨۴، ص ٣(۔ گزشتہ حوالہ، ج ١

پہلے اوصياء کے سيد و سردار ہيں اور تمام ائمہ کے باپ علی (ابن ابی طالب) ہيں پھر ٓاپ کے دونوں فرزند حسن ميں سے 
ہيں۔ لٰہذا ان کے دامن سے وابستگی اختيار کرو کہيں تم کو جاہلوں کی جہالت مغرور و گمراه نہ کردے، جب  -و حسين  -

عالٰی مجھے موت دے گا تيری دنيا کی ٓاخری خوراک دوده کا ايک گھونٹ علی ابن الحسين زين العابدين پيدا ہوں گے هللا ت
  ہوگا جس کو تو پيے گا۔

اس کے بعد جندل نے عرض کيا: ہم لوگوں نے توريت اور انبياء عليہم السالم کی کتابوں ميں اسی طرح ايليا، شبر و شبير کا 
بعد کون حضرات ہوں گے؟ ان کے نام کيا ہيں؟ ٓانحضرت  کے -کے ہيں۔ حسين  -، حسين -، حسن -نام ديکھا ہے يہ نام علی 

ہے ٓاپ  -امام ہوں گے جن کا لقب زين العابدين  -کی زندگی ختم ہوجائے گی تو ان کے فرزند علی  -نے فرمايا: جب حسين 
ں گے کہ جن کا امام ہو -ہے ٓاپ کے بعد ٓاپ کے فرزند جعفر  -امام ہوں گے جن کا لقب باقر  -کے بعد ٓاپ کے فرزند محمد 

امام ہوں گے جن کو کاظم کہا جاتا ہے، ٓاپ کے بعد ٓاپ کے فرزند علی  -ہے ٓاپ کے بعد ٓاپ کے فرزند موسٰی  -لقب صادق 
کہا جاتا ہے، -امام ہوں گے جن کو تقی اور ذکی  -کہا جاتا ہے ٓاپ کے بعد ٓاپ کے فرزند محمد  -ہوں گے کہ جن کو رضا  -

ہوں گے جن -کہا جاتا ہے ٓاپ کے بعد ٓاپ کے فرزند حسن  -ہوں گے جن کو نقی اور ہادی  - زند علی ٓاپ کے بعد ٓاپ کے فر
کہا جاتا ہے پھر  -ہوں گے جن کو مہدی ، قائم اور حّجت  -کہا جاتا ہے، ٓاپ کے بعد ٓاپ کے فرزند محمد  -کو عسکری 

وردگار کی اجازت سے خروج فرمائيں گے جب لوگوں کی نظروں سے جب تک خدا چاہے گا غائب ہوں گے پھر اپنے پر
 خروج فرمائيں گے تو جس طرح زمين ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اسی طرح اس کو عدل و انصاف سے بھرديں گے۔
ٓاپ کی غيبت ميں صبر کرنے والوں کے ليے خوش خبری ہے ان حضرات سے محبت کرنے والے پرہيز گاروں کے ليے 

قرٓان صاحبان تقوٰی اور “کہ جن کی تعريف هللا نے اپنی کتاب ميں کی ہے اور کہا ہے:  خوش خبری ہے يہ وه لوگ ہيں
پھر فرمايا: يہی خدا کا گروه ہے اور جان لو کہ” پرہيز گاروں کے ليے مجسمٔہ ہدايت ہے جو لوگ غيب پر ايمان رکھتے ہيں

کہ اس نے مجھے ان حضرات کی ) معرفت کی  پھر جندل نے کہا: هللا تعالٰی کا شکر ہے” خدا کا گروه ہميشہ غالب ہے
  ١توفيق مرحمت فرمائی۔ ( 

) قال محّمد بن محّمد بن محمود الحافظ البخاری المعروف بخواجہ پارسا فی حاشيتہ علی ہامش ٢و فی الدرر الموسوية ( “۔  ۶٢
ی ھذا الباِب فوَق َحدِّ االحصاء َو َمناقِب کتابہ فصل الخطاب عند ذکره وال دة المھدی (عليہ السالم) ما لفظہ : انَّ االحاديَث ف

ِه َوشواِرِق المھَدی َرِضی ّهللاٰ عنہُ صاِحُب الزماِن الغائب َعِن الَعياِن الموجوُد فی ُکِل األزماِن کثيرة ُمتَظافِرةٌ واالخباُر فی ظھُور
ديةَ و مجاھََدتِہ فی هللاّٰ حق جھاِدِه وَ  تطہير االقطاِر ِمن سائِِر االدناس مقطُوٌع بِِہ َواصحابُہُ قَد َخلَُصوا نُوِرِه وتجديد الشَّريَعِة المحمَّ

يِب َوَسلُموا ِمَن الَعيِب َواَخَذوا طَريق الِھدايَةَ َوَسلُکوا ِمن َطريِق الَحِق الِی التحقيق َوبِِہ ختَمِت الِخال فةُ وااِلمامة َوھَُو اِماٌم منُذ ِمَن الرَّ
قُہُ ويدُعوا النّاس اِلٰی ِملَّتِِہ َو ِھَی ِملَّةُ النّبی (ص) ۔َوفاِة ابيِہ اِل ٰی يوِم ال  ٣” ( قيامةَ ) َوعيسٰی عليہ السالم يُصلی َخلفَہ ويُصدِّ

صاحب الّدرر الموسويہ کہتے ہيں : محمد ابن محمود حافظ بخاری جو خواجہ پارسا کے نام سے مشہور ہيں اپنی کتاب فصل 
  ب کے حاشيہ ميں حضرت مہدی (عجل هللا فرجہ الشريف(الخطاب ميں اپنی برہان نامی کتا
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کی ( والدت ہوئی پھر وه طائف گيا اور وہاں وہی  - (۔ وه اس کے بعد زنده رہا يہاں تک کہ حضرت علی ابن الحسين امام زين العابدين ١
دگی ميں تمہاری ٓاخری خوراک دوده کا ايک گھونٹ ہوگا وہاں اس کا دوده پيا اور کہا: پيغمبر خدا (ص) نے مجه سے فرمايا تھا کہ زن

  انتقال ہوا اور طائف کے زاره نامی مشہور محلہ ميں دفن ہوا اور رحمت و رضوان خدا سے جامال۔
  (۔ الدرر الموسويہ فی شرح الجعفرية۔ (٢
  ۔ (  ١٠۶(۔ المہدی، سيد صدر رحمة هللا عليہ، ص ٣

کرتے ہيں اس بيان سے کہ اس باب ميں موجوده احاديث بے حد و حصر ہيں اور حضرت مہدی  کی والدت کے متعلق گفتگو
صاحب الزمان کے فضائل و مناقب ہر زمانہ ميں بہت زياده ہيں وه لوگوں کی نظروں سے غائب ہيں ان کے ظہور کے بارے

ميں خدمات انجام دينے اور وه تمام دنيا ميں ان کے نور کے چمکنے اور شريعت محمديہ کی تجديد کرنے نيز ان کی راه خدا 
کی ناپاکيوں کو بال شک و شبہ يقينا پاک کريں گے اور ان کے اصحاب کرام ہر شک و شبہ سے خالص اور تمام عيوب سے
سالم ہيں انہوں نے راه ہدايت کو اپنايا ہے اور راه حق سے تحقيق و يقين کی منزل تک پہنچے ہيں ان بزرگوار کے ذريعے 

و امامت کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور وه اپنے والد گرامی کی وفات کے وقت سے صبح قيامت تک امام زمانہ ہيں۔  خالفت
حضرت عيسٰی ان کے پيچھے ان کی اقتدا ميں نماز پڑھيں گے ان کی تصديق کريں گے اور تمام لوگوں کو ان کی قوم وملت 

قوم و ملت ہے۔ محمد ابن محمد ابن محمود حافظ بخاری جو  کی طرف دعوت ديں گے اور وه قوم و ملت نبی اکرم (ص) کی
خواجہ پارسا کے نام سے مشہور ہيں انہوں نے کتاب فصل الخطاب کے اپنے حاشيے ميں حضرت بقية هللا االعظم مہدی 
موعود (عجل هللا فرجہ الشريف) کے بارے ميں بعض مطالب ذکر کيے ہيں ضمنی طور پر ان کے ظہور نيز ان کے نور 

ے چمکنے اور شريعت محمديہ کی تجديد وغيره کے بارے ميں اشاره کيا ہے، مولف بعنوان حسن اختتام ان ميں ہر ايک ک
سے دو حديث بطور تبرک نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہيں اور يہ کہ پہلی فصل ميں جو عنوان ذکر ہوا ہے کہ جس طرح قرٓان 

ظم(عجل هللا فرجہ الشريف) بھی ٓاخری اوصياء ميں سے ہيں ہم اس بحث کريم ٓاخری ٓاسمانی کتاب ہے حضرت بقية هللا االع
  کو يہيں ختم کرتے ہيں۔

ِ (ص) : يَخْرُ◌ُج فی ٓاِخِر الّزماِن َرُجٌل “۔  ۶٣ ِ ْبن ُعَمر قاَل قاَل َرُسول ّهللاٰ ِمن ُولْدی و فی عقد الدرر فی الباب الثانی َعن َعبِد ّهللاٰ
  ١۔ ( ”َکُکنْيَ◌تی يَماَلُ ) ااْلرْضَ◌ َعداْلً َکما ُملِئَت َجوْراً اسْمُ◌هُ َکاسِمی َوُکنْيَ◌تُہُ 

عبد هللا ابن عمر نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (ص) نے فرمايا: ايک شخص ٓاخری زمانہ ميں ميری اوالد ميں سے 
دل و انصاف سے بھردے خروج کرے گا اس کا نام ميرے نام پر ہوگا (محمد) اور اس کی کنيت (ابو القاسم) ہے زمين کو ع

  گا جس طرح وه ظلم و جور سے بھرچکی ہوگی۔
 (ص) : وفی ينابيع المودة َعْن ِمْشکوِة الَمصابيح َعْن صحيح ُمْسلِم وُمْسنَِد اْحَمد َعن جابِِر ْبِن َعْبِد ّهللاٰ قال قاَل َرُسوُل ّهللاٰ “۔  ۶۴

ُم المال وَ  هُ َعّداً يَکُوُن فی ٓاِخِر الّزماِن َخليفَةٌ يُقَسِّ هُ َوفی ) ِرواية يَکُوُن فی ٓاِخِر اُمَّتی َخليفَة يُحْثِ◌ی الماَل حثاً َوال يََعدُّ  ٢” ( ال يَُعدُّ
جابر ابن عبد هللا انصاری رضی هللا عنہ کہتے ہيں کہ حضرت رسول اکرم (ص) نے فرمايا: ٓاخری زمانہ ميں ايک خليفہ ٓائے

شمار نہيں کرے گا۔ اور دوسری روايت ميں ذکر ہوا ہے کہ ميری امت کے ٓاخر ميںگا جو مال کو تقسيم کرے گا اور اس کو 
کے مقدس اور  -ايک خليفہ ہوگا جو مال مٹھی بھر بھر کے تقسيم کرے گا اور کو شمار نہيں کرے گا۔ يعنی امام زمانہ 

فرائد السمطين َعِن اْلَحَسن ْبِن خالٍِد وفيہ : عن “۔  ۶۵بابرکت وجود سے اتنی فراوانی ہوگی کہ عطا و بخشش بے شمار ہوگی۔ 
ضا عليہ السالم فی َحديٍث َذَکر فيِہ اْلَمھدیَّ وَغْيبَتَہُ َوانَّہُ الّرابُع ِمْن وُ  ْلِدِه الی ان قال َوھَُو الّذی َعْن اَبی اْلَحَسن َعلیِّ بن ُموسٰی الرِّ

ةَ هللاِّٰ قَد ظَھََر ِعنْدَ◌ بَيْتِ◌ هللاِّٰ فاَتّبُِعوهُ ) فاَِن الحَق فيِہ َوَمَعہُ الحديث ينادی ُمناٍد ِمَن الّسماِء يَْسَمُعہُ َجميُع اَْھِل االْرض : ” (ااَل اِنَّ ُحجَّ
٣  

  اسی کتاب ميں فرائد السمطين سے حسن ابن خالد سے ايک روايت حضرت ابو الحسن علی ابن موسی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٠۶(۔ المہدی، سيد صدر، ص ١
  ۔ ( ۴٣٠، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ٢
  ۔ (  ۴۴٨، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ٣

الرضا سے ذکر ہوئی ہے جس ميں ايک حديث کے ضمن ميں حضرت مہدی اور ان کی غيبت کے بارے ميں گفتگو ہوئی 
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ٓاسمان سے ايک کے چوتھے فرزند ہيں يہاں تک کہ فرمايا: ٓاپ وه ہيں جن کے ليے  -ہے اور يہ کہ وه حضرت امام رضا 
ٓاواز دينے واال اس طرح ٓاواز دے گا کہ جس کی ٓاواز کو تمام زمين و والے سنيں گے: اے لوگو! خبردار ہوجاؤ هللا کے گھر 

فی ينابيع المودة :“۔  ۶۶کے پاس حّجت هللا ظاہر ہوگئے ہيں لٰہذا ان کی پيروی کرو يقينا حق ان ميں ہے اور ان کے ساته ہے۔ 
ُ َعلَی الخلِق بَعدِی:“ مطين عن سَعيد ْبِن ُجبير َعن ابِن َعباس قاَل: قاَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص) عن فرائد الس اِنَّ ُخلَفائی اوصيآئی ُحَجُج ّهللاٰ

ِ عيسٰی بُن مريَم فيصلّی َخلَف المہدی ، وتَشرقُ  االرض ) بنوِرَربّھا  اثنا َعَشَر ، اولُھُم َعلٌی َوٓاِخِرھُُم َولَدی المھدیُّ ، فينِزُل ُروح ّهللاٰ
  ١” ( َويبلُغ ُسلطانہُ المشِرَق والمغِرب

ينابيع المودة ميں فرائد السمطين سے سعيد ابن جبير سے وه ابن عباس سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (ص) نے 
ہے اور  -يں کا پہال علی فرمايا: يقينا ميرے خلفاء اور اوصياء ميرے بعد مخلوق خدا پر خدا کی حّجت ہيں جو باره ہيں ان م

ان ميں کا ٓاخر ميرا بيٹا مہدی ہے کہ روح هللا حضرت عيسی ابن مريم جب ٓاسمان سے نازل ہوں گے تو ان کے پيچھے ان 
کی اقتداء ميں نماز پڑھيں گے زمين اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی حضرت مہدی کی سلطنت مشرق اور مغرب 

  ميں ہوگی۔
ل بن عَمرۺ انّہُ َسمَع ابا َعبد ّهللاٰ عليہ السالم وما رواه الشي“۔  ۶٧ خ الجليل علّی بن ابراہيم القُميۺ فی تَفسيرِه مسنَداً َعِن الُمفضَّ

  قاَل َربُّ االرِض يَعنی اِماُم االرِض ، قُلُت فَاِذا ؟ يقُوُل فی قوِل ّهللاٰ تعالیٰ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴۴٧(۔ گزشتہ حوالہ، ص ١

  ١” ( َخَرَج يُکون ماذا قاَل عليہ السالم اَذاً استغنی الناُس َعن ضوء الشَّمِس َونُور القََمر ويجتُزون بِنوِر ) ااِلمام
شيخ جليل علی ابن ابراہيم قمی نے اپنی تفسير ميں مفضل ابن عمر سے اپنی سند کے ساته روايت کی ہے کہ وه کہتے ہيں کہ 

يہ بيان کرتے ہوئے سنا: کالم خدا اور (واشرقت االرض بنور ربھا) (اور جب زمين اپنے  کو -انہوں نے امام جعفر صادق 
پروردگار کے نور سے روشن ہوجائے گی) کی تفسير ميں فرمايا: رب االرض يعنی روئے زمين پر امام مراد ہيں، ميں نے 

کو ٓافتاب کی روشنی اور نور ماہتاب کی  عرض کيا: جس زمانہ ميں وه خروج کريں گے تو کيا ہوگا؟ فرمايا: اس وقت لوگوں
وما رواه العالم الکامل المجلسيۺ فی البحار َعن المفّضِل “۔  ۶٨ضرورت نہ رہے گی اور لوگ نور امام پر اکتفا کريں گے۔ 

استغنَی العباُد َعن ضوء ) الشَّمِس و ايضاً قال: سمعُت ابا َعبِد ٰهللاّ عليہ السالم يقُوُل : اّن قائِمنا اِذا قاَم اشَرقِت االرُض بنُور َربّھا و
  ٢” ( ذھَبَِت الظالمةُ 

اس حديث کو عالم کامل عالمہ مجلسی نے بحار ميں مفصل طور سے نقل کيا ہے کہ وه بيان کرتے ہيں کہ اُنہوں نے امام 
ور سے روشن و منورکو يہ کہتے ہوئے سنا: يقينا جب ميرا قائم ظہور کرے گا تو زمين اپنے پروردگار کے ن - جعفر صادق 

منھا “۔  ۶٩ہوجائے گی اور بندگان خدا کو ٓافتاب کی روشنی کی ضرورت نہ رہے گی نيز تمام تاريکياں ختم ہوجائيں گی۔ 
الٍد مارواه ثقة االسالم محمد بن يعقُوَب الکلينيۺ فی اُصوِل الکافی َعن ابی خالِِد الکابلی َعن ابی جعفٍَر عليہ السالم قاَل:يا اَبا خ

  لَنُوُر االمام فی قُلوب المٔومنين اَنَوُر ِمن الّشمس الُمضئية بالنھاِر وھم َوّهللاٰ يُنّوروَن قُلوُب المٔومنين ،
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵١٣، ص ۴، تفسير نور الثقلين، ج  ٢۵٣، ص ٢(۔ تفسير قمی، ج ١
  ۔ (  ٣٣٧، ص  ۵٢(۔ بحار االنوار، ج ٢

ال يُطِھر ّهللاٰ قَلب وجّل نُوَرھم َعّمن يَشآء فَتظلَم قُلوبُھم َوّهللاٰ يا ابَا خالٍِد ال يُحبّنا َعبٌد َو يَتوالنا َحتّی يُطھّر ّهللاٰ قَلبَہ وَ َويَحَجب ّهللاٰ عزّ 
ثقة  ١” ( ِمن فَز ع يَوم القياَمة االکبر  َعبٍد َحتّی يسلم لَنا َو يَکون ِسلماً لَنا فَاذا کاَن ُمسلماً لنا سلّمہ ) ّهللاٰ ِمن شديد الِحساِب َوٓاَمنَہُ 

نے  -االسالم محمد ابن يعقوب کلينی نے اصول کافی ميں نقل کيا ہے کہ ابو خالد کابلی کا بيان ہے کہ حضرت امام محمد باقر 
شن ہوتا ہے فرمايا: اے ابو خالد! خدا کی قسم! جو نوِر امام قلوِب مومنين ميں ہے وه نصف النہار کے سورج سے زياده رو

اور وه (ائمہ) قلوب مومنين کو منور کرتے رہتے ہيں اور هللا تعالٰی ان کے نور کو جس سے چاہتا ہے چھپاتا ہے تو ان کے 
قلوب تاريک ہوجاتے ہيں خدا کی قسم! اے ابو خالد! ہم سے کوئی بنده محبت نہيں کرتا اور نہ ہی ہم کو دوست رکھتا ہے 

و پاک و پاکيزه کرتا ہے اور کسی بنده کا دل پاک نہيں کرتا جب تک وه ہم کو تسليم نہ کرے اورمگر يہ کہ هللا اس کے قلب ک
ہم سے صلح و مصالحت سے پيش نہ ٓائے لٰہذا جب وه ہم سے صلح و مصالحت سے پيش ٓاتا ہے تو هللا تعالٰی اس کو قيامت 
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  کے دن سخت حساب اور عظيم خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔
لبحار عن السيِد َعلِی بن َعبِد الَحميد فی ِکتاِب سلطاِن الُمفَرِج َعن اھِل االيماِن ِعند ِذکر َمن رٓا القآئِم عليہ السالم وما فی ا“۔  ٧٠

ةُ اَبی راجح الحمَّامی بِالحلّ  ماِن وھُو قصَّ حَکی ذلَِک َجماَعةٌ  ِة َوقَدقاَل: فِمن ذلَِک ما شتَھَر وذاَع َوَمالء البُقاَع َوَشِھَد بالَعياِن ابناُء الزَّ
د بُن قاُروَن سَ  اِہِد العابِِد المحقِق َشمُس الدين محمَّ دِق االفاِضِل ِمنھُم الَشيُخ الزَّ   لََّمہُ ٰهللاّ ِمَن االعيان االَماثِِل َواَھل الصِّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٩۴، ص ١(۔ کافی، ج ١

 ً حابَةَ فاحَضَرهُ واََمر بَضربِہ ،  تعالٰی قال: کاَن الحاِکُم بالِحلِّة َشخصا غيُر فَرفع الَيِہ اَنَّ ابا راجح ھذا يسّب الصَّ يُدعٰی َمرجاُن الصَّ
حديِدفجَعَل فيِہ َمَسلّةً ِمن ال فُضِرَب ضرباً َشديداً ُمھلِکاً َعلی َجميع بََدنِِہ ، َح ٰتی اِنَّہُ َضَرَب َعل ٰی َوجِھِہ فََسقَطَت ثَناياهُ واخَرَج لِسانَہُ 
وُروا بِہ ازقَّةَ الِحلَِّة َوَخَرَق انفہُ َوَوَضُع فيِہ َشِرَکةً ِمَن الَشعِر َو َشدَّ فيھا َحبالً َوَسلّمہ ال ٰی َجماَعٍة ِمن اصحاِبِہ واَمَرھُم ان يدُ 

بِذلَِک فَاََمَر بقَتلِِہ فَقاَل الحاِضُروُن انَّہُ َشيخ والَضرب ئاُخُذ ِمن َجميع جوانِبِہ َحتٰیّ َسقَطَ اِلَی االرِض َوعايََن الھَالَک ، فاخبَر الحاکُم 
فی ٰلِذَک َحت ٰی اَمَر بتخليتہ َوقَد کبيٌر َوقَد َحَصَل لَہُ ما يَکفيہ َوھَُو َميٌت لِما ِبِہ فاترُکہُ َوھُو يموُت َحتَف انفِِہ َوال تَتَقَلّد بِدِمِہ ، َوبالَغوا

  اھلُہُ فی الموِت َولَم يَُشکَّ اَحُد انَّہ يُموُت ِمن لَيلَةِ  انتفَخ َوجھُہُ َولِسانُہُ فَنَقَلَہُ 
َکما کانَت َوانَدَملت َجراحاتہُ َولَم  فَلَما کاَن ِمَن الَغِد َغدا َعلَيِہ النّاُس فَاِذا ھَُو قائٌِم يُصلّی َعل ٰی اتَِم حالٍَة َوقَد عاَدت ثَناياهُ الَتی َسقَطَت

ةُ  اينُت قَد زالَت من َوجِھِہ ، فََعجب النّاس لِساٌن ٔاساُل ّهللاٰ تَعالٰی بِِہ، ِمن حالِِہ َو سائلُوهُ َعن امِرِه فَقاَل انّی لَّما عيبَق لَھَا اثٌَر والشَّجَّ
ا َجنَّ َعلَّی الَّ  ماِن عليہ السالم فَلَمَّ ليُل فَاِذاً بَالّداِر قَد الَموَت َولَم يبق لی فکنت ٔاسٔالہ بقلبی واستغثُت اِلی َسيِّدی َوَموالَی صاِحب الزَّ
ا َعل ٰی َعي الَِک عافاَک هللاّٰ امْتَ◌ألت نُوراً َو اِذاً بموالَی صاِحِب الزماِن قَد اَمرَّ يََدهُ الشَريف َعل ٰی َوجھی َوقاَل الی اُخرُج َوَکدِّ

د بن قاُروَن المذُکور قا ّٰ تَعالٰی اِنَّ ھذا ابو راجح کاَن ضعيفاًتَعال ٰی فاصحبُت َکما تَرون َوَحَکی الشيخ َشمس الّدين محمَّ َل واقِسُم بِا
ماً ٔاراهُ َعلٰی ھِذِه الحالَةِجداً َضعيف الترکيِب اَصفَر اللون شيَن الَوجہ ُمقَِرَض اللحيَِة َوُکنُت دائِماً ادُخُل اْلحماَم الَّذی ھَُو فيِہ َوُکنُت دائِ 

ا اصبَحُت ُکنُت ِممَّ  تہُ َوانتََصبت قاَمتُہُ وطالَت لحيتُہُ َواحّمِر وجھہُ َوعاد کٔانَّہُ ابِن َوھذا الشَّکِل فَلمَّ ن َدَخَل َعلَيِہ فَرٔايتُہُ قَِد اشتَّدت قوَّ
  ١” ( ِعشرين ) َسنة َولَم يَزل َعل ٰی ذلَِک َحّت ٰی ادَرَکہُ الوفاة 

ميں ان لوگوں کا تذکره کيا ” ج عن اھل االيمانالسلطان المفرّ “بحار ميں سيد علی ابن عبد الحميد سے جنہوں نے اپنی کتاب 
ہے کہ جن افراد نے حضرت قائم سے مالقات کی ہے چنانچہ وه تحرير کرتے ہيں: وه واقعہ جو تمام شہروں ميں سب سے 
ے زياده مشہور و معروف ہوا ہے اور لوگوں نے ان کو اپنی ٓانکھوں سے ديکھا ہے وه حلّہ ميں ابو راجح حمامی کا واقعہ ہ

جسے وہاں کے علماء و افاضل کی ايک جماعت نے بيان کيا ہے، منجملہ ان افاضل ميں سے ايک فاضل، زاہد، عابد محقق 
شمس الدين محمد ابن قارون حفظہ هللا تعالٰی بھی ہيں ان کا بيان ہے کہ حلّہ ميں ايک حاکم تھا جس کو لوگ مرجان صغير کے

ايا کہ يہ ابو راجح، صحابہ پر لعنت کرتا ہے اور گالی ديتا ہے چنانچہ راجح کو نام سے ياد کرتے تھے اس کو لوگوں نے بت
پکڑ کر اليا گيا اور حکم ديا کہ جتنا زياده ہوسکے شديد طور پر اس کو مارو تاکہ وه مرجائے تو يہ حکم عملی شکل ميں 

ڑ کر گرا ديے اس کی زبان کھينچ لیتبديل ہوا لوگوں نے اس کو اتنی شديد ضرب لگائی کہ اس کے سامنے کے دانت تک تو
گئی اس کی ناک ميں سوراخ کرکے اس ميں ايک بال کی رسی باندھی گئی اور اپنے اصحاب کی ايک جماعت کے حوالے 
کيا اور حکم ديا کہ اس کو حلّہ کی گليوں ميں پھراؤ اور ہر طرف سے جتنا ہوسکے اس کو زد وکوب کرو۔ چنانچہ ويسا ہی 

  ھاتے کھاتے مرنے کے نزديک پہنچ گيا حاکم کو اطالع دی گئی تو اس نے قتل کرنے کا حکم دے ديا۔ہوا اور وه مار ک
دربار کے حاضرين نے حاکم سے کہا: يہ ايک بوڑھا ٓادمی ہے اس کے خودبخود مرنے کے ليے وہی کافی ہے جو اتنی 

  ٓاپ اس کازياده اس کو مار پڑی ہے اب اسے چھوڑ ديجيے، يہ خود اپنی موت مرجائے گا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٧٠، ص  ۵٢(۔ بحار االنوار، ج ١

خون اپنی گردن پر کيوں ليتے ہيں۔ جب لوگوں نے بہت زياده اصرار کيا تو حکم ديا کہ اسے چھوڑ دو اس کا منہ ورم کر گيا 
اور اس کے اہل خانہ اس کے اسی  ہے اور زبان بھی سوج چکی ہے۔ چنانچہ اس کو اس کے گھر والوں کے پاس منتقل کيا

  رات مرنے ميں کسی طرح کا شک و شبہ نہيں رکھتے تھے۔
دوسرے دن جب صبح ہوئی لوگ اسے ديکھنے کے ليے احوال پرسی کی غرض سے ٓائے تو ديکھا کہ وه بالکل صحت مند 
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نہ ميں موجود ہيں اس کے ہے اور کھڑے ہوکر نماز پڑه رہا ہے اس کے دانت جو توڑ ديے گئے تھے سب بعينہ اس کے م
جسم کی تمام جراحت اور منہ کے زخم اس طرح مندمل ہوچکے تھے کہ گويا اسے چوٹ کی کوئی تکليف تھی ہی نہيں اور 

  زخم کے نشانات بھی نہيں تھے۔ يہ ديکه کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور اس سے دريافت کيا کہ يہ کيا ماجرا ہے؟
نی ٓانکھوں کے سامنے ديکه رہا تھا زبان تو گويا تھی ہی نہيں جس سے دعا کرتا، لٰہذا ميں اس نے جواب ديا: ميں موت کو اپ

نے دل ہی دل ميں هللا تعالٰی سے دعا کی اور اپنے ٓاقا و موال سے فرياد کی، جب شب کا کافی حصہ گزر گيا تو ناگہاں ميں 
تشريف الئے ہيں اور  -ردار حضرت صاحب الزمان نے ديکھا کہ تمام گھر روشنی سے منور ہوگيا ہے اور ميرے سيد و س

اپنا دست مبارک ميرے چہرے پر مس کر رہے ہيں اور يہ فرما رہے ہيں: اب اٹه جاؤ اپنے اہل و عيال کے پاس جاؤ اور ان 
کی ضروريات زندگی پوری کرو هللا تعالٰی نے تمہيں صحت و عافيت عطا کی پھر صبح ہوئی اور ميں ايسا صحت مند اٹھا 

کہ جس طرح تم لوگ ديکه رہے ہو۔ شمس الدين محمد ابن قارون مذکور کا بيان ہے کہ: خدا کی قسم! يہ راجح بہت ضعيف، 
نحيف و الغر، زرد رنگ بدصورت تھا اور اس کی چھوٹی سی داڑھی تھی، ميں ہميشہ اس حمام ميں جاتا کرتا جس ميں وه 

ميں پاتا تھا، مگر اس دن صبح کو جب ميں دوسرے لوگوں کے ساته  موجود ہوا کرتاتھا اور ميں ہميشہ اس کو اسی حالت
پہنچا تو ديکھا کہ اس کا جسم مضبوط، اعضاء و جوارح توانا وقدرت مند اور قدو قامت طوالنی ہے اور داڑھی پہلے سے 

  ی حالت ميں رہا۔بڑی ہے اور چہره سرخی مائل ہے معلوم ہوتا تھا کہ وه بيس سال کا نوجوان ہے پھر وه مرتے دم تک اس
ِ (ص) فی َحديٍث طويٍل ذَکَر فيِہ ف“۔  ٧١ ضلَھُم وفی ينابيع المودة َعِن المنَاقِِب َعن َعلّی بن ُموسٰی الّرضا َعن ٓابائِِہ َعن َرُسول ّهللاٰ

د او صيآئَک المکتوبُوَن َعلی ُسراِدق َوشيئاً ِمن َحديِث الِمعراِج اِ ٰل ی ان قاَل فقُلُت : يا َربّی َوَمن اَوِصيآئی ؟ فنوديُت يا محمَّ
لُھُم َعلِّی و ٓاِخرھُُم المھَدی ، َعرشی ، فَنَظَرت فَرٔايَُت اثنی َعَشَر نوراً وفی ُکّل نُوٍر ستٌر اخَضر َعلَيہ اِسُم َوِصیِّ ِمن اوصيآئی ، اوَّ

د : ھٔو الء ا وليائی واِحبّائی واِصفيائی َوُحَججی بَعَدَک َعل ٰی بَّريتی، فَقُلُت : يا َربِّ ھٔوالئی اوِصيآئی ِمن بَعدی؟ فَنوديُت يا محمَّ
ننّہُ َمشاِرَق االرِض  تِی َوَجاللی الُ طَھَِّرنَّ األرَض بآِخِرِھم الَمھدی ِمَن الظُلِم َوأل ِمکَّ رنَّ لَہُ َوھُم اوِصيآئَک َوِعزَّ َوَمغاِربَھا َوال َسخِّ

ياح َو ألَذلِلَّن لَہُ السَّحابَ  َوأل رقينَّہُ فی األسباِب َوأل نِصَرنَّہُ بجندی َوالُ ِمدنَّہُ بمالئَکتی َحتّی تَعلَُو َدولَتی َويجتمَع الَخلُق َعلَی  الرِّ
حضرت علی  ينابيع المودة ميں مناقب سے ١” ( توحيدی ، ثُمَّ الُ ديَمنَّ ) ُملَکہُ َوالُ ٰا دِولَنَّ االيام بَيَن اوليآئی اِل ٰی يَوْمِ◌ الِق ٰيمِة 

اپنے ٓابائے کرام سے ان حضرات نے حضرت رسول اکرم (ص) سے ايک مفصل حديث ميں کہ جس  -ابن موسی الرضا 
ميں ان کی فضيلت و منقبت اور حديث معراج کا بعض حصہ ذکر کيا ہے يہاں تک کہ فرمايا: ميں نے کہا: اے پروردگار! 

اوصيا کے نام ميرے عرش کے سرورق پر لکھے ہوئے ہيں ميں نے نظر ميرے اولياء کون ہيں؟ ٓاواز ٓائی: اے محمد!تيرے 
کی تو باره انوار کو ديکھا۔ ہر ايک نور کی سبز سطر ہے جس پر ميرے اوصياء ميں سے ميرے وصی کا نام موجود ہے ان 

  ہيں۔ ميں نے عرض کيا : اے -ميں اول علی ابن ابی طالب اور ان ميں ٓاخری مہدی 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٨۶، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ١

پروردگار! ميرے بعد يہ ميرے اوصياء ہيں، ٓاواز ٓائی اے محمد! يہ ميرے اولياء ہيں ، مجھے ميری عزت اور جالل کی قسم!
گا ميں اس کو زمين کے مشرق و مغرب کا زمين کو ضرور ضرور ان کے ٓاخری مہدی کے ذريعہ ظلم سے پاک کروں 

مالک بناؤں گا۔ پس اس کے ليے ہواؤں کو اس کا فرماں بردار قرار دوں گا سخت بادلوں کی گردنيں اس کے ليے جھکادوں 
گا۔ ميں اس کو اسباب ميں بلند کروں گا۔ ميں اس کی اپنے لشکر کے ذريعے مدد کروں گا اپنے فرشتوں سے اس کی نصرت 

ٓاخرکار ميری حکومت عروج پر پہنچے گی ميری تمام مخلوق ميری توحيد پر جمع ہوجائے گی ميں اس کی کروں گا۔ 
  سلطنت کو دوام بخشوں گا۔ بڑے دنوں کو اپنے اوليا کے درميان قيامت کے روز گردش دوں گا۔

پہلے نائب نے امال کرايا تھا  کے -۔ مشہور و معروف اور معتبر دعا جس کو شيخ ابو عمر و عثمان ابن سعيد امام زمانہ  ٧٢
اور سيد ابن طاووس عليہ الرحمہ نے بھی حضرت کے زمانٔہ غيبت ميں پڑھنے کی خصوصی تاکيد کی ہے اس کا ٓاغاز يوں 

فنی نَفََسَک ال ٰی قولہ   ہوتا ہے: اللٰھُّمَّ َعرِّ
ل فََرَجہ وايِّدهُ بالنصر َحّت ٰی ال تََدَع ِمنْهُ◌م َديّاراً ” ھم َعجِّ َوال يبقَی لھُم ٓاثاراً طَھِّر ِمنْهُ◌م بِالَدَک َواشِف منھُم ُصُدور ِعباِدَک  اللّٰ

َل ِمن حکِمَک َوُغيَِّر ِمن سنتَک َحت ٰی يُعوَد دينُُک بِِہ َوَعل ٰی  يََديِہ َغّضاً َجديداً َوَجّدد بِِہ ما امتَح ٰی ِمن دينَِک واصلُح بِِہ ما بُدِّ
ِہ عةَ َمَعہُ َحّت ٰی تطفِیَّ بعدلِِہ ني ٰازَن الکافِريَن اللّھُمَّ واَحْیِ◌ بَوليَِّک القرٓان َؤاِرنا نوَرهُ َسرَمداً الليَل فيَصحيحاً ال ِعَوَج فيِہ وال بِد

َعطَّلةَ واألحکاَم لمُ َؤاحْیِ◌ بِِہ القُلُوب الميتة واشف بہ الصدور الوغرة واجَمع بِِہ ااْلٔھوٓاَء المختلفَةَ َعلَی الَحّق َؤاقِم بِِہ الحدُوَد ) ا
  ١”( المھملَةَ َحتٰی ال يبقی َحٌق االَّ ظھر وال َعدٌل االَّ َزھَر۔
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٨٩، ص  ۵٣، بحار االنوار، ج  ٣١٢، جمال االسبوع، ص  ۴١۴(۔ مصباح المتھجد، ص ١

کے  -ايا: اے پروردگار! تو حضرت امام مہدی اے پروردگار! تو مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما يہاں تک کہ فرم
ظہور ميں تعجيل فرما اور اپنی نصرت سے ان کی تائيد فرم يہاں تک کہ ان کا کوئی گھر باقی نہ رہے اور ان کا نام و نشان 

 تک نہ رہنے دے اور ان سے اپنے شہروں کو پاک و پاکيزه اور ان لوگوں کو برباد کرکے اپنے بندوں کے دلوں کو شفا
کے ذريعہ تيرے دين سے جو محو کر ديا گيا ہے اس کی تجديد فرما اور تيرے احکام ميں جو تبديلی کی -بخش اور حضرت 

کے ذريعے ان سب کی اصالح فرما يہاں تک کہ تيرا دين  -گئی ہے اور تيری سنت ميں جو تفسير کی گئی ہے حضرت 
ئے اس طرح کہ اس ميں نہ کوئی کجی ہو اور نہ اس کے حضرت کے ذريعے جديد اور صحيح انداز ميں پھر سے پلٹ آ 

ساته کوئی بدعت واقع ہو يہاں تک کہ ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے کافروں کی بھڑکائی ہوئی ٓاگ بجه جائے اے 
 ميرے پروردگار! تو اپنے ولی کے ذريعے قرٓان ميں تازه روح پھونک ہميں اس کا وه سرمدی (ازلی و ابدی) نور دکھا جس

ميں ظلمت نام کی کوئی شے نہ ہو اور ان کے ذريعے مرده دلوں کو زنده کر نيز ان کے ذريعے لوگوں کے دلوں کی ٓاگ کو 
خاموش کر مزيد يہ کہ لوگوں کے مختلف خياالت کو حق پر جمع کردے اور ان کے ذريعے معطل حدود اور غير مٔوثر کيے

بغير ظاہر ہوئے باقی نہ ره جائے اور کوئی عدل بغير نماياں ہوئے نہ ہوئے احکام کو پھر سے قائم کردے تاکہ کوئی حق 
  رہے۔
۔ اسی طرح دعا کے ان جملوں ميں کہ جسے سيد ابن طاووس رحمة هللا عليہ نے سرداب مقدس کے اعمال ميں اور شيخ  ٧٣

نس ابن عبد الرحمن سے نقل کيا ہے اور ضمنی طور پر يو -نے مصباح ميں روز جمعہ کے اعمال ميں حضرت امام رضا 
نے حضرت صاحب االمر کے ليے اس دعا کے پڑھنے کا حکم ديا ہے: اللّھُمَّ  - نے بھی نقل کيا ہے کہ حضرت امام رضا 

ليَن َوداِرَس ُحکم َن الُمرسَ ادفَع َعن ِوليَِّک َوَخليفَتَِک اللّھُمَّ طَھِّر ِمنھُم بِالدَک واشِف منھم عباَدَک َواَعزَّ بِِہ المٔومنيَن َؤاحْیِ◌ بِِہ سنَ 
 ً َل ِمن حکِمَک َحت ٰی تعيد دينک بہ َوَعلی يََديہ َجديداً َغّضاً محضاً صحيحا د بِِہ ما امتَحی ِمن دينَک َوبُدِّ  ال ِعَوَج فيِہ النّبييَن َوَجدِّ

  ١َو توِضَح بِِہ َمعاقد الحِق َومجھُوَل الَعدِل۔ (  َوال بِدَعةَ َمَعہُ ، َوَحت ٰی تُغيِّر بَِعدلِِہ ظُلََم الجوِر َوتُطِفَی بِہ ني ٰارَن ) الُکفرِ 
اے پروردگار! شہروں کو ان سے پاک و پاکيزه کر، اور ان لوگوں کی نابودی کے ذريعہ اپنے بندوں کے دلوں کو شفا بخش 

ر۔ اور کے ذريعہ مومنين کو عزت عطا فرما اور پيغمبروں کی سنتوں کو اس کے ذريعہ احيا ک - اور حضرت امام مہدی 
کے ذريعہ تيرے دين سے جو محو کرديا گيا ہے اس کی تجديد فرما، اور اپنے احکام ميں تبديلی الدے يہاں تک  - حضرت 

کہ اس کے ذريعہ تيرا دين واپس ٓاجائے اور حضرت کے ذريعے ان سب کی اصالح فرما يہاں تک کہ تيرا دين خالص 
کی عدالت کے ذريعہ تاريکياں روشنائی ميں تبديل  -اکہ حضرت ہوجائے اس ميں کوئی کجی اور بدعت نہ ره جائے، ت

ہوجائےں کافروں کی بھڑکائی ہوئی ٓاگ خاموش ہوجائے اور حضرت کے ذريعہ تمام مشکالت برطرف فرما نيز حق کی 
  گرہيں کھول دے اور ان کی نامعلوم عدالت کو لوگوں کے ليے ٓاشکار فرما۔

ايَن بَقِيَّةُ هللاِّٰ الَّتی ال تخلُوِمَن الِعترِة الھاِديِة ، ايَن الُمَعدُّ لقطع دابِِر الظَّلَمِة ، ايَن الُمْنتََظُر ال “۔ دعائے ندبہ ميں ہم پڑھتے ہيں:  ٧۴
نَنَ    “ٰقامِة األمِت َوالِعَوِج ايَن المرتجی اِل ٰزالِة الَجور والُعدٰواِن ، ايَن المّدُخر لِتجديِد الفرايِِض والسُّ

ہاں ہے؟ جس سے ہدايت کرنے والی عترت پيغمبر سے دنيا خيال نہيں ہوسکتی وه کہاں ہے؟ جسے سلسلٔہ ظلم وه بقية هللا ک
کو قطع کرنے کے ليے مہيا کيا گيا ہے وه کہاں ہے؟ جس کا کجی او ر انحرافات کو درست کرنے کے ليے انتظار ہورہا ہے

ستہ ہيں وه کہاں ہے؟ جسے فرائض اور سنن کی تجديد کے وه کہاں ہے؟ جس سے ظلم و تعدی کو زائل کرنے کی اميديں واب
  ۔ وه صلوات کہ جسے شيخ کفعمی نے کتاب مصباح ميں نقل کی ہے اور کہا ہے کہ يہصلوات ٧۵ليے ذخيره کيا گيا ہے۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٣١، ص  ٩٢، بحار االنوار، ج  ٣٠٨، جمال االسبوع، ص  ۴١٠(۔ مصباح المتھجد، ص ١

سے مروی ہے جو ابو الحسن ضّراب اصفہانی کے ليے حضرت کے وجود مقدس کی طرف  -صلواتحضرت صاحب الزمان 
ٍد “سے مکہ ميں صادر ہوئی ہے اور اس کی سند کو مختصر طور پر ذکر کيا ہے۔  ھُمَّ َصّل َعلٰی محمَّ ِ الرحٰمِن الرحيِم اللّٰ بِسِم ّهللاٰ

َل ِمن ِکتابِک سيِد الُمرَسليَن وخاتَم النبي د بِہ ما امتح ٰی ِمن دينک واَحْیِ◌ بِِہ ما بُدِّ يَن وحجة رّب العالمين ، الٰی ان قال : اللھُم َجدِّ
ال باِطَل ال ُشبھة ) َمَعہُ وَؤاظِھر بِِہ ما ُغيِّر ِمن ُحکِمَک َحتّی يَُعوَد دينَک بِِہ َوَعل ٰی يََديِہ َغّضاً َجديداً خالِصاً مخلَصاً ال َشکَّ فيِہ وَ 
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  صلوات١”( ِعنَدهُ َوال بِدْعَ◌ةَ لََديہِ 
عظيم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے: اے پروردگار! اپنا درود و سالم بھيج محمد پر جو تمام رسولوں کے سردار 

ہ جو تيرے کے ذريع -خاتم النبين اور تمام عالمين پر پروردگار کی حّجت ہيں يہاں تک کہ فرمايا: اے پروردگار! حضرت 
کے ذريعہ جو کچه تيری کتاب ميں (تحريف کرنے والوں کی وجہ  -دين سے محو ہوگيا ہے اس کی تجديد فرما اور حضرت 

کے ذريعہ ظاہر فرما  -سے) تبديلی ہوئی ہے اس کا احياء فرما اور جو کچه تيرے حکم ميں رّد و بدل کيا گيا ہے حضرت 
کے دست مبارک سے وه ايسا خالص ہوجائے کہ اس ميں کبھی بھی کوئی  -حضرت يہاں تک کہ تيرا دين واپس ٓاجائے اور 

  شک و شبہ باقی نہ ره جائے اور نہ ہی اس ميں کوئی باطل يا بدعت باقی ره جائے۔صلوات
ان ان پر روحی لہ الفداء و عجل ٰهللاّ تعالٰی فرجہ الشريف وجعلنا وجميع المٔومنين من ٔاعوانہ ؤانصاره وشيعتہ ٓامين ہماری ج

قربان! اور خدا ان کے مبارک ظہور ميں تعجيل فرمائے اور ہميں اور تمام مومنين کو ان کے اعوان و انصار اور ان کے 
  شيعوں ميں قرار دے۔ ٓامين يارب العالمين ۔صلوات

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ (  ۵۵١، دالئل االمامة، ص  ٢٠٨(۔ مصباح المتھجد، ١
 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ تازگی ٢
ہميشہ تازه ہيں اور کبھی  -قرٓان اور امام زمانہ “ القرْآُن َغضٌّ َطِرٌی ال يَنْدِرُس بمُروِر الَزّماِن َوَک ٰل ِذِک الحجةُ عليہ السالم”

  شادابی اور تازگی کم نہيں ہوگی۔بھی مرور زمانہ سے ان کی طراوت و 
ِ عليہ السالم ما باُل القرٓاْن ال يَْزداُد َعلَی النّشر وا“۔  ٧۶ لدَّرس االَّ َغّضاً ؟ َعِن الِرضا َعْن اَبيہ عليہما السالم انَّہ ُسئَِل اَبو َعبِد ّهللاٰ

َزماٍن ) دُوَن َزماٍن َوال لِناٍس دُوَن ناٍس ، فَھُو فی کلِّ َزماٍن َجديٌد َوِعنَد فَقال عليہ السالم : أل نَّ هللاَّٰ تَبارَک َو تَعال ٰی لَم يَجْعَ◌لْہُ◌ لِ 
  ١” ( ُکّل قوٍم َغضٌّ اِل ٰی يَوِم الق ٰيمة 

سے سوال کيا -نے اپنے پدر بزرگوار (عليہما السالم) سے روايت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق  -حضرت امام رضا 
اده نشرو اشاعت کرتے ہيں اور اس کی تدريس کرتے ہيں اس کی شادابی اور تازگی ميں اضافہ ہوتاکہ کيوں قرٓان کی جتنا زي

نے فرمايا: چونکہ هللا تبارک و تعالٰی نے قرٓان  -جاتا ہے (اس سے احساس خستگی نفرت اور دوری نہيں پيدا ہوتی) تو امام 
ح صرف خاص لوگوں کے ليے نہيں نازل فرمايا بلکہ مجيد کو کسی ايک ہی زمانہ سے مخصوص نہيں کيا ہے اور اسی طر

  ہر زمانے ميں اور وه ہر قوم کے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، ص  ٨٩، ج  ٢١٣( ص  ١٧۔ ج  ٢٨٠، ص ٢۔ بحار االنوار، ج  ۵٨٠۔ امالی طوسی، ص  ٩٣، ص ١، ج -(۔ عيون اخبار الرضا ١، 
  ۔  ١۵

ی و تازگی کے ساته ہے۔ مولف کہتے ہيں: حضرت حّجت بقية هللا االعظم ولی نزديک صبح قيامت تک ہر دل عزيز اور شاداب
عصر ناموس دہر امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا ہر دل عزيز وجود بھی خدا ئے حی و قدير کی قدرت سے جہاں 

، سستی اوران کے مقدس  تک اس کی مشيت و مرضی ہوگی زنده و شاداب اور جوان رہے گا، کبھی بھی فرسودگی ، پيری
وجود ميں کسی قسم کے عيوب و نقائص ان ميں عارض نہيں ہوسکتے اور ان کی امامت و خالفت اور تمام موجودات پر ان 
کا حّجت ہونا کسی خاص زمانہ اور صدی سے مخصوص نہيں ہے، بلکہ جب تک خدائے حی و قيّوم ازلی و ابدی جو ہميشہ 

کا پر برکت وجود بھی فريقين کی مسلّم اور معتبر روايت کی صراحت کی بنا پر  -زمانہ سے ہے اور ہميشہ رہے گا امام 
باقی رہے گا روئے زمين حّجت خدا سے خالی نہيں رہے گی يعنی جس زمانہ تک زمين و زمان باقی ہيں واضح طور پر امام

  نہ ہوں۔ کا بھی ہونا ضروری ہے تاکہ خدا کے بندے بے سرپرست حيراں و سرگرداں -زمانہ 

 
   



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

 
 

ِر َوفی الکافی بَِسنٍد َصحيح َعن الَوّشا( اسمہ حسن بن علی ) قاَل َسئَلُت اَبَا الَحَسن الّرضا عليہ السالم ھَل تَبقی االَرُض بِغي“۔  ٧٧
َوَجلَّ َعلی الِعباِد قاَل: ال ( تَبقی ، اِذاً لَساَخت اماٍم ؟قاَل ال، قُلُت: انّا نَروی انَھّا ال تَبقی ااِلَّ انی يَسَخطَ ) هللاّٰ َعزَّ ْ”١  

کافی ميں صحيح سند کے ساته وشا (کہ جن کا نام حسن ابن علی ہے) سے روايت نقل کی گئی ہے کہ ميں نے ابو الحسن امام 
سے دريافت کيا : کيا امام کے بغير زمين باقی رہے گی؟ فرمايا: نہيں ميں نے عرض کيا: ہم روايت کرتے ہيں  -علی رضا 
کے نہ رہے گی مگر جب هللا تعالٰی اپنے بندوں سے ناراض ہو۔ فرمايا: اس وقت يقينا وه اضطراب ميں ٓاجائے  کہ بغير امام

  گی۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٧٩، ص ١(۔ کافی، ج ١

  )١) ”َو فی ِروايٍة اُخرٰی َعن ابی عبِد ّهللاٰ عليہ السالم لَو بَقَيِت االَرُض بِغير اماٍم لَساَختْ “۔  ٧٨
  سے نقل ہوا ہے کہ اگر زمين بغير امام کے ہو تو وه ويران و برباد ہوجائے گی۔ -دوسری روايت ميں امام جعفر صادق 

ِّٰ وَ “۔  ٧٩   ٰکلنَّ هللاّٰ َوَعن غيبة النّعمانی َعن الّصاِدق َعْن اميِر المٔومنيَن عليہما السالم : َواعْلَ◌ُموا اَنَّ االَرَض التَخلُوِمن ُحّجٍة 
 ِّٰ  ٢” (  لَساَخت بِاھْلِ◌ھا َسيعم ٰی َخلقَہُ ِمنھا بِظُلِمِھم َوَجوِرِھم َواِسرافِِھم َعل ٰی ) اَنفُسِھِم َولَو َخلَِت االرض ساَعةً واِحدةً ِمن ُحجٍة 

زمين کبھی سے انہوں نے امير المومنين عليہما السالم سے روايت کی ہے کہ : ياد رکھو کہ  -غيبت نعما نی ميں امام صادق 
بھی حّجت خدا سے خالی نہيں رہتی بس هللا تعالٰی لوگوں کو ان سے ظلم و ستم جور و جفااور زيادتی کی وجہ سے اندھا بنا 
ديتا ہے ورنہ اگر زمين ايک لمحے کے ليے بھی حّجِت خدا سے خالی ہوجائے تو شق ہوجائے اور تمام اہل زمين اس ميں 

  سما جائيں۔
جو اس باب ميں ذکر ہوئی ہيں يہ نتيجہ اخذ ہوتا ہے کہ زمين ايک لمحہ کے ليے بھی امام اور  ان روايت کی کثرت سے

  حّجت خدا کے بغير ناممکن ہے کہ باقی ره جائے ورنہ تمام زمين و زمان اور لوگ فنا ہوجائيں۔
محکم دليل اور برہان قاطع ہے  کے وجود کو حتماً باقی رہنے پر -قابل توجہ يہ ہے کہ يہ روايات اس زمانہ ميں امام زمانہ 

جو اِن لوگوں کے ليے ايک دندان شکن جواب بھی ہے کہ بعض کوتاه نظر لوگوں کو حضرت کی طوالنی غيبت ان کے 
  افکار کے تشويش کا باعث ہوئی ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۴١(۔ غيبت نعمانی، ص ١
  ۔ (  ١۴١(۔ غيبت نعمانی، ص ٢

لمی مصلح کی عمر مبارک کی کميّت (مّدت) اور کيفيّت کے بارے ميں گفتگو ميں الجھے ہوئے ہيں۔ جب کہنتيجہ ميں اس عا
اس عظيم ہستی کی طوالنی عمر خواه اعتقادی نقطٔہ نظر سے ہو يا علمی نظريہ کی بنا پر ہو بہت واضح ہے اور کسی قسم 

ٓايات اور بيرونی اور طبيعی شواہد بھی بہت ہيں قارئين اس  کا اس ميں شک و شبہ نہيں پايا جاتا ہے، اس کے عالوه قرٓانی
کے مقامات اور مطالب کی طرف رجوع کريں۔ يہاں بھی قرٓان مجيد کی ايک ٓايت ہے کہ جس ميں حضرت يونس (علی نبينا 

  و ٓالہ عليہ السالم) کے واقعہ کی طرف اشاره کيا گيا ہے ہم اس پر اکتفا کرتے ہيں۔
پھر اگر حضرت يونس مچھلی کے شکم ميں خدا ئے سبحان کی تسبيح و تقديس نہ “هللا تعالٰی فرماتا ہے:  ١:( یٰ ) قاَل ّهللاٰ تعال

) تيرے عالوه کوئی خدا نہيں ہے تو پاک و بے نياز ہے اور ميں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں ميں ٢(  کرتے اور ندائے
  ں رہتے۔تھا۔ نہ ديتے تو يقينا روز قيامت تک مچھلی کے شکم مي

کو صبح قيامت تک محفوظ  -فطری بات ہے کہ هللا تبارک و تعالٰی اپنی الزوال قدرت سے مچھلی اسی طرح حضرت يونس 
کے مبارک وجود کو اور ان کے ٓاباء و اجداد  -رکھتا ، تو پھر کيا بڑی بات ہے کہ وه اپنے نمائنده اور حّجت قائم ٓال محمد 

زمين کے گرنے اور برباد ہونے سے محفوظ رکھے، اور اپنی رحمت کو بندوں پر نازل کرے  طاہرين کو هللا تعالٰی ٓاسمان و
ل فَرَجہ َوَسھِّل َمخرجہُ َوبَلّغہ اَفَضَل َما اّملَہَ ، و اجَعلنا ان کی دعا مستجاب فرمائے اور بالؤں کو ان سے دور کرے۔ اللّھُمَّ َعجِّ

  ھديَن بَيَن يَديہ، بحمٍد وٓالہ الطيبيَن الطّاھريَن صلواتَک َعليِھم اجَمعيَن ۔ِمن ٔاعوانِِہ َواَنصاِرِه َوشيعتَِہ َوالمستش
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ١۴٣(۔ سورئہ صافات، ٓايات ١۔ ،  ١۴۴
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  ۔ (  ٨٧(۔ سورئہ انبياء، ٓايات ٢

ٓارزوؤں تک پہنچا دے،  اے خدا ! اس کے ظہور ميں تعجيل فرما اس کے خروج کو ٓاسان فرما اور اس کو اس کی بہترين
اور ہميں اس کے اعوان و انصار اور شيعوں ميں قرار دے اور اس کے حضور ميں ہميں شہادت نصيب فرما۔ بحق محمد 

وٓالہ الطيبين الطاہرين صلواتک عليہم اجمعين۔ مولی الموحدين حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب نے نہج البالغہ ميں 
اوصاف کے بارے ميں مختلف مقامات پر اور قرٓان مجيد کی خصوصيات نيز عظمت و منزلت کے کتاب هللا العزيز کے 

متعلق بہترين مطالب بيان فرمائے ہيں کہ ان ميں سے ہر ايک جملہ قابل تعريف ہے ناچيز حقير نے ان سے جو بہت زياده 
م اسے بطور تبرک ذکر کرتے ہيں اور ان جامع اور قابل توجہ ہے اس ميں بياليس قسم کی فضيلت و منقبت ذکر کی ہے۔ ہ

  کے مقدس وجود پر منطبق کرتے ہوئے بيان کريں گے۔ -ميں سے ہر ايک کو امام زمانہ 
نے اس خطبہ ميں پيغمبر کی بعثت اور اس کے عظيم فوائد کے بارے ميں گفتگو فرمائی ہے اور  -حضرت امير المومنين 

  مزيد فرماتے ہيں:
نَھُجہُ لَيِہ الِکتاَب نُوراً ال يُطفَٔا َمصابيُحہُ َو ِسراجاً ال يَخْبُ◌و تََوقُُّدهُ َوبَحراً ال يُدَرُک قعرهُ َوِمنھاجاً ال يَِضّل ثُمَّ اَنَزْلَ◌ عَ “۔  ٨٠

تُھزُم ٔانصاُرهُ َوَحقّاً ال تُْخَذُل  َوشعاعاً ال يظلُم ضوئہ َوفرقاناً ال يْخمد بُرھانُہُ َوبُنياناً ال يُھَدم ٔارکانُہُ َوِشفاًء ال تُخشٰی ٔاسقاُمہُ َوِعّزاً ال
َوبُنيانہُ َواَوِديةُ الِحّق َوغيطانُہُ ،  ٔاْعوانُہُ فَھَُو َمعِدُن االيماِن َوبُحبُوَحتُہُ َويَنابيُع الِعلِم َوبُحُوُرهُ َورياُض الَعدِل َوُغدرانُہُ ٔاثافّی االسالمِ 

ل ) َوعيوٌن ال يُنِضبُھا الماضوَن َومناِھل ال يُغَضھا الواردوُن َوَمنازُل ال يَضلُّ نَھجھَا  بَحر ال يَنِزفُہُ الُمستنَزفوَن ( اْلْنتَِزفُون خ
  المسافُِروَن َواَعالُم ال يَعم ٰی َعنھا الّسائُِروَن َوٓاکاٌم اليَُجوُز َعنھا القاِصُدونَ 

لَحاء َو َدوٓاًء لَيْسَ◌ َمَعہ (بَعدهُ خ ل ) داٌء َو نوراً لَيَس َمَعہ َجَعلَہ هللاّٰ َريّاً لَِعَطِش العلمآء َوَربيعاً لِقلوِب الفقَھاء َومحاجّ  اً لِطُرِق الصُّ
تم بِِہ َوعذراً لِمَن اِنْتَ◌حلَہ َوبُرھاناً ظُلمةٌ ، حبالً َوثيقاً ُعروتَہُ َوَمعقِالً َمنيعاً ِذروتُةُ ، ِعّزاً ِلَمن تَوالَّهُ َوِسلماً لَِمن َدَخلَہ َوھُدًی لَِمِن ائ
َم َوُجنَّةً لََمِن استاَلَم ) لَِمن تََکلَّم بِِہ َو شاِھداً لَِمن ٰخاَصَم بِِہ َوفلجاً لَِمن حاجَّ ِبِہ َوحاِمالً لَِمن َحَملَہُ َوَمطيّةً لَِمن ٔاعملہ وَ  ٓايةً لِمن تَوسَّ

  ١” ( َوِعلماً لَِمن َوع ٰی وَحديثاً لَِمن َرو ٰی َوُحکْماً لَِمن قض ٰی 
ن پر اس کتاب کو نازل کيا جس کی قنديل بجه نہيں سکتی اور جس کے چراغ کی لو مدہم نہيں پڑ سکتی ہے وه اس کے بعد ا

ايسا سمندر ہے کہ جس کی تھاه مل نہيں سکتی اور ايسا راستہ ہے جس پر چلنے واال بھٹک نہيں سکتا ہے۔ ايسی شعاع ہے 
از ہے جس کا برہان کمزور نہيں ہوسکتا ہے۔ ايسی وضاحت جس کی ضو تاريک نہيں ہوسکتی اور ايسا حق و باطل کا امتي

ہے کہ جس کے ارکان منہدم نہيں ہوسکتے ہيں اور ايسی شفا ہے جس ميں بيماری کا کوئی خوف نہيں ہے ايسی عزت ہے 
  جس کے انصار پسپا نہيں ہوسکتے ہيں اور ايسا حق ہے جس کے اعوان بے يارو مددگار نہيں چھوڑے جاسکتے ہيں۔

مان کا معدن و مرکز، علم کا چشمہ اور سمندر، عدالت کا باغ اور حوض، اسالم کا سنگ بنياد اور اساس، حق کی وادی يہ اي
اور اس کا ہموار ميدان ہے۔ يہ وه سمندر ہے جسے پانی نکالنے والے ختم نہيں کرسکتے ہيں اور وه چشمہ ہے جسے اُلچنے 

وارد ہونے والے اس کا پانی کم نہيں کرسکتے ہيں اور وه منزل ہے والے خشک نہيں کرسکتے ہيں۔ وه گھاٹ ہے جس پر 
جس کی راه پر چلنے والے مسافر بھٹک نہيں سکتے ہيں۔ وه نشاِن منزل ہے جو راه گيروں کی نظروں سے اوجھل نہيں 

  ہوسکتا ہے اور وه ٹيلہ ہے جس کا تصور کرنے والے ٓاگے نہيں جاسکتے ہيں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٩٨(۔ نہج البالغہ، خطبہ ١

پروردگار نے اسے علماء کی سيرابی کا ذريعہ فقہاء کے دلوں کی بہار، علماء کے راستوں کے ليے شاہراه قرار ديا ہے يہ 
وه دوا ہے جس کے بعد کوئی مرض نہيں ره سکتا اور وه نور ہے جس کے بعد کسی ظلمت کا امکان نہيں ہے۔ وه ريسمان 

ے مستحکم ہيں اور وه پناه گاه ہے جس کی بلندی محفوظ ہے چاہنے والوں کے ليے عزت، داخل ہونے ہے جس کے حلق
والوں کے ليے سالمتی، اقتداء کرنے والوں کے ليے ہدايت نسبت حاصل کرنے والوں کے ليے حّجت، بولنے والوں کے ليے

يابی کا ذريعہ، اٹھانے والوں کے ليے بوجه برہان اور مناظره کرنے والوں کے ليے شاہد ہے بحث کرنے والوں کی کام
بٹانے واال، عمل کرنے والوں کے ليے بہترين سواری، حقيقت شناسوں کے ليے بہترين نشانی اور اسلحہ بيچنے والوں کے 

ليے بہترين سپر ہے، فکر کرنے والوں کے ليے علم اور روايت کرنے والوں کے ليے حديث اور قضاوت کرنے والوں کے 
  حکم اور فيصلہ ہے۔ ليے قطعی

کے موازنہ کے -کے اس مبارک خطبہ کا ترجمہ اور تشريح قرٓان اور امام زمانہ  -ہم حضرت مولی الموحدين امير المومنين 
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  ساته پيش کرتے ہيں
مايا امام نے فرمايا: هللا تعالٰی نے پيغمبر اسالم کو مبعوث کرنے کے بعد قرٓان مجيدکو ٓانحضرت کے قلب مبارک پر نازل فر

  جو اِن تمام مندرجہ ذيل اقدار اور معيار پر مشتمل ہے۔ 

   ٢۔ نور /١
  ۔ نوراً ال يُطفٔا َمصابيُحہُ۔١

قرٓان ايسا نور ہے کہ جس کے چراغ کی روشنائی ناتمام ہونے والی نہيں ہے۔ لوگوں کو اس کے ذريعہ ہدايت کرنے سے 
بنا پر ہے جس طرح محسوس نور اور روشنی کے ذريعہ تاريکی شبشباہت دينا جہل و نادانی کی ظلمتوں اور تاريکيوں کی 

) بے شک يہ قرٓان اس ١ميں لوگ سامنے کی چيزيں ديکھتے ہيں هللا تعالٰی نے فرمايا: < اّن ھذا القرٓان يھدی للتی ھی اقوم> 
ور علوم و فنون ہيں جو راستہ کی ہدايت کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے۔ اور مصابيح سے مراد ) ہدايت کے مختلف راستے ا

قرٓان ميں موجود ہيں۔ مولف کہتے ہيں: قرٓان مجيد کے بہت سے مختلف راستے ہيں کہ انسان ان ميں سے کسی ايک پر چل 
سکتا ہے تو وه فطر ی طور پر شاه راه ہدايت اور صراط مستقيم تک پہنچ جائے گا، قرٓان کريم نے لوگوں کو ان راستوں کی 

ور اس کی طرف چلنے کا حکم ديا ہے۔ خلقت کے لحاظ سے اس کے تمام پہلو جو ابتدائی مادوں سے طرف متوجہ کيا ہے ا
ٹپکے اور زمين کی تہ سے باہر ٓائے يہاں تک کہ بعد والی تبديلياں نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈی گوشت اور پھر روح داخل 

ابرکت ہے) کے امتياز کا سزاوار ہوا اور کبھی فطرت کرکے انسانوں کو مکمل طور پر بنايا پھر فتبارک ّهللاٰ (خدا کس قدر ب
کے ايجادات اور خلقت کے شاہکاروں کے لحاظ سے اس ميں غوروفکر کرکے هللا تعالٰی کی صناعی ازل ميں غور کرکے 

) کيا يہ لوگ اونٹ کی ٢(  جہالت و نادانی کے گرداب سے نکل کر فضل و کمال اور راه سعادت کے ساحل پر پہنچا ہے
) کيا ان لوگوں نے اپنے اوپر اپنے پرندوں کو نہيں ديکھا جو ٣(  نہيں ديکھتے ہيں کہ اسے کس طرح پيدا کيا گيا ہے۔طرف 

پر پھيال ديتے ہيں اور سميٹ ليتے ہيں کہ انہيں فضا ميں هللا کے عالوه کوئی نہيں سنبھال سکتا کہ وہی ہر شے کی نگرانی 
  کرنے واال ہے۔

ں فکر کرنا کہ اس کو بغير ستون کے کيسے ٓاويزاں خلق کيا ہے اسی طرح شب و روز کی گردش پھر ٓاسمانوں کی خلقت مي
  کشتی کو بيکراں درياؤں کے اوپر رواں دواں ہونا ابر باراں کا نازل ہونا ٓاباد زمينوں کو ٓاباد

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٩(۔ سوره اسراء، ٓايت ١
  ۔ ( ١٧(۔ سوره غاشيہ، ٓايت ٢
  ۔ ( ١٩سوره ملک، ٓايت  (۔٣

کرنا اسی کی بابرکت ذات سے مختلف ہواؤں کا چلنا بادلوں کا زمين اور ٓاسمان کے درميان چلنا يہ سب قدرت اٰلہی کے 
  کرشمے ہيں اور انسانوں کی پروردگار کی طرف ہدايت کرتے ہيں۔ جيسا کہ فرماتا ہے:

) بے شک زمين وٓاسمان کی خلقت روز و شب کی ١اخْتِ◌الَِف اللَّيْلِ◌ َوالنَّہَاِر > ( > إِنَّ فِی َخلْقِ◌ السََّماَواِت َوااْلَٔرْضِ◌ وَ 
  رفت و ٓامد ۔

يہ قابل ترديد بات نہيں ہے کہ ان آيات يا اسی طرح اور دوسری ٓايتوں کے حقيقی اور واقعی مطالب کے پيش نظر انسان کے 
وتی ہے جو حق کو باطل سے جدا اور صراط مستقيم کو غير ليے اس کا ضمير روشن ہوتا ہے اور دل کو نورانيت حاصل ہ

مستقيم سے مشخص کرتا ہے۔ ائمہ کا مبارک وجود نور ہے اور مخلوقات کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے هللا تعالٰی نے ان 
اور تمام  کے انوار مقدسہ کو خلق کيا اور تمام عالم اور جو کچه اس ميں شمس و قمر، بہشت، حور العين، مالئکہ ، عرش

افالک اور ستاروں کو ان بزرگوں کے انوار کے حصوں سے پيدا کيا، بالخصوص امام زمانہ کے مقدس نور سے جو ہميشہ 
  مومنين کے دلوں ميں چمکتا رہتا ہے اور ٓايات اور متعدد روايات اس بات کی تاکيد کرتی ہيں۔

اً عليہما السالم کانا نوراً بَْيَن يََدِی ّهللاٰ عَزوجل جاللہُ قَبَل َخلِق الَخلِق باْلفی عاٍمَعِن الّصاِدِق عليہ السالم قاَل: ان محّمداً َوَعليّ “۔  ٨١
ا َراَْت ذٰلَک النُور رٔاْت لہ اصالً وقد انَشَعَب منہُ شعاٌع المٌع فقالْت: الٰھنَا َوَسيّدنا ٰما ھذا النّ  َوَجلَّ وانَّ المالئِکة لمَّ ور ؟ فَاَْوحَی ّهللاٰ َعزَّ

ا ااِلمامة فَلِ اِ  ة َوفَرعہُ اِمامة، فاّما النّبوة لمحمٍد (ص) َعبْدی َوَرُسولی َؤامَّ َعلٍِی ) حجتی َوَولِّی لْيھم ھذا نوٌر ِمْن نوری ، اْصلُہُ نُبُوَّ
  ٢” ( َولَوال ھُما ما َخلْقُت َخْلقی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



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

 
 

  ۔ ( ١۶۴(۔ سوره بقره، آيت ١
  ۔ (  ١١، ص ۶ر، ج (۔ بحار االنوا٢

ميں امام جعفر ” بحار االنوار“شيخ المحدثين عالمٔہ جليل مجلسی رضوان هللا تعالٰی عليہ نے اپنے گراں قدر دائرة المعارف 
سے روايت نقل کی ہے کہ حضرت نے فرمايا: محمد و علی عليہما الصالة و السالم دونوں ايک نور تھے جو خدائے - صادق 

ں دو ہزار سال تمام مخلوقات کی خلقت سے پہلے موجود تھے، جب مالئکہ نے ان انواِر قدسيہ کا عزوجل کی بارگاه مي
مشاہده کيا تو ديکھا کہ وه اصلی نور ہيں کہنے لگے: بار اٰلہا! اے ميرے سيد و سردار! يہ نور کيسا ہے (جسے ہم مشاہده کر 

ور ہے جو ميرے نور سے مشتق ہے اس کی اصل اور رہے ہيں؟) خدائے عزوجل نے ان کی طرف وحی کی: يہ ايک ايسا ن
اساس نبوت اور اس کی فرع اور شاخ امامت ہے، نبوت ميرے بندٔه خاص محمد سے مخصوص ہے اور وه ميرا رسول اور 
فرستاده ہے ليکن امامت علی سے مخصوص ہے جو ميرا حّجت اور ولی ہے اگر وه نہ ہوتے تو ميں ) مخلوقات کو خلق نہ 

  ١کرتا۔ ( 
َق ٓاَدَم حيَن ال فيہ ايضاً َعِن النّبی (ص) قاَل: اِنَّ هللاّٰ َخلَقَنی َوَخلََق َعلياً فاِطمة والْحَ◌َسَن والُحَسيْن عليہم السالم قَْبل ان يخلْ “۔  ٨٢

باس : فيکف کان بدو ِخلقتکم يا رسول َسمآء مبنيّة وال اْرَض مدحيةٌ وال ظُلُمة َوال نوٌر وال َشْمٌس َوال قََمر وال جنَّةٌ َوال ناٌر فَقاَل العَّ 
فََخلََق ِمنھا ُروحاً ، ثُمَّ َمَزَج النوَر ّهللاٰ (ص) فقاَل : يا َعمِّ لّما اراَد هللاّٰ اَن يَخْلُ◌قنا تَکلَّم بِکلِمٍة َخلََق ِمنھا نُوراً، ثَم تَکلَّم بِکلمٍة اخر ٰی 

وِح فَخلَقنی َوَخلََق َعلياً َوفاطمةً َوالحسَ  ن والحسيَن ، فَُکنّا نُسبّحہُ حين ال تسبيح ونقّدسہُ حين ال تْقديَس ، فَلما اراد ّهللاٰ تعالٰی اَْن بِالرُّ
، انَّ نوری اْفَضل ِمَن الَعرش ، ثمَّ  فَتََق اخی  ينشیء َخلقَہ فَتََق نُوری فخلََق ِمنہ العرش والعرش ِمْن نُوری ، َونوری ِمْن نُوِر ّهللاٰ

ونور المالئَِکةَ فمالئِکة ِمْن نور َعلیٍّ َونُور َعلیٍّ ِمْن نور ّهللاٰ َو َعلّی اْفَضُل َمن المالئکة ثمَّ فَتََق نور ابنتی فاطمة  َعلٍی فََخلََق ِمنہُ 
  ابنتی فاطمة من نور ّهللاٰ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١١، ص ۶(۔ بحار االنوار، ج ١

فتََق نوَر ولدی الَحَسَن فخلَق ِمنہ الشَّمس والقَمر، فالشمس والقَمر ِمْن نور َولَدی  وابنتی فاطمة افضل من السموات واالرض ثم
ّهللاٰ عليہ الحَسن عليہ السالم َو نُوُر الَحَسن ِمن نور ٰهللاّ والحَسن افَضل ِمَن الشَّمس والقمر ، ثَم فَتََق نوَر َولدی الُحَسين َصلوات 

ِ ، َولدی ) وسالمہ فخلق ِمنہ الجنّةَ َوالحور ا لعيَن ، فالجنة والحور الَعين ِمن نور َولَدی الحسيِن َو نُوُر َولَِدَی الُحسين ِمْن نوِر ّهللاٰ
  ١” ( الُحَسْيُن اْفَضُل ِمَن الجنَّة والُحور العين

ھے خلق نيز بحار االنوار ميں رسول اکرم (ص) سے روايت کی گئی ہے کہ ٓانحضرت نے فرمايا: يقينا هللا تعالٰی نے مج
فرمايا اور علی، فاطمہ، حسن اور حسين عليہم السالم کو بھی خلق فرمايا قبل اس کے کہ ٓادم کو پيدا کرے، جس وقت نہ 

ٓاسمان وجود ميں ٓايا تھا اور نہ ہی زمين کا فرش بچھايا گيا تھا نہ ہی نور و ظلمت ، ٓافتاب و ماہتاب اور جنت و جہنم کا وجود 
يا: اے رسول خدا (ص)! ٓاپ کی خلقت کے ٓاغاز کی کيفيت کيا تھی؟ فرمايا: اے چچا! جس زمانےتھا پھر عباس نے عرض ک

ميں خدائے بزرگ و برتر نے ہميں خلق کرنے کا اراده کيا تو ايک کلمہ کہا اور اس کلمے سے ايک نور خلق فرمايا پھر 
لوط کيا پھر مجھے خلق کيا اور علی، فاطمہ دوسرا کلمہ کہا اور اس سے ايک روح خلق کی پھر خود کو روح کے ساته مخ

  اور حسن و حسين کو بھی خلق فرمايا۔
ہم وه تھے کہ خدائے سبحان کی تسبيح و تقديس کرتے تھے جب کوئی بھی تسبيح و تقديس کرنے واال نہيں تھا، جب خدائے 

فتہ کيا اور عرش کو ميرے نور سے بزرگ و برتر نے اپنی مخلوقات کو ايجاد و تخليق کا اراده کيا تو ميرے نور کو شگا
خلق فرمايا اور ميرا نور خدا کا نور ہے اور ميرا نور عرش سے افضل ہے، پھر ميرے بھائی علی کے نور کو شگافتہ کيا 

  اور ان کے نور سے مالئکہ کو خلق فرمايا پھر مالئکہ کو علی کے نور سے اور علی کے نور
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٠، ص  ١۵النوار، ج (۔ بحار ا١

کو خدا کے نور سے خلق کيا اور علی مالئکہ سے افضل ہيں اس نور کے بعد ميری بيٹی کے نور کو شگافتہ کيا اور اس 
سے ٓاسمانوں اور زمين کو پيدا کيا پس تمام ٓاسمان اور زمين ميری بيٹی فاطمہ کے نور سے خلق ہوئے اور ميری بيٹی فاطمہ
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ور ہے اور ميری بيٹی فاطمہ ٓاسمانوں اور زمين سے افضل ہے، پھر ميرے بيٹے حسن کے نور کو شگافتہ کا نور خدا کا ن
کيا اور اس سے ٓافتاب و ماہتاب کو خلق فرمايا اور سورج چاند کو ميرے بيٹے حسن کے نور سے خلق کيا اور ميرے بيٹے 

، اس کے بعد ميرے بيٹے حسين کے نور کو شگافتہ کا نور خدا کے نور سے ہے اور حسن ٓافتاب و ماہتاب سے افضل ہے
فرمايا اور اس سے بہشت اور حور العين کے نور کو خلق کيا پھر بہشت اور حور العين کو ميرے بيٹے حسين کے نور سے 

خلق کيا اور ميرے بيٹے حسين کا نور خدائے سبحان کے نور سے ہے اور ميرا بيٹا حسين (عليہ و عليہم صلوات هللا و 
  مہ) بہشت اور حور العين سے افضل ہے۔سال

ان دونوں روايت سے يہ استنباط و استنتاج ہوتا ہے کہ پيغمبراکرم (ص) اور ائمٔہ اطہار کے انوار مقدسہ تمام موجودات کی 
اصل و اساس تھے اور ان سب کے انوار قدسيہ کی روشنی سے تمام منظومات شمسی اور روشن ستارے تمام کواکب و انجم 

  ہکشائيں انہيں عظيم ہستيوں کے مقدس نور سے نشٔاة پاتے ہيں۔اور ک
قرٓان مجيد ايسا نور اور روشنی ہے جو دائمی ہے اور خاموش ہونے والی نہيں ہے اور لوگ ہميشہ ہميشہ اس کی ضيا اور 

ہاں کی ہدايت ونورانيت سے جہل اور جہالت کی ظلمتوں کی تاريکيوں اور ظلم و بربريت سے نجات پائيں گے اور دونوں ج
  سعادت کی شاہراه تک پہنچيں گے۔

مہدی ٓال محمد حضرت قائم امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا ہر دل عزيز وجود اور ان کے ٓاباء و اجداد طاہرين 
اور پرتو افکن تھے (سالم هللا عليہم اجمعين) جو تمام انوار قدسيہ کا مبدٔا و منشٔا ہيں ہميشہ دوسروں کے لےے ساطع و منور 

وه بھی بطريق اولی غير قابل زوال اور تغير ناپذير ہوں گے۔ بالخصوص حضرت ولی عصر روحی لہ الفداء کا مقدس نور 
بہت سے مقامات ميں خواه ابتدائے ظہور ميں خواه زمانہ غيبت اور زمانہ حضور ميں اشراقات و نورانيت کے حامل تھے 

براہيم خليل الرحمن اور حضرت سيد الشہداء حسين ابن علی عليہا السالم کی شہادت کے جيسا کہ عالم ملکوت ميں حضرت ا
  وقت اور معراج ميں خاتم االنبياء کے ليے ظاہر ہوا ہے ايک مفصل حديث کے ضمن ميں منقول ہے:

رِش فَالتَفَتُّ فَاِذاً بَعلٍِی َوفاِطَمةَ َوالْحَ◌َسِن َوالُحَسيْنِ◌ يا محمد (ص) ٔاتِحّب ٔاْن تَراھُْم ؟ قُْلُت: نَعَم يا َربِّ ، فَقاَل: ٔالتفِت َعن يَمين العَ ” 
د بْنِ◌ َعلِ  د َوُموس ٰی بَن َجعْفَ◌ٍر َوَعلِّی بْنِ◌ ُموس ٰی َو محمَّ د بن َعلیٍّ َوَجعفَر بْنَ◌ ُمحمَّ یٍّ َوَعلِّی بْن َوَعلیِّ بن الحسيِن َوُمحمَّ

” َکانَّہُ کوَکٌب ّدِرُ◌ٌی  -اَی المْھدی  -َضحْضاٍح ِمن نُور، قياٌم يَُصلّوَن ، َوھَُو فی َوَسِطِھم  محمٍد َوالَحَسن بَن َعلِیٍّ َوالَمھْدِ◌یُّ فی
(١(  

اے محمد (ص) ! کيا ان کو ديکھنا چاہتے ہو؟ پيغمبر (ص) نے عرض کيا: ہاں ميرے پروردگار! فرمايا: عرش کے داہنی 
طمہ اور حسن و حسين (باره امام) کا مشاہده کيا۔مہدی ان کے درميان طرف نگاه کرو، لٰہذا ميں نے جب نگاه کی تو علی، فا

  نور کا ايک ہالہ تھے جو حالت نماز و قيام ميں تھے اور وه ان کے درميان نورانی ستارے کی طرح چمک رہے تھے۔ 

  ٢۔ چراغ /٢
  ۔ َو سراجاً اٰل يَْخبو تََوقُُّدوه (ايسا نور ہے جس کی لو مدہم نہيں پڑ سکتی ہے)٢

ايسا ضوفشاں چراغ ہے جو کبھی بھی خاموش نہيں ہوسکتا جب تک دنيا باقی ہے اس کی لوگوں کی ہدايت ختم نہيں ہوسکتی 
اور ان کے اوصياء کرام کے ہر دل  اور اس کے نور کے پرتو سے روشنی حاصل کريں گے۔ يہی معيار پيغمبر اکرم (ص)

  عزيز وجود ميں ٓائہ کريمہ کی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢١۶، ص  ٣۶، بحار االنوار، ج  ۴٨(۔غيبت طوسی، ص ١

) (اے پيغمبر! ہم نے آپ کو گواه بشارت دينے واال، عذاب اٰلہی سے ڈرانے واال اور خدا کی ) طرف سے اس کی ١ صراحت
  دعوت دينے واال اور روشن چراغ بناکر بھيجا ہے) کے ساته موجود ہے : اجازت سے

اے پيغمبر! ہم نے ٓاپ کو اس امت کے تمام حاالت پر شاہد اور حاضر و ناظر بناکر بھيجا تاکہ اس کی تصديق و تکذيب کو 
ی نعمتوں کی خوش خبری دينے ديکھو اور ان کی گمراہيوں کا مشاہده کرو اور ہمارے نيک وعدوں جنت اور هللا کی المتناہ

واال اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے واال اور خدائے سبحان کی اجازت و توفيق کے ساته اس کی طرف لوگوں کو دعوت 
دينے واال اور ايسا روشن و تابنده چراغ بناکر بھيجا کہ لوگوں اس کے ذريعہ جاہليت کے تعصبات اور جہالت کی تاريکيوں 

۔ حضرت امير المومنين علی بن ابی طالب  ٨٣ں دنيا و آخرت کے سعادت کی معراج پر پہنچا دے۔ سے نجات دے اور انہي
  ٢” ( اَنْتَ◌ ِمنّی بَِمنْزِ◌لَِة ٰھُروَن ِمن ُموس ٰی االَّ اَنّہ النَبی بََعدی“عليہما السالم حديث منزلت کے منطوق: ) 
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حضرت موسٰی سے تھی مگر ميرے بعد کوئی نبی تمہيں مجه سے وه نسبت و منزلت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو ”
کی بنا پر پيغمبر اکرم (ص) کے تمام کماالت کے حامل تھے سوائے منصب نبوت کے جو انہيں کی ذات اقدس ” نہيں ٓائے گا

کے گياره عزيز جو  -بھی اسی معنی کی وضاحت کرتا ہے۔ اور علی ” اَنْفُ◌َس ٰان“سے مخصوص ہے۔ اور ٓائہ مباہلہ ميں 
امام عصر (عجل هللا تعالٰی فرجہ  -ی شجرٔه طيبہ سے تھے انبياء اور اوصياء کے وارث ہيں حضرت بقية هللا االعظم اس

  الشريف) بھی جو ان کے تمام فضائل و مناقب اور کماالت کے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴۶(۔ سوره احزاب، ٓايت ١
  ۔ (  ٧۴، ص ، معانی االخبار ٢٧٨، ص ١(۔ کمال الدين، ج ٢

) اور هللا اپنے نور کو مکمل ١(  حامل ہيں ان کا انوار مقدسہ بھی جب تک دنيا باقی رہے خاموش نہيں ہوا ہے اور نہ ہوگا
  کرنے واال ہے چاہے يہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کيوں نہ ہو۔ 

  ٢۔ دريا /٣
  تھاه نہيں مل سکتی ہے( ۔ َو بَْحراً ال يُْدَرُک قَْعُرهُ( وه ايسا سمندر ہے جس کی٣

)وه ايسا سمندر ہے جس کی تھاه نہيں مل سکتی ہے)۔ اس ميں قرٓان مجيد کی عظمت کی طرف اشاره ہے اس اعتبار سے کہ 
وه جديد نکات اور اسرار خفيّہ پر مشتمل ہے نيز اس ميں علوم کے دقائق و لطائف موجود ہيں اس کی گہرائی اور حقيقت کو 

  ا اگرچہ تمام ہمتوں کو بروئے کار اليا جائے۔درک نہيں کيا جاسکت
بہت زياده قوی شناور بھی جس طرح سمندروں کی گہرائی تک نہيں پہنچ سکتے قرٓان مجيد کے مطالب کو بھی کہ جس کے 

بہت سے بطون ہيں قابل درک نہيں ہيں۔ مولف کہتے ہيں: قرٓان مجيد کی بہت سی آيتوں ميں ايک قسم کے موضوعات اور 
ن نگاہوں کے سامنے ٓاتے ہيں کہ وه سب پيغمبر خاتم (ص) کے وجود اقدس اور ان کے اوصياء گرامی سے تعبير و عناوي

  تفسير کيے گئے ہيں۔
َوَجلَّ “ ۔  ٨۴ (ص) اَْفَضُل  ) فََرُسوَل هللاّٰ ٢(  فی الٰکافی بِاسٰناِدِه َعْن بَُريد ْبِن ُمعاِويَةَ َعْن اََحِدھما عليہما السالم فی قَْوِل ّهللاٰ َعزَّ

َوَجلَّ َجميَع اما اَنْزَ◌َل َعلَيِہ منَ    الّراِسُخون فی الِعلم قَد َعلّمہ هللاّٰ َعزَّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٨(۔سورئہ صف، ٓايت ١
  ۔ (٧(۔سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٢

ل َعلَيہ شيئاً لَْم يُعلِّمہ تا ٔويلہ ، ٔاوصيآئہُ ِمْن بعِدِه يَعلمونہ ُکلّہ، يَقُولُوَن آَمنَّا بِِہ ُکلٌّ ِمن > والَّذين ال التنزيل َوالتَٔاويل ، َوما کاَن ّهللاٰ لينزِّ
 ) َوالقُرٓان خاٌص َوعاٌم َوُمحکٌم َوُمتشابہٌ وناِسٌخ َو َمنسوخٌ ١يَْعلَُموَن تَٔاويلَہُ اذا قاَل العالُم فيھم بِعلٍم ، فَاَجابَھُُم ّهللاٰ بقولہ ِعنْدِ◌ َربِّنَا>( 

  ٢”( فالراسخون فی الِعلِم ) يَعلمونَہ۔ 
کے  سے روايت کی ہے کہ ٓائہ کريمہ -يا امام جعفر صادق  -کافی ميں اپنی سند کے ساته بريد ابن معاويہ نے امام محمد باقر 

کا علم ديا تھا جو بارے ميں فرمايا: رسول خدا (ص) راسخون فی العلم ميں افضل ہيں، يقينا هللا تعالٰی نے انہيں ان تمام چيزوں
چيزيں ان پر تنزيل اور تاويل (قرٓان) کی رو سے نازل کی تھيں اور هللا تعالٰی نے ٓانحضرت (ص) پر کوئی ايسی شے نازل 
نہيں کی جس کی تاويل نہ بتادی ہو اور ٓانحضرت (ص) کے بعد ان کے اوصيائے گرامی بھی ان تاويالت کے جاننے والے 

کہتے ہيں کہ ہم اس پر ايمان  ے ( شيعيان اہل بيت) تو جب عالم ٓال محمد ان کو ٓاگاه کرتا ہے تو وهہيں وه لوگ جو نہيں جانت
  الئے يہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔

قرٓان کريم (جو بہت سے علوم پر مشتمل ہے) خاص و عام محکم و متشابہ، اس ميں ناسخ و منسوخ موجود ہے وه لوگ جو 
علوم قرٓان کو جانتے ہيں۔ اسی کتاب ميں دوسری حديث ميں عبد الرحمن ابن کثير نے امام جعفر راسخون فی العلم ہيں تمام 

  سے روايت کی ہے کہ حضرت نے فرمايا: - صادق 
  ٣” : ( الّراسخون فی العلم ٔامير المٔومنين واالئّمة من بعده عليہم الّسالم“۔  ٨۵) 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  (۔ گزشتہ حوالہ۔ (١
  ۔ ( ٢١٣، ص ١۔ اصول کافی، ج (٢
  ۔ (  ٢١٣، ص ١(۔ اصول کافی، ج ٣

  ١(  :ہيں اور ان کے بعد ائمٔہ ہدٰی ہيں۔ و قال تعالٰی  -راسخون فی العلم حضرت امير المومنين 
 هللا تعالٰی نے فرمايا: اگر روئے زمين کے تمام درخت قلم بن جائيں اور سمندر کا سہارا دينے کے ليے سات سمندر اور
  ٓاجائيں تو بھی کلمات اٰلہی تمام ہونے والے نہيں ہيں بے شک هللا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔

هللا تعالٰی نے فرمايا: ٓاپ کہہ ديجيے کہ اگر ميرے پروردگار کے کلمات کے ليے سمندر بھی روشنائی بن  ٢(  و قال تعالٰی :
سارے سمندر ختم ہوجائيں گے چاہے ان کی مدد کے ليے ہم ويسے ہی جائيں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی 

  سمندر اور بھی لے ٓائيں۔
دونوں ٓائہ کريمہ کے معنی کا خالصہ يہ ہے کہ جب کبھی تمام سمندروں کے پانی روشنائی ہوجائيں اور اس ميں چند برابر 

ں (اور جن و انس کاتب) کلمات اٰلہی کو تحرير اضافہ ہوجائے اور جو کچه روئے زمين ميں درخت موجود ہيں قلم ہوجائي
کريں يا احصاء کريں تو تمام سمندر ختم ہوجائيں گے مگر کلمات خداوندی کبھی بھی ختم نہيں ہوں گے۔ ٓايات کريمہ کی 

سے جناب موسی مبرقع کا ٓايت کے تمام پہلوؤں کا دريافت کرنا اور حضرت کا جواب -تفصيل اور حضرت موسٰی ابن جعفر 
دينا کہ ہم کلمات اٰلہی ہيں کہ ان کے فضائل و مناقب (جو هللا نے اپنے فضل سے عطا فرمايا) کی کنہ و حقيقت تک ہرگز نہيں

  پہنچ سکتے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٧(۔ سورئہ لقمان، ٓايت ١
  ۔ ( ١٠٩(۔ سورئہ کہف، آيت ٢

  

   ٢۔ شاہراه /۴
  ُجہُ ( ايسا راستہ ہے جس پر چلنے واال بھٹک نہيں سکتا ہے(۔ َو منھاجاً ال يََضلُّ نَھْ ۴

  )ايسا راستہ ہے جس پر چلنے واال بھٹک نہيں سکتا ہے)۔
ايسی مستقيم اور روشن شاہراه ہے جو ہر قسم کی کجی سے خالی، اس کی عالمات اور نشانياں نصب کی ہوئی ہيں جو ہميشہ

ہدايت کرتی ہيں، اس کے سالکين کبھی بھی منحرف اور گمراه نہيں ہوں  چلنے والوں کو حق و حقيقت کی راه پر چلنے کی
گے۔ جس طرح قرٓان مجيد ميں سيدھا راستہ ہے کہ اس کے تمام پيروکار منحرف اور گمراه نہيں ہوں گے، پيغمبر اکرم 

س ميں داہنی اور بائيں (ص) اور ان کے اوصياء و اہل بيت اطہار بھی صريحی ٓايات و روايات کی بنا پر سيدھا راستہ ہينج
طرف بغير منحرف ہوئے گم گشتٔہ راه اور حيرت زده افراد کو اپنی طرف جذب کرتے ہيں۔ اور انہيں کجی اور گمراہی سے 

) ٓاپ کہہ ديجيے کہ يہی ١(  نجات عطا کرتے ہيں، هللا تعالٰی قرٓان کريم ميں پيغمبر اسالم (ص) کو خطاب کرکے فرماتا ہے:
ہ ميں بصيرت کے ساته خدا کی طرف دعوت ديتا ہوں اور ميرے ساته ميرا اتباع کرنے واال بھی ہے (اس ميرا راستہ ہے ک

دعوت ميں يعنی ميرے اوصياء جو تمام جہات ميں ميرے وارث ہيں) اور خدائے تبارک و تعالٰی پاک و بے نياز ہے اور ميں 
  ٢(  مشرکوں ميں سے نہيں ہوں۔ و قال ّهللاٰ تعالٰی :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠٨(۔ سورئہ يوسف، ٓايت ١
  ۔ (  ١۵٣(۔ سورئہ انعام ، ٓايت ٢

هللا تعالٰی نے فرمايا: اور يہ ہمارا سيدھا راستہ ہے (کہ اس ميں کسی قسم کی کجی اور انحراف نہيں پايا جاتا) لٰہذا اس کا اتباع
مستقيم اور حق کے راستہ سے الگ ہوجاؤ (هللا تعالٰی نے اس کرو اور کبھی بھی دوسرے راستوں کے پيچھے نہ جاؤ کہ راه 

۔ شيخ المحدثين  ٨۶اہم امر کی واليت کے طور پر) تمہيں نصيحت کی ہے کہ اس طرح شايد متقی اور پرہيز گار بن جاؤ۔ 
و عمرو محمد ابن غّواص بحار االنوار، عالمہ مجلسی (عليہ الرحمة و الرضوان) اپنی کتاب بحار ميں شيخ جليل القدر نے اب
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عمر ابن عبد العزيز رحمة هللا عليہ سے اپنی رجال جو رجال الکشی کے نام سے مشہور ہے اپنے اسناد کے ساته حمزه سے 
کے بيت الشرف ميں داخل  -انہوں نے اپنے پدر بزرگوار محمد طيار سے روايت نقل کی ہے کہ : ميں نے امام محمد باقر 

کہ حضرت کی خدمت ميں شرف ياب ہوں مجھے اجازت نہيں دی ليکن ميرے عالوه ہونے کے ليے اجازت طلب کی تا
دوسروں کو اجازت دی، ميں بہت رنجيده خاطر ہو کر واپس پلٹا، خود کو گھر کے ايک موجوده تخت پر گرا ديا تھا ليکن 

ريہ، حروريہ اور زيديہ ايسا نہيں ميری ٓانکھوں سے نيند اڑ گئی، ميں خود فکر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا : کيا مرجئہ، قد
کہتے کہ ہم ان کی بات کو باطل و فاسد کريں، ميں اسی فکر ميں تھا کہ ايک ٓاواز دينے والے نے دروازه پر ٓاواز دی، ميں 

ه کا فرستاد -نے ديکھا کہ دروازه پر کسی نے دستک دی، ميں نے دريافت کيا: تم کون ہو؟ کہا: ميں ابو جعفر امام محمد باقر 
ہوں امام نے تمہيں طلب کيا ہے، ميں نے اپنا لباس پہنا اور ساته ميں حضرت کی خدمت ميں پہنچے جب ميں گھر ميں داخل 

  ہوا تو مجھے ديکه کر فرمايا:
يديِة َو ٰکلن اليَنا َوانَّم” د ال اِلی المرجئِة َوال اِلَی القَِدريَّہ َوال اِلَی الَحروريَِة َوال اِلَی الزَّ ” ا ) َحَجتَُک لِکذا َوَکَذا فقبلت َوقُلَت بِہ يا محمَّ
 )١  

  اے محمد! نہ مرجئہ کے گھر کے دروازے پر نہ حروريہ کی طرف نہ قدريہ کی جانب اور نہ ہی زيديہ کی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٧١، ص ۶، بحار االنوار، ج  ٧۴، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

نے کی ضرورت نہيں ہے بلکہ ميرے گھر کے دروازه پر ٓاؤ (وه سب کے سب شاہراهسمت (ان ميں سے کسی کی طرف) جا
مستقيم سے نکل کر ضاللت و گمراہی کی سنگالخ وادی ميں پڑے ہوئے ہيں) ليکن ہمارا راستہ سيدھا اور شاہراه ہدايت و 

پر تھی جس کی وجہ سے ميں سعادت ہے اور يہ کہ ميں نے تم کو اجازت مرحمت نہيں فرمائی وه کچه مصلحتوں کی بنا 
مانع ہوا۔ راوی کا بيان ہے : حضرت کی بات کو قبول کيا اور اپنے عقيده پر ثابت رہا۔ يہ چار فرقے جو روايت ميں ذکر 

  ہوئے ہيں ان کے اعتقادات دين اسالم اور عقائد حقّہ کے مخالف ہيں :
کی نافرمانی انسان کو نقصان نہيں پہنچا سکتی جس طرح(ليکن مرجئہ کا عقيده يہ ہے کہ ايمان کے ہوتے ہوئے کسی قسم  ١

کفر کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی اطاعت فائده نہيں بخشتی، اور کہتے ہيں: جو شخص نماز نہ پڑھے روزه نہ رکھے غسل 
ر باقی جنابت نہ انجام دے خانٔہ کعبہ کو خراب کرے اور اپنی ماں کے ساته زنا کرے تو وه جبرئيل و ميکائيل کے ايمان پ

روايات ميں جبری اور تفويض ” قدری“(ليکن قدريہ، لفظ  ٢ہے۔ شياطين کے وسوسوں سے ہم خدا کی پناه طلب کرتے ہيں۔ 
دونوں مذاہب والوں کے ليے استعمال ہوا ہے ليکن اس مقام پر دوسری قسم ہماری مورد بحث ہے جو تفويض ہے، ان کے 

ی بھی قسم کا خير و شر تقدير اور مشيت اٰلہی کی بنا پر نہيں ہے اور بعض نے عقائدميں يہ کہا گيا ہے کہ وه کہتے ہيں: کس
اس کے برخالف بات کہی ہے وه يہ کہ ان کا عقيده يہ ہے کہ تمام خير و شر مشيت اٰلہی کی بنا پر نہيں واقع ہوتے ہيں۔ 

  پر خدا نے لعنت کی ہے۔بہرحال روايت صحيحہ ميں ذکر ہوا ہے کہ ستّر پيغمبروں کی زبانی قدريہ کے فرقوں 
پيغمبر اسالم (ص) سے صحيح روايت کے ساته يہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: قدريہ ميری امت 

دشمناِن خدا کہاں ” اين خصماء ّهللاٰ “کے مجوس ہيں نيز فرمايا: جب قيامت ہوگی اہل محشر کو ٓاواز دينے واال ٓاواز دے گا: 
  وں کے درميان سے اٹه کھڑے ہوں گے اور وه مشخص ہوجائيں گے۔ہيں؟ تو قدريہ لوگ

(ليکن حروريہ، جو خوارِج نہروان کے ايک گروه کے لوگ ہيں، وه حروراء سے منسوب ہيں کوفہ کے نزديک ايک محلہ ٣
خروج اور  کے خالف -جہاں ان کا پہال اجتماع ہوا تھا اور نہروان کے مشہور خوارج کہ جنہوں نے حضرت امير المومنين 

کو عطا کيا  -نے گفت و شنيد کے بعد امان کا پرچم ابوتراب  -قيام کيا تھا جن کی تعداد باره ہزار تھی حضرت امير المومنين 
اور ٓاوازی دی: جو بھی اس پرچم کے سائے ميں ٓاجائے يا اس گروه کے درميان سے باہر جائے امن و امان ميں ہوگا، تو ان 

ار ہوگئے، بقيہ افراد اپنی مخالفت پر باقی رہے اور وه سب کے سب نہروان ميں قتل کيے گيے سوائےميں سے ٓاٹه ہزار برکن
  نو افراد کے کہ جس کی تفصيل کتب تواريخ ميں ذکر ہوئی ہے۔

سے ناصبی اور زيديہ کو صدقہ دينے کے بارے ميں دريافت کيا گيا تو فرمايا: انہيں  -ليکن زيديہ: امام جعفر صادق ( ۴
ی چيز صدقہ نہ ديں اور اگر ہوسکے تو انہيں ايک گھونٹ پانی بھی نہ دو پھر فرمايا: زيديہ نّصاب ہيں يعنی حضرت کوئ

  امير المومنين سے تعصب اور عداوت رکھتے ہيں۔
ان ۔ دوسری روايت ميں نقل ہوا ہے کہ زيديہ اور واقفيہ اور نّصاب ايک ہی درجہ ميں ہيں اور اعتقادات ميں برابر ہيں  ٨٧

) (اس دن بہت سے چہرے ذليل اور رسوا ہوں گے محنت کرنے والے تھکے ہوئے)۔ ١(  کے حق ميں يہ ٓايات نازل ہوئيں۔
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۔ رسول خدا (ص) نے معراج کی شب ميں مرجئہ، قدريہ، حروريہ، بنی اميہ اور نواصب کو ديکھا کہ سب کے سب کو  ٨٨
  گيا ان پانچوں گروه کا اسالم ميں کوئی حصہ نہيں ہے۔ ٓاتش جہنم ميں ڈال رہے ہيں، تو ٓانحضرت (ص) سے کہا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢،٣(۔ سورئہ غاشيہ، ٓايت ١

مسجد کوفہ ميں تشريف فرما تھے تو اپنی انگشت مبارک  -۔ تاريخ ميں نقل ہوا ہے کہ ايک مرتبہ حضرت امير المومنين  ٨٩
مايا: داہنے اور بائيں گمراه ہيں اور درميانی خط سيدھا اور نجات عطا کرنے سے روئے زمين پر تين عدد خط کھينچ کر فر

  واال ہے۔
راه مستقيم وہی راستہ ہے کہ جسے دين مقدس کے اماموں اور انبياء و اوصياء نے طے کيا ہے اور ہماری بھی اس کی 

صديقين شہداء اور صالحين کو بطور انعام و طرف ہدايت اور رہنمائی فرمائی ہے هللا تعالٰی نے اسی صراط مستقيم کو انبياء 
اکرام نوازا ہے اور روزانہ کی پنجگانہ نماوزں ميں هللا تعالٰی سے درخواست کرتے ہيں کہ ہميں حق و حقيقت کے راستے پر

ر اکرمثابت قدم رکھنا اور جو ہميں يہ عظيم نعمت عنايت فرمائی ہے اس کو ہم سے سلب نہ کرنا۔ وہی صراط مستقيم کہ پيغمب
(ص)اور تمام اوصياء کرام نے سب کو اسی کی طرف دعوت دی ہے اب غيبت کبرٰی کے زمانہ ميں اس راستہ کی طرف 

  کی (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) ہے۔ -رہنمائی کرنے والی ذات گرامی امام زمانہ 
بنا اِھِدنا اِلَی الَحّق َوالی طَريٍق ُمستقيٍم ِصراَط الَّ  ذيَن اَنْعَ◌مْتَ◌ َعلَيہم َغيِر المغْضُ◌وِب َعلَيہم َوال الّضاليّن ٓامين رب اللٰھُّمَّ يارَّ

  العالمين 
اے خدا! اے ميرے پروردگار! ہميں حق کی طرف ہدايت فرما اور صراط مستقيم پر گامزن رکه جو اِن لوگوں کا راستہ ہے 

 ہے يا جو بہکے ہوئے ہيں۔ ٓامين يارب العالمين۔  جن پر تو نے نعمتيں نازل کی ہيں ان کا راستہ نہيں جن پر غضب نازل ہوا

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ٢۔ روشنی /۵
  ۔ َو ُشعاعاً ال يُظلَُم َضْوئُہُ (ايسی درخشاں روشنی ہے کہ جس کی ضو تاريک نہيں ہوسکتی ہے(۵

  قرٓان مجيد ايسی نورانی کرن ہے کہ جس ميں ظلمت و تاريکی عارض نہيں ہوسکتی ہے۔
يہ اس کی حقانيت کی طرف اشاره ہے، يعنی اس کا خدا کی جانب سے ہونا برحق ہے، جيسا کہ واضح اور روشن ہے کہ 

جس ميں کسی قسم کا شک و شبہ نہيں پايا جاتا اور باطل کی ظلمت کا شائبہ بھی اس ميں قرار نہيں پاسکتا جيسا کہ هللا تعالٰی 
  ٢(  ی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہيں ہے۔ اور هللا تعالٰی نے فرمايا) يہ وه کتاب ہے جس ميں کس١(  نے فرمايا:

بے شک جن لوگوں نے قرٓان کے ٓانے کے بعد اس کا انکار کرديا ان کا انجام برا ہے اور يہ ايک عالی مرتبہ کتاب ہے جس 
 کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ کے قريب سامنے يا پيچھے کی طرف سے باطل ٓابھی نہيں سکتا ہے کہ يہ خدائے حکيم و حميد

ا من َخلْفِ◌ِه ال ياتيِہ ِمن بَعدِ :۔ و فی تفسير القمی ٩٠ بُوِر وامَّ ِه : قاَل ال ئاتيہ الباِطُل ) ِمن قِبَِل التَّوراة َوال ِمن قِبَِل االنجيِل َوالزَّ
  کريمہ کے ذيل ميں ذکر کيا ہے کہ نہ علی ابن ابراہيم قمی رحمة هللا عليہ نے اپنی تفسير ميں اس ٓايۂ  ٣ِکتاٌب يبْطلہ۔ ( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٢(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١
  ۔ ( ۴٢(۔ سورئہ فصلت، ٓايت ٢
  ۔ (  ٢۶۶، ص ٢(۔ تفسير قمی، ج ٣

توريت ميں سے نہ ہی انجيل و زبور ميں سے کوئی بھی شے قرٓان کريم کے کسی مطلب کو باطل کرنے کے ليے ٓائی ہے 
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  ہی قرٓان کے بعد کوئی کتاب ٓائے گی جو اسے باطل کرکے نيست و نابود کردے۔اور نہ 
يعنی کہا گيا ہے ” و قِيل اِنَّ الباِطَل الشَّيطانُ “۔ شيخ بزرگوار عالمہ طبرسی نے اپنی کتاب مجمع البيان ميں ذکر کيا ہے:  ٩١

يں باطل کا اضافہ کردے۔ يہ کہ باطل کسی کہ شيطان کو اتنی طاقت نہيں ہے کہ اس ميں سے کسی حق کو اٹھا کر اس م
جہت سے اس قرٓان پر عارض نہيں ہوسکتا تو اس کا مطلب يہ ہے کہ نہ اس کے الفاظ ميں تضاد پايا جاتا ہے اور نہ ہی اس 
 کی خبروں ميں جھوٹ پايا جاتا ہے، نہ ہی اس ميں کسی شے کا اضافہ کيا جاسکتا ہے اور نہ ہی کوئی رّدو بدل کيا جاسکتا

) ہم نے١(  ہے بلکہ وه هللا تعالٰی کی طرف سے صبح قيامت تک ہر مکلف کے ليے حّجت ہے، جيسا کہ هللا تعالٰی فرماتا ہے:
  ہی اس قرٓان کو نازل کيا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہيں۔

السالم کے انوار مقدسہ کی مولف کہتے ہيں: حضرت پيغمبر اکرم (ص) امير المومنين اور ان کی اوالد طاہرين عليہم 
درخشندگی صبح قيامت تک يہاں تک کہ روز قيامت عرصات محشر ميں بھی اپنی تابانی اور نورانيت کے عروج کے ٓاخری 

۔ َعِن الّصاِدِق عليہ  ٩٢نقطہ پر ہوگی اور ہميشہ اپنے چہرے کی تابانيوں سے تمام شيعوں اور مومنين کو منور کريں گے۔ 
داً َوَعليّاً عليہما السالم کاٰنا نُوراً بَيَن يََدی ّهللاٰ جّل َجاللُہُ قبَل َخلِق باَْلفَی عاٍم َواِنَّ المالئکة لّما السالم قاَل: انَّ  رٔات ذلَِک النّور  ُمحمَّ

  رٔات لَْہ اْصالً َوقد انَشَعب ِمنہ ُشعاٌع المٌع فقالَت:ْ الھَنا وسيَّدنا ما ھذا النّوُر ؟
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩(۔ سورئہ حجر، ٓايت ١

ةُ لِمحمٍد (ص) ) َعبدی وَ  َوَجلَّ اليھْم ھذا نوٌر ِمْن نُوری ، اْصلُہُ نبّوة َوفَرعہ امامة فَاّما النبوَّ ا ااِلماَمةُ فَاْوحَی ّهللاٰ َعزَّ َرُسولی َواَمَّ
  ١فَلَِعلیٍّ ُحّجتی َووليّی َولَواْل ھُما ٰا م َخلَقْتُ◌ َخلْقی۔ ( 

نے فرمايا: محمد اور -سے روايت کی ہے کہ حضرت  -ہ مجلسی رحمة هللا عليہ نے بحار االنوار ميں امام جعفر صادق عالم
علی عليہما السالم دونوں خدائے عزوجل کی خدمت اقدس ميں مخلوقات کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے نور کی شکل ميں 

يا کہ جن کی اصل و اساس ہے اور اس سے روشن شعاع چمک رہی تھے اور جب مالئکہ نے ان انوار مقدسہ کا مشاہده ک
ہے تو عرض کيا: اے خدائے عزوجل اور ميرے موال! يہ کون سا نور ہے (جو اس طرح چمک رہا ہے) ؟ هللا تعالٰی نے ان 
کی طرف وحی نازل کی کہ يہ ميرے نور کا ايک حصہ ہے جو ميرے نور سے (مشتق) ہے اس کی اصل اور ريشہ نبوت 

ہے اور اس کی شاخ امامت ہے ليکن امامت محمد (ص) سے مخصوص ہے جو ميرا بنده اور رسول ہے ليکن امامت 
حضرت علی کی خصوصيات ميں سے ہے جو ميرا ولی اور حّجت ہے اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو ميں اپنی مخلوقات کو پيدا 

مل روايت بحار االنوار ميں موجود ہے ہم نے اختصار کو نہ کرتا يعنی تمام کائنات ان کے وجود کی برکت سے ہے۔ (يہ مک
  لحاظ رکھتے ہوئے صرف اپنے محل شاہد کو بيان کيا ہے قارئين کرام رجوع کريں)۔

َ “۔  ٩٣ الغفاِری قاَل قاَل َرسول ّهللاٰ (ص) يَرُد َعلّی الَحْوَض رايةُ امير المٔومنين َواماَم الُغرِّ المحّجلِيَن ، فَا قُوُم فَآُخُذ بِيَِدِه ِعّن ابی ِذرِّ
ناهُ َواواَزرْنَ◌ا االصْغَ◌َر َو فَيبيضُّ َوجْهُ◌هُ َوُوُجوهُ اصحابِِہ، فاَقوُل ٰا م َخلّفتُمُونی فی الثَّقَلَيِن بَعْدی فيَقولُوَن تَبَعنَا األَکبَر َوَصدَّق

وا رّواًء َمرِويّين فَيَشربوَن شَ  رْبةً ال يظْمٔا ُوَن بَعْدَ◌ھا ، َوجہُ اماِمِھم کالشَّمِس الطّالَِعٍة َوُوُجوھُھُم نَصرناهُ ، َوقَتَلْنا َمَعہُ، فَاَقوَل َروُّ
  َکالْقَ◌َمِر لَيْلَ◌ة البَدِر وَ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١١، ص  ١۵(۔ بحار االنوار، ج ١

  ١” ( ) َکاَ ضْواِء نَجْمٍ◌ فی السَّ ٰمآِء 
االنوار ميں ابوذر غفاری (رضوان هللا عليہ) سے روايت کی ہے کہ حضرت رسولمزيد عالمہ مجلسی عليہ الرحمہ نے بحار 

اکرم (ص) نے فرمايا: (قيامت کے دن) حوض کوثر پر حضرت امير المومنين امام الغّر المحجلين(يعنی جو روشن و منور 
اک اور روشن ہيں) حوض کوثر پيشانی والے مومنين کے امام ہيں کہ ان کی پيشانياں ان بزرگوار کے نور واليت سے تاب ن

کے کنارے ميرے پاس اپنے پرچم کے ساته وارد ہوں گے، پھر ميں ان کا دست مبارک پکڑ کر کھڑا ہوجاؤں گا تو ان کا 
چہره اور ان کے اصحاب کا چہره سفيد اور منور ہوجائے گا، پھر ميں ان سے کہوں گا: تم نے ميری کتاب اور ميری دونوں 

کتاب خدا اور ميری عزت جو ميرے اہل بيت ہيں) کے ساته ميرے بعد کيسا سلوک کيا؟ تو اسی وقت  امانت (ثقلين) يعنی
کہيں گے: ہم نے دونوں ميں سے بڑی امامت قرٓان کريم تھی اس کا اتباع کيا اس کی تصديق کی اور اس کے  -اصحاب علی 
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عصمت و طہارت تھے ان کی بھی حفاظت اور  احکام و دستورات کی پيروی کی اور چھوٹی امانت جو عترت اور اہل بيت
نصرت و مدد کی اور ان کے سامنے درجٔہ شہادت پر فائز ہوئے، اس کے بعد ميں کہوں گا: اس ٓاب کوثر سے سيراب ہوجاؤ 
وه تمہيں خوش گوار اور مبارک ہو پھر وه لوگ اس سے کچه پی کر سيراب ہوں گے اس کے بعد کبھی بھی دنيا ميں پياسے 

گے۔ پھر پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: ان کے امام کا چہره نصف النہار ميں چمکتے سورج کے مانند روشن و منور نہ ہوں 
ہوگا اور ان کے اصحاب کے چہرے شب بدر کے چاند کی طرح روشن ہوں گے جيسے ٓاسمان پر نورانی ستارے چمکتے 

  ہيں۔
کا ہر دل عزيز وجود ہو جو کوکب  -يا امام زمانہ  -المومنين مولف کہتے ہيں: شايد ان کی مراد ٓاقا سے خود حضرت امير 

  دّری يعنی روشن چمکتے ستاره ہوں۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۵، ص ٨(۔بحار االنوار، ج ١

د وا لہ الطاہرين   اللھم ارزقنا من حوضہ بيد علی امير المٔومنين رياً روياً ال ظمٔا بعده ابداً بحق محمَّ
کے ہاتھوں ايسا مکمل سيراب ہونے کا رزق مرحمت فرما کہ  -ہميں حوض کوثر سے حضرت امير المومنين علی اے خدا! 

  پھر اس کے بعد کبھی احساِس تشنگی نہ ہو۔ بحق محمد و ٓالہ الطاہرين۔

   ٢باطل کو حق سے جدا کرنے واال / ۶
  کرنے واال امتياز ہے جس کی دليل کمزور نہيں ہوسکتی ہے(۔ َو فُْرقاناً ال يُْخَمُد بُْرھانُہُ ( اور ايسا حق کو باطل ۶

قرٓان مجيد حق کو باطل سے جدا کرنے والی برہان ہے اور اس کی حجيت و قاطعيت ہميشہ زنده اور گويا ہے وه کسی وقت 
رق پيدا کرنے بھی خاموش نہيں ہوسکتا۔ انہيں براہين جليہ اور بينات واضحہ کے ساته حق و باطل کے درميان امتياز اور ف

) ٢(  ) بے شک يہ قول فصل ہے اور وه مذا ق نہيں ہے۔ اور هللا تعالٰی کا قول ہے:١(  واال ہے جيسا کہ هللا تعالٰی نے فرمايا:
لوگوں کے ليے ہدايت ہے اور اس ميں ہدايت اور حق و باطل کے امتياز کی واضح نشانياں موجود ہيں۔ دونوں ٓايات مبارکہ 

کرتی ہيں کہ قرٓان کريم سنجيده کالم ہے اور حق و باطل کے درميان نزاع کا فيصلہ کرنے کے ليے اس بات کی صراحت 
قطعی حّجت و دليل موجود ہے۔ مولف کہتے ہيں: حضرت بقية هللا االعظم امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا مقدس 

  وجود اور ان
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۴(۔سورئہ طارق، آيت ١
  ۔ (  ١٨۵(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٢

کے ٓاباء و اجداد گرامی عليہم السالم جو تمام انبياء کے علوم کے وارث ہيں اور وه وحی اٰلہی سے اخذ کيا گيا ہے وه لوگ 
خود حق محور اور حق مدار ہيں اور حق ميں سے جو چيز بھی لوگوں کے ہاته ميں ہے انہوں نے اسی خاندان جو وحی و 

  يل کے معادن و مرکز ہيں سے اخذ کيا ہے اور يہ بات فطری ہے جاہل کو حق سے جدا کرنے والے بھی ہيں۔تنز
د بن ُمسلٍم قاَل سمعت اَبا َجعفٍَر عليہ السالم يَقوُل لَيس عنَد اََحد ِمَن النّاِس حٌق َوال “۔  ٩۴ َصواٌب َوال فی الکافی بِاسْناِدِه َعْن ُمحمَّ

ِعلیٍّ عليہ  يَقضی بِقَضاِء َحقٍّ االَّ ماَخَرَج ِمنّا اَھَل ) البَيِت َواِٰذا تَشعبَْت لھُُم األُُموُر ٰکاَن الَخطٔا ِمنھم َوالّصواُب مناََحٌد ِمَن النّاِس 
کافی ميں کلينی اپنی سند کے ساته نقل کرتے ہيں کہ محمد ابن مسلم کا بيان ہے: ميں نے حضرت امام محمد باقر ١” ( السالم 

سنا ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس عمل اور حق و حقيقت پر مبنی صحيح بات نہيں پائی جاتی اور نہ ہی کوئی  سے -
شخص خدا کے حکم کے مطابق صحيح اور حق کے ساته فيصلہ کرسکتا ہے مگر يہ کہ ہم اہل بيت (عصمت و طہارت) ہی 

ہوں تو ان ميں جو (حق و باطل کے ساته مخلوط ہوں) سے اس کو اس نے دريافت کيا ہے لٰہذا جب ايسے امور ان سے شائع 
خطا اور باطل پر مبنی ہوں گے تو وه ان لوگوں کی طرف سے ہوں گے اور جو حق و صواب پر مبنی ہوں گے وه حضرت 

  کی طرف سے ہوں گے۔ -علی 
َولَد الّزنا تُجوُز؟ فَقال ال ، فَقُْلُت اِنَّ الَحَکَم بن  وفيہ ايضاً باسناده عن ابی بصير ، قاَل سٔالت اَبا َجعفَر عليہ السالم َعن َشہاَدة“۔  ٩۵

) فَليَذھَب الحَکُم يَميناً و شماالً فََوهللاّٰ ال ئُوْخَ◌ُذ الِعلُم ااِل ِمن ٢(  ُعتْيبَة يزَعُم انّھا تجوُز فَقاَل: اللّھم اٰل تغفُر َذنبُہ ما قاَل ّهللاٰ لِلحَکَم :
  ئيلاھْل بيٍت نََزَل َعلَيہم َجبر
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٩٩، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ ( ۴٣(۔ سورئہ زخرف، ٓايت ٢

اسی کافی ميں ہی ابوبصير سے روايت نقل ہوئی ہے کہ وه کہتے ہيں : ميں نے حضرت امام محمد باقر  ١” ( ) عليہ السالم 
نے فرمايا:  -گواہی دينا جائز اور وه نافذ ہوگی؟ تو امام  سے ولد الزنا کی گواہی کے بارے ميں دريافت کيا کہ کيا اس کی

نے اس کو نفرين اور مالمت کرکے فرمايا: اے خدا ! تو َحَکم  -نہيں، ميں نے عرض کيا: َحَکم کہتا ہے: جائز ہے، تو امام 
ے اور تمہاری قوم کے ليے کے گناه کو نہ بخشنا، خدائے عزوجل نے َحَکم بن عتبہ سے يہ نہيں فرمايا ہے کہ يہ قرٓان تمہار

نازل ہوا ہے، حکم جہاں بھی جانا چاہے جائے داہنی طرف يا بائيں طرف (دونوں گمراه کرنے والے ہيں) هللا کی قسم! کسی 
  بھی قسم کا علم حاصل نہيں ہوگا سوائے ان اہل بيت کے کہ جن کے اوپر جبرئيل امين نازل ہوئے ہيں۔

سے روايت ہوئی ہے کہ حضرت نے فرمايا: ذکر قرٓان ہے يا پيغمبر اسالم  -ام جعفر صادق کی تفسير ميں ام ۔ ٓائہ کريمہ ٩۶
کی قوم ہے اور ہم سے سوال کيا جائے گا هللا تعالٰی نے ہمارے ذکر کا قصد کيا ہے اور ہم اہل ذکر ہيں اور ہم ہی سے سوال 

  )٢کيا جائے گا۔ )
َعلِیٌّ َمَع “ اتر طريقہ سے پيغمبر اسالم سے يہ حديث ہم تک پہنچی ہے: ۔ فريقين کی روايات ميں بطور مستفيض بلکہ متو ٩٧

) علی حق کے ساته ہيں اور حق علی کے ساته ہے حق وہاں وہاں جائے گا ٣۔ ( ”الَحقِّ َوالَحقُّ َمَع َعلٍِی يَُدوُر َحيْثُ◌ ٰا در 
  الحقُّ معکم َوفيُکْم َواَنتُم اھَلہُ َوَمْعِدنُہُ الخ۔۔ زيارت جامعٔہ کبيره ميں يہ فقره موجود ہے :وَ  ٩٨جہاں علی جائيں گے۔ 

  حق ٓاپ کے ساته ٓاپ ميں ٓاپ سے اور ٓاپ کی طرف ہے ٓاپ ہی اسی کے اہل اور راز کے معدن و مرکز ہيں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٠٠، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ ( ٢٧٨ ، ص ١٧، مستدرک الوسائل، ج  ۶٢(۔ بصائر الدرجات، ص ٢
  ۔ (  ۶٩، النص و االجتہاد، ص  ٢۶٠، ص ٢، مناقب ابن شہر ٓاشوب، ج  ٣٣٢(۔ الفصول المختارة، ص ٣

  

  ٢۔ محکم اساس /٧
  ۔ َوبُنٰياناً ال تُْھَدُم اَْرکانُہُ (ايسی عمارت ہے کہ جس کے ارکان منہدم نہيں ہوسکتے ہيں(٧

کے ارکان انہدام پذير نہيں ہيں، ايسی عمارت ہے کہ جسے بہت قوی  ٓاسمانی اور اٰلہی کتاب عزيز ايسی عمارت ہے کہ اس
مصالح اور محکم ستون سے اس کی اساس و بنياد رکھی گئی ہے اور اس کے تمام ارکان انجينئرنگ کے صحيح اصولوں 

يد کے کے ساته درست کيے گئے ہيں، اس طرح سے کہ تمام جہتوں سے ٹوٹنے اور خراب ہونے سے محفوظ رہيں قرٓان مج
بھی تمام الفاظ اور اجزاء بطور منظم صحيح تنظيم و ترتيب دينے والے کے ذريعے اس کے بعض جز بعض دوسرے محکم 

  حصے سے مستحکم طور پر مرتبط ہيں، خلل ، کہنگی اور شکست عارض ہونے سے محفوظ ہيں۔
ة فيِہ واألَيَةَ وفی الُعيوْن باسناِدِه َعن ُمحّمد بن ُموسٰی الّرازی َعن ابيہ قاَل “۔  ٩٩ َذَکَر الرضا عليہ السالم يَوماً القراَن فََعظَّم الحجَّ

نجی ِمَن النّاِر ، ال يخلَُق الُمعجَزة فی نظْمِ◌ِه فَقاَل ھَُو َحبْلُ◌ هللاّٰ المتين َوُعرَوتُہُ الُوثقی َو طَريقتةُ المثُْلی ، المٔوّدی اِلی الجنَِّة َوالم
ةً َعل ٰی ُکّل انساٍن ، ال ) يأ  ِمَن االْزِمنَِة َوال يُْغَمتُ  تيِہ َعلَی األلِسنَِة اِلَنّہ لَم يُعجَل لِزماٍن ُدوَن َزماٍن بَل ُجِعَل َدليل البُرْھاِن ، ُحجَّ

  ١” ( الباِطُل ِمن بَيِن يََديِہ َوال ِمن َخلفِِہ تَنزيٌل ِمن َحکيٍم َحميٍد ۔
نے اپنے پدر بزرگوار سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہا: حضرت کتاب عيون االخبار الرضا ميں محمد ابن موسی رازی 

نے ايک دن قرٓان مجيد کے بارے ميں گفتگو کی توفرمايا: اس ميں حّجت اور برہان بہت عظيم ہے ايک عاجز  -امام رضا 
ی ہے اور اس خدا کا کردينے والی عالمت اس کی نظم و ترتيب ميں پائی جاتی ہے پھر فرمايا: قرٓان هللا تعالٰی کی محکم رسّ 

  نہ ٹوٹنے واال دستہ ہے اور اس (خدائے سبحان) کا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ ٢۶٣، ص ( ١، تفسير نور الثقلين، ج  ٢١٠، ص  ١٧، بحار االنوار، ج  ١٢٧، ص ١(۔ عيون االخبار الرضا، ج ١

جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، زمانے کی طوالنیبغير کجی کے سيدھا راستہ ہے جو بہشت کی طرف لے جاتا ہے اور ٓاتش 
مدت اسے بوسيده نہيں کرسکتی اور زبانوں پر سنگينی کا احساس نہيں ہونے ديتيں اس ليے کہ اسے کسی مخصوص زمانہ 

گيا کے ليے نہيں قرار ديا گيا ہے بلکہ اسے تمام انسانوں کی ہدايت و رہنمائی اور ره گشائی کے ليے دليل و برہان قرار ديا 
ہے۔ اس کے قريب سامنے يا پيچھے کسی طرف سے باطل ٓابھی نہيں سکتا ہے کيونکہ يہ خدائے حکيم و حميد کی نازل کی 

  ہوئی کتاب ہے۔
حضرت ولی عصر حجة ابن الحسن العسکری عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف ناموس دہر کا مقدس وجود اور ان کے اجداد 

د کے مساوی اور ثقلين کا دوسرا حصہ ہيں ان کا وجود اقدس و اطہر يکے بعد ديگرے دين طاہرين عليہم السالم جو قرٓان مجي
مقدس اسالم کے ائمٔہ راه حق اور صراط مستقيم کے رہبر ہيں کہ کسی بھی قسم کا باطل انحراف اور ضاللت ان ميں نفوذ 

رح قرٓان کريم کسی مخصوص زمانہ اور نہيں کرسکتی اور کسی ايک کو بھی گمراہی کی وادی تک نہيں پہنچايا ہے۔ جس ط
مخصوص امت کے ليے نہيں نازل کيا گيا بلکہ تمام افراد بشر کے ليے ثابت اور محکم قوانين کے ساته نہايت بلند مضامين 
اور انسان ساز مطالب پر مشتمل ہے جو پيغمبر اکرم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور اس کے تمام علوم و مطالب کو اپنے 

حضرت محمد ابن عبدهللا (ص) کے ہر دل عزيز قلب ميں قرار ديا نيز ائمٔہ اطہار کو تمام مخلوقات سے منتخب کيا نيز حبيب 
انہيں اپنا نمائنده اور اولو االمر ميں سے قرار ديا اور تمام مخلوق پر گواه بنايا ہے، وه وہی ذوات مقدسہ ہيں کہ کتاب عزيز 

ايت کی عالمات اور اہل ذکر سے توصيف کيا گيا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو حکم ديا ميں انہيں راسخون فی العلم اور ہد
ہے کہ اپنی مادی اور مصنوعی مشکالت ميں ان سے سوال کريں، يہ وہی لوگ ہيں کہ جن پر ٓاسمان سے فرشتے نازل ہوتے

مام امور لے کر نازل ہوتے ہيں) هللا (اس ميں مالئکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساته ت ہيں بالخصوص شبہای قدر ميں
تعالٰی کے حکم سے مخلوقات خدا کی تقديريں امام زمانہ عجل هللا فرجہ الشريف کے پُر برکت ہاتھوں سے اجرا کی جاتی ہيں
لٰہذا يہ عظيم ہستياں بھی قرٓان مجيد کی طرح کسی خاص اور مخصوص زمانے کے ليے نہيں ہيں بلکہ صبح قيامت تک ايک

کے شانہ بہ شانہ رہيں گی يہاں تک کہ حوض کوثر پر پيغمبر اکرم (ص) کی خدمت ميں حاضر ہوں گی۔اللھم ال  دوسرے
  تفّرق بيننا وبينھم طرفة عين ابداً بمحمد وٓالہ الطاہرين

  اے خدا! ہمارے اور ان لوگوں کے درميان کبھی بھی ايک لحظہ کے ليے جدائی قرار نہ دے۔ بمحمد وٓالہ الطاہرين۔ 

  ٢۔ شفاء /٨
  ۔ َوشفاًء ال تُْخشی ٔاسٰقاُمہُ (ايسی شفا ہے جس ميں بيماری کا کوئی خوف الحق نہيں ہے(٨

کا اس طرح بيمہ کرديتا ہے کہ يعنی قرٓان مجيد تمام ابدان اور ارواح کے ليے شفا بخش ہے اور ہر انسان کی روح اور بدن 
  کس بھی قسم سے کفر ق نفاق اور جہل و عناد کے جراثيم ميں سے اس کی جڑ ميں نفوذ نہيں کرسکتے ۔

موجوده احاديث کے عالوه تجربات اور عينی مشاہدات کے ذريعے شفا حاصل کرنے کے ليے ٓايات کے خواص نے يہ ثابت 
م اور متعدد بيماريوں کا ٓايات قرٓانی کے ذريعے عالج کرکے شفا حاصل کی گئی کرديا ہے کہ مختلف اقسام کے درد و ٓاال

وفی الکافی باسناده عن السکونی عن ابی عبد ّهللاٰ عن ٓابائہ عليہم السالم قال: َشکی َرُجٌل اِلَی النَّبی (ص) َوَجعاً فی “۔  ١٠٠ہے۔ 
  ١يَقُوُل :< َو ) ِشفاٌء لِما فی الّصُدوِر > ( َصدِرِه فقاَل اِستَشْفِ◌ بِالقرٓان فَانَّ هللاّٰ َعزوجَل 

  نے - کلينی نے کافی ميں اپنی سند کے ساته سکونی سے روايت ذکر کی ہے کہ امام جعفر صادق 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ١٧۶، ص  ٨٩، بحار االنوار، ( ج  ٢٧۴، عدة الداعی، ص  ٣٧٨، مکارم االخالق، ص  ۶٠٠، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ١

اپنے ٓابائے کرام سے روايت نقل کی ہے کہ : ايک شخص نے اپنے سينہ کے درد کی شکايت کی تو حضرت نے فرمايا: 
قرٓان کے ذريعہ شفا حاصل کرو کيوں کہ هللا تعالٰی فرماتا ہے: قرٓان ہر درد (اور اس مرض) کے ليے شفا ہے جو سينوں کے

کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص  -ميں نے حضرت امام محمد باقر  ۔ سلمة ابن محّرر کا بيان ہے: ١٠١اندر ہے۔ 
  کی بيماری کا عالج سورئہ حمد نہ کرسکے تو دوسری چيز اس کو شفا نہيں عطا کرسکتی۔

) اس جملٔہ مبارکہ کی تفصيل کو ( َوشفاًء ال تُْخشی ٔاسٰقاُمہُ ) (ايسی شفا ہے جس ( ميں بيماری کا کوئی خوف الحق نہيں ہے
  ١” ( ودواء ليس معہ داء“پچيسويں حصہ ميں فرمايا: 
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(يہ وه دوا ہے جس کے بعد کوئی مرض نہيں ره سکتا) توفيق اٰلہی اور هللا کی عطا کرده قوت سے ذکر کريں گے انشاء هللا 
  تعالٰی۔

م نے اجمالی طور ليکن ارواح کے عالج کی کيفيت جو جہل اور عناد جيسے امراض ميں مبتال ہيں، مذکوره مطالب جسے ہ
پر ذکر کيا ہے معلوم ہوا کہ قرٓان کريم تمام درد اور مختلف بيماريوں جسموں سے شفا دينے والی ہے نيز تمام دلوں کو ہر 

  ١(  اس قسم کے شک و شبہ سے شفا بخشتا ہے جو ان پرعارض ہوا ہے۔ ) هللا تعالٰی نے فرمايا:
ُل ِمن الْقُ◌رْآِن َما ہَُو ِشفَاٌء ٓاپ کہہ ديجيے کہ يہ کتاب صاحبان ايمان کے لي ے شفا اور ہدايت ہے۔ هللا تعالٰی نے فرمايا: < َونُنَزِّ

  ٢َوَرحْمَ◌ةٌ لِلْمُ◌ؤْمِ◌نِيَن َوالَيَِزيُد الظَّالِِميَن إِالَّ ) َخَساًرا > ( 
لمين کے ليے خساره اور ہم قرٓان ميں وه سب کچه نازل کر رہے ہيں جو صاحبان ايمان کے ليے شفا اور رحمت ہے اور ظا

  ميں اضافہ کے عالوه کچه نہ ہوگا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴۴(۔ سورئہ فصلت، ٓايت ١
  ۔ (  ٨٢(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ٢

مولف کہتے ہيں: شيخ بزرگوار حضرت امين االسالم طبرسی رحمة هللا عليہ نے قرٓان کے شفاء ہونے کے بارے ميں چند 
  دليل بيان کی ہے۔

  ۔ چونکہ قرٓان ميں ايسے بيانات موجود ہيں جو نابينائی جہالت و حيرت اور شک و شبہ کو ختم کرديتے ہيں۔١
۔ چونکہ قرٓان ميں ايسی نظم و ترکيب اور فصاحت و بالغت موجود ہے جو اعجاز کی حد تک پہنچی ہوئی ہے جو نبی ٢

شفاء ہے کہ نابينائی، جہالت اور شک و شبہ کو دين اور  اکرم (ص) کی صداقت پر داللت کرتی ہے لٰہذا قرٓان اس جہت سے
  ان کے دلوں سے برطرف کرتا ہے۔

۔ قرٓان اور اس کی تالوت کے ساته بطور تبرک بيماريوں اور ناگوار چيزوں ميں اس کے ذريعہ خدا سے مدد طلب کرتے ٣
نی حکمت کے تقاضوں کے تحت دور ہيں اور هللا تعالٰی اس کے وسيلے سے بہت سی ناگوار چيزوں اور مضرات کو اپ

  کرديتا ہے۔
۔ ہر قسم کے دالئل توحيد و عدل اور شريعتوں کا بيان قرٓان کريم ميں پايا جاتا ہے۔ لٰہذا لوگوں کے ليے دنيا ميں اور ان کی ۴

يں نفع ٓاخرت ميں شفاء ہے نيز مومنين کے ليے رحمت ہے يعنی ان کے ليے نعمت ہے کيونکہ ان سے ايمان کے ذريعہ انہ
  ١پہنچتا ہے ۔ طبرسی صاحب کی ) بات ختم ہوئی خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ ( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٧٣، ص ۶(۔ تفسير مجمع البيان، ج ١

  

  ٢۔ عزت /٩
  ۔ َوِعّزاً ال تُھْزَ◌ُم اَن ٰصاُرهُ ( ايسی عزت ہے جس کے انصار پسپا نہيں ہوسکتے(٩

مومن قاری کے ليے عزت و سربلندی کا باعث ہے کہ جس کے اعوان و انصار کبھی بھی مقلوب و مغلوب  يہ قرٓان مجيد ہر
  نہيں ہوسکتے۔

هللا تعالٰی نے فرمايا: صاحبان ايمان درحقيقت وه لوگ ہيں جن کے سامنے ذکر خدا کيا جائے تو ان کے  ١(  :و قال ّهللاٰ تعالٰی 
ٓايتوں کی تالوت کی جائے تو ان کے ايمان ميں اضافہ ہوجائے اور وه لوگ هللا ہی دلوں ميں خوف خدا پيدا ہو اور اس کے 

) هللا تعالٰی نے فرمايا: هللا تعالٰی کبھی بھی کافروں کو مومنين پر مسلط نہيں فرماتا ٢(  پرتوکل کرتے ہيں۔ و قال ّهللاٰ تعالٰی :
  اور ان کے پاس دين کا کوئی راستہ نہيں ہے۔

وضاحت مومنين پر کفار کے مسلّط ہونے اور نفوذ پيدا کرنے کے ليے کہ کن مقامات پر اس کاامکان پايا جاتا ٓائہ کريمہ کی 
وه ايسا حق ” وال تخذل اعوانہ“کے قول  -ہے اور کن مقامات پر امکانات موجود نہيں ہيں، بعد والے حّصے ميں (حضرت 

  کے ضمن ميں ٓائے گا انشاء هللا تعالٰی۔ہے کہ جس نے اعوان بے يارو مددگار نہيں چھوڑے جاسکتے )
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٢(۔ سورئہ انفال، ٓايت ١
  ۔ ( ١۴١(۔ سورئہ نساء، آيت ٢

  

  ٢۔ حقيقت / ١٠
  ۔ َوَحقَّا ال تُخْذَ◌ُل اَعْوانُہ(وه ايسا حق ہے کہ جس کے اعوان بے يارومددگار نہيں چھوڑے جاسکتے)۔ ١٠

ہے اس کے اعوان و انصار زمانے کے کسی بھی حصے ميں بے يارو مدگار نہيں ہوسکتے اس کے  قرٓان مجيد ايسا حق
اعوان و انصار سے مراد ايسے مسلمان حضرات ہيں جو حق کی معرفت رکھتے ہيں اور اس کے احکام و قوانين پر عمل 

ہيں قرار پائے کہ وه مغلوب اور پسپا کرنے والے تھے اور کسی بھی طاقت کے مقابل ميں ان کے زير تسلط اور تحت تاثير ن
(اور کفار کے ليے صاحبان ايمان کے خالف کوئی راه نہيں قرار دے سکتا) صريحی  نہيں ہوتے اسی معنی ميں ٓائہ کريمہ

طور پر داللت کرتی ہے۔ شيخ بزرگوار، عالی قدر مفسر طبرسی عليہ الرحمة اپنی کتاب مجمع البيان ميں ٓائہ کريمہ کے ذيل 
  ں رقم طراز ہيں کہ اس ميں چند اقوال پائے جاتے ہيں:مي
ِمنيَن نَصراً َوال ظَھُورا“۔ ١ يعنی هللا تعالٰی نے کبھی بھی کوئی ايسی چيز قرار نہيں دی ہے کہ “ً لَن يَجعَل هللاُّٰ لِليھوِد َعلَی المٔوُ

۔لَن يَجعَل هللاّٰ لِلکاِفريَن ٢لبہ عطا کرے۔ يہود مومنين کے خالف قيام کريں اور خدائے عزوجل مومنين پرانہيں نصرت اور غ
ِة َواِن جاَزان يغلِبوھُم بِالقُوة ٰکلنَّ المٔوِمنيَن منْصُ◌وُروَن بِالدَّاللَِة والحجةِ    َعلَی المٔومنيَن َسبيالً بِالُحجَّ

کوئی راستہ قرار نہيں يعنی هللا تعالٰی نے مقام احتجاج اور کفار کے ساته مناظره کی صورت ميں ان کو مومنين کے خالف 
ديا ہے، اگرچہ طاقت اور ظاہری مادی قوت کی بنا پر غالب ٓانے کا امکان پايا جاتا ہے ليکن ايسے بھی مومنين موجود ہيں 
جو خدائے منّان کی طرف سے قاطع دليلوں اور حّجتوں کے ذريعہ نفوذ پيدا کرنے والے تائيد شده اور مدد کيے ہوئے ہيں۔ 

  “ًهللاُّٰ لَھُم فِی اآلِخَرِة َعلَيِھم َسبياللَن يَجعَل “۔ ٣
يعنی خدائے عزوجل نے ٓاخرت ميں مومنين پر يہود کو غلبہ پانے کے ليے کوئی راستہ قرار نہيں ديا ہے چوں کہ ٓائہ کريمہ 

ہود دنياميں بھی ) لٰہذا اگر کفار اور ي١(  (يعنی هللا ان کے درميان قيامت کے دن فيصلہ کرے گا) فرماتا ہے: کے ذيل ميں
مومنين کے خالف کوئی راستہ، قہر وغلبہ قتل و غارت اسارت و استعمار گری اور غارت گری وغيره کے ذريعے کسی 

طرح کا غلبہ حاصل کر بھی ليں ليکن قيامت کے دن کسی بھی عنوان سے اور کسی بھی صورت ميں مومنين پر غلبہ پانے 
ے ہيں: دوسرا قول اکثريت کا ہے بلکہ تمام علمائے و فقہاء اسالم کا يہی نظريہ ہے کا کوئی راستہ موجود نہ ہوگا۔ مولف کہت

اور بارہا تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ بہت سے عام لوگوں سے نزاع اور احتجاج کے وقت اسالم کے مخالفين کے ساته ايسے
ا اور اسے اپنی بات تسليم کرالی ہے اورکلمات اگرچہ خود ساختہ طور پر صادر ہوئے ہينجن کے ذريعے مقابل کو پسپا کردي

  ٢(  ٓائہ کريمہ نے واقعی مصداق پيدا کرليا ہے اس قول کی تائيد ميں يہ ٓائہ کريمہ ہے:
اور جو لوگ اس کے مان ليے جانے کے بعد خدا کے بارے ميں جھگڑا کرتے ہيں ان کی دليل و حّجت بالکل مہمل اور لغو 

  ب ہے اور ان کے ليے شديد قسم کا دردناک عذاب ہے۔ہے اور ان پر هللا کا غيظ و غض
مولف کہتے ہيں: امام عصر ناموس دہر حضرت بقيہ هللا االعظم روحی لہ الفداء اور تمام ائمہ عليہم السالم هللا تعالٰی کے ولی 

و پہچانتے تھے اور ان امر اور برحق خليفہ اور نمائنده تھے اور ان بزرگوار کے تمام باوفا يار و ياور مومنين ان کے حق ک
  کے احکام کی بجا ٓاوری، فداکاری اور جاں نثاری نيز ان کے مقدس وجود

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۴١(۔ سورئہ نساء، آيت ١
  ۔ (  ١۶(۔ سوره شورٰی، ٓايت ٢

راه حق و فضيلت کے  کے حريم سے دفاع کرتے ہيں کوتاہی اور دريغ نہيں کيا۔ اس دعوی کی زنده دليل صدر اسالم ميں
جاں باز سپاہی اور شہداء سے لے کر حضرت سيد الشہداء سالم هللا عليہم اجمعين کے اصحاب و انصار ہيں۔ ليکن مناظره 

اور گفتگو کی جہت سے کون عالم ، فقيہ، فلسفی اور دنيا کا دانشمند ايسا ہے جو ان عظيم ہستيوں کے مقابل ميں اپنے وجود 
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 مغلوب اور ذليل و رسوا کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ کا اظہار کرے انہيں

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

   ٢۔ خزانہ / ١١
  (يہ ايمان کا معدن و مرکز ہے(” فَھَُو َمعْدِ◌ُن االيماِن َو بُحبُوَحتُہُ “۔  ١١

وجہ يہ ہے کہ معدن، رشد و ونمو کی پس کالم هللا مجيد معدن ايمان اور مرکز ہے يعنی مرکز ايمان ہے ، اس ميں شباہت کی 
جگہ اورمرکز ہوتا ہے جس ميں انواع و اقسام کے جواہرات سونا چاندی اور بہت سے قيمتی پتھر جيسے عقيق وفيروزه 

وغيره ہوتے ہيں اور چوں کہ هللا اور اس کے رسول پر ايمان رکھنا عقالً اور مومنين کے نزديک نفيس ترين اور گراں قدر 
ں سے ہے کہ جس سے باالتر گوہری تصور نہيں کرسکتاعين اسی حالت ميں جس سے استفاده کے ليے جواہرات مي

استخراج کيے جا رہے ہيں وه قرٓان مجيد ہے، لٰہذا حضرت امير المومنين علی نے اپنے گراں قدر کالم ميں قرٓان کو اس 
ے تمام پہلؤووں اس کے اجزاء و شرائط اور اس کے معدن کا جوہر قرار ديا اور اس بات کو مّدنظر رکھتے ہوئے کہ ايمان ک

اعمال و مراسم قرٓان کے محور پر گردش کرتے ہيں نيز قرٓان ايک مرکز اور دائرٔه ايمان کی بہ نسبت قطب کی حيثيت 
  رکھتا ہے لٰہذا حضرت نے فرمايا کہ وه مرکز ايمان ہے۔
 ١(  ںن وحی و تنزيل اور ايمان کا ) منبع و مبداء اور سرچشمہ ہيائمٔہ اطہار عليہم السالم اس ٓائہ کريمہ کے حکم سے معاد

ايمان کا تدريجی طور پر عطا کرنا چونکہ وه اختالف مراتب کا حامل ہے لٰہذا اس صاف و شفاف سرچشمہ سے ہر مومن کی 
  صالحيت اور قوت برداشت اور ظرفيت کے اعتبار سے عطا کيا جائے گا۔

يوں کی محبت و واليت جو وہی ايمان ہے ايسا گوہر ہے کہ بہت قيمتی اور گراں قدر ہے کہ دوسری تعبير ميں ان عظيم ہست
اگر تمام دنيا و ما فيہا اور جن چيزوں پر ٓافتاب کی روشنی پڑتی ہے اس سے رّدو بدل يا معاملہ کرنے کے ليے ٓاجائيں تو وه 

  افراد جو صاحباِن عقل و خرد ہينرّد و بدل نہيں کريں گے۔ 

   ٢۔ علم کا سمندر / ١٢
  (علم کا چشمہ اور سمندر(” َو يَنابيُع الِعلْمِ◌ َوبُحُوُرهُ “۔  ١٢

تمام علوم قرٓان مجيد سے نشٔاة پاتے ہيں جو دريأوں اور سمندروں کی صورت ميں فيض ياب ہوتے ہيں اس جہت سے کہ 
اور سياسيات وغيره سے ہی مربوط ہوں يہ سب کے  تمام علوم اپنے تمام اقسام کے ساته خواه وه اٰلہيات، طبيعات، اقتصاديات

سب اسی کے قطرات کے فيوضات و برکات ہيں جو علم و دانش کے تشنہ کاموں کی تشنگی بجھا کر حيات عطا کرتا ہے 
جس طرح چشموں سے پانی جاری ہوتا ہے اور وه انسانوں حيوانوں چراگاہوں، کھيتوں، درختوں اور باغات کی ٓابياری 

وه اس سے سيراب ہوتے ہيں۔ جس طرح درياؤں اور سمندروں ميں ٓاب بيکراں پايا جاتا ہے قرٓان مجيد کے کرتے اور 
مضامين بھی انواع و اقسام کے علوم و فنون پر مشتمل ہيں لٰہذا (بحور) درياؤں سے تعبير کيا گيا ہے۔ ) هللا تعالٰی نے فرمايا: 

  ٢ٍب ُمبِيٍن > ( < َوالََرطْبٍ◌ َوالَيَابٍِس إِالَّ فِی ِکتَا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (يہ سب ميری عطا ہے اب چاہے لوگوں کو دے دو يا اپنے پاس رکھو تم ( سے حساب ہوگا۔( ٣٩(۔ سورئہ ص، ٓايت ١
  ۔ (  ۵٩(۔ سورئہ انعام، ٓايت ٢

  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا: ١(  ) هللا تعالٰی نے فرمايا:
کہ قرٓان مجيد ميں جو چاہو خشک و تر اور جو کچه ٓاسمان و زمين ميں ہے اور ہم سے پوشيده ہے ان ٓايات کا خالصہ يہ ہے 

وه سب کتاب مبين جو قرٓان مجيد ہے اس ميں موجود ہے اور تيسری ٓايت ميں رسول اکرم سے خطاب ہورہا ہے کہ ہم نے 
ر شے کی وضاحت موجود ہے اور يہ کتاب تمام کتاب (قرٓان) کو ٓاپ پر نازل کيا ہے جس ميں تمام ضروريات زندگی کی ہ
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  اطاعت گزاروں اور مسلمانوں کے ليے ہدايت، رحمت اور بشارت ہے۔
مولف کہتے ہيں: عالمی مصلح امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا مقدس وجود جو تمام انبياء اور اوصياء کے علوم 

  ات ميں اس کی طرف اشاره کيا گيا ہے۔کا وارث جو معادن وحی و تنزيل سے ہے معتبر رواي
د عليہما السالم ٣َوفی الکافی بِاِسناِدِه َعن يَحيَی بْنِ◌ َعبد هللاّٰ ابی الَحَسِن صاِحِب الدَّيْلَ◌ِم ( “۔  ١٠٢ ) قاَل َسِمْعُت َجْعفَر بن ُمحمَّ
وا ِعلمھم ُکلّہ َعن َرسول ّهللاٰ (ص) فََعملوا بِہ َواھتََدوا يََروَن انَّ اَھْلَ◌ انَّھُم اََخذ -َوِعنَدهُ اُناٌس ِمن اھل الُکوفَِة: َعَجباً لِلنّاِس  -يَقُوُل 

وْنَ◌ انَّھُم َعلِموا َواھتَدوْا بيتہ لَم ئاخُذوا ِعلَمہ َونَحن اھُل بيتہ َوُذريّتہ ، فی َمناِزلِنا نََزَل الَوحُی َوِمن ِعندنا َخَرَج الِعلم اليھِم ، ٔافَيرَ 
  وَ َوَجِھلنا نَحْنُ◌ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٧۵(۔ سورئہ نمل، ٓايت ١
  ۔ (  ٨٩(۔ سورئہ نحل، ٓايت ٢

  (۔ علی الظاہر حديث کے راوی يحيٰی ابن عبدهللا ابن الحسن ہيں جيسا کہ رجال کی کتابوں ( ميں موجود ہے۔٣
  ١) َضلَْلنا ، اِنَّ ھذا لمحاٌل۔ ( 

تاب کافی ميں اپنی سند کے ساته يحيٰی ابن عبدهللا ابو الحسن صاحب ديلم سے روايت شيخ بزرگوار کلينی رحمة هللا عليہ نے ک
سے سنا: ٓاپ کے پاس کوفہ کے کچه لوگ (بيٹھے ہوئے) تھے  -کی ہے وه کہتے ہيں کہ : ميں نے حضرت امام محمد باقر 

لوم کو رسول خدا (ص) سے حاصل (مجھے بہت زياده تعجب ہے) ان لوگوں پر جو يہ کہتے ہيں کہ انہوں نے اپنے تمام ع
کيا ہے اس پر عمل کيا اور ہدايت پائی اور وه يہ خيال کرتے ہيں کہ ان کے اہل بيت نے ان کا علم نہيں حاصل کيا در ٓان 

حاليکہ ہم ٓانحضرت کے اہل بيت اور اس کی ذريت ہيں ہمارے گھروں ميں وحی نازل ہوئی ہمارے ہی گھر سے ان لوگوں 
ا ہے کيا وه يہ وہم و گمان کرتے ہيں کہ ان لوگوں نے علم حاصل کيا ہدايت پائی اور ہم جاہل اور گمراه کو علم حاصل ہو

  ہوئے يقينا يہ امر محال ہے۔
رْبَ◌ال ، وفيہ ايضاً بِاِسناِدِه عِن الحَکَم بن ُعتيبة قاَل: لَقی َرُجٌل الُحَسيَن بْنَ◌ َعلٍی عليہما السالم بِالثعلبيَّةَ َوھَُو يريد کَ “۔  ١٠٣

اما وّهللاٰ يا اَخا اَھل الُکوفة لَو فََدَخَل َعلَيِہ فََسلَّم َعلَيِہ ، فَقاَل لَہُ الُحسين عليہ السالم : ِمن ایِّ البالد انَت؟ قاَل : ِمن اْھل الُکوفَِة ، قاَل 
بالَوحی َعلی َجّدی ، يا اَخا اَھِل الُکوفَِة ٔاَفَُمستَقَی النّاِس ) الِعلَم لَقِيتَُک بِالمدينِة أل َريتَُک اَثََر َجبَرئيَل عليہ السالم ِمن داِرنا َونُُزولَہُ 

  ٢” ( ِمن َعندنا فََعلموا َوَجِھلنا ؟ ھذ ا َما اليَُکوُن 
نيز اس کتاب کافی ميں حکم ابن عتيبہ سے اپنی سند کے ساته روايت کی ہے کہ وه کہتے ہيں: ايک شخص نے مقام ثعلبيہ پر 

داء حسين بن علی عليہما السالم سے مالقات کی جب ٓاپ کربال جانے کا قصد رکھتے تھے تو وه حضرت حضرت سيد الشہ
  کے پاس ٓايا ، سالم کيا امام حسين نے اس سے دريافت کيا: تم کس

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٩٩، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ (  ٣٩٨، ص ١(۔ کافی ، ج ٢

ہا: ميں کوفہ کا باشنده ہوں ، فرمايا: خدا کی قسم! اے کوفی بھائی! اگر ٓاپ مجه سے مدينہشہر کے رہنے والے ہو؟ اس نے ک
ميں مالقات کرتے تو ميں يقينا آپ کو اپنے گھر ميں جبرئيل کا وه نشان اور اپنے جد پر وحی نازل ہونے کے مقام کی نشان 

و ہمارے سرچشمٔہ علم سے سيرابی حاصل کی ہو اور وه اس دہی کراتا، اے برادِر کوفی! کيا ايسا ہوسکتا ہے کہ لوگوں نے ت
  سے باخبر ہوں ليکن خود ہم لوگ جاہل ره جائيں؟! ايسا ہرگز نہيں ہوسکتا۔

َعن قَول لُہُ فی البَصآئر بِاسناِدِه َعن ُزراَرٍة قاَل ُکنْتُ◌ قاِعداً ِعنَد ابی َجعفٍر عليہ السالم فَقاَل َرُجٌل ِمن اَْھل اْلکوفَِة يَسئَ “۔  ١٠۴
هُ ِعلٌم االَّ َخَرَج ِعند امير امير المٔوِمنيَن عليہ السالم َسلُونی َعّما ِشئتم َوال تَسئلونی َعن َشیء ااِلَّ انْبٔاتُکم بِِہ فَقاَل انَّہ لَيَس اََحٌد ِعندَ 

  )١)” )نا َواَشار بيده الَی الَمدينِة ( الی بيتہ المٔومنيَن عليہ السالم فَليْذھَب النّاس َحيُث شأٓووا فوّهللاٰ لئَا تيھم االَمر ِمن ٰھيھ
محدث جليل القدر شيخ القميين ابو جعفر محمد ابن حسن صفار نے کتاب بصائر الدرجات ميں اپنے سلسلٔہ اسناد کے ساته 

فہ کے کی خدمت اقدس ميں بيٹھا ہوا تھا کہ کو -زراره سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ميں حضرت امام محمد باقر 
رہنے والے ايک شخص نے حضرت سے دريافت کيا کہ حضرت امير المومنين علی کے اس قول کے کيا معنی ہيں (جو 

چاہو مجه سے سوال کرلو لٰہذا جو چيز بھی تم مجه سے دريافت کرو گے ميں اس چيز کے بارے ميں تم کو باخبر کروں گا) 
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 -کے پاس علم نہيں ملے گا مگر يہ کہ وه حضرت امير المومنين علی تو امام محمد باقر نے فرمايا: حقيقت ميں کسی شخص 
کی طرف سے حاصل ہوا ہے، تمام لوگ جدھر چاہيں چلے جائيں خدا کی قسم ! جو کچه انہيں علم ملے گا يہاں سے ملے گا، 

  ہے کہ اپنے گھريہ کہتے ہوئے اپنے دست مبارک سے مدينہ کی طرف اشاره فرمايا: (کتاب وافی کے نسخہ ميں ذکر ہوا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٢(۔ بصائر الدرجات، ص ١

  کی طرف اشاره کيا)۔
َحٌق َوال فی الَکافی بِاسناِدِه َعن ُمحّمِد بن ُمسلِم قاَل : َسِمعت اَبا َجعْفَ◌ٍر عليہ السالم يَقُوُل : لَيس ِعنْد اََحٍد ِمَن النّاِس “۔  ١٠۵

بَت بِِھُم االُُموُر کاَن الَخطاء ِمنھُم َواَصواٌب َوال اََحٌد ِمَن  لصواُب ِمنالنّاِس يَقْضی بِقَضآء َحٍق االَّ ماَخَرَج ِمنّا ) اَھْلَ◌ البَيِت َواِذا تََشعَّ
  ١” ( َعلٍی عليہ السالم 

نے حضرت  کافی ميں کلينی عليہ الرحمة نے اپنی سند کے ساته محمد ابن مسلم سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ميں
کو يہ کہتے سنا ہے کہ: کسی بھی انسان کے پاس درست کام اور حق و حقيقت پر مبنی صحيح بات نہيں  -امام محمد باقر 

پائی جاتی اور نہ ہی کوئی شخص خدا کے حکم کے مطابق صحيح اور حق کے ساته فيصلہ کرسکتا ہے مگر يہ کہ ہم اہل 
يافت کيا ہے لٰہذا جب ايسے امور ان سے شائع ہوں تو ان ميں جو (حق و بيت (عصمت و طہارت) ہی سے اس کو اس نے در

باطل کے ساته مخلوط ہوں) خطا اور باطل پر مبنی ہوں گے تو وه ان لوگوں کی طرف سے ہوں گے اور جو حق و صواب 
  کی طرف سے ہوں گے۔ -پر مبنی ہوں گے وه حضرت علی ابن ابی طالب 

با فاَل و فيہ با سناده عن ابی م“۔  ١٠۶ قا َو َغرِّ ريم قال : قاَل ابُو َجعْفَ◌ٍر عليہ السالم لَِسلْمَ◌ِة بن ُکھَيل ) َوالَحَکِم بن ُعتْبةَ َشرِّ
  ٢” ( تَِجداِن ِعلماً َصحيحاً ااِلَّ َشيئاً َخَرَج ِمن ِعنِد نا اَھْلَ◌ البَيِت 

نہوں نے کہا: حضرت باقر العلوم امام محمد باقر اسی کتاب ميں کلينی اپنی سند کے ساته ابو مريم سے روايت کرتے ہيں کہ ا
نے سلمة ابن کھيل اور حکم ابن عتبہ سے فرمايا کہ : دنيا کے مشرق و مغرب ميں جہاں کہيں بھی جاؤ مگر صحيح علم  -

  (جو تمہاری دنيا و ٓاخرت کی سعادت کے راستہ کی طرف لے جائے (
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٩٩ص  ،١(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ (  ۴٩٩، ص ١(۔ اصول کافی، ج ٢

وفيہ ايضاً بِاِسناِدِه َعن بَصيٍر قاَل: قاَل لی : “۔  ١٠٧تمہيں نہيں مل سکتا سوائے يہ کہ وه ہم اہل بيت کے گھر سے نکال ہوگا۔ 
ِق الَحَکُم َو ليُغّرب ، ٔاما وَ ١(  اِنَّ الَحَکِم بن ُعتيبةَ ِممَّن قاَل ّهللاٰ  ّهللاٰ ال ) يُصيُب الِعلم ااِل ِمن اھِل بَيٍت نََزل َعلَيھم َجبرئيُل عليہ )فَليَُشرَّ

  ٢” ( السالم
 -اسی کتاب ميں کلينی اپنی سند کے ساته ابو بصير سے نقل کرتے ہيں کہ انہوں نے (شايد يہ حديث کہنے والے امام صادق 

بارے ميں هللا تعالٰی قرٓان مجيد ميں فرماتا ہے:  ہوں) مجه سے کہا کہ: حکم ابن عتيبہ ان لوگوں ميں سے ہے کہ جن کے
کچه لوگ (ظاہری اور زبانی طور پر) کہتے ہيں کہ ہم هللا اور روز قيامت پر ايمان الئے (حاالنکہ باطن ميں) وه ايمان نہيں “

مل سکتا  حکم چاہے تو دنيائے مشرق و مغرب ميں کہيں بھی چال جائے خدا کی قسم ! صحيح علم اسے نہيں” الئے ہيں
سوائے اس خاندان اہل بيت کے کہ جبرئيل امين ان پر نازل ہوئے۔ آل محمد معادن و مرکز وحی و تنزيل ہيں اور علوم اٰلہيہ 

  کے حامل ہيں ہر چيز کو اس کے اپنے اصلی مرکز و منبع سے تالش کرنا چاہيے۔
ه رجٌل يُقاُل لَہُ ُعثمان األَعمی َوھَُو يَقُوُل اّن اْلَحَسَن البَصریَوفی بَصائر الَدَرجات قال سمعت ابا جعفر عليہ السالم و عند“۔  ١٠٨

ن ٓال فِرَعون َوما زاَل الِعلُم يَْزعُم انَّ الّذيَن يَکتُُموَن الِعلَم ئُوذی ريُح بُطُونِِھم اْھل النّاِر فَقاَل اَبُوَجعفر عليہ السالم فَھَلََک اِذاً مٔومِ 
ِ ما يُوَجُد اْلِعلُم ااِلَّ ٰھيھُنا  َمکتوماً ُمنُذ بََعَث هللاّٰ  ّٰ   ٣” ( نُوحاً ) عليہ السالم فَليَذھَِب الَحسُن يَميناً َو شماالً فََوا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٧(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١
  ۔ (  ٢٩(۔ بصائر الدرجات، ص ٣۔ (  ٣٩٩، ص ١(۔ اصول کافی، ج ٢
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ساته عبد هللا ابن سليمان سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ميں نے حضرت امام محمد  بصائر الدرجات ميں اپنی سند کے
سے سنا اور ٓاپ کے پاس بصره کا ايک شخص بيٹھا ہوا تھا جو عثمان نابينا کے نام سے مشہور تھا اس نے کہا کہ  -باقر 

ی بدبو اہل جہنم کو ٓازار و اذيت پہنچائے حسن بصری کا وہم و گمان يہ ہے کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہيں ان کے بدن ک
نے فرمايا: تو اس صورت ميں مومن ٓال فرعون جہنمی قرار پايا کيوں کہ وه ہميشہ علم کو  -گی؟ تو حضرت امام محمد باقر 

  چھپاتا تھا جس وقت سے هللا تعالٰی نے حضرت نوح کو مبعوث کيا،
ائيں بائيں (مشرق و مغرب ) کی سمت چال جائے خدا کی قسم! اسے حسن بصری دنيا ميں جہاں کہيں بھی جانا چاہتا ہے د

  يہاں (يعنی خاندان اہل بيت عصمت وطہارت) کے عالوه کہيں اور علم نہيں مل سکتا۔
َن البَصری يروی ۔ وفيہ باسناده َعْن يَحيَی بن الَحلَبی َعْن ابيِہ َعْن ابی جعفر عليہ السالم قال : قاَل َرُجٌل َوانا ِعنَدهُ اِنَّ الَحسَ  ١٠٩

قَول هللاّٰ (َعزوَجَل)< َوقَاَل  اّن َرُسوَل ّهللاٰ (ص) قاَل: َمن َکتََم ِعلماً جآء يوم الق ٰيمة ُملَجماً بلجاٍم ِمَن النّاِر ، قاَل: َکَذَب َويَحہُ فَٔايْن◌َ 
) ثُمَّ َمّدبھا ابُو َجعفٍَر عليہ السالم َصوتہُ ١ن يَقُوَل َربِّی هللاُ >( َرُجٌل ُمؤْمِ◌ٌن ِمن آِل فِرْعَ◌وْنَ◌ يَکْتُ◌ُم إِيَمانَہُ ٔاَتَقْتُ◌لُوَن َرُجاًل ٔاَ 

) السالم : ِعنَد ٓال ُمحمٍد ( عليہم فقاَل لِيَذھَبوا َحيُث شأٓو ا اٰما َوّهللاٰ ال يجُدوَن الِعلم ااِلَّ ٰھھُنا ، ثَمَّ َسَکَت ساعةً ثُم قاَل اَبُو َجعفٍر عليہ 
  ٢السالم ) ( 
سے نقل کيا -اب ميں اپنی سند کے ساته يحيٰی ابن حلبی نے اپنے پدر بزرگوار سے انہوں نے حضرت امام محمد باقر اسی کت
  ہے کہ:

  ايک شخص ٓاپ کی خدمت اقدس ميں حاضر ہوا اور ميں بھی ان کے پاس موجود تھا تو اس نے کہا کہ :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  سوره کا دوسرا نام مومن بھی ہے۔ مترجم( (۔ (اس  ٢٨(۔ سورئہ غافر، ٓايت ١
  ۔ (  ٣٠(۔ بصائر الدرجات، ص ٢

حسن بصری نے رسول خدا (ص) سے روايت کی ہے کہ جو لوگ علم کو مخفی رکھتے ہيں تو اسے قيامت کے دن اسی 
کے منه پر لگی  حالت ميں محشور کيا جائے گا کہ ٓاتش جہنم کی ايک لگام اس کے ساته ہوگی (يعنی ايک ٓاگ کی لگام اس

ہوگی) امام نے فرمايا: اس پر افسوس کہ اس نے غلط بيانی سے کام ليا ہے پھر اس صورت ميں مومن ٓال فرعون کا معاملہ 
کيسے صحيح ہوگا اس قول خدا وند متعال کا کيا ہوگا (اور فرعون والوں ميں سے ايک مرد مومن نے جو اپنے ايمان کو 

ا تم لوگ کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وه کہتا ہے کہ ميرا پروردگار چھپائے ہوئے تھا يہ کہا کہ کي
نے اپنی بلند ٓاواز کے ساته فرمايا: جہاں ان کا دل چاہے چلے جائيں خدا کی قسم ! انہيں سوائے يہاں  -هللا ہے) پھر امام باقر 

   ١يا: ٓال محمد (عليہم السالم ) کے پاس۔ ( کے علم مل ہی ) نہيں سکتا پھر کچه دير تک خاموش رہے اور فرما

   ١٣۔ عدالت کا گلستاں / ٢
  ۔ ورياُض الَعْدِل َوُغدرانُہُ  ١١٣

قرٓان مجيد عدالت کا گلستان اور عدل و انصاف کا دريا ہے۔ اسی طرح حضرت حّجت قائم ٓال محمد عليہم السالم کی ذات با 
رسبز و شاداب زمين کے ہيں جو نباتات اور سبزوں سے پُر ہو (باغ برکت ہے۔ رياض ، روضة کی جمع ہے جس کا معنی س

  اور گلستان) پانی کا ايک ايسی جگہ جمع ہونے کے معنی ميں ہے جو تمام جگہوں کو اپنے حصار ميں لے لے۔
  غدرانہ ، غدير کی جمع ہے: پانی کا وه حوض کہ سيالب کے جاری ہونے کی وجہ سے تہ نشين مقام پر ٓاب

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

يعنی خاندان اہل بيت کی “” کا پيغام بھی اہميت کا حامل ہے اور وه ( يہ ہے کہ:  -(۔ ٓايت هللا مرزا مہدی اصفہانی کے ليے امام زمانہ ١
  ۔  ١۵٧راه سے جدا ہوکر علوم و معارف کی سعی اور تالش ہمارے انکار کے مساوی ہے۔ مجالس حضرت مہدی، ص 

  ہو۔رواں جمع ہوگيا 
دونوں معنی سے مراد اس بات کی طرف اشاره ہے کہ نباتات درختوں اور انسانوں کو محفوظ رکھنے کے ليے ان کی 

ٓابياری کا مرکز ہے جس سے استفاده کيا جاتا ہے۔ يعنی قرٓان کريم کی ٓايات کے حقائق کو ادراک کرنے سے تمام مرده دلوں 
يا اور وه اس طرح صيقل اور جال ديتی ہيں کہ جس کے نتيجے ميں ان کی چشم بصيرت اندھی ہوچکی ہے اس کا احياء ک

  کے ايمان ميں اضافہ ہوتا ہے۔
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  ١(  جب کہ هللا تبارک و تعالٰی نے فرمايا:
صاحبان ايمان (حقيقت ميں) وه لوگ ہيں کہ جن کے سامنے ذکر خدا کيا جائے تو ان کے دلوں ميں خوف خدا پيدا ہو اور اس 

  ت کی جائے تو ان کے ايمان ميں اضافہ ہو جائے اور وه لوگ هللا ہی پر توکل کرتے ہيں۔کی ٓايتوں کی تالو
مولف کہتے ہيں: حضرت حّجت مہدی قائم ٓال محمد (عليہم السالم) جس وقت تشريف الئيں گے تو دنيا پر عدل و انصاف چھا 

و يا پرند يا درند کبھی بھی ہو اپنی صنف والوں کو جائے گا کہ کوئی بھی زمين پر چلنے واال خواه انسان ہو يا حيوان، چرند ہ
کسی قسم کی کوئی ٓازار و اذيت نہيں پہنچائے گا، هللا چيزوں کو جمع کرے گا وه ايسا امن و امان اور رفاه و ٓاسائش کا ماحول

اس کی  فراہم کريں گے کہ اگر ايک بيوه عورت سونے کا ايک طشت مشرق سے مغرب ميں لے جائے تو کوئی بھی شخص
  طرف متوجہ نہيں ہوگا۔

وفی کمال الّدين باسناده عن ابی احمد محّمد بن زياد األزدی رضی ّهللاٰ عنہ قاَل َسئَلُت َسيدی ُموسَی بن َجعفَر عليہما “۔  ١١٠
َوَجلَّ    ) فَقال عليہ السالم النّعمة٢( السالم َعن قَول هللاِّٰ َعزَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٢(۔ سورئہ انفال، ٓايت ١
  ۔ (  ٢٠(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٢

ابصاِر النّاِس َشخُصہُ َوال الظَّاِہَرةُ ااِلماُم الظّاِہر، َوالباِطنَة ااِلماُم الغائِب ، فَقلُت لَہُ َويَکون فی االئِمِة من يغيب ؟ قاَل نعَم يَغيب َعن 
ی عشر منّا يُسھَّل ّهللاٰ لَہُ کّل عسير ويذلّل لَہُ کّل َصعٍب ويظھر لَہُ کنوز االرض َويقرِّب يَغيب َعن قُلوِب المٔومنيَن ِذکُرهُ ، وھو الثان

ی َعلَی النّاِس ِوالَدتُہُ َوال ) لَہُ ُکَل بعيٍد، يُبيُر بہ ُکَل َجبّاٍر عنيٍد َويھلِک َعل ٰی يَِده کلَّ شيطاٍن مريٍد ، ٰلذَک ابن َسيِّدِة ااِلماء الَّذی تَخف
َوَجلَّ فيمأل ااْلَ◌رِض قسطاً َو َعدالً َکما ُملِئَت َجوراً َوظلماً يَحِ    ١” ( لُّ لَھم تَِسميتہُ َحّت ٰی يُظِھَرهُ هللاّٰ َعزَّ

کمال الدين ميں شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته نقل کيا ہے کہ ابو احمد محمد ابن زياد ازدی کا بيان ہے: ميں 
(اس نے تم پر اپنی  سے هللا تعالٰی کے اس قول کے بارے ميں دريافت کيا -حضرت امام موسٰی ابن جعفر  نے اپنے ٓاقا و موال

ظاہری و باطنی نعمتيں فراوانی سے عطا کيں) تو امام نے فرمايا: ظاہری نعمت سے مراد امام ظاہر اور باطنی نعمت سے 
ی غائب بھی ہوگا؟ تو حضرت نے ارشاد فرمايا: ہاں وه مراد امام غائب ہيں۔ ميں نے عرض کيا: کيا ائمہ ميں سے کوئ

جسمانی طور پر لوگوں کی نظروں سے پوشيده رہيں گے مگر مومنين کے دلوں سے ان کا ذکر محو نہيں ہوگا وه ہم ائمہ 
ليے  ميں سے بارہويں ہوں گے هللا تعالٰی ان کے ليے ہر مشکل کو ٓاماده کردے گا، ہر سخت چيز کو نرم کردے گا، ان کے

زمين کے تمام خزانوں کو ظاہر کردے گا اس کے ليے ہر بعيد کو قريب اور ان کے ذريعے تمام ظالم اور دشمن کا قلع قمع 
کرے گا، ہر شيطان مردود کو ہالک کرے گا، وه کنيزوں کی ايک سردار کے بطن سے پيدا ہوں گے اور ان کی والدت کو 

اس وقت تک لينا جائز نہ ہوگا، جب تک کہ هللا تعالٰی انہيں ظاہر نہ فرما دے کہ لوگوں سے پوشيده رکھا جائے گا، ان کا نام 
  جب وه ظاہر ہوں گے تو وه زمين کو عدل و

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣۶٨، ص ٢(۔ کمال الدين ، ج ١

لنعمانی عن الصادق وفی غيبة ا“ ۔  ١١١انصاف سے اس طرح بھر ديں گے جس طرح وه ظلم و ستم سے پر ہوچکی ہوگی۔ 
  ١” ( عليہ السالم قاَل اَما َوّهللاٰ لَيَدُخلُنَّ َعلَيھْم َعدلُہُ ) َجوَف بُيوتِِھم َکما يَدْخُ◌ُل الحّر والبر

نے ارشاد فرمايا: خدا کی قسم! ضرور ضرور ان لوگوں کے اندر حضرت کا  -غيبت نعما نی ميں حضرت امام جعفر صادق 
  وجائے گا جس طرح سردی اور گرمی داخل ہوتی ہے۔عدل و انصاف اس طرح داخل ہ

مولف کہتے ہيں: متعدد کتابوں ميں جيسے کمال الدين، ينابيع المودة، مالحم اور غيبت نعمانی و طوسی، مستدرک وغيره ميں 
  مختلف عبارتوں کے ساته اسی مضمون کی اٹھاره روايتيں نقل ہوئی ہيں۔

  “الُء االَرْضَ◌ َعدالً َوقسطاً َو نُوراً کما ُملئت ظُلماً َو جوراً َو َشريَم“۔ غيبت نعمانی ميں نقل ہوا ہے  ١١٢
نے فرمايا: وه زمين کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر ديں گے جس طرح وه  -غيبت نعمانی ميں حضرت امام محمد باقر 
  ظلم و جور اور شر سے بھر چکی ہوگی۔

سيرت طيّبہ کے بارے ميں جو روايات معادن و حی و تنزيل سے وارد ہوئیحضرت بقية هللا االعظم عجل هللا تعالٰی فرجہ کی 
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ہيں اس ميں يہ ہے کہ حضرت رسول خدا کی سيرت کے مطابق عمل کريں گے، يہ واضح سی بات ہے کہ پيغمبر اکرم 
جو تمام انبياء  -(ص) کا ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں اور رسالت ميں عدل و انصاف اظہر من الشمس ہے اور امام زمانہ 

۔ نعمانی نے غيبت ميں اپنی سند  ١١٣اور اوصياء کے علوم کے وارث ہيں ان کا عدل و انصاف اپنے انتہائی کمال پر ہوگا۔ 
کی رفتار و سيرت کے -سے حضرت مہدی  -کے ساته عبد هللا ابن عطاء مکی سے نقل کيا ہے کہ ميں نے امام جعفر صادق 

  کس نوعيتبارے ميں دريافت کيا کہ وه 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٩٧(۔ غيبت نعمانی، ص ١

نے فرمايا: رسول خدا (ص) کی سيرت کے مطابق عمل کريں گے اور اس کو نئے سرے  -کی ہوگی؟ تو امام جعفر صادق 
  ١سے بنائيں گے اور ہر اس چيز کو خراب کريں گے جو جاہليت کے ) زمانہ ميں تھی۔ ( 

سے سوال کيا گيا کہ حضرت حّجت کی رفتار و سيرت لوگوں کے -نقل ہوا ہے کہ حضرت امام محمد باقر  ۔ تہذيب ميں ١١۴
درميان کس نوعيت کی ہوگی؟ تو حضرت نے فرمايا: جو کچه رسول خدا (ص) کی سيرت تھی يہاں تک کہ اسالم ظاہر ہوا ۔ 

اہليت کے زمانہ ميں تھيں اسے باطل کيا تھا اور عرض کيا گيا: رسول خدا (ص) کی سيرت کيا تھی؟ فرمايا: جو چيزيں ج
لوگوں سے عدل و انصاف کے ساته پيش ٓائے اس طرح جب حضرت حّجت قيام فرمائيں گے تو جو چيزيں ان کے زمانہ ميں 

  ٢تھيں انہيں باطل کريں گے اور لوگوں کے ساته عدل و انصاف سے پيش ) ٓائيں گے۔ ( 
ُجوِد  وفی االرشاد للشيخ المفيد“ ۔  ١١۵ ا قََسَم َرُسوُل ٰهللاّ (ص) َغنايِم ُحنَيِن اقْبَ◌َل َرُجٌل طَويٌل ٓادم اَحن ٰی بَيَن َعينَيہ اَثَر السُّ َولَمَّ

، فََغِضَب  َرَک َعَدلْت◌َ فََسلََّم َولَم يَخصَّ النَّبی (ص) ثُمَّ قاَل قَد َراَيتَک َوما صنعَت فی ٰھِذِه الَغنائم ، قاَل َوَکيْفَ◌ َرٔايَت ؟ قاَل لَم اَ 
َل َدُعوه فَاِنَّہُ َسيَُکوُن لَہُ اتباٌع َرُسوُل هللاِّٰ (ص) َوقاَل َويلَک اِذا لَْم يَُکن الَعدل ِعندی فَعْنَد َمْن يَُکوُن ؟ فقَال الُمسلُِموُن ااَلَّ اْقتُلُہُ؟ قا

ْميَِة يَقتلُھُُم ّهللاٰ  ْھُم ِمْن الرَّ  علی يَد اَحّب الَخلق اليہ ِمْن بعدی ، ) فقتلَہُ ٔامير المومنيَن علی بن ابی يَمُرقُوَن ِمَن الّديِن َکما يَمرُق السَّ
  ٣” ( طالب عليہ السالم فيمن قَتَل يَوَم النَّھرواِن ِمَن الخوارِج 

ارشاد شيخ مفيد رحمة هللا عليہ ميں نقل ہوا ہے کہ: جب رسول خدا (ص) جنگ حنين کا مال غنيمت تقسيم کر رہے تھے تو 
  طويل قد و قامت کا لحيم شحيم انسان ٓايا جس کی دونوں ٓانکھوں کے درميان سجدے ايک

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٢٣(۔ غيبت نعمانی، ص ١
  “” (۔ ١۵۵، ص ۶(۔ تہذيب، ج ٢
  ۔ (  ١۴٨، ص ١(۔ ارشاد شيخ مفيد، ج ٣

ر پر سالم نہيں عرض کيا پھر وه کہنے لگا کے اثر سے جھکاؤ تھا اس نے سالم کيا اور نبی اکرم (ص) کو خصوصی طو
کہ: ميں نے تجھے ديکھا ہے کہ جو کچه تم نے اس مال غنيمت ميں انجام ديا ہے، تو ٓانحضرت نے دريافت فرمايا: تو نے کيا
ديکھا ہے ؟ کہنے لگا:ميں نہيں سمجھتا کہ تم نے عدل و انصاف سے کام ليا ہو، پس رسول خدا (ص) غضب ناک ہوئے اور 

رمايا: تيرے ليے ہالکت ہو اگر ميرے ہی پاس عدل و انصاف نام کی کوئی چيز نہيں ہوگی تو پھر وه کس کے پاس ہوگی! توف
موجوده مسلمان دريافت کرنے لگے کہ کيا ہم اسے قتل نہ کر ديں؟ تو رسول خدا (ص) نے فرمايا: اسے چھوڑ دو عنقريب 

کل جائيں گے جس طرح تير کمان سے نکل جاتا ہے خدا انہيں ميرے اس کے کچه پيروکار ہوں گے جو دين سے اس طرح ن
 -بعد اس شخص کے ہاتھوں قتل کرے گا جو اسے تمام مخلوق سے زياده محبوب ہے پھر امير المومنين علی ابن ابی طالب 

  نے خوارج کے ان لوگوں کے ساته جنہيں نہروان کی جنگ ميں قتل کيا تھا اسے بھی قتل کيا۔
عن سالم بن المستنير عن  ١ی ينابيع المودة فی قولہ تعالٰی< َواعْلَ◌ُموا ٔاَنَّ هللاَ يُحْیِ◌ ااْلَٔرْضَ◌ بَعْدَ◌ َموْتِ◌ہَا> ( وف“۔  ١١۶) 

  ٢” (  الباقر عليہ السالم قاَل يُحيھا ّهللاٰ بِالقَائِم عليہ السالم فَيعِدُل ) فيھا فيُحيی االَرْض بِالَعدْلِ◌ بَعْدَ◌ َموتِھا بِالظلمِ 
يعنی زمين کو حضرت قائم کے ذريعہ“” سے روايت نقل ہوئی ہے کہ حضرت نے فرمايا:  -بيع المودة ميں امام محمد باقر ينا

زنده کرے گا پس زمين ظلم و ستم کی وجہ سے مرنے کے بعد ان کے عدل و انصاف کے ذريعہ دوباره زنده ہوگی لٰہذا وه 
تقاضا يہ ہوگا کہ حضرت قائم ٓال محمد قيام اور ظہور فرمائيں اس طرح  عدل و انصاف سے کام ليں گے۔ پھر مشيت اٰلہی کا

  ان کے دريائے عدل و انصاف کے فيض ميں تالطم پيدا ہوگا کہ ان کا کوه گراں پيکر تمام دنيا کو گھير لے گا اور ان کا
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٧(۔ سورئہ حديد، ٓايت ١
  ۔ (  ٢۵٢، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ٢

  عدل و انصاف تمام انسانی جسم ميں مجسم ہوجائے گا۔
يہی وه مقام ہے جہاں دنيا و ما فيھا اپنے وجود ميں بہشتی تازه روح کا احساس کرے گی اور تمام مخلوقات امن و امان، رفاه 

  و ٓاسائش اور صلح و مصالحت کے ساته زندگی بسر کرے گی۔

   ١۴۔ اسالم کی بنياد / ٢
  (اسالم کی سنگ بنياد اور اساس) اثافی اثفيہ کی جمع” اَثافِّی ااِلسالِم َوبُنيانُةُ وَ “۔  ١۴

ہے اس سے مراد ايسا پتھر ہے کہ جس پر ديگ کو رکھا جاتا ہے اور اگر دو دوسرے پتھر مثلث کی شکل اختيار کريں تو 
اپنی جگہ مستحکم اور مستقر ہوجائے  کہتے ہيں جب کبھی ديگ اس کے اوپر رکھا جائے تو بغير حرکت کے” اثافی“اسے 

 گا۔ اس اعتبار سے کہ اسالم قرٓان مجيد کی محکم و استوار بنيادوں پر مستقر ثابت اور پا برجا ہے اثافی سے شباہت دی ہے۔
ٰکوة ) َوالِوال“۔  ١١٧ لوةُ َوالزَّ يَةُ ال تِصحُّ واِحدةٌ ِمنھُنَّ ااِلَّ َوفی الکافی َعِن الّصادُق عليہ السالم قاَل اثا فِی ااِلسالُم ثاَلثَةٌ الصُّ

  ١” ( بِصاحبتيھا 
سے مروی ہے کہ اسالم کے بنيادی ارکان تين ہيں۔ نماز، زکٰوة اور واليت ائمٔہ اطہار عليہم السالم ان  -کافی ميں امام صادق 

  ميں سے کوئی بھی اپنے دو کے بغير صحيح اور قابل قبول نہ ہوگی۔
  سے نقل ہوئی ہے۔ -کے اضافہ کے ساته حضرت امام محمد باقر  اس جيسی حديث روزه اور حج

کاةُ والّصوم والَحّج َوالِواليةُ َولَم يناِد بِ “۔  ١١٨ الةُ َوالزَّ َشیٍء َکما وفيہ عن ابی جعفر عليہ السالم قاَل بُنِی ااِلسالُم َعلٰی َخمٍس الصَّ
  نُوِدَی بالواليِة، وفی رواية

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٨، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ١

نے فرمايا: اسالم کی اساس پانچ چيزوں  - اسی کتاب ميں مذکور ہے کہ امام محمد باقر  ١” ( ) کما نوِدَی بالواليَِة يوَم الَغدير 
اور پر استوار ہے، نماز، زکٰوة، روزه، حج اور واليت اور ان ميں سے واليت کی طرح کسی چيز کی تاکيد نہيں کی گئی ہے۔

  دوسری روايت ميں ذکر ہوا کہ کسی چيز کی غديرخم کے دن واليت کی طرح سفارش نہيں کی گئی ہے۔
ِ عليہ السالم يَقُوُل اِنَّ هللاَّٰ “۔  ١١٩ َوَجلَّ فََرَض َع  َوفيہ ايضاً بِاِسناِدِه َعن َعبِد الحميد بن ابی الَعالء األزدی قاَل َسمعت اَبا عبد ّهللاٰ َعزَّ

  ) ”٢َخمساً فَرخََّص فی اَرْبَ◌ٍع َولَم يُرّخص فی واِحدة ) ٰلی َخلقہِ 
اس کتاب ميں کلينی اپنی سند کے ساته عبد الحميد ابن ابی العال ازدی سے روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے کہا: ميں نے ابو 

قرار دی ہيں ان ميں سے  عبد هللا امام جعفر صادق کو يہ فرماتے سنا: خدائے عزوجل نے اپنی مخلوق پر پانچ چيزيں واجب
چار ميں ترک کرنے کی اجازت دی ہے ليکن ان ميں سے ايک کے ليے کبھی بھی رخصت نہيں دی ہے۔ مولف کہتے ہيں: 
وه چار واجب کہ جن ميں رخصت ہے اس سے مراد نماز ہے جو بعض افراد سے ساقط ہے جيسے جس زمانہ ميں عورتيں 

بعض حاالت ميں تو دونوں کی طہارت مفقود ہوتی ہے اور زکٰوة ان لوگوں سے حيض و نفاس کی حالت ميں ہوتی ہيں اور 
متعلق نہيں ہوتی جن کے امواِل زکٰوة اپنے نصاب کی حد تک نہ پہنچے ہوں، اور روزه ان افراد سے کہ جو روزه رکھنے 

ں مالی اور جانی کی طاقت نہيں رکھتے جيسے ضعيف العمر انسان اور ضعيفہ عورت اور حج ان افراد سے کہ جنہي
استطاعت وغيره نصيب نہيں ہوئی ان سب سے ساقط ہے ليکن واليت کبھی بھی کسی صورت ميں قابل قبول عذر نہيں ہے 

  اور نہ ہی کسی بھی فرد سے ساقط ہوتی ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ١٨(۔ اصول کافی، ص ١۔ ،  ٢١
  ۔ (  ٢٢، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ٢
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تے ہيں: اس حديث ميں کہ جس ميں تين رکن پر اکتفا کيا گيا ہے کيوں کہ اہم اجزاء يہی نماز، زکٰوة اور عالمہ مجلسی کہ
واليت ہے اور بالشک و شبہ ان ميں سے ہر ايک کا قبول ہونا دوسرے کے قبول ہونے پر موقوف و مشروط ہے بالخصوص

  واليت جو تمام اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے۔
ِه عليہم السالم قال: قاَل اَمير المٔومنيَن عليہ السالم قاَل َرُسوُل ّهللاٰ (َوفی ال“۔  ١٢٠ ص) کافی َعْن ابی َجعفٍر الثانی َعْن اَبيِہ َعن َجدِّ

ہُ فَالقُران ، َواّما نُوُرهُ َ◌تُ اِنَّ هللاّٰ َخلََق ااِلسالَم فََجَعَل لَہُ َعرْصَ◌ةً َوَجَعَل لَہ نوراً َوَجَعَل لَہُ ِحصناً َوَجَعَل لَہُ ناِصراً فاّما َعرصْ 
انصاَرھُم ، فَاِنَّہ لّما اُسری فَالِحکْمة ، َواَما ِحصنہُ فالمعُروُف ، فاّما انصاُرهُ فَانَا َواَھُل بَيتی َوشيعتُنا ، فَاَِحبّوا اَْھَل بَيتی َوشيَعتھُْم و

لسَّمآِء اِستَوَدَع هللاِّٰ ُحبّی َوُحبَّ اَھِل بيتی َو شيَعتِھم فی قُلُوِب الَمالئَِکِة بی اِلَی الّسمآء الدنيا فَنَسبنی َجبْرَ◌ئيُل عليہ السالم اِلَ ھْلِ◌ ا
َوَجلَّ ُحبّی َوُحبَّ اھِل بَيتی َو فَھو ِعنَدھُم وديَعةٌ اِلٰی يَوِم القٰيمةَ ثُمَّ ھَبَطَ بِی الٰی اْھل االرض فَنََسبنی اِلَھْل االَرض فاَستوَدَع هللاُّٰ َعزَّ 

ُجَل ِمن اُّمتی عَ شيَعت بََد هللاّٰ َعَزَوجل عمره ھم فی قلُوب مٔومنی امتی ، فمٔوِمنوا اُمَّتی يَحفَظُوَن َوديَعتی الٰی يوِم القِٰيمِة ، ااَل فَلَو انَّ الرَّ
َج هللاّٰ َصدَرهُ اال نيا ثُّم لَقَِی هللاّٰ َعَزَوَجّل مبغضاً الَھِل بيتی َو شيَعتی ما فَرَّ   ١” ( ) َعن نِفاٍق  ايَّاَم الدُّ

سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد بزرگوار سے انہوں نے حضرت  -شيخ کلينی نے کتاب کافی ميں حضرت امام جواد تقی 
امير المومنين سے انہوں نے حضرت رسول اکرم (ص) سے روايت کی ہے کہ ٓانحضرت نے فرمايا: خدائے عزوجل نے 

ا کی، اس کے ليے نور قرار ديا، اس کے ناصر بنائے، اس کا عرصہ (صحن خانہ) اسالم کو خلق کيا اس کے ليے وسعت پيد
  قرٓان ہے اس کا نور،حکمت ہے اس کا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴۶، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١

اور مدد  حصار و قلعہ نيکی ہے اور اس کے اعوان و انصار ، ميرے اہل بيت ہيں لٰہذا ميرے اہل بيت اور ميرے شيعوں
کرنے والوں کو دوست رکھو کيونکہ جب مجھے جبرئيل دنيا کے ٓاسمان (معراج) کی طرف لے گئے تو ميرا تعارف اہل 

ٓاسمان سے کرايا هللا نے ميری اور ميرے اہل بيت کی اور ان کے شيعوں کی محبت مالئکہ کے دلوں ميں پيدا کی جو قيامت 
ے زمين پر مجھے اتارا تو زمين والوں سے ميرا تعارف کرايا اور ميری اور تک ان کے دلوں ميں رہے گی پھر جبرئيل ن

ميرے اہل بيت اور ان کے شيعوں کی محبت ميری امت کے مومنين کے دلوں ميں قرار دی پس ميری امت ايمان الئی پس 
  اظت کريں گے۔مومنين ميری امانت (ميرے اہل بيت اور ان کے شيعوں کی واليت و محبت ہے) کی روز قيامت تک حف

ٓاگاه ہوجاؤ ! اور يہ جان لو کہ اگر ميری امت کا کوئی شخص بقدر عمر دنيا رکھتا ہو اور هللا تعالٰی کی عبادت تمام دنيا کے 
دنوں (دنيا کے تمام عمر) ميں انجام ديتا رہے پھر وه ايسی صورت ميں خدائے سبحان سے مالقات کرے کہ اس کے دل ميں 

ے شيعوں کی عداوت ہو تو هللا اس کے سينہ کو کشاده نہيں کرے گا مگر نفاق سے۔ بعض روايات ميرے اہل بيت اور مير
ميں نقل ہوا ہے کہ اگر ثقلين (انس و جن) کی عبادت بجاالئے ليکن ہماری واليت و محبت اس کے دل ميں نہ پائی جاتی ہو تو

ہ قرٓان مجيد دين اسالم کی اساس و بنياد ہے اسی طرح اسے وه تمام عبادت کوئی فائده نہ دے گی۔ مولف کہتے ہيں: جيسا ک
حضرت بقية هللا االعظم حجة ابن الحسن اور ان کے ٓاباء و اجداد طاہرين کی معرفت و واليت اسالم کی اساس اور سنگ بنياد 

  گے۔ ہے کہ اس کے بغير کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی ٓاثار و ثواب ہی مترتب ہوں
َوَجلَّ “۔  ١٢١ ِ عليہ السالم فی قوِل هللاّٰ َعزَّ اٍر َعن ابی عبِد ّهللاٰ حيح َعْن ُمعاويةَ بن َعمَّ   ) قاَل نَحْنُ◌ َوهللاِّٰ ١(  وفی الکافی فی الصَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٨٠(۔ سورئہ اعراف، ٓايت ١

  ١” ( لِعباِد َعَمالً اِالَّ بِمعرفَتِنا ) االسمآُء الُحسن ٰی الذی اليقبَُل هللاّٰ ِمَن ا
کافی ميں صحيح روايت کے ساته کلينی عليہ الرحمہ نے معاويہ ابن عمار سے نقل کيا ہے کہ وه امام جعفر صادق سے 

کی تفسير کے بارے ميں حضرت ” کہ هللا کے ليے بہترين نام ہينلٰہذا اسے انہيں سے پکارو“روايت کرتے ہيں کہ ٓائہ کريمہ 
نے فرمايا: خدا کی قسم! ہم هللا کے اسماء الحسنی ہيں بغير ہماری معرفت کے هللا تعالٰی بندوں کا کوئی عمل قبول نہيں کرے 

  گا۔
مولف کہتے ہيں: جو شخص بھی هللا تعالٰی پر ايمان الئے اور پيغمبراکرم (ص) کی رسالت کا اعتراف کرے تو اس کے ليے 

بزرگوار کی تصديق کرے تاکہ هللا اور رسول کی بہ نسبت جو حقوق ہيں ان کی معرفت الزم ہے کہ ان کی پيروی اور ان 
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پيدا کرے اور اس کو ادا کرے ظاہر ہے کہ سب سے بڑا حق جو تمام مخلوقات پر واجب ہے ائمٔہ ہدی کی واليت کا تحفظ ہے
  ں قابل قبول نہيں ہے۔اِس بنا پر واليت کی رعايت اور حفاظت کيے بغير کوئی بھی عمل بارگاه اٰلہی مي

   ١۵۔ وادی حق / ٢
  حق و حقيقت کی پيروی کی وادی اور اس کا ہموار ميدان و” َو ٔاَوِديَة الَحّق َو غيطانُہُ “۔  ١۵

بيابان ہے کہ جس ميں دين و دانش کے گل و ريحان اُگتے ہيں تاکہ ان کے طالبوں کے دماغ کو اُن کی خوشبو سے معطر 
جمع ہے جس کے معنی بيابان کے ہيں دو پہاڑ کے درميان وسيع نہر اسلوب، راستہ اور مذہب کے کرے، اوديہ، وادی کی 

  معنی ميں بھی استعاره کے عنوان سے استعمال ہوا ہے۔
غيطان، غيط کی جمع ہے جس کا معنی باغ کے ہيں اور کسی چيز ميں داخل ہونے کے ہيں اور نزاع نيز دوسرے مختلف 

  کر ہوا ہے، يعنی جو شخص حق و حقيقت کا طالب ہے وه قرٓان مجيدکالم کے معنی ميں بھی ذ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۴٣، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١

کے وسيع بيابانوں ميں اور اس کی ہر قسم کی کجی و انحراف اور خطرناک حوادث سے محفوظ سرزمين سے حاصل 
  کرسکتا ہے۔

ہی لفظ استعاره کے طور پر ٓائے ہيں اس اعتبار سے کہ قرٓان مجيد حق کا معدن و  شارح بحرانی بيان کرتے ہيں : دونوں
مرکز اور اس کے پائے جانے کا جہاں قوی گمان پايا جاتا ہے جس طرح بيابانوں اور نشيبی مقامات ميں گھاس اور پانی جمع

  ہونے کا قوی گمان و امکان پايا جاتا ہے۔
ام زمانہ عجل هللا فرجہ الشريف اور تمام ائمۂ ہدٰی عليہم السالم حق کے معدن و مرکز حضرت ولی عصر بقية هللا االعظم ام

اور ٓاب حيات کا سرچشمہ ہيں، حق کے طلب کرنے والے افراد کو چاہيے کہ خاندان عصمت اور معادن وحی تنزيل کے 
  پاس اس کو تالش کريں جيسا کہ ہم زيارت جامعٔہ کبيره ميں پڑھتے ہيں۔

حق ٓاپ کے ساته ٓاپ ميں ٓاپ سے اور ٓاپ کی طرف ہے ٓاپ ہی اس کے اہل” الحّق َمَعکم َوفيُکم َواَنتُم اَھْلُ◌هُ َوَمعِدنُہُ وَ “۔  ١٢٢
علی حق کے ساته ہيں اور حق علی ” َعلِیٌّ َمَع الَحّق َوالحق َمَع َعلی يَُدُور حيث داِر “۔  ١٢٣اور اس کے معدن و مرکز ہيں۔ 

 ی طرف پھير دے جدہر علی جائيں۔کے ساته ہے حق کو اس

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ١۶۔ بے کراں سمندر / ٢
  ۔ َوبَحٌر ال ينَِزفُہُ الُمسْتَ◌نِزفُوَن (يہ وه سمندر ہے جسے پانی نکالنے والے ختم نہيں ١۶

کرسکتے): نزف، کنويں سے تمام پانی کو تدريجی طور پر نکالنے کو کہتے ہيں، يعنی قرٓان کريم ايسا سمندر ہے کہ اس 
کے تمام پانی کو نہيں نکاال جاسکتا اگرچہ تدريجا اور وقفہ کے ساته ہی کيوں نہ ہو، يہاں تک کہ اگر تمام لوگ اس سے 

  استفاده کريں پھر بھی اسے ختم نہيں کرسکتے۔
يعنی وه علوم جن کا کتاب عزيز سے استفاده کيا جاتا ہے اس کی حد نہيں ہے اس ميں جو کچه ہوچکا جو ہو رہا ہے يا قيامت 
کے دن تک ہونے واال ہے سب کا علم اس ميں موجود ہے۔ قرٓان مجيد ہی وه ہے جو حالل و حرام ، فرائض، فضائل، ناسخ و 

امثال، مرسل و محدود، محکم و متشابہ کو واضح طور پر بيان کرنے واال  منسوخ، رخصت و عزيمت، خاص و عام، صبر و
ہے جو علوم و احکام کی پيچيدگيوں مجمالت اور مشکالت کی تفسير کرنے واال ہے۔ قرٓان مجيد کے مطالب جو کلمات اٰلہيہ 

  پر مشتمل ہيں وه بے نہايت عظيم ہيں کہ خود قرٓان اس معنی کو بيان کر رہا ہے:
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  ١(  الٰی نے فرمايا:هللا تع
ٓاپ کہہ ديجيے کہ اگر ميرے پروردگار کے کلمات کے ليے سمندر بھی روشنائی بن جائيں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے

  پہلے ہی سارے سمندر ہو جائيں گے چاہے ان کی مدد کے ليے ہم ويسے ہی سمندر اور بھی لے ٓائيں۔
  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
ن کے تمام درخت قلم بن جائيں اور سمندر کا سہارا دينے کے ليے سات سمندر اور ٓاجائيں تو بھی کلمات اور اگر روئے زمي

  اٰلہی تمام ہونے والے نہيں ہيں بے شک هللا صاحب عزت بھی اور صاحب حکمت بھی ہے۔
  تحريراگر سمندر اپنے تمام حجم کے ساته عالمين کے پروردگار کے کلمات “ پہلی ٓايت ميں فرماتا ہے:

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠٩(۔ سورئہ کہف، آيت ١
  ۔ (  ٢٧(۔ سورئہ لقمان، ٓايت ٢

کرنے کے ليے روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہوجائے گا قبل اس کے کہ کلمات اٰلہيہ تمام ہوں اگرچہ اس ميں دوسرے 
روئے “ق مطلب کی طرف اشاره کيا گيا ہے فرماتا ہے: ليکن دوسری ٓايت ميں ايک بہت دقي” سمندر کا اضافہ بھی کيا جائے

زمين کے تمام درخت (خواه باغات کے تمام درخت ہوں يا طبيعی جنگلوں کے کہ ان ميں سے بہت سے کی لمبائی ايک ميٹر 
اضافہ يا دو ميٹر کی حد تک ہو) ان سب کو قلم بنائيں اور سمندر کے پانی کو روشنائی پھر اس ميں دوسرے سات سمندر کا 

۔ روئے زمين کے تمام درخت اگر معمولی قلم کی شکل اختيار ”کريں پھر بھی خدا کے کلمات تمام ہونے والے نہيں ہيں
کرليں تو اس کی حد معلوم کرنا اور اسے شمار کرنا ہمارے بس کی بات نہيں ہے اس کے عالوه اگر تمام سمندر اور اقيانوس

ائی بن جائيں تو طبيعی طور پر اس کے لکھنے والے جن و انس کے تمام خالئق تمام تعاون اور مدد کرنے کے ساته روشن
  ہی ہونے چاہئيں، اس کے باوجود يہ سب کچه ختم ہوجائے گا ليکن کلمات اٰلہيہ اختتام پذير نہ ہوں گے۔

ہ جن پر قرٓان نازلحضرت حّجت، مہدی اہل بيت سالت عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف اسی طرح ان کے ٓاباء و اجداد طاہرين ک
ہوا اور اس کے تمام علوم کے حامل ہيں علوم اٰلہی کے سمندر اور قرٓان مجيد ہيں کہ جتنا بھی ان سے فيض حاصل کيا جائے

  اور لوگ سيراب ہوں پھر بھی ختم ہونے والے نہيں ہيں۔
معنی پر داللت کرتی ہيں شيخ مفيد  قابل توجہ بات يہ ہے کہ خود ان عظيم ہستيوں سے ايسی روايات صادر ہوئی ہيں جو اس

) کی حديث ميں جو يحيٰی ابن اکثم نے حضرت سے دس سوال ١رحمة هللا عليہ کی کتاب اختصاص ميں وه موسی المبرقع 
دريافت کيے تھے ان ميں ) سے ايک يہ ہے: مجھے اس ٓايت کے بارے ميں باخبر کريں کہ سمندر کيا ہيں؟ اور اس سے کيا 

  مراد ہے؟
هُ ِمن بَعْدِ◌هِ هللا ت   عالٰی فرماتا ہے: َولَو ٔاَنََّما فِی ااْلَٔرْضِ◌ ِمن َشَجَرٍة ٔاَقْلَ◌اٌم َوالْبَ◌حْرُ◌ يَُمدُّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  کے بھائی ہيں اور رضوی سادات کے جّد ( بزرگوار ہيں۔  - (۔ابو احمد موسٰی المبرقع امام ہادی علی نقی ١

  ) ماٰھذا أل بحُر و اَْين ِھَی ؟١فَِدت َکلَِماُت هللا>( َسبْعَ◌ةُ ٔاَبْحُ◌ٍر َما نَ 
َواَّما قَولُہُ تعال ٰی< َولَو ٔاَنََّما فِی ااْلَٔرْضِ◌ ِمن َشَجَرٍة ٔاَقْلَ◌اٌم > “ جواب ميں فرماتے ہيں:  -۔ حضرت امام موسٰی کاظم  ١٢۴

اٌد لَہُ بَعَد َسبَعةَ َمدِد البُحِر َحت ٰی فُّجَرِت االرُض عيوناً فََغرق اصحاُب الطّوفاناآليہ فَھَُو َکذلَک لَو اَنَّ اشجاَر الّدنيا اقالٌم َوالبَحُر مد
َوَجلَّ ) الٰی قولہ عليہ السالم َونَْحُن الَکلماُت التی ال تُدَرک فَضائلنُا َو ال   ٢” (  تُستَقصیلَنَفَدت قَبل ان تَنفََد کلِماُت هللاِّٰ عزَّ

ن جائيں، تمام سمندر روشنائی بن جائيں بلکہ اس ميں سات دريا زمين سے پھوٹ کر مزيد شامل يعنی اگر تمام اشجار قلم ب
ہوجائيں ، ايسے ہی ہےں جيسا کہ اصحاب طوفاِن (نوح) غرق ہوئے، پھر بھی هللا کے کلمات ختم نہيں ہوسکتے(اس کے بعد 

يہ ہيں) چشمٔہ کبريت، چشمۂ  يمن، چشمہ نے بعض چشموں کے نام بہ عنوان مثال ذکر کيے اور وه سات چشمے  -امام 
) چشمۂ  ماسبذان (جس کو المنيات بھی کہا جاتا ہے) چشمٔہ افريقہ (جس کو بسالن بھی٣ٔبرہوت، چشمۂ  طبريہ، چشمٔہ حمر (

ات ہيں کہتے ہيں) چشمٔہ باجروان (بحرون نسخہ بدل) لسان بھی کہتے ہيں فالں چشمہ فالں چشمہ پھر فرمايا: ہم لوگ وه کلم
  کہ جن کے فضائل کو درک نہيں کيا جاسکتا اور نہ ہی ان کا احاطہ کيا جاسکتا ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ ( ٢٧(۔ سورئہ لقمان، ٓايت ١
  ۔ (  ۴۴٠، ص ١(۔ تاويل اآليات، ج ٢

ہج لوگ ( اور بعض دوسرے افراد (۔ َحمَّة حاء پر فتحہ اور تشديد ، ايسے چشمے جن کا پانی گرم ہوتا ہے اور معلول و اپا٣
اس سے شفا حاصل کرتے ہيں يہ سب اس بات کی طرف اشاره ہے کہ ہر پانی کے ليے ايک منبع اور اس سے کوئی چيز کم
نہيں ہوگی اس کے باوجود مکمل طور پر نابود اور ختم ہوجائيں گے مگر کلمات اٰلہيہ کی کوئی انتہا نہيں ہے۔ اور ممکن ہے 

  نے اس کو انہيں سے قانع کيا ہو۔ -ے اسماء سائل کے ذہن ميں موجود ہوں اور امامکہ ان چشموں ک

  ١٧۔ چشم / ٢
  ۔ َو ُعيُوُن ال يَنِضبُھاَ ال ٰماتُِحوَن (يہ وه چشمہ ہے جسے الچنے والے کم نہيں کرسکتے): ١٧

اس کا طغيانی حالت پيدا کرنا،  جاری و ساری اور ختم ہونے کے معنی ميں ہے، نضب الماء، پانی جاری ہوا، اور” نضب“
نضب عمره ، يعنی اس کی عمر ختم ہوگئی، نضب البحر، سمندر کا پانی خشک ہوگيا، چشمے کا پانی کم ہوگيا، نضب ماء 

  وجھہ، ان کی عزت چلی گئی اور کسی چيز سے شرم نہيں کرتے وغيره کے معانی ميں استعمال ہوا ہے۔
درخت کو کاٹنا يا کاٹنے کو کہتے ہيں بئر متوح کم نشيب ” متح الشجرة“ی سے نکالے پانی کھينچنااگرچہ ڈول ہ” متح متحا”

  والے کنويں کو کہتے ہيں جس سے ٓاسانی کے ساته پانی نکاال جاسکے۔
يعنی قرٓان مجيد ايسا کنواں ہے کہ جس کا پانی صاف و شفاف ، شيرين، گوارا يا ايسا چشمہ ہے کہ جتنا بھی اس سے استفاده 

ئے اور سيرابی حاصل کی جائے کبھی بھی اس ميں کوئی تبديلی واقع نہيں ہوگی، کثيف نہيں ہوگا اس ميں سے کوئی کيا جا
  شے کم نہيں ہوگی اور نہ ہی خشک ہوگا۔

امام عصر (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا مقدس وجود اولين و ٓاخرين کے علوم کا منبع اور سرچشمۂ  ٓاب حيات ہے کہ 
اس سے استفاده کيا جائے کبھی اس ميں کوئی شے کم نہيں ہوگی اور کسی بھی صورت ميں اختتام پذير ہونے واال جتنا بھی 

نہيں ہے، اس ليے کہ ائمٔہ ہدٰی علوم اٰلہی کے خزانے اور وحی و تنزيل کے معادن و مراکز ہيناور عظيم المرتبت پيغمبر 
اور يہ عظيم ہستياں ہيں کہ تمام هللا تعالٰی کی طرف سے نازل کی  (ص) تمام انبياء ان کے اوصياء کے علم کے وارث ہيں

  ہوئی کتابيں ان کے پاس موجود ہيں ان سب کے مطالب کے اختالف کو ان کی زبانی جانتے ہيں۔
حُن ُوالةُ االَمِر هللاِّٰ َوَخَزنَةُ ِعلم هللاِّٰفی الکافی بِاسناِدِه َعْن َعبِد الّرحٰمن بن کثيٍر قاَل: ِسَمعت اَبا َعبِد هللاّٰ ) عليہ السالم يَقوُل نَ “۔  ١٢۵

کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ اپنی سند کے ساته عبد الرحمن ابن کثير سے روايت کرتے ہيں کہ ان کا  ١” ( َو َعيبةُ ِوحِی هللاِّٰ 
کا خزانہ ہيں اور وحی اٰلہی کی بيان ہے کہ ميں نے امام جعفر صادق کو کہتے سنا: ہم واليان امر اٰلہی ہيں ہم علوم اٰلہی 

وفيہ َعْن ُسَدْيٍر َعن ابی َجعفٍر عليہ السالم: قُلُت لَہُ : جعلت فداک ما انتُم ؟ قاَل نَحُن ُخّزاُن ِعلِم “۔  ١٢۶حفاظت کرنے والے ہيں۔ 
ةُ البالَِغةُ َعل ٰی ِمن ُدوَن الّس مٰ    ٢” ( آء َوَمن فَوق ) االَرْضِ◌ هللاِّٰ َونَحُن تراِجَمةُ َوحِی هللاِّٰ َونَحُن الحجَّ

نے فرمايا: ہم علم اٰلہی کے  -سے عرض کرتے ہيں: ٓاپ کيا ہيں؟ امام  - اسی کتاب ميں منقول ہے کہ سدير امام محمد باقر 
خزانہ دار ہيں ، ہم وحی اٰلہی کے ترجمان ہيں، ہم خدا کی حّجت بالغہ ہيں ان لوگوں پر جو ٓاسمانوں کے نيچے اور زمين کے 

  اوپر ہيں۔
ٍة ااِل َعل ٰی ِعلِمِہ “ ۔ دوسری روايت ميں ہے کہ :  ١٢٧)  ہم زمين وٓاسمان ميں هللا کے  ٣” ( اٰل َعل ٰی َذھٍَب َوال َعلی فضَّ

  خزانہ دار ہيں مگر سونے چاندی کے خزانہ دار نہيں بلکہ ہم علم اٰلہی کے خازن ہيں۔
ميں ) ۴کر کيا ہے مذکوره عناوين کی دوسری روايات کتاب اصول کافی ( مولف کہتے ہيں: ان تين روايت کو تبرکاً ہم نے ذ

  موجود ہيں قارئين کرام وہاں مالحظہ کريں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (”، باب ان االئمہ عليہم السالم والة امرهللا و عيبة وحی هللا ١٩٣، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ (۴، حديث  ١٩٢، ص ١(۔ اصول کافی، ج ٢
  ۔ (٢، حديث  ١٩٢، ص ١(۔ اصول کافی، ج ٣

  ( ٢١۴، ص ١۔ اصول کافی، ج (۴۔ ،  ٢۶۴
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  ١٨۔ ہدايت کا چشمہ / ٢

۔ َوَمنا ِھُل ال يَغيُضھَا الواِرُدوَن ؛ (ايسا گھاٹ ہے کہ جس پر وارد ہونے والے اس کا پانی کم نہيں کرسکتے) منھل ، پانی  ١٨
  ۔ جيسے چشمہ اور نہر۔ پينے کے مقام اور جگہ کے معنی ميں ہے

 ١(  غيض ، نقصان کے معنی ميں ہے کسی شے کو خراب کرنے يا داخل کرنے کو کہتے ہيں جيسا کہ هللا تعالٰی نے فرمايا:
طوفان نوح کے واقعہ ميں ہے: (اور قدرت کا حکم ہوا کہ اے زمين! پانی کو نگل لے اور اے ٓاسمان! اپنے پانی کو روک 

  ٢(  گيا اور کام تمام کرديا گيا اور کشتی کوه جودی ) پر ٹھہر گئی)۔ دوسری ٓايت ميں فرمايا:لے اور پھر پانی گھٹ 
يعنی يہ ٓاسمانی عزيز ترين کتاب ايسا سرچشمہ ہے کہ اس پر وارد ہونے سے اس ميں کوئی کمی نہيں واقع ہوتی، يہ عادی 

ستفاده کريں تو اس ميں کمی واقع ہوجائے اور اس اور مادی چشموں کی طرح نہيں ہے کہ اگر حد سے زياده اس سے لوگ ا
پر کثرت سے وارد ہونے والے اس کو خراب اور کثيف کرديں بلکہ وه اس گہرے کنويں کی طرح ہے جو اصل پانی کے 

) متصل ہے اور اس ميں فلٹر کوئی اثر نہيں پڑے FELTERماّده سے موجود ہے جتنا بھی آپ پانی نکاليں کبھی بھی اس ميں (
  ۔گا

حضرت ولی عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا ہر دل عزيز وجود اور تمام ائمٔہ اطہار کے علوم اور ان کے سارے 
فضائل و مناقب لوگوں کے ليے چشمہ اور روشنی حاصل کرنے کا مرکز ہيں جو ختم ہونے والے نہيں ہيں کيونکہ يہ عظيم 

  تم االنبياء کے علومہستياں تمام نبيوں اور رسولوں بالخصوص حضرات خا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴۴(۔ سوره ہود، آيت ١
  ۔ ( ٨(۔ سورئہ رعد، ٓايت ٢

  کے نہ صرف يہ کہ وارث ہيں بلکہ ٓانحضرت (ص) کے علم ميں شريک ہيں۔
ٍد (ص) بُرّما نَتَيْنِ◌  وفی الکافی بِاِسناِدِه َعْن محمِد بن ُمسلٍِم قاَل َسِمعت اَبا جعفٍر عليہ السالم يَقُولُ “۔  ١٢٨ نََزَل َجبَرئيل َعلی محمَّ

مانتاِن اللَّتان فی يَدَک ؟ فَقاَل اْما ٰھِذِه فالنّبَوةُ لَيسَ  لََک فيھا نصيٌب ، َؤاّما ھِذِه فالِعلُم ِمَن الجنَِّة فَلَقِيہ َعلٌی عليہ السالم فَقاَل ماھاتاِن الرُّ
ُ (ص) بِنِ  صفَيِن فاعطاهُ نصفھا َؤاَخَذ َرُسوُل هللاّٰ (ص) نِصفَھا ، ثُمَّ قاَل : اَنَت َشريکی فيِہ َواَنَا َشريُکَک فيِہ ، ، ثّم فَلَقَھا َرُسوُل ّهللاٰ

ا َعلَّمہ هللاُّٰ َعّزَوَجلَّ االَّ َوقَد َعلّمہ َعليّاً ) ثّم انتَ  ، ثُمَّ َوَضَع يََدهُ َعل ٰی َصدِرِه  ھی الِعلُم اليناقاَل فَلَم يَْعلَم َوّهللاٰ َرُسوُل ّهللاٰ (ص) َحرفاً ِممَّ
 ) ”١  

شيخ بزرگوار کلينی رحمة هللا عليہ کافی ميں اپنی سند کے ساته محمد ابن مسلم سے روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے کہا: ميں 
کو کہتے سنا: جبرئيل حضرت محمد مصطفی (ص) کے پاس دو انار جنت سے الئے اس کے بعد  -نے امام محمد باقر 

سے مالقات ہوئی تو انہوں نے دريافت کيا: ٓاپ کے ہاته ميں يہ دو انار کيسے ہيں؟  -حضرت (ص) کی حضرت علی ٓان
فرمايا: يہ ايک نبوت ہے جس ميں تمہارا حصہ نہيں ليکن دوسرا علم ہے اس کے بعد ٓاپ نے دو ٹکڑے کيے۔ نصف حضرت 

سے فرمايا: اس ميں تم ميرے شريک ہو اور  -ضرت علی کو عطا کيا اور نصف خود رسول خدا (ص) نے ليا اور ح -علی 
  ميں بھی اس ميں تمہارا شريک ہوں۔

نے فرمايا: خدائے عزوجل کی قسم! اگر پيغمبر اکرم (ص) کو جو کچه هللا تعالٰی نے تعليم دی ان ميں  -پھر امام محمد باقر 
پھر ان بزرگوار کے بعد وه ہميں وراثت ميں مال۔  سے ايک حرف بھی فروگزار نہيں کيا بلکہ سب کا سب علی کو تعليم ديا۔

  نے اپنے دست مبارک کو اپنے سينے پر رکھا۔ -اس کے بعد امام محمد باقر 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢۶٣، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١

کے علوم کے وارث مولف کہتے ہيں: يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ ہم علم رسول اکرم (ص) ميں شريک اور ٓانحضرت
ہيں، وه سينہ بہ سينہ يکے بعد ديگرے ہماری طرف منتقل ہوا پھر وه خاتم االوصياء حضرت مہدی ٓال محمد صاحب العصر و
الزمان عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کے ہر دل عزيز وجود تک پہنچا لٰہذا ان سب کا علم کم ہونے واال نہيں ہے اور جتنا بھی

  فاده کيا جائے ختم نہيں ہوگا۔ زياده اس سے است
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  ١٩۔ منزل ہدايت / ٢
  (وه ايسی منزل ہے کہ جس کی راه پر چلنے والے مسافر بھٹک نہيں سکتے(” َوَمناِزُل ال يَِضلُّ نَھَجھَا الُمسافُِروَن ؛“۔  ١٩

لے ان منازل کو گم نہ منازل، منزل کی جمع،گزرنے والوں کے ٹھہرنے اور ٓارام کرنے کی جگہ کو کہتے ہيں کہ قافلے وا
کريں۔ يعنی قرٓان مجيد بھی خدا ئے عزوجل کی راه پر چلنے والوں کے ليے منزل اور ٹھہرنے کی جگہ ہے کہ جسے 

مسافرين کسی وقت راستہ کو گم نہيں کرتے اس ليے کہ ايسا صاف و شفاف سيدھا جاده ہے کہ کبھی بھی اس ميں کجی اور 
جو شخص بھی اس راستہ کی سير کرے گا بالشک و شبہ شاہراِه ہدايت و سعادت تک پہنچ انحراف نہيں پيدا ہوسکتا لٰہذا 

  جائے گا۔
اور جن لوگوں نے ہمارے حق ميں جہاد کيا ہے ہم انہيں اپنے راستوں کی ہدايت کريں گے اور  ١(  ) هللا تعالٰی نے فرمايا:

  يقينا هللا ُحسِن عمل والوں کے ساته ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٩(۔ سورئہ عنکبوت ، ٓايت ١

الَِحاِت ٔاَنَّ  ُر الْمُ◌ؤْمِ◌نِيَن الَِّذيَن يَعْمَ◌لُوَن الصَّ   ١ لَہُم ٔاَجْرً◌ا ) َکبِيًرا > ( >إِنَّ ہََذا الْقُ◌رْآَن يَہْدِ◌ی لِلَّتِی ِہَی ٔاَقْوَ◌ُم َويُبَشِّ
ے اور ان صاحبان ايمان کو بشارت ديتا ہے جو نيک عمل بے شک يہ قرٓان اسی راستہ کی ہدايت کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہ

  بجا التے ہيں کہ ان کے ليے بہت بڑا اجر ہے۔
حضرت حجة ابن الحسن اور ان کے اجداد طاہرين عليہم السالم بھی اسی طرح ہيں جيسا کہ زيارت جامعٔہ کبيره ميں وارد ہوا 

  ہے۔
م ، َمْن اتاُکم نَجٰی َوَمن لَم يَأْتُِکم ھَلََک ،ان عظيم ہستيوں سے تمسک اختيار کرنے واال ۔ انتُُم الِصراطُ االَقوُم َوالسَّبيُل األعظَ  ١٢٩

اور ان کی راه پر چلنے واال سعادت تک پہنچا، دنيا اور ٓاخرت کی ہالکتوں سے نجات پاگيا ورنہ بے چاره بدبخت اور دونوں 
  جہان ميں نقصان اٹھانے واال ہے۔

د الَحَموينی ُمسنداً َعن االْعَمش َعن ابراہيم ، َعن َعْلقَمہ َواالسود قاال:روٰی ابراہيُم “۔  ١٣٠   ْبُن محمَّ
ِ تعالٰی اَکَرَمک بنبيّہ َحيُث کاَن َضيفاً لََک فَضيلة ِمن  لََک بِھا اخبرنا اتَينا اَبا اَيوب االَنصاری َوقلنا لَہُ يا اَبا ٔايوِب انَّ ّهللاٰ ّهللاٰ فَضَّ

ِ (ص) فی ھذا البَ مخَرِجَک َمَع عَ  ِ لَقَد کاَن َرُسوُل ّهللاٰ ّٰ يِت الذی انتُما فيِہ لیٍّ عليہ السالم تُقاتُِل اَھَل ال اِلہ االَّ ّهللاٰ ، قاَل : اُقسُم لکما بِا
َک َمعی َوما فی البَيِت َغيُر َرَسول هللاِّٰ (ص) ، َوَعلٌی عليہ السالم جالٌِس َعن يَمينِِہ َؤانَا جالٌِس َعن يَ  ساِرِه َواَنَس قائٌم بَيَن يََديِہ اِذحرَّ

  الباُب فَقاَل َرُسوُل هللاّٰ (ص) اِفتَح لَِعّمار الطّيب الُمطَيّب فَفَتََح النّاس الباَب َوَدَخَل َعّماٌر فََسلَّمَ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١

َب بِِہ ثم قاَل لَِعّماٍر انّہ َسيَُکوُن فی اّمتی بَعدی ھُناة حتّی يَختلَِف السَّيف فيما بَينَھم َوحتّی تَقتل بَعُضھُم  َعلٰی رسول ّهللاٰ (ص) فََرحَّ
فَاِذا َسلََک النّاُس ُکلّھم واديا بَعضاً ، فَاِذا َرٔايْتَ◌ ٰلِذک فََعلَيَک بِھذا األضْلَ◌ِع َعن يمينی ، يَعنی َعلیَّ بن ابی طالٍب عليہ السالم 

 ، يا عّمار طاعةُ ) َوَسلََک َعلیٌّ وادياً فَاسلک واِدی َعلیٍّ َوخّل َعن النّاِس يا عمار انَّ َعلياً ال يرّدَک َعن ھدًی َوال يَُدلَُّک َعلٰی َردیً 
  ١” ( َعلیٍّ طاَعتی َو طاعتی طاَعة ّهللاٰ عّزوجلّ 

اپنے اسناد کے ساته علقمہ اور اسود سے روايت کی ہے کہ ان کا بيان ہے: ہم دونوں ابو ايوب  ابراہيم ابن محمد حموينی نے
انصاری کی خدمت ميں حاضر ہوئے (جو مکٔہ مکرمہ سے مدينۂ  منوره کی طرف ہجرت کرتے وقت حضرت رسول اکرم 

اسالم (ص) کے مہمان ہونے کی برکت  (ص) کے ميزبان تھے) اور ہم نے عرض کيا: اے ابو ايوب ! هللا تعالٰی نے پيغمبر
 -سے بزرگی اور فضيلت کی دولت سے ماال مال کيا ہے ہميں اپنے خروج کی وجہ بتائيے کہ ٓاپ نے علی ابن ابی طالب 

  کے ساته کلمہ گويوں سے کيوں جنگ کی (جو خدا کو يکتا تسليم کرکے اس کی عبادت کرتے ہيں)۔
وارج ہوں) ابو ايوب انصاری نے کہا: ميں تم دونوں سے هللا کی قسم کھا کر کہتا اور (شايد ان کی نظر ميں نہروان کے خ

،  -ہوں ميرے گھر ميں رسول خدا (ص) موجود تھے جس گھر ميں تم دونوں ميرے ساته بيٹھے ہوئے ہو۔ حضرت علی 
ے عالوه اور کوئی رسول خدا (ص) کی دائيں طرف اور انس رسول هللا (ص) کے سامنے تشريف فرما تھے گھر ميں ہمار

موجود نہيں تھا اس دوران دّق الباب ہوا رسول خدا (ص) نے انس سے فرمايا: عمار کے ليے دروازه کھول دو (وه عمار جو 
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ہر لحاظ سے پاک و پاکيزه، طيّب و طاہر تھے) لوگوں نے دروازه کھول ديا، عمار نے داخل ہوکر رسول خدا (ص) کو سالم 
  عرض کيا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٨۶، ص ٢، ينابيع المودة، ج  ٢٣٢، بشارة المصطفٰی، ص  ٣٧، ص  ٣٨(۔ بحار االنوار، ج ١

رسول خدا (ص) نے ٓاپ کو سالم کا جواب ديا ان کا احترام کيا اور خوش ٓامديد کہہ کر عمار سے فرمايا: عنقريب ميرے بعد 
ر ان امور کی وجہ سے لوگوں ميں تلوار چلے گی وه ايک دوسرے کو ميری امت ميں ناگفتہ بہ امور صادر ہوں گے ٓاخرکا

) يعنی علی ابن ابی طالب کا ساته ١قتل کريں گے جب تم ان باتوں کو ديکھو تو ميری دائيں طرف بيٹھنے والے مرد اضلع ( 
ں کے راستہ کو منتخب کرنا دينا، اگر تمام لوگ ايک راستہ پر چليں اور علی تنہا دوسرے راستہ کو اختيار کريں تو تم انہي

(کسی وقت  -اور انہيں کی پيروی کرنا اور دوسرے تمام لوگوں کے راستے کو چھوڑ دينا (اور ياد رکھو!) اے عمار! علی 
بھی) تم کو راِه ہدايت سے برگشتہ نہيں کرے گا اور نہ ہی تمہيں ناپسند امور اور انحرافی و باطل راستوں کی طرف تمہاری 

گا، اے عمار! علی کی اطاعت و فرماں برداری ميری اطاعت ہے اور ميری اطاعت بھی هللا تعالٰی کی اطاعت رہنمائی کرے 
  و فرماں برداری ہے۔

جو ہر قسم کے فضائل و مناقب اور کماالت پر فائز تھے ان کے گياره فرزند  -حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب 
” ( اّولنا محّمد وا وسطنا محّمد وٓاخرنا محّمد و کلّنا محّمد “۔  ١٣١يں چنانچہ فرمايا: ارجمند عليہم السالم بھی ان کے وارث ہ

 ) (ہمارا اول محمد ہے ہمارا اوسط محمد ہے ہمارا ٓاخر محمد ہے اور ہم سب ہی محمد ہيں) سب کے سب ايک ہی نور ہيں۔٢
ہ کی تصريح کی اور يہ کہ وه ايک امت بلکہ کے اعلٰی اور عظيم مرتب- مذکوره روايت ميں حضرت امير المومنين علی 

سارے لوگوں کے مقابل ميں وه پوری امت ہيں، اور اگر تمام لوگ اور ہر ايک امت مختلف راستوں پر يا باالتفاق سب ايک 
 ان سب کے برخالف چليں تو صرف راِه مستقيم ، ہدايت اور سعادت کا راستہ علی کا ہے -راستہ کو اختيار کريں ليکن علی 

  اور ان سب کا راستہ ضاللت و گمراہی اور بدبختی کا ہے جس کا نتيجہ ہالکت اور نقصان ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ اضلع اُس شخص کو کہتے ہيں جس کے سر کے آگے بال کم ہوتے ہيں۔ (١
  ( ۔  ١٨، ص ١، تفسير قمی، ج  ١۶، ص ۶، ص  ٢۶، بحار االنوار، ج  ٨۶(۔ غيبت نعمانی، ص ٢

  

  ٢٠۔ نورانی نشان / ٢
  (وه نشان منزل ہے جو راه گيروں کی نظروں سے اوجھل نہيں ہوسکتا ہے(” َواَعالٌم ال يُعم ٰی َعنھا الّسائُِروَن “۔  ٢٠

 يہ عزيز ترين اٰلہی کتاب بہت نورانی اور روشن نشانی ہے کہ اس کی سير کرنے والے نابينا نہيں ہوسکتے۔

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ٢١۔ سرحِد ہدايت / ٢
  ۔ َوٓاکام ال يجُوُز َعنھاَ القاِصُدوَن يہ وه ٹيلہ ہے جس کا تصور کرنے والے ٓاگے نہيں ٢١

جاسکتے ہيں، اس ليے کہ وه تہ بہ تہ سبزاور خرم و شاداب معارف کا گلستان اور علوم کا دريا ہے کہ اس پر چلنے والے 
  اسے ترک نہيں کريں گے۔

شارح بحرانی کہتے ہيں: لفظ اعالم و ٓاکام ان ادلہ اور عالمات سے استعاره ہے جو قرٓان مجيد ميں ہے ايسا راستہ ہے جو 
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ں موجوده احکام کی معرفت پر ختم ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اپنے تمسک رکھنے والوں کی ان کی اس کی اور اس مي
  طرف ہدايت کرتا ہے جيسا کہ نصب شده عالمتيں اور پہاڑ وغيره راستوں اور شاہراہوں کی رہنمائی کرتے ہيں۔

َماَواِت َواالَْٔ  رْضِ◌ َواخْتِ◌الَِف اللَّيْلِ◌ َوالنَّہَاِر َوالْفُ◌لْکِ◌ الَّتِی تَجْرِ◌ی فِی هللا تبارک و تعالٰی نے فرمايا: < إِنَّ فِی َخلْقِ◌ السَّ
َماِء ِمن َماٍء فَٔاَحْيَ◌ا بِِہ ااْلَٔرْضَ◌ بَعْدَ◌ َموْتِ◌ہَا وَ  بَثَّ فِيہَا ِمن ُکلِّ َدابٍَّة َوتَصْرِ◌يِف الْبَ◌حْرِ◌ بَِما يَنفَُع النَّاَس َوَما ٔاَنَزَل هللاُ ِمن السَّ

يَاِح وَ  َماِء َوااْلَٔرْضِ◌ آَليَاٍت لِقَوْمٍ◌ ) يَعْقِ◌لُوَن> ( الرِّ ِر بَيْنَ◌ السَّ   ١السََّحاِب الْمُ◌َسخَّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۶(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١

بے شک زمين و ٓاسمان کی خلقت روز و شب کی رفت و ٓامد ان کشتيونميں جو درياؤں ميں لوگوں کے فائده کے لئے چلتی 
اور اس پانی ميں جسے خدا نے ٓاسمان سے نازل کرکے اس کے ذريعہ مرده زمينوں کو زنده کرديا ہے اور اس ميں  ہيں

طرح طرح کے چوپائے پھيال ديئے ہيں اور ہواؤں کے چالنے ميں اور ٓاسمان و زمين کے درميان مسخر کيے جانے والے 
  جاتی ہيں۔ بادل ميں صاحبان عقل کے ليے هللا کی واقعی نشانياں پائی

  ١(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
اور اس کی نشانيوں ميں سے يہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہيں ميں سے پيدا کيا ہے تاکہ تمہيں اس سے سکون 

ہے کہ اس ميں صاحبان فکر کے ليے  oحاصل ہو اور پھر تمہارے درميان محبت اور رحمت قرار دی اور اس کی نشانيوں 
اں پائی جاتی ہيں ميں سے ٓاسمان و زمين کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختالف بھی ہےبہت سی نشاني

  کہ اس ميں صاحبان علم کے ليے بہت سی نشانياں پائی جاتی ہيں۔
ی نمبر تک کی اس سوره کی دوسری ٓايتيں بھی تمام لوگوں کو تمام عالمين کے پروردگار کی معرفت ک ٢۵سے  ٢٣اور 

طرف متوجہ کرتی ہيں۔ مولف کہتے ہيں: ائمٔہ ہدی بالخصوص حضرت بقية هللا االعظم امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ 
الشريف ہدايت کی عالمات اور نشانياں ہيں کہ ان پر چلنے والے ظلم و تجاوز نہيں کرسکتے اور نہ ہی نيست و نابود 

  ہوسکتے ہيں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٢۔  ٢٠سورئہ روم، ٓايت  (۔١

اور عالمات معين کرديں اور لوگ ستاروں سے بھی راستے دريافت کرليتے ہيں۔ اس ٓايت کی تفسير ميں هللا تعالٰی نے فرمايا:
) نجم رسول خدا (ص) اور ہم عالماِت ١” ( النجم (ص) و العالمات ھم االئمة عليھم السالم “نے فرمايا:  -امام جعفر صادق 

  ٰلہيہ ہيں۔ا

  ٢٢۔ گوارا پانی / ٢
(پروردگار نے اسے علماء کی سيرابی کا ذريعہ قرار ديا ہے) خداوند متعال نے ” َجَعلَہُ هللاُّٰ تَعال ٰی َريّاً لَِعطَِش الُعلَماء “۔  ٢٢

اء کے نفوس کا قرٓان کريم کو علماء کی پياس کی حرارت کو کم کرنے اور سيراب کرنے واال قرار ديا شباہت کی وجہ علم
حقائق و معارف اٰلہيہ کا شديد اشتياق ہے جو قرٓان ہے۔ جيسا کہ صاف و شفاف سرد پانی پياسوں کی پياس کو برطرف کرتا 
ہے يہ عزيز ترين کتاب اٰلہی بھی انہيں اپنے بے انتہا حقائق و معارف سے سيراب کرتی ہے۔ جس طرح قرٓان مجيد طالبان 

عارف اٰلہيہ کے ٓاتش عشق کو خاموش کرتا اور تسکين بخشتا ہے اس طرح ائمٔہ ہدی کا مقدس علم و بصيرت اور حقائق و م
وجود بھی ہے موت و حيات کی صورت ميں وه نور ہدايت اور علم، ادب و ہنر کے عاشقين اور متالشيوں کے ليے ٓارام و 

يں نيز ٓاب حيات کا منبع و سرچشمہ ہيں، سکون کا باعث ہے چونکہ وه حضرات معادن وحی اور علم اٰلہی کے خزانہ دار ہ
جو لوگ ان کی خدمت ميں شرف يابی کی سعادت حاصل کرچکے ہيں انہوں نے ان کے مکتب توحيد، عقائد اور مختلف 

  النوع علوم و فنون سے استفاده اور روشنی حاصل کی ہے نہ دس نہ نو بلکہ ہزاروں بزرگوں اور احاديث
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٩١، ص ۶۔ بحار االنوار، ج  ١۶٣۔ امالی طوسی، ص  ٢٠۶، ص ١(۔ کافی، ج ١
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کے حاملين جيسے بريد ابن معاويہ زراره جيسے افراد، محمد ابن مسلم جيسے لوگ، ابو بصير جيسی ہستياں اور جابر جعفی 
صادق عليہما السالم کے اصحاب ميں (رضوان هللا تعالٰی عليہم) وغيره جيسے لوگ جو سب کے سب امام محمد باقر اور امام 

سے تھے وه ثقہ، فقيہ، سر شناس اور اثر و رسوخ رکھنے والے اصحاب تھے اور ان عظيم ہستيوں کے نزديک اعلٰی و باال 
  عظمت و منزلت کے حامل تھے۔

ِ عليہ السالم يَقُوَل بَّشر المخبتيَن “۔  ١٣٢ بالجنة بُريد بن مٰعويَةَ العجلی َوابُو بَصير لَيث َعن َجميل بن دّراج قاَل َسمعت اَبا َعبِد ّهللاٰ
د بن ُمسلٍم وُزرارةَ اربعةً ) نجبآء اُم ٰانُء هللاِّٰ َعل ٰی حاللِِہ َوَحراِمِہ لَو اٰل ھٔوآلء ا نقَطََع ٓاثاُر النُبُّوِة بن البختری الُمرادی َومحمَّ

  ١” ( َواندَرَست 
کو فرماتے ہوئے سنا کہ:مخبتين (خشوع کرنے والوں) کو (هللا کی)  -م جعفر صادق جميل ابن دّراج کا بيان ہے : ميں نے اما

جنت کی خوش خبری دو بريد ابن معاويہ عجلی، ابو بصير، محمد ابن مسلم اور زراره يہ چاروں منتخب لوگوں ميں سے هللا 
اور کہنہ ہو کر ختم ہوگئے ہوتے۔ ائمٔہ اطہار تعالٰی کے حالل و حرام کے امانت دار ہيں، اگر يہ نہ ہوتے تو ٓاثار نبوت منقطع

انبياء کے علوم کے وارث واليان امر اٰلہی اور علم خداوندی کے خزانہ دار نيز وحی اٰلہی کے خزانہ ہيں ان ميں سے پہلے 
و سالمہ عليہم  اور ان ميں سے ٓاخری قائم ٓال محمد بقيہ هللا االعظم عجل هللا تعالٰی فرجہ صلوات هللا -علی ابن ابی طالب 

 فی الکافی بِاسناِدِه : َعن َعبِد الّرح ٰمن بن َکثير قاَل َسِمعُت اَبا َعبِد هللاِّٰ عليہ ) السالم يَقوُل نحُن والةُ ٔامر هللاّٰ “۔  ١٣٣اجمعين ہيں۔ 
  ٢” ( َوَخَزنَةُ ِعلْمِ◌ هللاِّٰ َوَعيبَةُ َوحی هللاِّٰ 

  کيا ہے کہ عبد الرحمن ابن کثير کا بيان ہے کہ ميں نےکافی ميں کلينی نے اپنی سند کے ساته نقل 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٣۴، خالصة االقوال، ص  ۵٨٨، ص ١(۔ الفصول المہمة، ج ١
  ۔ (  ١٩٢، ص ١(۔ کافی، ج ٢

ردگار کی حفاظت کو فرماتے سنا: ہم واليان امر اٰلہی ہيں ہم علوم اٰلہی کا خزانہ اور وحی پرو -حضرت امام جعفر صادق 
  کرنے والے ہيں۔

ِ عليہ السالم يا ابَن اَبی يَعفُور انَّ هللاَّٰ “۔  ١٣۴ واحٌد متوِحٌد بِالَواحدانيِة وفيہ بِاسناِدِه عَن َعبد هللاِّٰ بن اَبی يَعفور قاَل : قاَل اَبو َعبِد ّهللاٰ
ٌد بِامِرِه فََخلََق َخلْقاً فَقدََّرھُم لِذلَک االمْر،  انُہُ َعلٰی ِعلمہ َوالقائموَن ، متفَرِّ ِ فی ِعباِدِه ُخّزٰ فَنَحُن ) ھُم يا ابَن ابی يعفوُر فَنَحُن حجُج ّهللاٰ

اس کتاب ميں کلينی اپنی سند کے ساته عبد هللا ابن ابی يعفور سے نقل کرتے ہيں کہ انہوں نے کہا: حضرت  ١” ( بِذلَِک 
خدائے سبحان واحد ہے اور اپنی وحدانيت ميں منحصر بہ فرد ہے (يعنی نے فرمايا: اے ابن ابی يعفور!  -صادق ٓال محمد 

وحدانيت کی صفت اور امر خداوندی اس کی مقدس ذات سے مخصوص ہے) لٰہذا خدائے متعال نے اپنی بعض مخلوقات کو 
اور علم اٰلہی کے  خلق کيا اور اس امر دين کو ان کے ليے مقدر فرمايا، يقينا ہم هللا کے بندوں کے درميان اس کی حجتيں

  خزانے نيز اس کی حفاظت کرنے والے ہيں۔
َوَجلَّ َخلَقنا َوفيہ بِاسناِدِه َعن َعلًی بن جعفر عن ابی الَحَسن موسٰی عليہ السالم قاَل قاَل اَبُو َعبد هللاّٰ عليہ السالم اِنَّ هللاّٰ َعزَّ “۔  ١٣۵

َرنا فَاَحَسن ُصَوَرنا َوجَ  َوَجلَّ َولَوالنا ما فَاَحَسَن َخلقَنا َوَصوَّ َعلَنا ُخزٰانَّہُ فی ) سمآئِِہ و ارِضِہ َولَنا نَقَطَِت الَشَجرة َوبِعبادتنا ُعبِد هللاّٰ َعزَّ
  ٢” ( ُعبد هللاّٰ 

سے نقل کيا ہے کہ ان کا  -اسی کتاب ميں کلينی اپنی سند کے ساته علی ابن جعفر سے انہوں نے حضرت موسی ابن جعفر 
نے فرمايا: خدائے عزوجل نے ہم کو بہترين خلقت کے ساته پيدا کيا اور ہميں بہترين  - امام جعفر صادق بيان ہے کہ حضرت 

  خوبصورت شکل عطا کی اور ہم کو اپنے ٓاسمان و زمين کا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (۵، حديث  ١٩٢، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ (  ١١(۔ گزشتہ حوالہ، حديث ٢

م سے درختوں نے گفتگو کی ہماری عبادت سے خدائے سبحان کی عبادت ہوئی اور اگر ہم نہ ہوتے تو خزانہ دار بنايا اور ہ
خدائے سبحان کی عبادت نہ کی جاتی۔ (ہم نے لوگوں کو هللا کی طرف دعوت دی اور انہيں خدا کو پہچنوايا ہے اسی معرفت 

  کے نتيجہ ميں وه هللا تعالٰی کی عبادت انجام ديتے ہيں۔
لوگ اسی نعمت عظمٰی (ان عظيم ہستيوں کی بارگاه کے کسب فيض) سے محروم تھے وه حضرت حجة ابن الحسن ليکن جو 
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عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کے پُر فيض وجود کی برکتوں سے براه راست يا اس -موالنا حضرت صاحب العصر و الزمان 
رچہ اس غيبت کے پرده ميں برج امامت کا ٓافتاب اپنے طرح کے عالوه استفاده يا روشنی حاصل کی يا کرتے رہتے ہيں اگ

عاشقين اور منتظرين کی ٓانکھوں سے مخفی ہے ليکن ہميشہ حضرت کی غيبی عنايات و برکات تمام موجودات کے شامل 
  حال ہوتی ہيں۔

نہوں نے ہمارے ليے جن لوگوں نے معصوم ائمٔہ ہدٰی اور پيشواؤں سے استفاده کيا اور ان کے علوم و ٓاثار کے حامل تھے ا
تحفہ پيش کيا ان ميں سے ہم صرف ايک کو بطور نمونہ تبرکا ذکر کرتے ہيں: محمد ابن مسلم ابن رياح، ابو جعفر الطحان 

الثقفی جو اصحاب اماميہ کے سرشناس اور اثر و رسوخ رکھنے والے کوفہ ميں فقيہ اور تقوٰی و پرہيز گاری کے حامل تھے
  مد سے بہت زياده کسب فيض کيا ہے۔انہوں نے صادقين ٓال مح

سے تيس ہزار حديث اور امام جعفر صادق سے سولہ ہزار سوال  -اور ان حضرات سے روايت نقل کی ہے۔ امام محمد باقر 
  کرکے اسے حفظ کيا ہے۔

تاب کے کے درميان موازنہ اور وجہ شباہت جو ک -قرٓان مجيد اور ہر دل عزيز حّجت اٰلہی حضرت ولی اعظم امام زمانہ 
 -عنوان ميں (القرٓان و الحجة) اخذ کيا گيا ہے ٓانے والے مطالب سے واضح اور روشن ہوجائے گا۔ حضرت امير المومنين 

يعنی قرٓان کريم علماء کی پياس کو خنکی اور سکون ” جعلہ ٰهللاّ َريّا لعطش العلماء“ نے قرٓان مجيد کی توصيف ميں فرمايا: 
س کے المتناہی علوم سے استفاده کريں ان کے ايمان اور اطمينان قلب ميں اضافہ کا باعث ہوگا االبخشتا ہے جتنا بھی چاہيں ا

بذکر ّهللاٰ تطمئن القلوب (ٓاگاه ہوجاؤ کہ اطمينان ياد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے) ليکن ائمٔہ اطہار کا قرٓان کريم کے ہم پلہ ہونا 
ف اور خصوصيات ان عظيم ہستوں ميں بھی پائی جانی چاہيے اس بنا پر اور اس کے موازنہ کا تقاضا يہ ہے کہ يہی اوصا

محمد ابن مسلم اور جيسے افراد کے حاالت زندگی ميں مختصر عنايت اور توجہ کے بعد مذکوره مطالب کی دليل روشن 
ے دلوں کی ہوجائے گی کہ حضرات ائمٔہ اطہار کے وجود کی برکتوں سے علم و بصيرت اور علوم اٰلہی کے متالشيوں ک

ٓاگ کو کيسے ٓارام و سکون ملتا ہے ليکن جو بہت زياده قابل توجہ امر ہے وه يہ کہ محمد ابن مسلم مختلف موضوعات ميں 
اڑتاليس ہزار حديث کے حامل ہوتے ہوئے بھی اپنی مزيد کاميابی کے ليے اس منبع اور خوش گوار سرچشمٔہ حيات سے 

  کہ ٓافتاب کے ٹھہرنے کی کيفيت کو بھی حضرت بيان فرمائيں۔فيض حاصل کرنے کے ليے سوال کرتے ہيں 
َد بْنِ◌ ُمسلٍِم قاَل: قُلت البی َجَعفٍر عليہ السالم ُجِعلُت فَداَک اخبرنی بُرکو“۔  ١٣۶ ِد َوفی ااِلختِصاِص لِلُمفيد بِاسناِدِه َعن محمَّ

ُد ما اصَغر جثّتَک َواعَضَل ) َمسٔالت َک ، ثُمَّ َسَکَت َعنّی ثاَلثَةَ ايّاٍم ، ثُمَّ قاَل لی فی اليَوِم الّرابِِع اِنََّک الَ ھٌلالشَّمِس قاَل َويَحک يا محمَّ
اختصاص ميں شيخ مفيد اپنی سند کے ساته محمد ابن مسلم سے نقل کرتے ہيں کہ ان کا بيان ہے ميں نے امام  ١” ( لِلجواِب 

بتائيں کہ کس طرح سورج ٹھہرتا ہے (اور زوال کے وقت  سے عرض کيا : ميں ٓاپ پر قربان مجھے يہ تو -محمد باقر 
) اے محمد ! اس معمولی جثہ کے ساته ايسا مشکل اور سخت٢نے فرمايا:ويحک (  -حرکت کا احساس نہيں ہوتا) تو حضرت 

دن  تين دن تک خاموش رہے اور اس کا جواب نہيں ديا پھر چوتھے -مسئلہ دريافت کر رہے ہو؟ راوی کا بيان ہے: حضرت 
  فرمايا کہ: تم اس الئق ہو کہ تمہيں اس کا جواب ديا جائے۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٢٨، ص ۴، بحار االنوار، ج  ٢٠١(۔ االختصاص، ص ١
ل (۔ ويحک کا معنی ترّحم اور توّجہ کے ہيں اور کبھی مدح اور تعجب کے ليے بھی استعمال ہوتا ( ہے اس معنی کی تائيد امام کے قو٢

  سے ہوتی ہے۔ 

کا محمد ابن مسلم کو يہ کہنا کہ اس معمولی جثہ کے ہوتے ہوئے مشکل مسئلہ دريافت کر رہے ہو اس  -حضرت باقر العلوم 
)۔ يا اس باب سے ہو کہ ٢)۔ شايد از باب مزاح اور مستحب مذاق کی بنياد پر ايسا کہا ہو ١ميں چند احتماالت پائے جاتے ہيں 

)۔ يا ادب سکھانے کے باب ٣ثہ کے باوجود خود کو مشکل مسائل جاننے کے ليے سختی ميں ڈالتی ہيں۔ اوالد ٓادم معمولی ج
سے ہو کہ انسان غير ضروری چيزوں اور غير مکلف امور کی معرفت کی تالش ميں پڑے۔ يا ايسے مسائل کہ اکثر لوگوں 

ہيں کر سکتيں۔ جيسا کہ کميل ابن زياد نخعی (جو کی عقليں وہاں تک رسائی نہيں کر سکتيں يا اس کے احتمال تک کو درک ن
ما لک و “سے حقيقت کا معنی دريافت کيا تو فرمايا:  -کے ہم راز تھے) نے حضرت -مولی الموحدين حضرت امير المومنين 

يعنی تمہيں حقيقت کے معنی سے کيا سروکار ہے، بہت زياده اصرار کے بعد اور حضرت کی وضاحت کے باوجود” الحقيقة
  ھی کچه حاصل کرسکے تو فرمايا: چراغ کو گل کردو صبح ہو گئی ہے۔ب

کا محمد ابن مسلم کے جواب ميں قارئين کرام کو اس کے اصل ماخذ جو کتاب من  -اس بنا پر مولف بھی حضرت باقر العلوم 
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نے مفصل طور پر اسے  ) ہے حوالہ ديتے ہيں اور کتاب روضة المتقين ميں عالمہ مجلسی عليہ الرحمہ١ال يحضره الفقيہ ( 
سٔال محّمد بن مسلم ”) مولف بطور تبرک اس مبارک حديث کے بعض جمالت کی طرف اشاره کر رہے ہيں: ٢ذکر کيا ہے ( 

ابا جعفر عليہ السالم عن رکود الشمس فقال : يا محّمد اصغر جثتک واعضل مسٔالتک وانک ألھل للجواب اِنَّ الشمس اذا طلعت 
  بعد ان اخذ بکل شعاع ( شعبة خ ) منھا خمسة جذبھا سبعون الف ملک

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۴۵، ص ١(۔ من ال يحضره الفقيہ، ج ١
  ۔ (  ٨٠، ص ٢(۔ روضة المتقين فی شرح من ال يحضره الفقيہ، ج ٢

ّٰ الذی لم يتخذ ٓاالف من المالئکة من بين جاذب ودافع ، الی ان قال ، فعند ذلک نادت المالئکة : سبحان ّهللاٰ  وال الہ اال ّهللاٰ والحمد 
صاحبة وال ولداً ولم يکن لہ شريک فی الملک ولم يکن لہ ولی من الّذل وَکبّره تکبيراً ، فقال لہ: جعلت فداک اُحافِظ علی ھذا 

من ورائھا ) يسبحون الکالم عند زوال الشمس ؟ فقال نعم حافظ عليہ کما تحافظ علی عينيک فاذا زالت الشمس صارت المالئکة 
  ١” ( ٰهللاّ فی فلک الجوالی ان تغيب ۔

نے فرمايا:  - سے سورج کے ٹھہرنے کے بارے ميں دريافت کيا تو حضرت  -محمد ابن مسلم نے حضرت امام محمد باقر 
موجود ہے : جب اے محمد ابن مسلم ! تمہارا جثہ کتنا معمولی ليکن تمہارا مسئلہ کتنا دشوار ہے مگر جواب کی اہليت تم ميں 

سورج طلوع کرتا ہے تو ستّر ہزار فرشتے اس کو جذب کرتے ہيں اس کے بعد ہر شعاع کو پانچ ہزار فرشتے اپنے اختيار 
  ميں رکھتے ہوئے بعض جذب کرتے ہيں بعض دفع کرتے ہيں۔

تمام حمدو ثناء اسی هللا اس وقت فرشتے فرياد کرتے ہيں : پاک و پاکيزه ہے وه خدا کہ جس کے عالوه کوئی معبودنہيں ہے، 
کے ليے ہے جس نے نہ کسی کو فرزند بنايا ہے اور نہ کوئی شخص اس کے ملک ميں شريک ہے اور نہ کوئی اس کی 

کمزوری کی بنا پر اس کا سرپرست ہے اور پھر باقاعده اس کی بزرگی کا اعالن کرتے رہو۔ محمد ابن مسلم نے دريافت کيا: 
کے وقت محفوظ رکھوں؟ فرمايا: ہاں اس کی حفاظت کرو، جس طرح اپنی ٓانکھوں کی  کيا اس بات کو سورج کے زوال

  حفاظت کرتے ہو۔ جب سورج مکمل زوال پذير ہوجائے تو فرشتے اس کے پيچھے حرکت کرتے ہيں اور هللا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٨٠، ص ١(۔ روضة المتقين، ج ١

اں تک کہ وه غروب ہو جائے۔ مولف کہتے ہيں: اس سلسلے کی دوسری احاديث کے چرخ گردوں ميں تسبيح کرتے ہيں يہ
کے ساته مذکوره حديث کی مکمل ) وضاحت کے ليے اسی کی اہليت رکھنے والے قارئين روضہ المتقين کی طرف رجوع 

   ١کريں۔ ( 

  ٢٣۔ دلوں کی بہار / ٢
  ر ہے(۔ َوَربيعاً لِقُلُوِب الفقَھاء (مجتہدين کے دلوں کی بہا ٢٣

قرٓان مجيد فقہاء کے دلوں کی بہار ہے اس ليے کہ تدبير اور قرٓان کے بطون ميں غور وفکر کی بنا پر استنباط اور استظہار 
احکام و حقائق نيز اس کی معنويات سے شرح صدر اور فراخ دلی حاصل ہوتی ہے مزيد ان کے دلوں ميں بہت زياده فرحت 

اس کے با ارزش مطالب سے ايسی لذت حاصل کرتے ہيں کہ تمام مادی لذتيں اس کے اور سرور و نشاط پيدا ہوتا ہے اور 
مقابل ميں کبھی بھی کوئی قيمت نہيں رکھتی اور جس قدر زياده تالوت کريں اور اس کے عميق مفاہيم تک پہنچيں اس کے 

حسوس ہوتی ہے يہ خود قرٓان کريم کی عالوه کہ ان کے ايمان ميں اضافہ ہوتا ہے ان کا اشتياق فراوان اور پياس بھی زياده م
) اور جب اس کی ٓايتوں کی تالوت کی جاتی ہے تو ٢(  واقعيت اور معجزات ميں نيز مومنين کے اوصاف ميں ذکر ہوا ہے

  ان کے ايمان ميں اضافہ ہوجاتا ہے۔
طبيعی مناظر جو تمام پہاڑ اوريہ کہ فرمايا: قرٓان فقہاء کے دلوں کی بہار ہے جس طرح لوگ اور فصل بہار ميں دنيا کے 

دشت و صحرا باغات وغيره ہيں سرسبز و شاداب ہوتے ہيں اور جہاں بھی جائيں رنگا رنگ شکوفے چمکتے ہيں اور مختلف
  بوٹے کوه کے دامن ميں اور خود فصل بہار کی نسيم جاں فزا ہر افسرده اور

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ ( ١٧١۔  ١۶٧، ص  ۵٨۔ بحار االنوار، ج  ٨٠، ص ١(۔ روضة المتقين، ج ١
  ۔ ( ٢(۔ سورٔه انفال، ٓايت ١

  شکستہ دل انسان کو نشاط و فرحت بخشتی ہے قرٓان بھی اپنے اہل کو فرحت و سرور کی نويد سناتا ہے۔
تنزيل سے وارد ہوئی ہيں جو احيائے مومنين کا ايک دوسرے کی زيارت کرنے کے باب ميں بہت سی روايات معادن وحی و

قلوب اور ائمٔہ ہدی کی احاديث کو ذکر کرنے کا باعث ہےں اور اس عمل کے اہم ٓاثار و فوائد اور فوق العادت نتائج ذکر 
اِحٰياٌء لِقلُوبِکم وِذکٌر فی الّسفينِة َعن الکافی َعن ابی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل تَزاَوُروا فَانَّ فی زياَرتُِکم “ ۔  ١٣٧ہوئے ہيں۔ 

ُخُذوابِھا َواَنَا ألحاديثنا واَحاديثنا تعطُف بَعضُکم َعلٰی بَعٍض فَاِن اََخذتُم بھا رشدتُم ونجوتم ) َواِن تََرکْتُ◌موھا َضلَلتُم َوھَلکْتُ◌م ، ف
  ١” ( بِنجاتُِکم َزعيٌم 

نے فرمايا: ايک دوسرے کی زيارت کرو تمہارے  -محدث قمی نے سفينہ ميں کافی سے نقل کيا ہے کہ امام جعفر صادق 
زيارت کرنے کی وجہ سے تمہارے قلوب زنده ہوں گے اور ہماری احاديث کا ذکر ہوگا (ياد ٓاوری کے فوائد) ہماری حديث 

ے ، ايک کو دوسرے پر مہربان بنائيں گی،لٰہذا اگر تم ان کے مطالب کو اپنا دستور العمل قرار دو گے تو تم ترقی يافتہ ہوگ
نے تاکيد فرمائی لٰہذا ان احاديث کے  -نجات حاصل کرو گے اور ان کو چھوڑ دو گے تو گمراه اورہالک ہوجاؤ گے پھر امام 

مطالب کو اس کے مختلف موضوعات خواه اصول، عقائد، احکام يا اخالقيات ميں ذکر کيے گئے ہوں اسے اپنی روزه مره 
  نجات کا ضامن ہوں۔ زندگی کا معمول قرار دو تو پھر مينتمہاری

فَقلُت : ای َوهللاّٰ  َوفيہ ايضاً بِاِسناِدِه َعن َميسٍر َعن ابی جعفٍَر عليہ السالم قاَل قاَل لی ٔاَتخلُوَن َو تَتََحدَّثُوَن تَقُولوَن ما ِشئتُم ؟“ ۔  ١٣٨
  نّی َمَعُکم فی بَعِض تِلَک المواِطِن ، ٔاما َوهللاِّٰ انّیاِنّا لَنَخلُو َونَتَحّدُث َونَقُوُل ما ِشئنا فَقاَل : ٔاَما َوهللاِّٰ لََوَددُت ا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٢٩، ص ٣۔ سفينة البحار، ج  ١٨۶، ص ٢(۔ کافی، ج ١

  ١” ( ) ألِحبُّ ريَحُکم َواَرواَحُکم َوانَّکم َعلی ديِن هللاِّٰ َوديِن مالئَِکتِِہ فاَعينونی بَوَرٍع َواجتِھاٍد 
سے ميسر نے روايت کی ہے کہ حضرت  -کتاب کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے روايت نقل کی ہے کہ امام محمد باقر اسی 

نے مجه سے دريافت فرمايا: کيا تم لوگ خلوت نشين ہوکر گفتگو کرتے ہو اور جو چاہتے ہو کہتے ہو؟ ميں نے عرض کيا: -
لوگ خلوت ميں بيٹھتے ہيں اور اہل بيت عصمت و طہارت کے فضائل بے شک خدا کی قسم! جب بھی ہمارا دل چاہتا ہے ہم 

نے فرمايا: جان لو کہ خدا کی قسم ! ميرا دل تو بہت  -و مناقب کے بارے ميں بات چيت کرتے ہيں۔ تو حضرت محمد باقر 
ر جانوں کو دوست چاہتا ہے کہ ميں بھی ايسے مواقع پر بعض جگہ تمہارے ہمراه ہوتا، خدا کی قسم ! ميں تمہاری قوت او

رکھتا ہوں تم خدا کے دين اور اس کے مالئکہ کے دين پر ہو لٰہذا تم تقوی و پرہيز گاری اور اپنی کوششوں سے اس کی مدد 
ِ “۔  ١٣٩کرو۔    َعِن الّصاِدِق عليہ السالم قاَل قاَل الَحسُن بُن َعلٍی عليہما السالم لَِرسول ّهللاٰ

؟ فَقاَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص) يا بنیَّ َمن زاَرنی حيّاً اَو َميّتاً ، او زاَر اَباَک ) او اخاَک اَو ٰازَرَک کاَن  (ص): يا اباهُ ما َجزٓاء َمن زاَرکَ 
  ٢” ( َحقاً َعلّی اَنَّ اُزوَرهُ يَوم الِق ٰايمِة فاَخلّصہُ ِمن ُذنُوبِہ 

نے  -روايت نقل کی ہے کہ حضرت سے  - شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے اپنی کتاب علل الشرائع ميں امام جعفر صادق 
فرمايا: امام حسن مجتبٰی نے حضرت رسول خدا (ص) کی خدمت ميں عرض کيا: اے ميرے پدر گرامی! جو ٓاپ کی زيارت 

کرے اس کا کيا اجر و ثواب ہے؟ فرمايا: اے بيٹے! جو ميری زندگی ميں يا مرنے کے بعد ميری زيارت کرے يا تمہارے 
  زيز بھائی يا خودوالد گرامی يا تمہارے ع

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٨٧، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  ۔  ٣٢، مزار ابن ( مشہدی، ص ۴، ص ۶۔ تہذيب االحکام، ج  ۴۶، ص ٢، علل الشرائع، ج  ۴٠(۔ کامل الزيارات، ص ٢

کروں اور اسے تمہاری زيارت کرے تو يہ ميرے ليے اس کے زائد حق ميں واجب ہے کہ اس کی قيامت کے دن زيارت 
  گناہوں کی قيد سے نجات اور چھٹکارا دالؤں۔

اِدِق عليہ السالم َو قَد ذِکَر امير المٔومنيَن عليہ “۔  ١۴٠ يِد بن الطّاووِس ( رضوان تعالٰی عليہ ) عن الصَّ َوفی فَرحِة الَغِرّی للسَّ
ةً مقبولةً وعمرةً مبرورة يَابن ماِرد َوهللاّٰ ما يَطْعَ◌ُم  السالم فقال : يَابَن ماِرد َمن زاَر َجّدی عاِرفاً بَِحقِة َکتََب هللاّٰ لَہ بِکّل خطوٍة َحجَّ
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سيد  ١” ( يَث بمآِء الّذھَب النّاُر قََدماً تََغيّرت فی زياَرِة ) اميرالُمٔومنيَن عليہ السالم ما ِشياً کاَن اَْو راِکباً ، يَاْبَن ماِرٍد اکتُب ھذا الَحد
سے روايت نقل کی  -اووس رضوان هللا تعالٰی عليہ نے اپنی کتاب فرحة الغری ميں امام جعفر صادق جليل القدر جناب ابن ط

ہے کہ گويا ان کے جد بزرگوار کے بارے ميں گفتگو ہوئی (ابن مارد کے ذريعہ يا کسی دوسرے کے ذريعہ) تو حضرت 
گوار کی حقيقی معرفت کے ساته زيارت نے ابن مادر کو خطاب کرکے فرمايا: اے فرزند مادر! جو شخص ميرے جد بزر

کرے (ان کی واليت و خالفت بال فصل کا عقيده رکھتا ہو) تو خدائے عزوجل اس کے ہر ايک قدم پر قبول شده حج اور عمره 
اس کے نامٔہ اعمال ميں تحرير کرتا ہے، اے فرزند مادر! خدا کی قسم ! ٓاتش جہنم اس قدم کو اپنی غذا نہيں بناتی جو حضرت

کی زيارت کی راه ميں اٹھايا جائے ، خواه وه پياده گيا ہو يا سواری کے ساته اے فرزند مادر! اس حديث کو  -مير المومنين ا
  سونے کے پانی سے تحرير کرو۔

مولف کہتے ہيں: جس جگہ مومنين کی زيارت اور ائمٔہ اطہار کی حديثوں کا مذاکره کيا جائے تو وه ان کے احيائے قلوب کا 
ور ان کے درميان محبت و مہربانی ايجاد ہوگی، ترقی اور ہالکت سے نجات کا سبب ہوگی اور خود ائمہ کو شرکت باعث ا

  کرنے کی تمنا پيدا ہوگی تو پھر واضح سی بات ہے کہ خود ان عظيم
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۴٧، ص ٢۔ بحار االنوار، ج  ١٠٣(۔ فرحة الغری، ص ١

طہر کی زيارت کے ٓاثار و فوائد خواه ان کی زندگی اور موجودگی ميں ہوں خواه ان کی رحلت کے بعد ہستيوں کے قبور م
  ہوں وه بے شمار اور ر تصور سے باالتر ہوں گے۔

قرٓان مجيد جو فقہاء کے دلوں کی بہار ہے، حضرت بقية هللا االعظم امام زمانہ اور ان کے اجداد طاہرين کا مقدس وجود جو 
کے ہم پلہ اور شريک ہيں جو ايک دوسرے سے جدا ہونے والے نہيں ہيں فطری بات ہے کہ ان کے مقدس  قرٓان کريم

حضور کو درک کرنا اور ان کے گہر بار کلمات کو غور سے ان فقہاء کا سننا جو حالل و حرام خدا کے امين ہيں حيات 
کا مقدس نور  -ا نہ صرف فقہاء کے ليے بلکہ امام بخش نسيِم بہاری کی طرح فراخ دلی اور دلوں کی پاکيزگی کا باعث ہوگ

  تمام مومنين کے قلوب ميں ضو فگن ہے تو وه دلوں کی سياہی اور سب کے مشکالت کو دور کرنے کا موجب ہوگا۔
لمٔومنين اَْنَوُر ِمَن الّشمس َوفی الکافی َعن اَبی خالِد الکابُلی َعن اَبی َجعفر عليہ السالم يا اَبا خالٍد لَنُوُر االماِم فی قُلُوِب ا“ ۔  ١۴١

ھم َوّهللاٰ يا ابَا خالد ال يُحبنا الُمضئيِة بِالنَھاِر َوھُْم َوّهللاٰ يُنّوروَن قُلُوَب المٔومنين ، َويَحجُب ّهللاٰ عّزوجّل نُوَرھم َعّمن يَشآء فَتظلَم قُلوبَ 
 قَلب َعبٍد َحتّی يُسلَّم لَنا َو يَکون ِسلماً لَنا فَاذا کاَن مسلماً لنا َسلّمہ ) هللاّٰ ِمن شديِد َعبٌد َو يَتواّلنا َحتّی يُطھَِّر ّهللاٰ قَلبَہ َوال يُطھِّر ّهللاٰ 

  ١” ( الِحساِب َوٓاَمنَہُ ِمن فََز ِع يَوم القياَمة االَکبَِر 
النَّاُس يَدُخلُوَن َويخُرُجوَن فَقاَل لی َسِل النّاَس َوفی الخرايِج َعن اَبی بَصيٍر قاَل َدَخلُت الَمسِجَد َمَع اَبی َجعفٍَر عليہ السالم وَ “ ۔  ١۴٢

بُو ٰرہوُن المکفُوف قاَل: ھَل يََرونَنَی ؟ فَکل َمن لَقيتہ قُلُت لَہ : اََراَيْتَ◌ اَبا َجعفٍر عليہ السالم يَقُوُل: ال،َوھَُو َواِقٌف ، َحت ٰی َدَخَل اَ 
  : ٔالَيس ھُو بقائٍم ، ثُمَّ َسل ھذا؟ فَقُلت : ھَل رٔايَت اَبا َجعفَر ؟ فَقالَ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔  ٢٧١، ص ٢۔ تفسير ( قمی،ج  ٣٠٨، ص  ٢٣۔ بحار االنوار، ج  ٩۶۔ مختصر بصائر الدرجات، ص  ١٩۴، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔  ۴۶٢، ص ٣تفسير نور الثقلين، ج 

  ١” ( ساطٌع ۔ ) قاَل: َوما ِعلمَک ؟ قاَل: َوَکيََف ال اَعلم َوھَُو نُورٌ 
راوندی رحمة هللا عليہ نے خرائج ميں ابو بصير سے روايت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا: ميں امام محمد باقر کے ہمراه 

مسجد ميں داخل ہوا لوگ بھی رفت و ٓامد کر رہے تھے حضرت نے مجه سے فرمايا: لوگوں سے دريافت کرو کيا وه مجھے 
کو ديکھا ہے ؟ کہا: نہيں، جب کہ  - مالقات کی اس سے سوال کيا: ابو جعفر امام باقر ديکه رہے ہيں؟ ميں نے جس سے بھی 

) ٓائے تو حضرت نے فرمايا: اس سے دريافت ٢مسجد ميں تشريف فرما تھے يہاں تک کہ ابو ہارون مکفوف (  - حضرت 
ہی نہيں ہيں جو کھڑے ہوئے ہيں، بعد کو تم نے ديکھا ہے؟ کہا: کيا وه و -کرو، ميں نے کہا: اے ابو ہارون! کيا ابو جعفر 

ميں راوی نے دريافت کيا کہ تمہيں کيسے معلوم ہوا؟ کہا: کيسے مجھے علم نہ ہو جب کہ اس عظيم ہستی ميں ايک نور تابان
  اور شمع روشن ہے۔

ينا ہوں ليکن کے نور کی روشنی يہ ہے کہ مومنين کے قلوب اگرچہ مادی نگاہيں ناقص اور وه ناب -مولف کہتے ہيں: امام 



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

 
 

  چشم دل سے ان عظيم ہستيوں کے نور اور حقيقت کو درک اور مشاہده کرتے ہيں۔

  ٢۴۔ مستقيم راستہ / ٢
  (اور اسے علماء کے راستوں کے ليے شاہراه قرار ديا ہے)۔” َوَمحاجَّ ِلطُُرِق الُّلحاء “ ۔  ٢۴

جای پناه اور پناه گاه ” صحاج“ے نہ گھاٹی اور سرنگ قرٓان مجيد روشن اور مستقيم شاہراه ہے کہ نہ اس ميں کوئی کجی ہ
کے معنی ميں ہے يعنی قرٓان صالحين کے ليے جو حق و حقيقت کے راستے پر چلتے ہيں ان کے ليے ايسی پناه گاه ہے کہ 

  انہيں اپنی طرف ہدايت کرتا ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٩۶، ص ٢(۔ الخرائج و الجرايح، ج ١
  وف: نابينا۔ ( (۔ مکف٢

  ٢) بے شک يہ قرٓان اس ) راستہ کی ہدايت کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے۔ ( ١(  هللا تعالٰی فرماتا ہے:
تِی ِہَی فی الکافی باسناده عن العالء بن سيّابَة ، عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فی قولہ ) تعالٰی < إِنَّ ہََذا الْقُ◌رْآَن يَہْدِ◌ی لِلَّ “۔  ١۴٣
- کافی ميں کلينی اپنی سند کے ساته عالء الدين سيّابہ سے نقل کرتے ہيں کہ امام صادق  ٣” ( ْوَ◌ُم >؛قاَل: يَھدَی اِلَی اال ٰا مِم ٔاَق

ہے جو تمام ملتوں اور  -فرماتے ہيں: يہ قرٓان اس راستہ کی ہدايت کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے۔ اس سے مراد امام معصوم 
ف ہدايت کرنے واال ہے اس کے احکام و قوانين اور مطالب کو واضح طور پر بيان کرنے واال ہے فرقوں کو قرٓان کی طر

  نيز اس کی معرفت اور عمل کرنے کی دعوت دينے واال ہے۔
مولف کہتے ہيں : حضرت بقية هللا االعظم اور ان کے اجداد طاہرين سب کے سب جادٔه مستقيم سے منحرف ہونے والوں کی 

نياں ہيں اور وادی حيرت و ضاللت ميں گم شده افراد کے قلوب کو روشن اور جذب کرنے والے ہيں نيز راه عالمات اور نشا
اور ان کی اوالد طاہرين کا راستہ ہے اس پر چلنے والوں کے ليے پناه گاه ہيں۔  -حق جو کہ حضرت علی بن ابی طالب 

  سے متمسک ہيں۔ ِصراطٌ َعلٍی َحٌق نُْمِسُکہُ، علی کا راستہ حق ہے ہم سب اس
ضا عليہ السالم َعن قول ٰهللاّ تعالٰی < َوَعالَماٍت َوِبالنَّجْمِ◌ ہُم يَہْتَ◌ُدونَ “ ۔  ١۴۴  وفی الکافی باسناده عن الوشاء قال: َسالُت الرِّ
  قال عليہ السالم نَحن العالماتِ ) ۴>( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٩(۔ سوره اسراء، ٓايت ١
يعنی وه ” جو بالکل سيدھا ہے “اقوم ای للملة ھی اقوم الملل و الطريقة التی ھی اقوم الطريق۔ ( هللا تعالٰی کا يہ قول  (۔ قولہ للتی ھی٢

  ملت جو تمام ملتوں ميں بالکل راه راست پر ہے اور وه راستہ جو بالکل سيدھا ہے۔
  ۔ ( ٢١۶، ص ١(۔ اصول کافی، ج ٣
  ۔ (  ١۶۔ سورئہ نحل، ٓايت (۴

  ١” ( ُرُسوُل ٰهللاّ (ص) ) َوالنجم 
اور عالمات معين “سے ٓائہ کريمہ  -کافی ميں کلينی نے اپنی سند کے ساته وشاء سے نقل کيا ہے کہ ميں نے امام علی رضا 

کے بارے ميں دريافت کيا تو امام نے فرمايا: عالمات سے ” کرديں اور لوگ ستاروں سے بھی راستے دريافت کرليتے ہيں
  ہيں اور ستارے سے مراد رسول خدا (ص) ہيں۔مراد ہم (ائمہ) 

) ٢( وفيہ باسناده عن بريد العجلی عن ابی جعفر عليہ السالم فی قول ّهللاٰ تعالٰی < إِنََّما ٔاَنْتَ◌ ُمنِذٌر َولُِکلِّ قَوْمٍ◌ ہَاٍد >“۔  ١۴۵
 (ص) ثم الھداة من بعده علی ، ثم االوصياء فقال: رسول ّهللاٰ (ص) المنذر ، ولکل زمان منّا ھاد يھديھم ) الی ماجآء بہ نبی ّهللاٰ 

نے ٓائہ کريمہ  -کافی ميں کلينی نے اپنی سند کے ساته يزيد عجلی سے نقل کيا ہے کہ امام محمد باقر  ٣” ( واحد بعد واحد 
يا: رسول کے بارے ميں فرما” ٓاپ کہہ ديجيے کہ ميں صرف ڈرانے واال ہوں اور ہر قوم کے ليے ايک ہادی اور رہبر ہے“

خدا (ص) ڈرانے والے ہيں اور ہر زمانہ ميں ہم اہل بيت ميں سے ايک ہادی ہوتا ہے جو لوگوں کو ان چيزوں کی طرف 
پھر ان -ہدايت کرتا ہے کہ جسے پيغمبر اکرم (ص) لے کر ٓائے، حضرت رسول خدا (ص) کے بعد پہلے ہادی حضرت علی 

  کے اوصياء ہيں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ ( ٢٠٧، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ (٧(۔ سورئہ رعد، ٓايت ٢
  ۔ ( ١٩١، ص ١(۔ اصول کافی، ج ٣

  

  ٢۵۔ اکسيِر شفاء / ٢

  ۔ َوَدواًء لَيَس َمَعہ داٌء (يہ وه دوا ہے جس کے بعد کوئی مرض نہيں ره سکتا( ٢۵
م دردوں اور امراض کو خواه جسمانی ہو يا يہ عزيز ترين ٓاسمانی کتاب ہر قسم کے درد و ٓاالم کی دوا اور عالج ہے تما

روحانی، ظاہری ہوں يا باطنی سب کا عالج کرتی اور جلد شفا بخشتی ہے، مادی دواؤں کی طرح نہيں ہے کہ اگر ايک درد 
کے ليے مفيد ہو تو دوسرے حّصہ کو ضرر پہنچائے بلکہ اس کا عالج ہميشہ بغير کسی قسم کے عارضہ کے ہوتا ہے هللا 

  ) اور ہم قرٓان ميں وه سب کچه نازل کر رہے ہيں جو صاحبان ايمان کے ليے شفا اور رحمت ہے۔١(  فرماتا ہے:تعالٰی 
َوَشفِآًء ال تُخشٰی ٔاْسقاُمہُ “کے اس پُر معنی اور گراں قدر ٓاٹھويں فقره کی وضاحت  -حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب 

کا کوئی خوف نہيں ہے) کو اس حصے پر موقوف کيا تھا اس کی حتی المقدور  (اور وه ايسی شفاء ہے جس ميں بيماری” 
  ٢تشريح کريں گے۔ اب هللا ) تعالٰی کی طاقت و قوت اور تائيد سے اس کی وضاحت بيان کر رہے ہيں ( 

اور شفا بخشنے  يہ عظيم الشان قرٓان اور عزيز ٓاسمانی کتاب تمام جسمانی و روحانی اور ابدان و ارواح کا عالج کرنے والی
والی ہے۔ ليکن ابدان کے بارے ميں تجربات اور عينی مشاہدات سے ثابت ہوا ہے کہ اس کے عالوه ائمٔہ ہدی کی بہت سی 

احاديث ميں سوروں کے خواص اور بہت سی ٓايات، شفا حاصل کرنے اور ان کی تعويذ بنانے کے ليے وارد ہوئی ہيں ہم ان 
  ذکرميں سے بعض حّصہ کو بطور تبرک 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٨٢(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١

کے درميان اسی کتاب ميں (اکتيسويں ) شباہت کے درميان اس ( موضوع کے بارے ميں ہم مفصل  -(۔ قرٓان اور امام زمانہ ١
  بحث ذکر کر چکے ہيں۔ کرتے ہيں:

 عن ٓابائہ عليہم السالم قاَل: َشکٰی ُرُجٌل اِلَی النّبی (ص) َوَجعاً فی َصدِرِهفی الکافی باسناده َعِن الّسکونی َعْن ابی َعبِد ّهللاٰ “ ۔  ١۴۶
وجل يَقُوُل  ُدوِر > ( ◌َ <:” ) فَقاَل : اِستشِف بِالقُرٓاِن فَانَت هللاّٰ َعزَّ   ١ِشفَاٌء لَِما فِی الصُّ

سے انہوں نے اپنے  -امام جعفر صادق  ) ميں کلينی اپنی سند کے ساته سکونی سے نقل کرتے ہيں کہ انہوں نے٢کافی ( 
ٓابائے کرام سے روايت کی ہے کہ ايک شخص نے رسول خدا (ص) سے سينہ کے درد کی شکايت کی تو حضرت نے 

فرمايا: قرٓان کے ذريعہ شفا حاصل کرو خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے قرٓان شفا ہے اس مرض کے ليے جو سينوں کے 
يم َمھَزم َعن َرجٍل َسمَع اَبا الَحَسِن عليہ السالم يَقُوُل : َمن قََرَء ٓايَة الُکرسی ِعنْدَ◌ َمناِمِہ لَم يََخِف الفِالجوَعن ابراہ“۔  ١۴٧اندر ہے۔ 

هُ ذو ِحَمة    )٣” )اِنشاَء هللاّٰ ،َوَمن قرٔاھا فی َدبِر ُکّل فريضٍة لَم يُِضرَّ
کرتے تھے: جو شخص سوتے وقت ٓاية الکرسی کو  فرمايا -ابراہيم مہزم نے ايک شخص سے سنا تھا کہ حضرت علی 

پڑھے تو اگر هللا نے چاہا تو فالج کے مرض ميں مبتال نہيں ہوگا اور جو شخص ہر فريضہ کے بعد پڑھے تو اسے کوئی چيز
األنصاری اال اَعلَّمَک وفی من کتاب العياشی بِاسناِدِه انَّ النَّبی (ص) قاَل لِجابِِر بن عبد ّهللاٰ “۔  ١۴٨نقصان نہيں پہنچا سکتی۔ 

، قاَل: فََعلَّمہ الَحمَد امَّ الِکتاِب ،  افَضَل سورٍة انزلَھَا هللاّٰ فی ِکتابِِہ ؟ قاَل: فَقاَل لَہُ جابر : بَلی بِابی اَنَت َؤاّمی يا َرُسوَل هللاِّٰ َعلِِّمني ٰھا
  ثُّم قال : يا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٧(۔ سورئہ يونس، ٓايت ١
  ۔ ( ۶٠٠، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ٢
  ۔ (  ١٠۵۔ ثواب االعمال، ص  ۶٢، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ٣

  ١” ( الموتُ جابِر ٔاال اُخبُرَک َعنھا ؟ قاَل :بَلی بِاَبی اَنت َواّمی فٔاخبرنی ، فقاَل: ِھَی ِشفاٌء ِمن ُکّل ٰا دٍء ااِلَّ ) الّسام يعنی 
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کے ساته نبی اکرم (ص) سے روايت نقل کی ہے کہ ٓانحضرت نے جابر ابن عبد هللا عياشی نے اپنی کتاب ميں اپنی سند 
انصاری سے فرمايا: کيا ميں تمہيں با فضيلت ترين سوره جو خدا نے اپنی کتاب ميں نازل کيا ہے تعليم نہ دوں؟ جابر نے 

الحمد جو ام الکتاب ہے جابر کو تعليم عرض کيا: ہاں ميرے ماں باپ ٓاپ پر قربان، تعليم فرمائيں، ٓانحضرت (ص) نے سوره 
دی پھر فرمايا: اے جابر! کيا اس کے ٓاثار اور فوائد کی خبر تمہيں نہ دوں؟ عرض کيا: ميرے ماں باپ ٓاپ پر قربان جائيں 

  مجھے باخبر کريں تو فرمايا: وه ہر درد کا عالج اور شفاہے سوائے سام يعنی موت کے۔
الصادق عليہ السالم َمْن قََرء فی الُمصَحِف نََظراً ُمتَّع ) بِبَصِرِه َوُخفَِّف َعن والَديہ َوان کانا و فی ثواب االعمال : عن “۔  ١۴٩

  ٢” ( کافِريَن ، ()( وفی نُسخٍة َواْن ٰکانا ُمشِرکين ) 
 نے فرمايا: جو -سے روايت نقل کی ہے کہ حضرت  -ثواب االعمال ميں شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے صادق ٓال محمد 

شخص مصحف (قرٓان) کو ديکه کر پڑھے تو اس کے نور سے اس کی ٓانکھيں لطف اندوز ہوں گی اور ان کے والدين کے 
وفی حديث “۔  ١۵٠عذاب ميں کمی واقع ہوگی اگرچہ دونوں کافر (ايک نسخہ کی بنا پر دونوں مشرک) ہی کيوں نہ ہوں۔ 

يہ السالم اَِذا اَشتکی اََحدُکْم َعينَہُ فَليقَرْا ٓاية الُکرسی َوليضِمر فی نَفِسِہ انَّھا تُبرء االربعمٔاة: عن امير المٔومنين عليہ السالم : قاَل عل
  فَانہ يُعافی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨٨، ص ١، تفسير صافی، ج  ٢٠، ص ١(۔ تفسير عياشی، ج ١
  ۔ ( ١٠٣(۔ ثواب االعمال، ص ٢

  ١” ( ) اِْنشاَء ّهللاٰ تعالٰی 
نے فرمايا: اگر تم ميں کسی شخص کو ٓانکه کے درد کی شکايت ہو تو اسے  -حديث اربعمٔاة ميں حضرت امير المومنين 

چاہيے کہ ٓايت الکرسی پڑھے اور وه اپنے دل ميں شفا حاصل کرنے کی نيت کرے تو وه انشاء هللا عافيت حاصل کرے گا۔ 
وُح ما کاَن فی مکارم األخالق: عن الصادق عليہ السال“۔  ١۵١ ةً ثُمَّ ُردَّت فيِہ الرُّ م قال : لَو قُِرٔاَِت الحمد َعلی ميٍت ) سبعين َمرَّ
  ٢” ( َعجباً 

نے فرمايا: جب کبھی سورئہ  - مکارم االخالق ميں طبرسی عليہ الرحمہ نے صادق ٓال محمد سے روايت کی ہے کہ حضرت 
کی روح واپس ٓاجائے يعنی سوره حمد کی برکت سے زنده حمد کو ميت پر ستّر مرتبہ پڑھا جائے تو اس کے بعد اس 

  ہوجائے۔ تو کوئی تعجب کی بات نہيں ہے
بہت سے دردوں اور مختلف امراض کے مداوا و عالج کے ليے جو انسان کے تمام بدن ميں عارض ہوتے ہيں قرٓان مجيد کی

چکی ہے ہم نے اختصار کے ساته چند مذکوره مقام ٓايات اور سوروں سے استفاده کيا گيا اور تجربہ سے بھی يہ بات ثابت ہو
کی طرف اشاره کيا ہے۔ ليکن قرٓان کريم سے روحانی امراض جيسے: جہل، حسد، کينہ، شک و شبہ وغيره سے شفا حاصل 

  ٣(  کرنا يہ معنی بہت سی ٓايات کے ضمن ميں بيان ہوا ہے۔ ) هللا تعالٰی نے فرمايا:
ُل ِمن الْقُ◌رْآِن َما ہَُو ِشفَاٌء ٓاپ کہہ ديجيے: کہ يہ کتاب صاحبا ن ايمان کے ليے شفا اور ہدايت ہے۔ و قاَل َعزَّ ِمن قائِِل:َونُنَزِّ

  َوَرحْمَ◌ةٌ لِلْمُ◌ؤْمِ◌نِيَن َواليَِزيدُ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٧۵۔ مکارم االخالق، ص  ١٠۶۔ تحف العقول، ص  ۶١۶(۔ الخصال، ص ١
  ۔ ( ٣۶٣، مکارم االخالق، ص  ١٠۶العقول، ص  ۔ تحف ۶١۶(۔ الخصال ، ص ٢
  ۔ (  ۴۴(۔ سوره فصلت، ٓايت ٣

  ١) الظَّالِِميَن إِالَّ َخَساًرا> ( 
اور ہم قرٓان ميں وه سب کچه نازل کر رہے ہيں جو صاحبان ايمان کے ليے شفا اور رحمت ہے اور ظالمين کے ليے خساره 

  ٢(  نے فرمايا: ميں اضافہ کے عالوه کچه نہ ہوگا۔ هللا تعالیٰ 
اے لوگو! يقينا تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصيحت دلوں کی شفا کا سامان اور ہدايت نيز صاحبان ايمان کے ليے 
رحمت قرٓان ٓاچکا ہے۔ مشہور و معروف حديث ثقلين ميں جسے پيغمبر اکرم (ص) نے اپنی با برکت عمر کے ٓاخری لمحات 

طہارت کو امت کے درميان امانت کے عنوان سے متعارف کرايا اور تمام تاکيدی بيان کے  ميں قرٓان اور اہل بيت عصمت و
ساته فرمايا کہ يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں اپنے اس قول 
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ؤں اور خصوصيات ميں ايک دوسرے سے اتصال اور تالزم تمام پہلو” لَن يَتَفَرَّ ٰاق َحتٰیّ يَِر ٰا د َعلَیَّ الْحَ◌وَض“ کے ذريعہ 
رکھتے ہيں۔ جيسا کہ قرٓان مجيد شفا اور تمام جسمانی و روحانی ، مادی و معنوی امراض کا عالج ہے۔ ائمٔہ اطہار بھی هللا 

عظم حّجت کے بندوں کے مختلف مادی و معنوی امراض سے شفا بخشنے والے ہيں، اور حضرت خاتم االوصياء بقية هللا اال
زمانہ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف بھی تمام مخلوقات کے ليے ملجا و ماوی اور پناه گاه ہيں اور بہت سے وه 

لوگ جو مختلف امراض اور صعب العالج مرض ميں مبتال ہيں کہ تمام ڈاکٹر ان کے عالج سے روئے زمين پر عاجز ہوکر 
کر العالج بتايا ہے اور ان عظيم ہستيوں کی سانس کی برکت سے ان بيماروں نے شفا اپنا ہاته بيماروں کے سينے پر رکه 

  پائی اور صحت سالمتی کے ساته اپنی عمر کا ايک حصہ بسر بھی کيا ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨٢(۔ سوره اسراء، ٓايت ١
  ۔ (  ۵٧(۔ سوره يونس، آيت ٢

 -ارت محمد و ٓال محمد کے دوستوں کی روشنِی چشم کے ليے اور شيعيان علی مولف کہتے ہيں: اب خاندان عصمت و طہ
اور اوالد علی کو خو ش خبری دينے کے ليے ہم اس کے چند مورد کی طرف تبرک اور برکت کے طور پر ذکر کرتے ہيں۔

داء تَسقی الماَء َوِھَی تَقُوُل : اِْشربُوا ُحبّاً وفی بحار األنوارعن کتاب صفوة االخبار : َرَوی االَعَمش قاَل رٔايُت جاِريَةً َسو“۔  ١۵٢
 ً  لَِمن َردَّ هللاّٰ َعلیَّ بََصری لَِعلِّی بن ابی طالٍِب عليہ السالم َوکانَت َعمياء قاَل ثُمَّ اتيتُھا بِمکَّة بَصيرةً تَسقی الماَء َو تَقُوُل : اِشربُوا ُحبّا

دينِة َضريَرةً تقوليَن اِشربُوا ُحبّاً لَِموالَی َعلّی بن ابی طالِب عليہ السالم َوانْتَ◌ اليَوَم بَصيرةٌ بِِہ ، فَقُلُت : يا جاِرية َرٔايتُِک فِی المَ 
ٰھُّمَّ تِِہ فقلُت: نعم فَقاَل اللفَٰما شانُِک ؟ قالت: بَاَبی اَنَت اِنَّی َرٔايُت َرجالً قاَل يا جاِريةُ اَنَت موالة لَِعلِی بن ابی طالٍِب عليہ السالم َوُمحبَّ 

َواَنَا ِمن شيعِة َعلیِّ بن بی  اِن کانَت صاِدقةً فَرّد َعلَيھا بََصَرھا فََوهللاِّٰ لَقَد ردَّ هللاّٰ َعلَّی بََصِری ، فَقلُت: َمن انت ؟ قاَل : اَنَا الخضرُ 
  )١” )طالٍب عليہ السالم 

ی کتاب بحار االنوار ميں کتاب صفوة االخبار ميں محدث عالی قدر غّواص بحار ٓال محمد عالمہ مجلسی رحمة هللا عليہ نے اپن
اعمش سے روايت نقل کی ہے کہ اس کا بيان ہے: ميں نے ايک سياه کنيز کا ديدار کيا جو پانی پال رہی تھی اور يہ کہہ رہی 

مشرف ہوا تو کی دوستی اور محبت کی بنا پر پانی پيو جب کہ وه نابينا تھی، پھر ميں مکہ مکرمہ  -تھی: علی بن ابی طالب 
اس سياه کنيز کو ديکھا کہ اس کی ٓانکھيں کھلی ہوئی ہيں اور پانی پال رہی ہے اور وه کہہ رہی ہے: اس کی محبت کی بنا پر 

پيو کہ جس نے ميری ٓانکھوں کی بصارت مجھے واپس لوٹا دی پھر ميں نے اس سے کہا: اے کنيز! ميں نے تجھے مدينہ 
  نا) تھی اور کہہ رہیميں ديکھا تو ضرير العين (نابي

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩، ص  ۴٢(۔ بحار االنوار، ج ١

کی محبت ميں پانی پيو اور ٓاج تيری بينائی واپس ٓاگئی ہے ٓاخر اصل واقعہ کيا ہے؟ کہا: -تھی ميرے موال علی ابن ابی طالب 
سے  -جس نے کہا: اے کنيز! تو علی ابن ابی طالب ميرے باپ تم پر قربان جائيں يقينا ميں نے ايک شخص کو ديکھا کہ 

دوستی اور محبت رکھتی ہے؟ ميں نے کہا: ہاں، تو کہا: اے خدا! اگر (يہ کنيز) اپنے دعوی ميں سچی ہے تو اس کی ٓانکه 
کی بينائی اسے واپس کردے، خدائے بزرگ و برتر کی قسم ! اِس نے ميری ٓانکھوں کی روشنی واپس کردی پھر ميں نے 

  کا شيعہ ہوں۔ -اور حضرت علی ابن ابی طالب  -ريافت کيا: تم کون ہو؟ جواب ديا: ميں خضر د
ماً الٰی وفی الخرايج : روی ابُو ہاِشِم الجعفَری انّہ ظَھََر برُجل ِمن اھِل ُسّر َمن َرٔای بََرٌص فَتَنَّغص َعلَيِہ َعيشہ ، فََجلََس يو“۔  ١۵٣

د بن الّرضا (َعلَيہم السَّالُم ) فََسٔالتَہُ ان ٔابی َعلّی الفھری، فَشکا اِليِہ  حالہ ، فقال لہُ : لَو تعّرضَت يَوماً البی الَحَسن َعلیٍّ بن محمَّ
ِل ، فَلَما رٔاه قا يَسٔالَہُ ذلَِک ،َم لِيَدنوِمنہُ فَ يَدُعَولََک لََرجوُت ان يَزُوَل َعنَک ، فََجلََس لَہُ يوماً فی الطّريِق َوقَت منَصَرفِِہ ِمن دار الُمتوکِّ

ُجُل َولَم يجُسر اَن يَ  دنوِمنہُ ، فانْصَ◌رَف فَلِقی الفھری فقاَل : تَنحَّ عافاَک هللاّٰ ، َواَشاَر اليِہ ِبيَدِه تَنَحَّ عافاَک هللاّٰ ثاَلث مّراٍت، فٔابعَد الرَّ
ا اصبََح لَم فَعرفَہ الحاَل َوما قاَل: قَد َدعالََک قَبل اَن تَسٔاََل ، فامِض فَانََّک َستُ  جل اِلی بَيتِہ ، فَباَت تِلَک اللَّيلة فَلمَّ عافی ، فَانََصرَف الرَّ

  )١” )يَر َعلَی بدنِِہ شيئاً ِمن ذلَک 
خرائج راوندی ميں مروی ہے کہ ابو ہاشم جعفری نے روايت کی ہے کہ ايک شخص سرمن سرای (سامرا) کا رہنے واال تھا 

س طرح اس کی زندگی کا عيش و ٓارام درہم برہم کرديا ايک دن ابو علی فہری کے اس کے اندر برص کا مرض ظاہر ہوا ا
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  پاس گيا اور اپنی حالت کی اس سے شکايت کی فہری نے اس سے کہا :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۴۶، ص  ۵٠، بحار االنوار، ج  ۴٧٢، ص ٧، مدينہ المعاجز، ج  ٣٩٩، ص ١(۔ الخرائج و الجرائح، ج ١

) کو ديکھاؤ اور ان کی خدمت -(يعنی امام علی نقی  -گر کسی دن خود کو حضرت ابو الحسن علی ابن محمد ابن الرضا ا
اقدس ميں اپنا حال بيان کرو تاکہ وه تمہارے حق ميں دعا کريں، مجھے اميد قوی ہے کہ تمہارا يہ مرض ختم ہوجائے گا پھر 

جب ٓاپ متوکل کے گھر تشريف ال رہے تھے تو اس نے خود کو امام کو وه شخص ايک دن حضرت کے راستہ ميں بيٹه گيا 
پر پڑی تو کھڑا ہوگيا تاکہ نزديک جاکر ان سے اپنے مرض سے شفا پانے کی  -دکھايا جب اس وقت اس کی نظر حضرت 
نے  -ضرت نے فرمايا: دور ہوجاؤ خدا تم کو صحت و عافيت عطا فرمائے، ح -دعا کا طلب گار ہو حضرت امام علی نقی 

اپنے دست مبارک سے اشاره فرمايا يہ کہ دور ہوجاؤ خدا تمہيں صحت و عافيت سے نوازے تين مرتبہ اسی جملہ کی تکرار 
کی تو اس شخص نے خود کو حضرت سے دور رکھا اور جسارت نہيں کی کہ وه حضرت سے نزديک ہو پھر واپس ہوا ابو 

بيان کيا اور حضرت کی باتوں کو بھی اس سے بيان کيا۔ فہری نے کہا: علی فہری سے مالقات کی اور تمام واقعہ اس سے 
اس عظيم المرتبت انسان نے تمہارے سوال کرنے سے پہلے تم کو دعائے عافيت دی اور کہا جاؤ اپنا کام انجام دو، يقينی 

ہوئی تو اس نے  طورپر عنقريب تمہيں شفا مل جائے گی وه شخص واپس ہوا اور اپنے گھر اسی رات کو سويا جب صبح
کی دعا کی برکت سے  -اپنے برص کا کوئی اثر اپنے بدن ميں مشاہده نہيں کيا اور کلی طور پر وه حضرت امام علی نقی 

  ختم ہوچکا تھا۔
ِ عليہ السالم فقالَت لَہُ “۔  ١۵۴ يرفی قاَل: جآئِت امرٔاةٌ اِلٰی ابی َعبِد ٰهللاّ : ُجِعلت فَداک انّی واَبَی وفی االمالی : بِاسناِدِه َعن ُسَدير الصِّ

ِ َواَھُل بيتی نَتََوالکم ، فَقاَل لَھا ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم : َصَدقِت فََما الذی تريدين ؟ َمن قالت لَہ المرٔاةُ : ُجِعلتُ   فِداک يابَن َرُسول ّهللاٰ
ھمَّ اِنک تُبری االکَمہَ َواالبَرَص َوتُحيی ٔاصابنی َوضٌح فی َعضدی فَادُع ّهللاٰ اَن يَذھَب ، بِِہ َعنّی ، قاَل ابو ع بد ّهللاٰ عليہ السالم : اللّٰ

ِ لَقد قمت َوما بی ِمنہُ قَليٌل وال کثيٌر  الِعظاَم َوِھی َرميٌم ٔالبسھا ِمن َعفِوَک َوعافِيتََک ما تر ٰی اَثَر اِجابَِة دعائی ، فَقالِت المرٔاةُ : ) َوّهللاٰ
 ) ”١  

زرگوار عالمہ طوسی (رحمة هللا عليہ) نے اپنی سند کے ساته سدير صيرفی سے روايت کی ہے کہ کتاب امالی ميں شيخ ب
کی خدمت اقدس ميں حاضر ہوئی اور عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان  -انہوں نے کہا: ايک خاتون حضرت امام جعفر صادق 

نے اس سے فرمايا: تم -مام جعفر صادق ،ميں ميرے باپ اور ميرے گھر والے ٓاپ کی محب اور دوست دار ہيں تو حضرت ا
سچ کہتی ہو، تم کيا کہنا چاہتی ہو؟ کہا: ميں ٓاپ پر قربان ميرے بازو پر سفيد داغ ہيں دعا فرمائيں کہ هللا تعالٰی اس کو ميرے 

ا اور بازو سے ختم کردے تو حضرت نے ان کلمات کے ذريعہ اس کے ليے دعا کی: اے خدا! يقينا تو ابرص (مادر زاد نابين
برص والوں) کو شفا ديتا ہے اور بوسيده ہڈيوں کو زنده کرتا ہے ان ميں روح ڈالتا ہے اپنا لباس صحت و عافيت اس خاتون 
کو پہنا دے اس طرح سے کہ ميری دعا قبوليت کا اثر ديکه لے ۔ اس خاتون کا بيان ہے: خدا کی قسم ! ميں اپنی جگہ سے 

  بھی قسم کا اثر باقی نہيں ديکھا۔ کھڑی ہوئی تو ميں نے اس مرض سے کسی
۔ محدث جليل القدر الحاج شيخ عباس قمی رحمة هللا عليہ نے سفينة البحار ميں خرائج راوندی سے اسماعيل ہرقلی کا  ١۵۴

ْن اشغالِِہ ھُو الَذی َخَرَج َعلی فَخِذِه األيَسِر توثةٌ قطعہ ٔالمھا َعن َکثير م“ مشہور و معروف واقعہ نقل کيا ہے و کہتے ہيں: 
يُد بن طاُووُس اَِطباَّء الِحلّة َوبغداَد قالُوا ھِذِه التّوثة فَوَق الِعرق االکحِل َوعالُجھا َخطٌر َوَمتی  قُِطعَت خيَف ٔان يَنقَطَع فاَحضَر لَہُ السَّ

ہ ال يُسرَّ َمن َرٔای َوزاَر االئمة عليہم السالم َونََزَل السَّردابَ  ماِن ( َصلَواُت ّهللاٰ  الِعرْق فَيَُموَت فَتَوجَّ فاَستَغاَث بااِلماِم صاِحِب الزَّ
َف ِبلقاِء االماِم عليہ السالم فََمّده اليِہ َوَجَعَل يَلمسِ    عليہ ) ثَُم َمضی ال ٰی دجلٍة َواغتََسَل فََرَجَع فَتََشرَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴۶٠، ص ١(۔ امالی طوسی، ج ١

ر ٰی ان اصابت يََدهُ التّوثة فعَصَرھا فَبَرئت فَکَشَف َعن فَخِذه فَلَم يََرلَھا اثَراً فتداَخلَہُ ) الشک فاََخرَجت َرجلہُ األخ جانبہُ ِمن کتفِِہ ال
  ١” ( ٰی ، فَلَم يََرَشيئاً فَانطَبََق النّاُس َعلَيِہ َوَمّزقَوا قميصہ

  ٢” ( توثة“ئيں ران ميں ( محدث قمی کہتے ہيں کہ: اسماعيل ہر قلی وه ہيں کہ ان کی با
نامی ايک زخم ہو گيا تھا اور وه ان کے بہت سے امور سے مانع ہوا، سيد ابن طاووس رحمة هللا عليہ نے حلّہ اور بغداد کے 
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ڈاکٹروں کو بالکر دکھايا تو ان لوگوں نے کہا کہ يہ ايک قسم کی توثة نامی بيماری ہے جو رگِ اکحل کے اوپر ہے اس کا 
ده خطرناک ہے اگر اسے کاٹا جائے تو رگ کے کٹ جانے کا خطره ہے جس کی وجہ سے موت بھی واقع عالج بہت زيا

ہوسکتی ہے۔ لٰہذا ہر قلی (حلہ اور بغداد کے ڈاکٹروں سے مايوس ہوگئے) اور سرمن سرای (سامرا) کے ليے روانہ ہوگئے 
حاصل کی اور وہاں حضرت امام زمانہ عجل هللا حضرات عسکريين عليہما السالم کی زيارت کے بعد سرداب مقدس ميں پناه 

فرجہ سے استغاثہ و فرياد کی توسل اختيار کيا پھر دريائے دجلہ کی طرف روانہ ہوگئے، وہاں غسل کيا اور واپس ٓائے (اسی
) کی مالقات کا شرف حاصل کيا اس عظيم ہستی نے اپنے دست مبارک سے شانہ کی طرف سے (توثہ -اثنا ميں) امام زمانہ 

زخم کی جگہ تک مس کرکے اسے دبا ديا (شبہ دور کرنے کے ليے ) دوسرے پير کو بھی نکاال تو کچه نہ دکھائی ديا پھر 
لوگوں نے چاروں طرف سے اسماعيل کو اپنے حصار ميں ليا اور ان کی قميص کے کپڑے کو تبرک کے طور پر نوچنا 

  شروع کرديا۔
  راوندی ميں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت بقية هللا االعظم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مولف کہتے ہيں : اس واقعہ کی تفصيل خرائج

  ۔ ( ٣۶۔ االنوار البھيہ، ص  ٢٨٣، ص ٣(۔ سفينة البحار، ج ١
  ٓانکه کی ايک بيماری ہے۔ خوارزم شاہی ذخيره ميں رقم طراز ہيں: اضافی گوشت ہے ( ” توثہ“(۔ ٢

ہے کبھی سياه ہوتا ہے اور اکثر و بيشتر گوشٔہ چشم کے نزديک ہوتا ہے اور  سرخ اور نرم توث کی شکل ميں لٹکا ہوتا
ايک قسم کی بواسير ہے جو “” ہميشہ سرخ اور زخمی سياه خون اس سے خارج ہوتا ہے، بحر الجواہر ميں ذکر ہوا ہے: 

داء کے عاشقين وہاں رجوع خلوت گاه ميں ہوتی ہے۔ مولف کہتے ہيں: دوسری جگہوں پر بھی نکلتا ہے (ھخدا( روحی لہ الف
  کريں۔

مزيد مولف کہتے ہيں: ان چند مورد کو اختصار کے ساته تبرک کے طور پر خاندان عصمت و طہارت اور ائمٔہ ہدی عليہم 
السالم کے چاہنے والوں کی چشم و دل کے روشنی کے ليے ہم نے ذکر کيا ورنہ اگر بنا يہ ہو کہ جو لوگ ان کے مقدس 

اپنی زندگی ميں يا مرنے کے بعد ان ميں ائمہ کے مشاہد مشرفہ اور مشہد مقدس ميں ثامن االئمہ امام  وجود کی برکتوں سے
بالخصوص حضرت صاحب العصر و الزمان مہدی ٓال محمد کے پُر برکت وجود () سے پرندے چہچہاتے رہيں اور  -رضا 

جسمانی و روحانی امراض سے شفا حاصل کيا مزيد درختوں ميں پتے رہيں اور پھل تيار ہوتے رہيں نيز مادی و معنوی اور 
اپنی ال ينحل مشکالت کو حل کيا ہے اس کو شمار کريں تو اس کا احصاء کرنا ہماری قدرت سے باہر اور مثنوی کے ليے 

اور ان سو من دفتر درکار ہوں گے اللھم عّجل فرجھم وفّرجنا بفرجھم بمحمد وٓالہ ٓامين اے خدا! ان کے ظہور ميں تعجيل فرما 
 کے ظہور سے ہميں ٓاسائش عطا فرما بمحمد و ٓالہ الطاہرين۔ ٓامين۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ٢۶۔ نور / ٢
  ۔ َونُوراً لَيَس َمَعہُ ظُلَمةٌ (ايسا نور ہے کہ اس کے بعد کسی ظلمت کا امکان نہيں ہے( ٢۶

جاسکتا اور اس سے ٓالوده نہيں ہوسکتا اس کی حفاظت کی طرف اشاره ہے کہ کسی بھی صورت ميں باطل اس ميں نہيں 
وه ايسی شعاع ہے کہ اس کی ” و شعاعاً ال يظلم نوره“پانچويں منقبت ميں ان بزرگوار کے قول کی وضاحت ميں فرمايا: 

  ضوء تاريک نہيں ہو سکتی۔ تفصيل کے ساته ذکر کيا ہے۔
ِ عليہ السالم کاَن فی َوصيَِّة اَمير الُمٔومنيَن عليہ السالم اَصحابَہُ اَنَّ وفی الکافی بِاِسناِدِه َعن اَبی َجميلة قاَل قاَل اَبُو عَ “ ۔  ١۵۶ بِد ّهللاٰ

  ١” ( ھذا القرٓاَن ھُدٍی النّھاِر َونُوُر اللَّيل الُمظلم َعلٰی ماکاَن ) ِمن ُجھٍد َوفاقٍَة 
 -نے فرمايا: حضرت امير المومنين  -کافی ميں ابو جميلہ سے کلينی نے روايت کی ہے کہ ان کا بيان ہے: امام جعفر صادق 

نے اپنے اصحاب کو وصيت کی تھی کہ ٓاگاه ہو کہ قرٓان دن اور رات ميں ہدايت کرنے واال ہے اور ضاللت کی تاريکی ميں 
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  روشنی دينے واال چراغ ہے جس قدر تالش اور ضرورت ہو۔
اِنَّ ھذ القُرٓاَن فيہ منَار الھُدٰی َوَمصابيُح الدُّجی فَليُجْلِ◌ جاٍل بََصَرهُ وفيہ َعن طلَحة بِن َزيٍد َعن ابی َعبد ّهللاٰ عليہ السالم “۔  ١۵٧

ياِء نَظََره ، فَاِنَّ لتََّکفُر َحياةُ قَلِب البَصيِر َکما يَمشی ) الُمستَنيٌر فی الظّلُماِت بِالنّوُر    ٢” ( َوفَتح لِلضِّ
نے فرمايا: اس قرٓان ميں ہدايت -وايت نقل کی ہے کہ حضرت مزيد اسی کتاب ميں طلحہ ابن زيد نے امام جعفر صادق سے ر

  و سعادت کے روشن منارے ہيں تاريکی اور اسے ختم کرنے کے ليے چراغ ہيں۔
)بہت بجا اور مناسب ہے) جو افراد اس جاده مستقيم اور پُر نور راه ميں کہ جس ميں ہدايت و سعادت کی عالمات پائی جاتی 

دل کو کھول کر تمام غورو فکر کے ساته اس راستہ کو طے کريں، جس طرح تاريک شب ميں  ہيں انہيں بصيرت اور چشم
چلنے والے روشنی سے استفاده کرکے خود کو ظلمت کے حوادث اور نشيب و فراز سے محفوظ رکھتے ہيں عميق غور 

ور اس کے گراں قدر وفکر سے قرٓان مجيد کی رہنمائيوں سے صاحب بصيرت افراد کے دلوں کو تازه روح ملتی ہے ا
  مطالب سے استفاده کرتے ہيں۔

کا مقدس نور بھی مومنين کے دلوں ميں چمکتا ہے اور انہيں روشن کرتا ہے لٰہذا اس عظيم ہستيوں کی عظمت و  -امام 
  منزلت کی کماحقہ معرفت رکھنی چاہيے اور ہر حال ميں ان کے سامنے سر تسليم خم کرنا چاہيے۔

  ين للصدوق َعن جابِِر األنصاری فی َحديٍث نَصَّ َرُسوُل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وفی کمال الدّ “ ۔  ١۵٨

  ۔ ( ٢١٢، ص  ۶۵۔ بحار االنوار، ج  ۶٠٠، ص  ٢١۶، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ (  ٨٢٨، ص ۴۔ وسائل الشيعہ، ج  ۶٠٠، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ٢

ة ّهللاٰ فی ارِضِہ َوبقيِتہ فی ِعباِدِه ، ابن الَحَسن بن َعلی ، ّهللاٰ (ص) َعلَی االئمة االثنی عَشَر ، الٰی اَن ق اَل (ص) ثَُم سميّی َوکنيّی ُحجَّ
َغيبةً ال يَثبُُت فيہا  َذاَک الَذی يَفتَح هللاّٰ تعال ٰی ِذکرهُ َعل ٰی يَديْہِ◌ َمشاِرَق األرض َوَمغاِربھا ، ذاَک الَذی يَغيب َعن شيعتہ َواَوليائِہِ 

ِ فَھَل يَقع لشيعتہ األتنفاعُ َعلَی القَو بہ فی َغيبتہ ؟فَقاَل عليہ  ِل بِاماَمتِِہ االَّ َمِن امتََحن هللاّٰ قَلبَہُ لاليمان ،قال َجابُِر: فَقُلُت يا َرُسول ّهللاٰ
الناِس بالشمِس َواِن تجلَّلھَا سحاٌب ، يا السالم ای والّذی بََعثَنی بالنّبوة اِنّھم يَستَضيئوَن بنوِرِه َوينتفعوَن بِواليتِہ فی َغيبتِِہ کانتفاِع 

ِ ) فاکتمہ االََّعن اہلِِہ  ِ ، َوَمخزوِن ِعلِم ّهللاٰ   ١” ( جابر ھذا ِمن َمکنُون سّر ّهللاٰ
اسی کتاب ميں مناقب خوارزمی سے جابر ابن عبد هللا انصاری سے نقل کرتے ہيں کہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا (ص) نے 

جابر ! يقينا ميرے اوصياء جو ميرے بعد ائمٔہ مسلمين ہيں ان ميں سے پہال علی پھر حسن پھر علی ابن مجه سے فرمايا: اے 
الحسين پھر محمد ابن علی جو باقر کے نام سے مشہور ہيں اے جابر! عنقريب تم ان کو پاؤ گے جب تم ان سے مالقات کرنا 

جعفرپھر علی ابن موسی، پھر محمد ابن علی پھر علی ابن محمد  تو ان کو ميرا سالم کہنا، پھر جعفر ابن محمد پھر موسی ابن
پھر حسن ابن علی پھر قائم (ٓال محمد) ہوں گے کہ جو ميرا ہم نام ہوگا اس کی کنيت ميری کنيت پر ہوگی وه محمد ابن حسن 

و مغرب کو فتح  ابن علی ہوں گے ، يہ وه ہيں کہ جن کے دست مبارک سے خداوند تبارک و تعالٰی زمين کے تمام مشرق
کرے گا ، يہ وه ہيں کہ جو اپنے اولياء سے ايک عرصہ تک ايسا غائب ہوں گے کہ ان کی امامت پر صرف وہی لوگ ثابت 

  قدم رہيں گے کہ جن کے دل کا هللا تعالٰی نے امتحان لے ليا ہوگا۔
  لوگ فائده اٹھائيںجابر کہتے ہيں: ميں نے عرض کيا : يا رسول هللا! کيا ٓاپ کی غيبت کے زمانہ ميں 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٩٣، ص  ۵٢، بحار االنوار، ج  ۵۵، کفاية االثر، ص  ١۵٣، ص ١(۔ کمال الدين، ج ١

گے؟ فرمايا: ہاں قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے نبوت کے ساته مبعوث کيا! وه لوگ ٓاپ کی غيبت ميں ٓاپ کی واليت
ائده اٹھائيں گے جس طرح سورج کو بادل پنہان کرليتا ہے مگر لوگ پھر بھی سورج کی کے نور کی ضو سے اس طرح ف

روشنی سے فائده حاصل کرتے ہيں، يہ بات تمام لوگوں کے ليے اسرار اٰلہی ميں سے ہے اور هللا کے علم ميں مخزون ہے 
  اس کو اس کے غير اہل سے مخفی رکھو۔ 

  ٢٧۔ ريسمان اٰلہی / ٢
  ثيقاً ُعرَوتُہُ (وه ريسمان ہے کہ جس کے حلقے محکم ہيں(۔ َوَحبالً وَ  ٢٧

قرٓان مجيد ايسی رسی ہے کہ اس کا دستہ بہت محکم اور ٹوٹنے واال نہيں ہے جس نے بھی اسے مضبوطی سے پکڑ ليا 
وض نجات پائے گا اور اس کی کاميابی محقق ہے ، کبھی بھی وه وادی ضاللت و گمراہی ميں نہيں جاسکتا يہاں تک کہ ح
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کوثر پر پيغمبر اکرم (ص) کے پاس وارد ہوگا، جيسا کہ حديث ثقلين اس معنی کے ليے گويا اور صريح ہے هللا تعالٰی نے 
ِ فَقَد اسْتَ◌مْسَ◌َک بِالْعُ◌رْوَ◌ِة الْوُ◌ثْقَ◌ی الَانفَِصاَم لَہَا > (  ) اب جو شخص ١فرمايا: < فََمن يَکْفُ◌ر بِالطَّاُغوِت َويُؤْمِ◌ن بِا

کا انکار کرکے هللا پر ايمان لے ٓائے وه اس کی مضبوط رسی سے متمسک ہوگيا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان بھی طاغوت 
  نہيں ہے۔

مولف کہتے ہيں: حبل، ريسمان کے معنی ميں ہے اور ہر اس شے کے ليے استعمال ہوتی ہے جس کے ذريعہ ہدف تک پہنچا
وجہ سے تشبيہ دی ہے کہ ان دونوں محکم و مضبوط رسيوں جائے اور کتاب خدا اور عترت پيغمبر (ص) کو اس سے اس 

سے تمسک اختيار کرنے والوں کو رضائے اٰلہی اور قرب پروردگار تک پہنچاتی ہے نيز اس (خدائے سبحان) کی محبت 
  اور ثواب پر فائز کرتی ہے۔

  :۔ شيخ بزرگوار طبرسی عليہ الرحمہ نے حبل کے معنی کے ليے چند اقوال نقل کيے ہيں ١۵٩
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢۵۶(۔ سورئہ بقره ، ٓايت ١

ان ميں سے ايک يہ ہے کہ حبل قرٓان مجيد ہے۔ دوسرے يہ کہ دين اور اسالم ہے۔ تيسرے معنی کے ليے ابان ابن تغلب کی 
ِ الَذی قاَل ٰهللاّ  -سے روايت نقل کی ہے کہ حضرت  -امام جعفر صادق  ) اآليہ ۔ يعنی ہم حبل١(  : تعالیٰ نے فرمايا: نَحن حبُل ٰهللاّ

هللا ہيں جس کے ليے هللا تعالٰی نے فرمايا: اور تم سب هللا کی رسی کو مضبوطی سے ) پکڑے رہو۔ بہتر ہے کہ تمام معانی 
  ٢پر حمل کيا جائے۔ ( 

سے واپس نہيں ہوا مگر  پيغمبر اکرم (ص) جو تمام صفات جميلہ و جليلہ اور سارے علوم کے حامل ہيں فرمايا: ميں معراج
کو تعليم ديا۔ اس -يہ کہ هللا تعالٰی نے مجھے تمام چيزوں کا علم عطا کيا اور جو کچه ميرے پاس تھا اسے علی ابن ابی طالب 

کے بعد امام حسن و امام حسين عليہما السالم کو پھر يکے بعد ديگرے يہاں تک کہ اس امت کے مہدی حضرت حجة ابن 
ل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کو يہ سب کے سب انبياء علوم کے وارث ہيں۔ اس بنا پر جيسا کہ حضرت الحسن العسکری عج

  کا مقدس وجود حبل المتين ميں سے ہے۔ -حبل هللا ہيں تمام ائمٔہ اطہار عليہم السالم اور امام زمانہ  -امير المومنين 
حمن : َدَخلُت َعل ٰی موسٰی بن َجعفَر عليہما السالم فَقلت لَہ يا  وفی کمال الّدين وتمام النعمة باسناده َعْن يَونِسِ “۔  ١۶٠ بن َعبد الرَّ

وَجلَّ بَن َرسوِل ّهللاٰ (ص) انَت القائِم بِالَحقَّ ؟ فَقاَل عليہ السالم اَنا القائم بِالَحق َولِکنَّ القائِم الَذی يُطھّر االَرض مِ  ن اَعداء ّهللاٰ َعزَّ
 ت جوراً َوظلماً ھَو الخاِمس ِمن ُولدی ، لَہَ َغيبةٌ يَطُوُل ٔاَمُدھا َخوفاً َعلٰی نَفِسِہ يَرتَدَّ فيھا اقواٌم َويَثبُُت فيھاَويمألھا َعدالً کما ملِئ

اعدائِنا، اولئِک ِمن  ٓاخُروَن ثُمَّ قاَل عليہ السالم : طوبی لشيعتِنا الُمتمسکين بحبلنا فی غيبِِة قائِمنا الثَّابِتيَن َعل ٰی مواال تِنا َوالبَرائة
  ِمنّا َونَحُن ِمنھُم ، فَقَد رضوا بِنا ائّمةً َوَرضينا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۵٩(۔ سوره ٓال عمران، ٓايت ١
  ۔ (  ١٩، ص  ٣۶(۔ بحار االنوار، ج ٢

ِ َمَعنا فی َدَرجاتِنا يَوَم ا عالم جليل القدر شيخ صدوق (عليہ الرحمہ)  ١” ( لٰقيمةَ ) بِِھم ِشيعةً ، فطوبی لَھُم ثُمَّ طُوبی لَھم ، ھُم وّهللاٰ
نے اپنی کتاب کمال الدين ميں اپنی سند کے ساته يونس ابن عبد الرحمن سے روايت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا: ميں امام 

امام نے فرمايا: کی خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کيا: فرزند رسول (ص)! کيا ٓاپ قائم بالحق ہيں؟ تو  -موسی ابن جعفر 
ميں قائم بالحق ہوں ليکن وه قائم جو زمين کو دشمنان خدا سے پاک کريں گے اس کو عدل و انصاف سے اس طرح بھرديں 
گے جس طرح وه ظلم و جور سے بھری ہوگی وه ميرے پانچويں فرزند ہوں گے اور ان کی غيبت بہت طوالنی ہوگی اپنے 

ر (اور اس طوالنی غيبت ميں بہت سے لوگ اپنے دين سے پھر جائيں گے مرتد (مقدس) نفس پر خوف (و ہراس) کی بنا پ
ہوجائيں گے اور بہت سے دوسرے لوگ ہدايت پر باقی رہيں گے پھر فرمايا : ہمارے ان شيعوں کے ليے خوش خبری ہے 

تی پر ثابت قدم جو ہمارے قائم کی غيبت کے زمانہ ميں بھی ہماری دوستی و محبت سے متمسک رہيں گے اور ہماری دوس
رہيں گے نيز ہمارے دشمنوں سے بيزاری کا اظہار کرتے رہيں گے وہی لوگ ہمارے ہيں اور ہم ان کے ہيں۔ يقينا وه لوگ 

اس بات پر راضی و خوش ہوں گے کہ ہم ان کے امام ہيں اور ہم اس پر خوش ہيں کہ وه ہمارے شيعہ ہيں۔ انہيں خوش خبری
  مت کے دن ہمارے ساته ہمارے درجے ميں ہوں گے۔ہو کہ وه لوگ خدا کی قسم! قيا
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وفی امالی الشيخ طوسی رضوان ّهللا تعالٰی باسناده عن ابان بن عثمان عن ابی عبد ّهللا جعفر بن محمد عليہما السالم “ ۔  ١۶١
ِ قاَل: اِذا کاَن يَوم القِٰيمِة نادٰی مناٍد ِمن بطناِن الَعرش ايَن َخليفة ٰهللاّ فی اَرِضِہ؟ في قوم داُوُد النَّبی عليہ السالم فَئَاتی النّدآُء ِمن ِعنِد ٰهللاّ

ِ َخلَيفة ، ثّم ينادی ثانيةً اينَ  ّٰ   عزوَجل لسنا اِيّاَک اَردنا وان ُکنَت 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣۶١، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

ِ فی اَرِضِہ ؟ فَيَقوم اَمير المٔومنيَن  عليہ السالم فَئَاتی النّدآء ِمن قِبل ّهللاٰ َعزوَجل : يا َمعاشر الخالئق ھذا َعلّی بن ابی طالٍب َخليفة ّهللاٰ
نيا فَيتَعلَّق بحبلہ فی ھذا اليوم ِليَستضی بِن وِرِه َوليتَّبِْعہُ الی َخلفية ّهللاٰ فی ارِضِہ َوحجتہ َعلٰی عباِدِه فَمن تََعلَّق بحبلِہ فی داِر الدُّ

وَجلَّ اال َمن لُعلٰی ِمن الجناِن قاَل فَيقوم اناٌس قد تعلقوا بحبلِِہ فی الدنيا فيتّبعونہ الی الجنة ، ثُمَّ ئاتی النّداء ِمن ِعند ّهللاٰ عَ الدَرجات ا زَّ
   ١” ( ءائتّم باماٍم فی داِر الُدنيا فَليتّبعہ الٰی حديث يَذھُب بِِہ ، فحينئٍذ يَتَبَرَّ 

قدر شيخ طوسی رحمة هللا عليہ اپنی کتاب امالی ميں اپنی سند کے ساته ابان ابن عثمان سے انہوں محقق بزرگوار عالم جليل ال
نے صادق ٓال محمد سے روايت نقل کی ہے کہ حضرت نے فرمايا: جب قيامت کا دن ہوگا تو ايک ٓاواز دينے واال عرش کے 

تو حضرت داؤد کھڑے ہوں گے، هللا تعالٰی کی طرف سے  درميان ٓاواز دے گا: روئے زمين پر هللا تعالٰی کا خليفہ کہاں ہے؟
ٓاواز ٓائے گی اگرچہ ٓاپ زمين ميں خليفہ ہيں ليکن ميری مراد ٓاپ نہيں تھے پھر دوباره هللا تعالٰی کی طرف سے ٓاواز ٓائے گی 

ائے بزرگ و برتر کی کہ روئے زمين ميں هللا تعالٰی کا خليفہ کہاں ہے؟ پھر حضرت امير المومنين علی کھڑے ہوں گے، خد
روئے زمين پر هللا کا  -طرف سے ٓاواز ٓائے گی: اے گروه خالئق! (جو عرصات محشر ميں جمع ہو) يہ علی ابن ابی طالب 

خليفہ اور اس کے بندوں پر حّجت ہے جس شخص نے بھی دنيا ميں اس کی حبل اور دامن سے تمسک اختيار کيا تھا ٓاج بھی 
  اس کی حبل سے تمسک

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   ( ١۶۶(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١۔ ،  ١۶٧

اختيار کرے ان کے دامن سے وابستہ رہے تاکہ ان کے ذريعہ روشنی حاصل کرے اور ان کی قيادت ميں بہشت کے درجات 
ار کيا تھا تو عاليہ ميں جائے، فرمايا: پھر کچه لوگ بلند ہوں گے کہ جنہوں نے دنيا ميں ان کے مقدس دامن سے تمسک اختي

کے پيچھے بہشت ميں داخل ہوں گے۔ پھر خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے ٓاواز ٓائے گی، جان لو ٓاگاه  -وه حضرت 
ہوجاؤ جس شخص نے اپنے امام کی دنيا ميں اقتدا اور اتباع کيا ہوگا اس مقام پر بھی وه جہاں جائيں گے ان کے پيچھے ان 

نے اس ٓائہ کريمہ کی تالوت کی: اس قت جب کہ پير اپنے مريدوں سے بيزاری کا  -کے ساته چال جائے ، اس وقت حضرت 
اظہار کريں گے اور سب کے سامنے عذاب ہوگا اور تمام وسائل منقطع ہوچکے ہوں گے اور مريد بھی يہ کہيں گے کہ اے 

ہيں خدا ان کے اعمال کو اسیکاش! ہم نے ان سے اس طرح بيزاری اختيار کی ہوتی جس طرح يہ ٓاج ہم سے نفرت کر رہے 
  طرح حسرت بنا کر پيش کرے گا اور ان ميں سے کوئی جہنم سے نکلنے واال نہيں ہے۔

) ١(  وفی المناقب شيخ االھل قطب المحدثين محّمد بن شہر ٓاشوب عن النبی (ص) انّہ سٔال اعرابٌی َعن قولِِہ تعالٰی :“۔  ١۶٢
َضَعھا َعلٰی ِکتف َعلٍی عليہ السالم فَقاَل يا اعرابی ھذا حبل ّهللاٰ فاعتَِصم بِِہ فَٰداَر االعرابی ِمن َخلِف فَاََخَذ َرُسوُل هللاّٰ (ص) يََدهُ فَوَ 

جٍل ِمن اھل َعلٍی عليہ السالم َوالتََزمہ ، ثَم قاَل انّی اشِھدک انّی اِعتصْمت بحْبلَک فَقاَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص) َمن ) اراد ان ينظر الٰی رَ 
  ٢” ( لينظر الٰی ھذا الجنِة ف

سفينہ ميں مناقب محمد ابن شہر ٓاشوب سے پيغمبر اکرم (ص) سے نقل کيا ہے کہ ايک اعرابی نے ٓانحضرت (ص) سے هللا 
  يعنی هللا کی رسی کو مضبوطی تعالٰی سے اس قول
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠٣(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ١
  ۔ (  ٩٣، ص ٣ج (۔ مناقب ابن شہر ٓاشوب، ٢

سے تھامے رہو) کے بارے ميں دريافت کيا کہ يہ حبل کيا ہے کہ جس سے هللا تعالٰی متمسک رہنے کا حکم ديتا ہے؟ تو 
کے شانٔہ مبارک کے اوپر رکه کر فرمايا: اے اعرابی يہ حبل  -رسول خدا (ص) نے اعرابی کا ہاته پکڑا اور حضرت علی 
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کے پِس پشت چکر لگايا (ٓاگے کی طرف  -ا دامن تھامے رہو) اعرابی نے حضرت علی هللا ہے، اس سے متمسک رہو (اس ک
ٓايا اور انہيں اپنی بانہوں ميں لے کر ) کہا: ميں گواہی ديتا ہوں کہ ميں نے يقينی طور پر ٓاپ سے تمسک اختيار کيا، پھر 

کے کسی مرد کو ديکھے تو اسے اس  رسول خدا (ص) نے فرمايا: جو شخص بھی اس بات کا خواہش مند ہے کہ اہل بہشت
  اعرابی مرد کو ديکھنا چاہيے۔

انَّ الرُجَل َخَرَج “ ۔ اسی جيسی روايت مفصل طورپر بحار االنوار ميں نقل ہوئی ہے اور اس کے ٓاخر ميں ذکر ہوا ہے  ١۶٣
 (ص) َوما قُلَت لَہُ قاَل نََعم فَقاَل لَہُ ٔاِن کنَت متمسکاً بِذلَِک فَيلحقُھا الثانی وَسٔالہ اّن يَستَغفِر لَہُ فَقال لَہُ ھَل فَھمَت ماقاَل لی ُرُسول ّهللاٰ 

  ١” ( الحبل فََغفَر هللاّٰ لََک َواال ) فال غفر ّهللاٰ لک ۔
البتہ اس طرح کی روايت کو تفصيل کے ساته کنز الفوائد ميں کراجکی عليہ الرحمہ نے نقل کيا ہے اور اس کے ٓاخر ميں ذکر

ه شخص رسول خدا (ص) کے پاس سے باہر ٓايا تو عمر ابن خطاب نے اس سے مالقات کی اور اس اعرابی سےہوا ہے کہ و
درخواست کی کہ اس کے حق ميں طلب مغفرت کرے، اعرابی نے ان سے کہا: کيا تم جانتے اور سمجھتے ہو کہ مجه سے 

ميں سمجھتا ہوں ، تو اعرابی نے خليفٔہ دوم سے  رسول خدا (ص) نے کيا فرمايا اور ميں نے ان سے کيا عرض کيا؟ کہا: ہاں
سے متمسک ہوجائيں گے تو هللا تعالٰی ٓاپ کی مغفرت فرمائے گا ورنہ (اگر مخالفت کی  -کہا: ٓاپ بھی اس حبل يعنی علی 

  اور ان سے تمسک اختيار نہ کيا تو) هللا ٓاپ کی مغفرت نہيں کرے گا۔
  کے مقام واليت و عظمت کی قسم ديتے ہيں کہ اس حقير کو -لمومنين ہم هللا تعالٰی کو خود اپنے ٓاقا امير ا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١١٨، ص ١۔ تاويل اآليات، ج  ١٨۶، ص ٢۔ تفسير کنز الدقائق، ج  ١۶، ص  ٣۶(۔ بحار االنوار، ج ١

ت ہيں بالخصوص حضرت بقية هللا عجل اور تمام شيعوں اور مومنين کو ان دونوں حبل قرٓان عترت جو ٓانحضرت کے اہل بي
  هللا فرجہ الشريف کے مقدس وجود سے متمسک رہنے والوں ميں قرار دے۔ بحمد وٓالہ الطاہرين ۔

  ٢٨۔ پناه گاه / ٢
  (اور وه پناه گاه ہے کہ جس کی بلندی محفوظ ہے(” وَمعقاَلً منيعاً ِذرَوتُہُ “۔  ٢٨

ه ہے جو بہت بلند، اور ايسا قلعہ اور حصار ہے جو فوق العادت مضبوط و مستحکم قرٓان کريم ملجا و مآوی اور ايسی پناه گا
ہے کہ اس کی بلندی اور استحکام اس بات سے مانع ہے کہ اس کے پناه لينے والے کے پاس کوئی ناپسند شے يا عذاب و 

ٍد َعن ابيہ َعن آ “۔  ١۶۴ناراضگی پہنچے۔  بائِِہ َعليہم السالم قاَل قاَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص) ايّھا وفی تَفسير العيَّاشی َعن َجعفر بن محمَّ
فَر والسَّير بُِکم َسريُع فَقَد َرٔاَيتم اللّيَل والنّھار َوالشَّمَس  َوالقََمر يُبليان ُکلَّ جديٍد النّاُس اِنَُّکم فی زمان ھدنٍَة َوانتُم َعلٰی ظَھر السَّ

، فَاَِعّدوا الجھَاَز لِبُعد المفاِز ، فَقاَم الِمقداد فَقاَل: يا َرسوَل ّهللاٰ (ص) مادار الھدنِة ؟ قاَل دار بَلًیَويقّربان کلَّ بَعيٍد َوئاتياِن بِکّل موعودٍ 
لَہ ٔاماَمہُ قاده اِلی الجنَِّةَصدٌَّق َمن َجعَ وانقطاٍع ، فَاِذا التَبََست َعلَيکم الفِتَن َکقَِطع اللَّيِل الُمظلم فََعلَيُکم بِالقرٓان فَانَّہ شافٌع ُمَشفٌَّع َوماِحٌل مُ 

الِحکَمِة َوَدليٌل َوَمن َجَعلَہ َخلفَہ ساقہ اِلَی النّاِر ، ال ٰی قولہ ال تحص ٰی َعجائِبُہُ َوال ) تُبل ٰی غرائِبہ ، فيِہ َمصابيح الھُدی ومنار 
  ١” ( َعلَی الَمعروِف لَِمن َعَرفَہ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٧، ص  ٨٩۔ بحار االنوار، ج ٢، ص ١(۔ تفسير عياشی، ج ١

سے انہوں نے اپنے ٓابائے طاہرين سے روايت کی ہے کہ رسول خدا (ص)  -عياشی نے اپنی تفسير ميں امام جعفر صادق 
سے سفر کر رہے نے فرمايا: تم ہدنہ کے گھر ميں ہو تم سفر ميں ہو (ايسی سواری جو بہت تيز رفتار ہے) اور نہايت تيزی 

ہو يقينا تم نے ديکھا کہ رات اور دن (طلوع و غروب) سورج اور چاند ہر نئی چيز کو ُکہن بنا رہے ہيں اور ہر بعيد کو قريب 
کرتے جا رہے ہيں اور وعده کيے ہوئے کو ال رہے ہيں لٰہذا راستہ دور ہے اور اپنی کوششوں سے کوچ کو ٓاماده رکھو تاکہ 

ت کی جگہ ہے پہنچ جاؤ۔ اس وقت مقداد نے کھڑے ہوکر عرض کيا: يا رسول هللا! وه کيا ہے؟ فرمايا: وه مفاز جو فالح و نجا
امتحان (و ٓازمائش) کا گھر ہے اور اسی طرح کی لذتوں سے قطع کرنے کا مقام ہے لٰہذا جب بھی فتنے تمہارے اوپر مشتبہ 

طرف رجوع کرو اس سے متمسک رہو کيونکہ وه شفاعت ہوجائيں اور تاريک رات کی طرح چھا جائيں تو تم قرٓان کی 
کرنے واال بھی ہے اور شفاعت کو قبول کرنے واال بھی اور جو خدا کی طرف سے ٓايا ہے اس کی تصديق کرنے واال جس 
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نے اُسے ٓاگے رکھا وه جنت کی طرف لے گيا اور جس نے اسے پيچھے ڈاال اور اس کا احترام ملحوظ خاطر نہيں رکھا تو 
اسے دوزخ کی طرف کھينچ لے گيا (روايت مفصل ہے) يہاں تک کہ فرمايا: قرٓان مجيد کے عجائب و غرائب شمار ميں وه 

نہيں ٓاتے اس کی حد شمار سے باہر اور اس کے غرائب ہميشہ جديد اور تازه ہيں ، بوسيده و کہنہ نہيں ہوتے وه ہدايت کے 
ی حقيقت اور با ارزش مطالب کو پہچان ليا وه اس کے ليے تمام چراغ ہيں اور حکمت کے منارے ہيں اور جس نے اس ک

  نيکيوں کے ليے دليل و راه گشا ہوگيا۔
مولف کہتے ہيں: ائمٔہ اطہار کا مقدس وجود ہر زمان و مکان ميں ان کی امامت کے زمانے ميں ان کی موت و حيات کے 

اور ہيں بھی، بالخصوص مہدی ٓال محمد حضرت بقية هللا دوران وه تمام لوگوں کے مرجع و ملجا و ماوی اور پناه گاه تھے 
عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا ہر دل عزيز وجود جو ہر بے پناه  -االعظم ولی مطلق رب العزت صاحب العصر و الزمان 

  اور مستضعف لوگوں کے ليے ملجا و مآوی ہے نيز وه دنيائے واقعی مستضعفين کا انتقام لينے والے ہيں۔
وفی االمالی للشيخ الطوسی رضوان ٰهللاّ تعالٰی عليہ ) باألسناد الٰی احمد بن المعافا بقَصر َصبيح ، قاَل حدثَنا َعلّی بن “۔  ١۶۵

د بن علی َعن اَبيہ َعلّی بن الحسين عن اَبيہ د عن اَبيہ محمَّ  ُموسٰی الِرضا عليہ السالم عن ابيِہ ُموسٰی عن اَبيِہ َجعفر بن محمَّ
َعن  -صلوات ّهللاٰ عليہم )  -ن علیِّ ابن ابی طالٍب عليہ السالم ، عن النّبی (ص) عن جبرائيَل َعن ميکالئيل َعن اسرافيل الُحسين ب

محدث اور فقيہ عالی قدر شيخ جليل عالمہ  ١” ( القَلَم َعِن اللوح َعِن هللاّٰ تعال ٰی : َعلٌی عليہ السالم ِحصنی من َدخلَہ اَِمَن ناری 
نے  -پنی سند کے ساته احمد ابن معافا سے قصر صبيح سے کہا کہ مجه سے حضرت علی ابن موسی الرضا طوسی نے ا

 -سے انہوں نے اپنے پدر گرامی محمد باقر  -سے انہوں نے اپنے والد گرامی جعفر صادق  -اپنے پدر بزرگوار موسی کاظم 
پنے والد گرامی حسين ابن علی ابن ابی طالب سے انہوںسے انہوں نے ا -سے انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علی ابن الحسين 

نے نبی اکرم سے انہوں نے جبرئيل سے انہوں نے ميکائل سے انہوں نے اسرافيل سے انہوں نے قلم سے انہوں نے لوح 
امان علی ميرا قلعہ ہے جو اس ميں داخل ہوگيا وه ميری ٓاتش جہنم سے “ سے اس نے هللا تعالٰی سے يہ حديث بيان کی ہے:

  “ميں ہے
مولف کہتے ہيں: بارہويں حّجت خدا ٓاسمان واليت کے درخشاں ستارے کی واليت اور محبت و دوستی اور تمام اہل بيت 

عصمت و طہارت کی واليت ايسا گوہر ہے جو بہت زياده گراں قيمت ہے کہ اگر تمام دنيا کے ماہرين جمع ہوجائيں تو اس 
  لگا سکتے نہ ہی اسے معين کرسکتے ہيں۔کی قيمت اور معيار کا اندازه نہيں 

اس عالی قدر گوہر کے حامل افراد نے خدانخواستہ اگر نا ٓاگاہی يا بے اہميتی کی وجہ سے يا ماّدی اقدار سے موازنہ کرنے 
  کی بنا پر اپنے ہاتھوں سے اسے کھوديں يا سہل انگاری کريں تو بہت زياده اور ناقابل تالفی نقصان تحمل کرنا ہوگا۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣۵٣(۔ امالی شيخ طوسی، ص ١

  

  ٢٩۔ شرافت / ٢
  ۔ َوِعّزاً لَِمن تََوالّهُ (چاہنے والوں کے ليے عزت اور قيمتی ہے( ٢٩

قرٓان اپنے چاہنے والوں کے ليے عزت و شرف ہے اور ان لوگوں کے ليے بھی جو اسے اپنا ولی و رہبر اور پيشوا قرار 
پنے دنيوی اور اخروی زمام امور کو اس کے اختيار ميں دے ديں اس کے اوامر و نواہی پر عمل کريں تمام اقدار ديں نيز ا

  اور معياروں کو اسی پر تطبيق ديں تو ان کی دنيا و ٓاخرت کی عزت و شرف کا حامل ہوگا۔
د طاہرين کی دوستی اور واليت و اور ان کے ٓاباء و اجدا -ناموس دہر امام زمانہ  -مولف کہتے ہيں: حضرت ولی عصر 

محبت ايسا شرف اور عزت ہے جو تمام شرافتوں سے باالتر اور دنيا وٓاخرت ميں سربلندی کا باعث ہے نيز اس کے نطفہ کی
  قداست اور طاہر الوالدت ہونے کی عالمت ہے۔

ل بن عُ “ ۔  ١۶۶ مر قاَل قاَل ) اَبو َعبِد ٰهللاّ عليہ السالم : َمن َوَجَد بَرَد و فی بشاَرِة الُمصطفٰی لِشيعة الُمرتضٰی باِسناِدِه َعن المفَضَّ
ِہ فَانّھا لَم تَُخن اَباهُ    ١” ( حبّنا َعلی قلبِِہ فليکثِر الُدعآء ألمِّ

نے  -مولف بشارة المصطفٰی لشيعة المرتضی نے اپنی سند کے ساته مفضل ابن عمر سے نقل کيا ہے کہ امام جعفر صادق 
خص ہماری محبت کی لذت اور خنکی کا اپنے دل ميں احساس کرے (ہماری دوستی و مودت اس کے دل ميں فرمايا: جو ش

  جاگزيں ہوجائے) تو اسے اپنی مہربان ماں کو بہت دعائيں دينی
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١١(۔ بشارة المصطفٰی، ص ١

۔ يعنی اس کا نطفہ قداست و پاکيزگی کے ساته رحم مادر چاہيے اس ليے کہ اس نے اس کے باپ کے ساته خيانت نہيں کی 
  ميں مستقر ہوا اور اسی طرح اس نے دنيا ميں ٓانکھيں کھوليں۔

َرٔاَيَت فالناً َوفيہ باِسناِدِه َعن اَبی َسلمةَ َعن اَبی ہُريرٍة قاَل اِنَّ َرُسول هللاّٰ (ص) جآء ه َرُجٌل فقاَل يا َرسوَل ّهللاٰ (ص) اَما “۔  ١۶٧
ِه َواَوَسُع قَراباِتِہ  ةَ واعظَم الغنيةَ َحت ٰی َحَسَده اھُل ُودِّ َوجيرانِِہ ، فَقاَل َرُسوُل َرِکَب البَحر ببِضاعٍة يَسيرٍة الَی الصين فَاَسَرَع الکرَّ

نيا کلّما ازداَد کثرةً َوعظََمةً اِزداَد صاَحبہُ باَلًء تَغبطوا اصحاَب االموا ل االَّ بِمن جآَء بمالِِہ فی َسبيل هللاّٰ َو ٰکلن هللاّٰ (ص) انَّ ماَل الدُّ
ةً ؟ قالوا بَلی يا َرسوَل ّهللاٰ (ص) فَقاَل َرُسوُل ّهللاٰ  (ص) انظُروا اِلٰی ھَذااال اُخبِرُکم بَِمن ھُو اقّل ِمن صاِحبک بِضاَعةً واسَرُع ِمنہ کرَّ

ِة فَقال َرُسوُل ّهللاٰ (ص) اِنَّ ھذا الرجُل لَقَد َصَعَد لَہ فی ھذااليَوم اِلَی الُعلُّو َمن الُمقبِِل فَنَظَرنا فَاِذاً َرُجٌل ِمن األنصار رّث الھيئ
لَہُ ، قالوا: بِما الخيراِت َوالطّاَعِة ما لو قُسَم َعلی َجميع اھل السَّمواِت َواالرض لَکاَن نصيب اقلِّھم ِمنہ ُغفران ُذنُوبِہ َوُوُجوب الجنَةَ 

بِِہ   (ص) فَقاَل َسلُوهُ يخبرُکم بِما َصنََع فی ھذا اليوم ، فاْقبَل اليِہ َرُسول ّهللاٰ (ص) َوقالوا لَہُ ھنيئاً لََک ما بَشََّرکَ ذايا َرُسوَل ّهللاٰ 
ی َخرجُت ِمن َرُسوُل هللاّٰ (ص) فماذا صنعَت فی يَوِمَک ھذا حتّی ُکتَِب لََک ماکتَِب ؟ فقاَل الرُجُل ما اْعلَُم انّی َصنَعت َشيئاً َغير انّ 

بن ابی طالٍِب بيتی َواَردُت حاَجة ُکنُت ابطٔاُت َعنھا فََخشيُت ٔان يکوَن فاتتنی ، فقُلُت فی نَفسی ألعتاض ِمنھا بِالنظَِر الٰی َوجہ َعلیِّ 
ُسول ّهللاٰ (ص) ای و ّهللاٰ ِعبادةٌ َوایُّ عليہ السالم فَقَد َسِمعت َرُسول ّهللاٰ (ص) يَقُوُل النظر اِلی َوجِہ َعلِی بن ابی طاِلٍب ِعباَدة، فقال رَ 

ِ َذھَبَت تبتَغی ٔان تکِسب ديناراً لِقوِت عيالَِک فقاتََک ذلَِک فاعتَضْتَ◌ ِمنہُ بِالنَّظَر اِل  ٰی َوجہ َعلّی ابن ابی ِعباَدٍة، انََّک يا عبد ّهللاٰ
يٌر لََک ِمن ان لو کانَِت الّدنيا کلّھا َذھَبَةً فَانفَقْتھا فی َسبيل هللاِّٰ َولتشفعنَّ طالٍب عليہ السالم َوانَت مِحبٌّ لَہ َولِفضلِِہ معتَقٌِد َو ٰلذَک خَ 

  )١” )بَِعَدِد ُکلِّ نَفٍَس تنفَّستہَ فی َمسيِرَک اليِہ فی الف َرقَبٍة يعتِقھُُم هللاّٰ ِمَن النَّاِر بش ٰا فعتِکَ 
ايک شخص رسول خدا (ص) کی خدمت اقدس ميں حاضر نيز اسی کتاب ميں رسول خدا (ص) سے روايت کی گئی ہے کہ 

ہوا اور کہا: اے رسول خدا (ص) ! کيا ٓاپ نے فالں شخص کو نہيں ديکھا کہ جس نے دريا کا سفر طے کيا اورمختصر 
سرمايہ کے ساته چين گيا اور بہت جلد بڑے کافی منافع کے ساته واپس ٓايا، اس طرح کہ اس کے دوستوں نے حسد کرنا 

ا يہاں تک کہ اس کے رشتے دار اور پڑوسی لوگوں ميں بھی يہ حسد پھيل گيا، حضرت رسول اکرم (ص) نے شروع کي
فرمايا: ماِل دنيا جس قدر بھی زياده اور بہت عظيم المرتبت ہو اس کا مالک زياده ٓازمائشوں ميں مبتال ہوگا لٰہذا صاحباِن اموال 

کی تمنا نہيں کرنی چاہيے ہاں ايسے شخص پر غبطہ کرنا چاہيے جو اپنے پر غبطہ نہيں کرنا چاہيے اور ان کی طرح اموال 
مال کو راِه خدا ميں خرچ کرے ليکن کيا تم يہ چاہتے ہو کہ تمہيں ايسے شخص کے بارے ميں خبر دوں جو تمہارے دوستوں

اور اس سے زياده منافع  ميں سے ہے اس نے کم سرمائے اور مختصر پونجی کے ساته اپنا سفر کيا اور بہت جلد واپس ٓاگيا
لے کر واپس ہوا ہے؟ کہا: ہاں يا رسول هللا (ص)! تو رسول اکرم (ص) نے فرمايا: اس شخص کی طرف نظر کرو جو 
ہماری طرف ٓا رہا ہے لٰہذا ہم لوگوں نے اس کی طرف نظر کی تو وه انصار ميں سے ايک شخص کہنہ لباس اور اپنی 

  معمولی ہيئت کے ساته ہے۔
(ص) نے فرمايا: اس شخص نے اس دن خيرات اور اطاعت کی وجہ سے ايسا اعلٰی مقام حاصل کيا ہے اور اس رسول خدا 

حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اگر تمام اہل ٓاسمان و زمين کے لےے تقسيم کر ديا جائے تو ان سب کا کم سے کم حصہ ان کے 
  هللا گناہوں کی بخشش اور ان کے ليے بہشت واجب ہونا ہے کہا: يا رسول

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٨(۔ بشارة المصطفٰی، ص ١

کس عمل کے ذريعے؟ فرمايا: خود اسی سے دريافت کرو کہ اس نے ٓاج کون سا عمل انجام ديا ہے؟ پس اصحاب رسول خدا 
دی ہے تم (ص) اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا:تمہارے ليے وه خوش خبری گوارا ہو جو تمہيں رسول خدا (ص) نے 

  نے ٓاج کون سا عمل انجام ديا ہے کہ جو تمہارے اعمال ميں لکھاجانا چاہيے تھا وه تحرير کيا جا چکا ہے؟
اس شخص نے کہا: مجھے اس عمل انجام دينے کے عالوه کسی اور کام کرنے کی اطالع نہيں ہے، ٓاج گھر سے باہر ٓايا 

کردی، جب ميں نے اس کے فوت ہونے کا خوف محسوس کيا  ايک حاجت اور ضرورت کے پوری کرنے ميں تھوڑی تاخير
کا نظاره  -تو اپنے دل ميں کہا: (اگر وه ضرورت پوری نہ ہوتی تو) اس کے عوض ميں (مبارک) چہرٔه علی ابن ابی طالب 
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 کے چہرے کی طرف نگاه -کروں گا، کيونکہ رسول خدا (ص) کو يہ فرماتے ہوئے ميں نے سنا ہے: علی ابن ابی طالب 
کرنا عبادت ہے، رسول خدا (ص) نے فرمايا:ہاں خدا کی قسم! عبادت ہے اور وه بھی کيسی عبادت؟ يقينا اے بندٔه خدا! تم 

دينار حاصل کرنے کے ليے گئے تاکہ اپنے اہل و عيال کا رزق فراہم کرو اور وه فرصت تم سے فوت ہوگئی اسے نہ حاصل
کے چہرے کی طرف نظاره کرنا اختيار کيا حاالنکہ تم ان  - بی طالب کرسکے، ليکن اس کے عوض ميں تم نے علی ابن ا

کے عاشق اور محب تھے، ان کے فضل و مقام کے معتقد تھے (يعنی ان سے محبت و دوستی رکھتے تھے اور ان کے فضل
ر ان سب کو راِه و مقام کے معتقد تھے) وه تمہارے ليے اس چيز سے بہتر ہے کہ اگر تمام دنيا (وما فيھا) سرخ سونا ہو او

خدا ميں خرچ کرو، اس کے عالوه تم يقينا اپنی ان تمام سانسوں کے برابر جو اس راه ميں لی ہے اس کی تعداد کے برابر 
  شفاعت کرو گے هللا تمہاری شفاعت کے ذريعے ہزار غالم کو ٓاتش جہنم سے ٓازاد کرے گا۔ 

  ٣٠۔ سالمتی / ٢
  يں داخل ہونے والوں کے ليے سالمتی ہے(۔ َوِسلماً لَِمن َدَخلَہُ (اس م ٣٠

شارح بحرانی کہتے ہيں: سلم امن کے معنی ميں ہے اور اس ميں داخل ہونا يعنی اس کے مقاصد ميں تدبر اور غور وفکر 
کرنا ہے اور اس کے اندر کی کرن سے اقتباس کرنا نيز اس کے انوار کا خاموش نہ ہونا اس اعتبار سے عذاب خدا اور ان 

  يں پڑنے سے پناه گاه ہے جو ہالکت کا زمينہ فراہم کرتے ہيں۔شبہات م
اور يہ بھی کہا گيا ہے کہ لفظ سلم استعاره اور کنايہ ہے اس اعتبار سے کہ جو بھی اس ميں داخل ہوجائے اسے کسی بھی 

جا و مآوی اور صورت ميں ٓازار و اذيت نہيں پہنچ سکتی۔ جس طرح قرٓان مجيد اپنی پناه حاصل کرنے والوں کے ليے مل
اور ان کی اوالد  -شبہات سے محفوظ رکھنے واال ہے اسی طرح ائمٔہ اطہار کی واليت و محبت حضرت علی بن ابی طالب 

طاہرين کہ جن کی ٓاخری فرد حضرت بقية هللا (روحی لھم الفداء) ہيں جو اپنے پاس وارد ہونے والوں کے ليے بہت مضبوط 
د بَن َعلیِّ بن الُحسين َعن “۔  ١۶٨ہيں۔  و مستحکم اطمينان اور پناه گاه وفی فضائل الشيعة بِاِسناِدِه َعن جابر َعن ابی جعفٍَر محمَّ

َد الوفاِة َوفی َعلّی بن الحسين َعن اَبيہ قاَل قاَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص) ُحبّی َوحبُّ اَھل بَيتی نافٌع فی َسبِع مواِضَع ٔاھو الھّن َعظميةٌ: ِعن
راط القبِر َو ِعنَد    ١” ( النُُّشوِر َوعنَد الِکتاِب َو عند الِحساِب َوعند ) الميزاِن وعند الصِّ

سے انہوں نے اپنے ٓاباء و اجداد طاہرين سے  -کتاب فضائل الشيعہ ميں شيخ صدوق نے اپنی سند کے ساته امام محمد باقر 
اور ميرے اہل بيت کی دوستی و محبت  انہوں نے حضرت رسول خدا (ص) سے نقل کيا ہے کہ ٓانحضرت نے فرمايا: ميری
  سات مقامات ميں کہ جہاں ان کی دہشت و حشت بہت زياده عظيم ہے فائده بخش ہے۔

۔ حشر و نشر کے وقت کہ جب قبروں سے محشر کی طرف ٓائيں گے، ٣۔ قبر ميں، ٢۔ احتضار اور موت کی حالت ميں، ١
۔ ميزان اور اعمال کے وزن کے موقع ۶لوگوں تک پہنچيں گے، ۔ حساب و کتاب کے وقت اور جب نامٔہ اعمال اڑ کر  ۴،۵
  ۔ صراط سے عبور کرتے وقت۔ ٧پر، 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ (  ٢٧١۔ روضة الواعظين، ص ۵(۔ فضائل الشيعہ، ص ١
 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ٣١۔ کاميابی / ٢
۔ َو ھُدًی لَِمِن ائتَمَّ بِِہ (اقتداء کرنے والوں کے ليے ہدايت ہے( قرٓان کريم ان لوگوں کے ليے ہادی و رہنما ہے جو اس کی  ٣١

اس کے دستورات عاليہ کا اتباع اور ان پر عمل کرتے ہيناور يہ بہت واضح سی بات ہے جب رہنمائی کی پيروی کرتے ہيں 
  ١(  کہ ) هللا تعالٰی نے فرمايا:

  ٢(  يہ صاحبان تقوٰی اور پرہيز گاروں کے ليے مجسم ہدايت ہے۔ هللا تعالٰی نے فرمايا:
سی باتوں کی وضاحت کر رہا ہے جن کو تم کتاب اے اہل کتاب ! تمہارے پاس ہمارا رسول ٓاچکا ہے جو اِن ميں سے بہت 
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  خدا ميں چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے تمہارے پاس
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٢(۔ سوره بقره، آيت ١
  ۔ (  ١۶(۔ سورئہ مائده، ٓايت ٢

خوشنودی کا اتباع کرنے والوں کو سالمتی کے خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب ٓاچکی ہے جس کے ذريعہ خدا اپنی 
راستوں کی ہدايت کرتا ہے اور انہيں جہل و کفر و شرک کی تاريکيوں سے نکال کر اپنے حکم سے نور کی طرف لے ٓاتا 

  ہے اور انہيں صراط مستقيم کی طرف ہدايت کرتا ہے۔
ر اور کتاب کا النے واال ذات اقدس باری تعالٰی کی جس طرح کہ فرق بيان و ظہور کالم اور بيان کرنے والے پر قائم ہے۔ نو

ذات پر قائم ہے، اور يہی معنی تائيد کرتا ہے کہ نور سے مراد قرٓان کريم ہے کتاب اور مبين عطف تفسير و توضيح ہے اس 
ر سے تعبير فرمايا بنا پر نور اور کتاب مبين دونوں سے مراد قرٓان مجيد ہے، هللا تعالٰی نے بہت سے مقامات ميں قرٓان کو نو

  ) اور اس نور کا اتباع کيا جو اس کے ساته نازل ہوا ہے۔١(  ہے جيسا کہ هللا تعالٰی کا قول ہے:
 ) لٰہذا خدا اور رسول اور اس نور پر ايمان لے ٓاؤ جسے ہم نے نازل کيا ہے۔ نيز هللا تعالٰی کا يہ قول:٢(  هللا تعالٰی کا يہ قول :

  رف روشن نور بھی نازل کرديا ہے۔) اور ہم نے تمہاری ط٣( 
مزيد يہ بھی احتمال پايا جاتا ہے کہ نور سے مراد نبی اکرم (ص) کی ذات گرامی ہو جيسا کہ صدر ٓايت سے ممکن ہے يہ 

(يقينا تمہارے پاس هللا کی طرف سے نور اور روشن کتاب ٓائی) اس بنا پر عطف تفسير و توضيح ہوگا، بلکہ استفاده کيا جائے
مستقل ہوگا، نور ؛ پيغمبر خدا اور کتاب مبين؛ اس بنا پر پھر عطف تفسير نہيں ہوگا بلکہ دونوں مستقل طور پر پيغمبر  دونوں

  کی ضمير کتاب يا نور کی طرف پلٹتی ہے خواه اس” بہ“خدا (ص) کا نور اور کتاب مبين قرٓان مجيد ہوگا۔ اور 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۵٧ت (۔ سورئہ اعراف، ٓاي١
  ۔ (٨(۔ سورئہ تغابن، ٓايت ٢
  ۔ (  ١٧۴(۔ سورئہ نساء، آيت ٣

سے نبی اکرم (ص) کا نور يا قرٓان کا اراده کيا گيا ہو دونوں کا نتيجہ ايک ہی ہے، کيونکہ پيغمبر اکرم کی ذات ہدايت کے 
ہدايت حق تعالٰی کی ذات پر قائم  مرحلہ ميں منجملہ اسباب ظاہريہ ميں سے ايک ہے اور اسی طرح قرٓان کريم اور حقيقت

  ١ہے، هللا تعالٰی فرماتا ہے: < إِنََّک الَتَہْدِ◌ی َمن ) ٔاَحْبَ◌بْتَ◌ َولَِکنَّ هللاَ يَہْدِ◌ی َمن يََشاُء > ( 
پيغمبر بے شک ٓاپ جسے چاہيں اسے ہدايت نہيں دے سکتے ہيں بلکہ هللا جسے چاہتا ہے ہدايت دے ديتا ہے۔ اور هللا تعالٰی 

  ٢(  رمايا:نے ف
اور اسی طرح ہم نے ٓاپ کی طرف اپنے حکم سے روح (قرٓان) کی وحی کی ہے ٓاپ کو نہيں معلوم تھا کہ کتاب کيا ہے اور 
ايمان کن چيزوں کا نام ہے ليکن ہم نے اسے ايک نور قرار ديا ہے جس کے ذريعہ اپنے بندوں ميں جسے چاہتے ہيں اسے 

وگوں کو سيدھے راستہ کی ہدايت کر رہے ہيں اسی خدا کا راستہ جس کے اختيار ميںہدايت دے ديتے ہيں اور بے شک ٓاپ ل
زمين و ٓاسمان کی تمام چيزيں ہيں اور يقينا اس کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ ٓايات کا خالصہ يہ ہے کہ پيغمبر اکرم 

ے ذمہ ہے ٓاپ صرف ہدايت کی طرف (ص) سے خطاب ہے کہ حقيقی ہدايت اور ايصال ) الی المطلوب يہ هللا تعالٰی ک
  جو تمام انبياء اور -ائمٔہ اطہار جو انبياء کے وارث ہيں بالخصوص حضرت بقية هللا االعظم  ٣رہنمائی کرنے والے ہيں ( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵۶(۔ سورئہ قصص، ٓايت ١
  ۔ ( ۵٣(۔ سورئہ شورٰی، ٓايت ٢
  ۔ (  ٢۶٣مہ طباطبائی عليہ الرحمہ، ص (۔ تفسير الميزان سے اقتباس، عال٣

اوصياء کے وارث ہيں وه بھی ان کی تمام خصوصيات و امتيازات لوگوں کی ہدايت و رہنمائی ، تدبير امور کے حامل اور 
تمام مخلوقات کے نظام کے محافظ ہيں نيز تمام جہان ہستی کے سارے موجودات اس عظيم ہستی کی واليت عظمٰی کے تحت 
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  ۔چل رہے ہيں
رنَا فاحَسَن ُصَوَرنا َوَجَعلنا َعي“ ۔  ١۶٩ نہ فی ِعباِدِه وفی الکافی : َعن ابی َعبد هللاّٰ عليہ السالم اِنَّ هللاّٰ َخلَقنا فاحْسَ◌َن َخلقَنا َوَصوَّ

حمِة َوَوْجھہ الذی ئوتی ِمن ہ ، َوبابَہ الذی يدّل عليہ وُخّزانَہُ فی ولسانہُ النّاِطق فی َخلقِِہ َويََدهُ المبُسوطَة علی ِعباِدِة بالرٔافِة َوالرَّ
رِض ) َسمائِِہ َوارِضِہ، بنا اثَمَرِت االَشجار راينعت الثِمار َوَجَرِت األنھار َوبنا ينَزل ( الغيث ) غيَث السمآء وينبُت عشَب االٔ 

  ١” ( َوبِعباَدتنا ُعبد ّهللاٰ َولَو ال نحن ما ُعبَِد ّهللاٰ 
ے فرمايا: هللا تعالٰی نے ہم کو پيدا کيا اور بہترين صورت دی اور ہم کو اپنے بندوں ميں اپنی ن -حضرت امام جعفر صادق 

ٓانکه اور ناظر قرار ديا اور اپنی مخلوق پر لسان ناطق بنايا ، بندوں پر ہم کو دست کشاده قرار ديا، مہربانی اور وقت کے ليے 
ی ہے اور ہميں اپنا دروازه قرار ديا جس سے اس کی طرف پہنچنااپنا وجہ (چہره) بنايا جس سے اس کی طرف توجہ کی جات

ہوتا ہے ہم زمين و ٓاسمان ميں اس کے خزانہ دار ہيں ہماری وجہ سے درخت پھل التے ہيں ہماری وجہ سے پھل پکتے ہيں 
  اور نہريں جاری ہوتی ہيں ہماری وجہ سے بادل برستے ہيں اور زمين پر گھاس اُگتی ہے۔

  ی وجہ سے خدا کی عبادت ہوئی، اگر ہم نہ ہوتے تو هللا کی عبادت نہ ہوتی۔ہماری عبادت ک
ِہ وفی کمال الدين مسنَداً َعن َعلیِّ بن ُموسٰی الّرضا عليہ السالم َعن اَبيِہ ُموسٰی بن َجعفٍر َعن ابِی َجعفَر بن محّمٍد َعن اَبي“۔  ١٧٠

د بن َعلیٍّ َعن اَبيِہ َعلی بن   محمَّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۵٢۔ التوحيد، شيخ صدوق، ص  ١٩٣، ص ١(۔ کافی، ج ١

لقاً افَضَل منّی والالحسيِن َعن ابيہ الُحسيِن بن َعلٍی َعن اَبيِہ َعلی بن ابی طالٍب عليہم السالم قاَل قاَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص) ما َخلََق ّهللاٰ خَ 
َلاکَرَم َعليِہ ِمنّی ، قاَل َعلی عليہ السالم فق لت : يا َرسول ّهللاٰ فَاَنت افَضل اَم َجبرئيل ؟ فقاَل عليہ السالم : انَّ ّهللاٰ تَبارک وتعالٰی فَضَّ

لَنی َعلی َجميع النبييَن والمرَسليَن َوالفَضْلُ◌ بَعدی لََک يا َعلی عليہ  السالم ولالئِمَّةَ انبيائہ الُمرَسلين َعل ٰی مالئِکتہ الُمقربيَن َوفَضَّ
للَّذين  فانَّ المالئِکة لَُخّدامنا وخّداُم محبيّنا يا َعلّی ؛ الذَّين يحملون الَعرَش َوَمن حولَہُ يسبّحوَن بِحمِد َربّھم ويستَغفِرونَ  ِمن بعدی،

رَض َوَکيَف النکوُن افَضل ِمَن ٓاَمنوا بِواليتِنا يا َعلّی ، لوالنحن ما َحلق ّهللاٰ ٓاَدَم َوالحّواء َوالَ الجنَّةَ َوال النَّار َوال السَّمآء َوالاالٔ 
َوَجلَّ و تَسبيِحِہ َو تَقديِسِہ َوتھليلہ ، ألنَّ اّوَل ما َوَجلَّ ارواُحنا فانطقنا  المالئکة َوقَد َسبَقناھُم الَی التّوحيِد َوَمعِرفَِة َربِّنا َعزَّ َخلََق هللاّٰ َعزَّ

ُدوا وارواَحنا نُوراًَ◌ واِحداً استَعْظَ◌ُموا اُُمورنا فََسبّحنا لِتعلََم المالئِکة ٔانّا َخلْقٌ◌ بِتوحيِدِه َو تمجيِدِه ثمَّ َخلََق المالئِکة فلّما شاھَ 
ھَْتہُ َعن ِصفاتِنا ، فَلَّما شاھَدوا ِعظَم شأ  ننا ھَلَّلنا لتعلم المالئکةُ ان ال َمخلُوقُوَن َواَنَّہُ منَّزه َعن َصفاتِنا فََسبِّحِت المالئکة لتسبيحنا َونَزَّ

، فلّما شاھَُدوا ِکبََر َمَحلِّنا کبّرنا ّهللاٰ لتعلََم المالئِکةُ اَنَّ ّهللاٰ اکبَر ِمن ان ينال َواَنہ عظيم الاِ  َمَحلِّ ، فَلَّما شاھَُدوا ما َجَعلَہُ ّهللاٰ لنا لہ اال ّهللاٰ
ّٰ الَعلِِی العظيم ،  ِ ، فقالَُت المالئِکة : ال حوَل ِمَن القدَرة والقوِة قُلنا : ال حوَل وال قُوةُ االَّ بِا ّٰ ةَ ااِلَّ بِا لِتعلم المالئکة ان ال َحوَل َوال قوَّ

 ِ ِ ، فَلَّما شاھَُدوا وما انَعَم هللاّٰ بِِہ َعلَينا َواَوَجبَہ ، ِمن فَرِض الطّاعہ فلقنا : الحمد  ّٰ ةَ االَّ بِا  لتعلم المالئِکة ما يحق ّهللاٰ تعالٰی َوال قوَّ
ِّٰ ، فَبِنا اِھتََدوا اِل ٰی َمعِرفَة هللاّٰ تعال ٰی َو تَسِذکرُ  بيِحِہ َوتَھليلہ َوتحميده ، ثمَّ اِنَّهُ َعلَينا ِمَن الَحمِد َعل ٰی نَِعم ، فقالَِت المالئکة الحمد 

ُجوِد ل ّٰ َعزوَجَل ُعبوديةً هللاّٰ تعال ٰی َخلََق ٓادَم عليہ السالم َواَ وَدعنا ُصلبہ َواََمرا المالئِکة بِالسُّ ہ تعظيماً لَنا َواِکراماً َوکاَن سجوُدھُم 
َوانّہ لّما َعَرج بی الی َوآلَدَم اکراماً َوطاَعةً ، ِلکوننا فی ُصلبِہ ، فََکيف ال نُکوُن افَضَل ِمَن المالئِکة َوقَد َسَجَد آلدَم کلھُم اجَمُعوَن ،

د ، فَقلت : يا جبرئيل ٔاتقَّدُم َعلَيک؟ فقاَل نََعم ، ال نَّ ّهللاٰ تبارک و تعالٰی اسُمہُ ،  السَّمآء اذََّن جبرئيل َمثنی َمثنی ثُمَّ  قاَل : تَقَدَّم يا محمَّ
لَک خاّصةً فتقدَّمُت َوَصلَّيُت بِِھم وال فَخر ، فَلَّما انتھينا الٰی حجب  َل ٔانبيآئہ َعلٰی َمالئَِکتہ اجمعيَن ، َوفضَّ َل لی جبرئيل النُّوِر ، قافَضَّ

د وتََخلَّف َعنّی ، فَقُلت: يا َجبرئيل فی مثِل ھذا الَموِضع تُفارقُنی ؟ فقال يا محمّد اِنَّ ھذا اِنِتھاء َحدّ  ی الَّذی َوَضَعہ ّهللاٰ : تقدَّم يا محمَّ
ةً فی النّور حتّٰی انتھيت لی لی فی ھذا المکاِن ، فاْن تجاوْزتُہُ احترقَْت اجنحتی لِتعدَّی ُحُدوَد َربّی َجلَّ َجاللُہُ ، فَ  َزجَّ بی َربّی َزجَّ

د ، فقلت: لبيَّک َربی َوَسَعَديَک ، تبارکَت َوتعالَيَت ، فَن د اَنَت َحيُث ما شآء ّهللاٰ عَزَوَجلَّ ِمن َملکوتِِہ ، فنوديت : يا محمَّ وديُت: يا محمَّ
تی فی بَريَّتی ، لَِمن تبَعَک َخلَقُت َعبدی َواَنَا َربُّک ، فَاياَی فاعبُْد، َوَعلَیَّ فتوکَّل  فانََّک نُوری فی ِعبادی َوَرُسولی الی َخلقی َوحجَّ

بِّ َوَمن َجنَّتِی ، ولَِمن َعصاَک َوخالفَک َخلقُت ناری ، َوأل وصيآئَِک ٔاوَجبُت کراَمتی َولِشيعتَِک ٔاوَجبُت ثوابی ، فَقُْلُت : يا رَ 
د اِ  نَّ اْوِصيآئََک المکتُوبُوَن َعلی ساِق الَعرِش ، فنظرُت َؤانَا بَيَن يََدی َربّی الی ساِق الَعرش ، فرٔايُت اوصيائی ؟ فَنُوديُت يا محمَّ

لُھُم َعلِیُّ بُن ابی طالٍب و  ٓاِخُرھُم َمھدِی اِثنی َعَشَر نُوراً ، فی ُکِل نوٍر َسطراً اخَضر َمکتوٌب َعلَيہ اسم کّل َوصٍی ِمن ٔاوِصيائی اوَّ
ت َد ٰھٔوالِء اوليآئی َواَِحبّائی َواَصفيآئی بَعَدک عَ امَّ ل ٰی بَريَّتی َوھُم ی ، فَقُلُت يا َربِّ ٰھٔوالِء ٔاْوِصيائی ِمن بعدی ؟ فَنوديُت : يا محمَّ

تی َوَجاللی الُطْهِ◌َرنَّ َوُحَججی بِِھم دينی والُعلينَّ لَھ م کلَِمتی َوالُطَھَِّرنَّ االرَض اَوصيآئَُک َوُخلَفآئَک َوخيُر َخلقی بَعَدَک َوعزَّ
رّن لَہُ الّرياَح َوالُ ِذلَّلَنَّ لَہُ الرِّ  عاَب َوالُرقينَّہ فی بآِخِرِھِم ِمن ٔاعدائی َوالَُملِّکنَّہ َمشاِرق االرِض َوَم ٰا غِرَب ٰھا والَ سخِّ قاَب الصِّ
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نّہ  االَسباِب َوالُنْصُ◌َرنَّہ بجندی َحت ٰی يَعلَُو َدعَوتی ، َويَجَمَع الَخلْقُ◌ َعل ٰی توحيدی ، ثُّم الُديََمنَّ ُملَکہ َوالُ ٰا دِولنَّ َوالُِمدَّ
ّٰ َربِّ العالميَن َوالصَّ اٰلة َعل ٰی نَبيِّنا محمَّ  ٍد َوٓالہ الطّيّبيَن ) الطاِھريَن بمالئَِکتی االماَم بَيَن اَوليآئی اِل ٰی يَوِم الِق ٰيمِة ، َوالحمد 

ً َوَسلََّم تَسلي   ١”’ ( ما
سے انہوں  -ہماری بزرگوار ہستی شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے کمال الدين ميں اپنی سند کے ساته حضرت امام علی رضا 

نے اپنے آباء و اجداد کرام سے انہوں نے رسول اکرم (ص) سے روايت کی ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا: هللا نے 
کہتے ہيں کہ ميں نے عرض کيا: -پنے نزديک پيدا نہيں کی اور حضرت علی کوئی مخلوق مجه سے افضل اور زياده مکرم ا

يا رسول هللا! ٓاپ افضل ہيں يا جبرئيل؟ ٓانحضرت نے فرمايا: اے علی ! هللا تعالٰی نے اپنے انبياء و مرسلين کو اپنے مالئکہ 
ر يہ فضيلت ميرے بعد تم کو اور تمہارے مقربين پر فضيلت دی اور مجھے تمام انبياء اور مرسلين پر فضيلت عطا فرمائی او

بعد ائمہ کو عطا فرمائی کيوں کہ مالئکہ تو ہم لوگوں کے خادم ہيں بلکہ ہمارے دوستوں کے بھی خادم ہيں۔ اے علی ! وه 
فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہيں اور جو عرش کے گرد و پيش ہيں وه هللا کے نام کی تسبيح پڑھتے ہيں اور اپنے 

ی حمد کرتے ہيں اور ان لوگوں کے ليے مغفرت کی دعا کرتے ہيں جو ہم لوگوں کی واليت و دوستی پر ايمان التے رب ک
  ہيں۔

اے علی ! اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو هللا تعالٰی نہ ٓادم کو پيدا کرتا نہ حوا کو نہ جنت کو نہ جہنم کو نہ ٓاسمان کو نہ زمين کو پھر 
  نہيں ہوئے جب کہ ہم لوگ اپنے رب کی معرفت اور ہم لوگ مالئکہ سے کس طرح افضل

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢۵۴، ص ١(۔ کمال الدين، ج ١

اس کی تسبيح و تہليل و تقديس ميں ان مالئکہ سے سابق تھے۔ اس ليے کہ سب سے پہلے هللا تعالٰی نے جس چيز کو پيدا کيا 
وحيد و تمجيد کے ساته گويا کيا اس کے بعد مالئکہ کو پيدا کيا۔ جب ان مالئکہ وه ہماری روحيں تھيں اور ہم لوگوں کو اپنی ت

نے ہماری ارواح کو نوری شکل ميں ديکھا تو ہم لوگوں کو ہی سب سے عظيم تر سمجھنے لگے تو ہم لوگوں نے هللا کی 
ات سے کہيں باال تر ہے۔ پس ہم تسبيح شروع کردی تاکہ مالئکہ سمجه ليں کہ ہم لوگ مخلوق ہيں اور هللا ہم لوگوں کی صف

لوگوں کی تسبيح سن کر مالئکہ بھی تسبيح پڑھنے لگے اور هللا کو ہم لوگوں کی صفات سے باالتر سمجھنے لگے اور جب 
ان لوگوں نے مشاہده کيا اور ہم لوگوں کی شان ہی کو عظيم سمجھنے لگے پس ہم لوگوں نے ال الہ اال هللا کہنا شروع کيا تاکہ 

يہ سمجھيں کہ يہ هللا کے سوا کوئی دوسرا هللا نہيں۔ ہم لوگ اس کے بندے ہيں۔ ہم لوگ هللا نہيں ہيں ہم پر بھی واجب مالئکہ 
ہے کہ اس هللا کی عبادت کريں يہ سن کر مالئکہ نے بھی ال الہ اال هللا کہنا شروع کيا پھر مشاہده کيا تو ہم لوگوں کے محل و 

لوگوں نے فوراً کہا: هللا اکبر تاکہ مالئکہ يہ سمجھيں کہ هللا سب سے بڑا ہے اس کی مقام کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہم 
بارگاه سے بلند مقام عطا ہوتا ہے۔ پھر جب مالئکہ نے ہم لوگوں کی عزت و قوت ديکھی جو هللا نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی

تاکہ مالئکہ سمجه ليں کہ ہم لوگوں کے پاس نہيں ہے کوئی تو ہم لوگوں نے فوراً کہا: ال حول وال قوة ااّل با العلی العظيم 
قوت اور طاقت مگر صرف هللا کی دی ہوئی۔پھر جو نعمتيں هللا نے ہم لوگوں کو دی ہيں اور جو فريضہ اطاعت ہم لوگوں پر 

ليں کہ هللا تعالٰی کی واجب کيا ہے جب فرشتوں کی ان پر نظر پڑی تو ہم لوگوں نے فوراً کہا: الحمد  تاکہ فرشتے يہ سمجه 
۔ پس  عطا کرده نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ہم لوگوں کے اوپر کس قدر حق ہے۔ يہ سن کر مالئکہ بھی کہنے لگے: الحمد 
اس طرح ہم لوگوں کے ذريعے مالئکہ نے هللا کی توحيد کی معرفت اس کی تسبيح اس کی تہليل اور اس کی تمجيد کی طرف 

کو خلق کيا اور ہم لوگوں کو ان کے صلب ميں وديعت کرديا اور صرف ہم لوگوں کی  - تعالٰی نے ٓادم ہدايت پائی۔ پھر هللا
تعظيم و تکريم کے پيش نظر مالئکہ کو حکم ديا کہ ٓادم کو سجده کرو اور مالئکہ کا يہ سجده هللا کے ليے عبوديت کا تھا نيز 

  کی تعظيم و تکريم کے ليے تھا۔ -حضرت ٓادم 
ہ ہم لوگ ان کے صلب ميں تھے پھر کيسے ہم لوگ مالئکہ سے افضل نہ ہوں گے جب کہ تمام مالئکہ نے اس ليے ک

  کو سجده کيا۔ -حضرت ٓادم 
اور جب مجھے ٓاسمانوں کی طرف لے جايا گيا تو جبرئيل نے وہاں اذان کہی ہر فقرے کو دو دو مرتبہ کرکے اور اقامت 

سے کہا: اے محمد! ٓاگے بڑھيے ميں نے کہا: اے جبرئيل! ميں تمہارے ہوتے کہی ہر فقرے کو دو دو مرتبہ کر کے مجه 
ہوئے ٓاگے بڑھوں؟ انہوں نے کہا: ہاں اس ليے کہ هللا تبارک و تعالٰی نے اپنے انبياء کو اپنے تمام مالئکہ پر فضيلت دی ہے 

ائی مگر ميں اس پر فخر نہيں کرتا پھراور ٓاپ کا فضل و شرف تو خاص ہے۔ چنانچہ ميں ٓاگے بڑھا اور ان سب کو نماز پڑھ
جب ميں نور کے حجابوں تک پہنچا تو جبرئيل نے کہا: اے محمد (ص)! اب ٓاپ ٓاگے بڑھيں اور انہوں نے ميرا ساته چھوڑا 
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و تو ميں نے کہا: اے جبرئيل ! تم نے ايسے مقام پر ميرا ساته چھوڑ ديا؟ تو انہوں نے کہا: اے محمد (ص)! هللا تعالٰی نے ج
حد ميرے ليے مقرر کی يہاں پر ختم ہوتی ہے اگر ميں نے اس حد سے تجاوز کيا تو حدود اٰلہی سے تجاوز کرنے پر ميرے 
بال و پر جل جائيں گے۔ پھر انہوں نے مجھے اس نور ميں غوطہ دے ديا اور اب ميں وہاں پہنچ گيا جہاں هللا اپنے ملک کی 

ے ندا دی گئی تو ميں نے عرض کيا: لبيک و سعديک اے خدائے تبارک و تعالٰی! بلندی پرمجھے پہچانا چاہتا تھا۔ پھر مجھ
پھر ندا ٓائی: اے محمد! تو ميرا بنده ہے ميں تيرا رب ہوں لٰہذا تم ميری ہی عبادت کرنا اور مجه ہی پر توکل کرنا اور تم ہی تو

تمام مخلوق پر ميری حّجت ہو۔ تمہارے  ميرے بندوں ميں ميرے نور اور ميری مخلوقات کی طرف ميرے رسول اور ميری
ليے اور تمہاری پيروی کرنے والوں کے ليے ميں نے جنت خلق کی ہے اور جو تمہاری مخالفت کرے گا اس کے ليے ميں 
نے جہنم خلق کی ہے۔ تمہارے اوصياء کے ليے ميں نے اپنے کرم کو الزم کرديا ہے اور ان کے شيعوں کے ليے ميں نے 

  ب دينا واجب کرليا ہے۔اپنی طرف سے ثوا
ميں نے عرض کيا : پروردگارا ! ميرے اوصيا کون ہيں؟ تو ٓاواز ٓائی: اے محمد ! تمہارے ا وصيا کے نام تو ستون پر لکھے

ہوئے ہيں اور اگرچہ ميں اپنے رب کے سامنے تھا مگر ميں نے وہيں سے نظر کی تو ساق عرش پر باره نور ہيں اور ہر 
سطر ميں ہے اور ہر سطر ميں اوصياء ميں سے ہر وصی کا نام مرقوم ہے جن کے اندر پہلے علی نور ايک سبز رنگ کی 

ہيں۔ ميں نے عرض کيا: پروردگار! ميرے بعد يہ سب اوصياء ہوں -تھے اور ٓاخر ميں ميری امت کے مہدی  -ابن ابی طالب 
ا ميرے احبا ميرے اصفيا اور ميری حّجتيں ہيں ميریگے؟ تو ٓاواز ٓائی: اے محمد! ہاں اے محمد! تمہارے بعد يہی ميرے اولي

مخلوق پر اور يہی تمہارے بعد تمہارے اوصيا اور تمہارے خلفا ہيں جو مخلوق ميں تمہارے بعد سب سے بہتر ہيں۔ مجھے 
 الہ اپنے عزت و جالل کی قسم! ميں ان ہی لوگوں کے ذريعے اپنے دين کو غالب کروں گا۔ ان ہی کے ذريعے اپنے کلمٔہ ال

اال هللا کو بلند کروں گا ان کے ٓاخری فرد کے ذريعے زمين کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا اسے زمين کے تمام مشرق 
و مغرب پر تمکن اور قابو دوں گا۔ اس کے ليے ہوا کو مسخر کروں گا بڑے بڑے بادلوں کو اس کا مطيع بناؤں گا۔ اس کے 

اس کی مدد کروں گا۔ اپنے مالئکہ سے اس کی نصرت کروں گا يہاں تک ہماری  اسباب ميں اضافہ کروں گا، اپنی فوج سے
دعوت بلند ہوجائے اور ساری مخلوقات ہماری توحيد پر جمع ہوجائے پھر ميں اس کے ملک و سلطنت کو دوام بخشوں گا 

لياء ميں چالؤں گا۔ اور اور روز قيامت تک اس سلطنت کو دوام بخشوں گا اور روز قيامت تک اس سلطنت کا سلسلہ اپنے او
تمام تعريفيں عالمين کے پروردگار کے ليے ہيں اور ہمارے نبی محمد (ص) اور ان کی پاک و پاکيزه ٓال پر درود و سالم ہو۔ 

  ٓامين۔ 

  ٣٢۔ ياور / ٢
  ۔ َو ُعذْراً لَِمَن انتََحلہُ (نسبت حاصل کرنے والوں کے ليے حّجت ہے( ٣٢

ٓان مجيد ايسا عذر ہے جو روز قيامت کے عذاب سے ان لوگوں کو نجات دالنے واال ہے کہ شايد اس سے مراد يہ ہے کہ قر
  جنہوں نے اسے اپنا پيشوا قرار ديا اور اس کے احکام و قوانين کا پابند ہوا نيز اپنے اقدار کا معيار بنايا۔

ے منسوب کرے يعنی خود کو اہليہ بھی کہا گيا ہے کہ اس کے عذر ہونے سے مراد يہ ہو کہ جو شخص بھی خود کو اس س
قرٓان جانے اور اس پر فخر کرے قرٓان بھی خود کو اس کے ليے عذر قرار ديتا ہے اس ليے کہ قرٓان کی خدائے بزرگ و 

  برتر کے نزديک عالی شان و شوکت ہے۔
ن کو اپنا دستور جس طرح قرٓان مجيد ان لوگوں کے ليے جو خود کو اس سے منسوب جانتے ہيں اور اس کے احکام و قواني

العمل قرار ديتے ہيں نجات دينے واال اور عذر ہے، اسی طرح حضرات ائمٔہ اطہار اور خاندان عصمت و طہارت کا مقدس 
وجود بھی ہے۔ ان لوگوں کے ليے خوش خبری ہے جنہوں نے اپنے صحيح اعتقاد اور کامل ايمان کو ان کی واليت عظمٰی 

يوں سے منسوب شيعوں اور محبوں کے بارے ميں اعتقاد رکھتے ہوں اور عملی طور کے ماتحت قرار ديا ہے ان عظيم ہست
پر اس پر ناز اور فخر محسوس کرتے ہوں، وه لوگ جو ان سے توسل اختيار کرکے ان کی عنايتوں اور مہربانيوں سے اپنی 

خرت ميں ان کی شفاعت سے تمام دنيا کی مادی و معنوی مشکالت سے نجات پاکر عزت و سربلندی تک پہنچے ہوں اور آ 
  سرفراز ہوکر رو سفيد ہوں۔

بہت سے انبياء وغيره نے مختلف امتحانات اور مشکالت کے پيش نظر جو محمد و ٓال محمد سے متوسل ہوئے ہيں نجات 
  حاصل کی ہے۔

ات کے ذريعہ کا کلم -ان ميں سے ہم چند مقامات کو بہ عنوان شاہد تبرک کے طور پر ذکر کر رہے ہيں جيسے حضرت ٓادم 
اپنے  -نمروديوں کی ٓاگ ميں ڈالے گئے۔ اور اس سے نجات حاصل کی،حضرت يعقوب  -امتحان ليا گيا حضرت ابراہيم 
کے فراق ميں مبتال ہوئے جب وه متوسل ہوئے تو جبرئيل ٓائے اور عرض کيا: کيا ميں ٓاپ کو -فرزند ارجمند حضرت يوسف 
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پ کی ٓانکھوں کو شفا عنايت کرے اور يوسف و بنيامن کو ٓاپ کی طرف واپس بھيج دے؟ ايسی دعا نہ بتاؤں کہ هللا تعالٰی ٓا
نے پڑھی اور ان کی توبہ قبول ہوئی اور  -فرمايا: ہاں، عرض کيا: وه دعا پڑھيں جو ٓاپ کے پدر بزرگوار حضرت ٓادم 

ے ليے سالمتی کے ساته سرد ہوئی نے پڑھی تو ٓاگ ان ک -نے پڑھی تو غرق ہونے سے نجات پائی، ابراہيم  - حضرت نوح 
  حضرت نے دريافت فرمايا:

ٍد َوَعلٍی َوفاِطَمةَ والَحَسِن والُحسيِن عليہم السالم اَن ”وه کون سی دعا ہے ؟ عرض کيا: يہ دعا پڑھو:  اللّھَُم اِنّی اسئَلَُک بَِحّق محمَّ
  “َّتُردَّ َعلیَّ ابناَی ( يوُسف وابن يامين ) َو تَشفَِی َعيْنَ◌ی

خدا ! ميں تجه سے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسين کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجه تک ميرے  اے
  دونوں بيٹے (يوسف اور ابن يامين) کو واپس دے اور ميری ٓانکھوں کو شفا عنايت فرما۔

کھوں کو بھی شفا مل گئی حضرت نے يہ دعا پڑھی اور ان اسماِء مقدسہ کی برکت سے انہيں ٓاسائش ملی نيز ان کی ٓان
نے بھی خدا سے سوال کيا، محمد و ٓال محمد کے حق کا واسطہ دے کر توسل اختيار کيا اور زندان سے  -حضرت يوسف 

نے جب عصا کو ڈاال اور امت کے ليے اشتباه ميں پڑنے سے خوف زده ہوئے تو کہا: اے خدا  -ٓازاد ہوگئے۔ حضرت موسٰی 
کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے امن و امان ميں رکه تو خدائے بزرگ ! تجه سے محمد و ٓال محمد 

  )١و برتر نے فرمايا: < اٰل تََخف اِنََّک ٔاَنْتَ◌ األَعْل ٰی> )
اور جب عصا کو دريا پر مارا تو هللا تعالٰی کو انہيں کے حق کا واسطہ دے کر پکارا، تو خدا نے دريا کو پھاڑا اور اسے بنی 

اسرائيل کو عبور کرنے کے ليے خشک کرديا (يہاں تک کہ فرماتا ہے:) جب موسٰی بنی اسرائيل کے ساته درياپر پہنچے 
اور فرعون اور اس کے تابعين کے غرق ٓاب ہونے کا وقت ہوا تو خدائے عزوجل نے موسٰی کو وحی کی کہ بنی اسرائيل 

اور اوالد علی عليہ السالم  -قا و موال حضرت امير المومنين سے کہو ميری وحدانيت اور ميرے رسول کی رسالت ميرے آ 
  کے اعتقاد کا دوباره اقرار کريں۔

اور کہيں: اے خدا! ان کی عظمت و جاللت کا واسطہ ہميں پانی پر سے گزار دے تاکہ دريا کا پانی زمين کی طرح ہوجائے 
  ں کيا۔ ليکننے ان لوگوں سے فرمايا ان لوگوں نے قبول نہي -پھر حضرت موسٰی 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٨(۔ سورئہ طہ، آيت ١

کالب ابن يوحنا نے قبول کرکے ان کے دستور کے مطابق عمل کيا اور اپنے گھوڑے کے ساته دريا کے اوپر گيا اور ٓاِب 
کی اطاعت کرو کہ يہ  -سٰی دريا زمين کی طرح ہوگيا، دريا کی دوسری جگہ جاکر واپس ٓاکر کہا: اے قوم بنی اسرائيل! مو

دعا جنت کے دروازوں کی کنجی اور جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کے منجملہ اسباب ميں سے ہے اور روزی نازل 
کرنے والی نيز هللا تعالٰی کے بندوں کے ليے حق تعالٰی کی رضايت حاصل کرنے والی ہے، ليکن ان لوگوں نے قبول نہيں 

کے ليے وحی نازل کی کہ اپنے عصا کو دريا پر مارو  -الوه جاہی نہيں سکتے تو هللا نے موسٰی کيا اور کہا: ہم زمين کے ع
اور کہو: اے خدا! محمد و ٓال محمد کی عظمت و جاللت کا واسطہ ہمارے ليے دريا کو پھاڑ دے تو انہوں نے وحی کے 

کہنے لگے: زمين نم ہے ہميں اس ميں اندر چلے نے فرمايا: اب چلو  -مطابق عمل کيا اور ٓاب دريا پھٹ گيا۔ حضرت موسٰی 
جانے کا خوف ہے تو خدا نے فرمايا: کہو: اے موسٰی! اے خدا! تجھے محمد و ٓال محمد کے جاه و جالل کا واسطہ کہ زمين 
ں کو بھی خشک کردے، پھر يہ کہا! اور وه خشک ہوگئی فرمايا: اب چلو عرض کيا: ہم باره قبيلے ہيں آگے پيچھے چلنے مي

ہميں فتنہ و فساد کا خطره ہے تو هللا تعالٰی نے موسٰی کو حکم ديا: اپنے عصا کو باره مرتبہ دريا کے باره مقامات پر ماريں 
اور کہيں: اے خدا! تجھے محمد و ٓال محمد کی عظمت و جاللت کا واسطہ باره جگہ بنادے، کہا اور ويسا ہوگيا۔ پھر کہا: 

ہم ايک دوسرے کو ديکه سکيں اور ايک دوسرے کی حالت سے باخبر رہيں، تو هللا تعالٰی راستہ ايسا ہو کہ عبور کے وقت 
کو وحی بھيجی کہ عصا کو تمام پانی کے اطراف ميں مارو اور کہو: اے خدا! محمد و ٓال محمد کے جاه و جالل -نے موسٰی 

نے کہا اور ہوگيا ۔ لوگوں  - چنانچہ موسٰی کا واسطہ کہ اس پانی کے درميان طاق بنادے تاکہ ايک دوسرے کو ديکه سکيں، 
  نے عبور کيا، پھر فرعون والے افراد وارد ہوئے اور سب غرق ہوگئے۔

اور جب صحرائے تيہ ميں بنی اسرائيل پياسے ہوئے گريہ و نالہ کيا تو حضرت موسٰی نے عرض کيا: اے خدا! بحق محمد 
النساء، بحق حسن سيد االولياء، بحق حسين افضل الشہداء بحق عترت  سيد االنبياء، بحق علی سيد االوصياء، بحق فاطمہ سيدة

اور ان کے خلفاء کا واسطہ جو دنيا ميں پاکيزه اور نيک لوگوں کے ٓاقا و موال ہيں، اپنے بندوں کو سيراب کرديں تو هللا تعالٰی 
ہوئے لوگوں نے پانی پيا اور  نے وحی بھيجی اے موسٰی ! اپنے عصا کو پتھر پر مارو تو مارا اور باره چشمے جاری
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  سيراب ہوئے۔
کا واقعہ تفصيل کے ساته قرٓان مجيد کے سورئہ بقره يا اور بھی  -مولف کہتے ہيں: بنی اسرائيل کے ساته حضرت موسٰی 

 دوسرے دوسروں ميں اسی طرح کتاب بحار االنوار ، وسائل الشيعہ اور مستدرک وسائل الشيعہ ميں ذکر ہوا ہے، قارئين کرام
  مذکوره مآخذکی طرف رجوع کريں۔

عين َخريفاً َوفی الخصال َواألمالی بِاسناِدِھما َعن جابٍِر َعن اَبی َجعفٍَر الباقِِر عليہ السالم قاَل: انَّ َعبد اً َمَکَث فی النَّاِر سبَ “۔  ١٧١
َواَھل بَيتہ لّما رحمتنی ، قاَل فَٔاَوَحی ّهللاٰ َجلَّ َجاللُہُ الی َجبَرئيل  َوالخريف َسبُعوَن َسنَةً ، قاَل ثُمَّ اِنَّہ َسٔاَل هللاّٰ عّزوجّل بَحقِّ محمَّد

 بَرداً َوَسالماً ،عليہ السالم اَن اِھبط اِلٰی َعبدی فاخرجہُ قال يا َربِّ َوکيف لی بالھبوط فی النّاِر ، قاَل اِنّی قد اََمرتُھا اْن تکوَن َعلَيکَ 
ِہ ؟ قاَل اِنَّہ فی ُجبٍّ ِمن سّجيَن قاَل فَھَبِطَ فی النّار فََوَجَدهُ فھُو َمعقُوٌل َعل ٰی َوجِھِہ فَاَخَرجہ ، فقال قاَل يا َربِّ فَما ِعلمی بموِضعِ 

تی لوال ما َسا طَلُت ھُو ٔلتنَی بِِہ اَ عّزوجّل : يا َعبدی کْم لَبِثَت تُناِشُدنی فی النّاِر ؟ قاَل ما اُحصی ( احصيتُہُ ) يا َربِّ ، قاَل: اَما َوِعزَّ
ٍد َواَھل بَيتہ ، َصلَوات ّهللاٰ عليہم اجمَعينَ   ، ااِلَّ َغفَرُت ) لَہُ ما کاَن انََک فی النّار َوٰلکنَّہ حتٌم َعلی نَفسی ٔاْن ال يَسٔالَنی َعبٌد بَِحقِّ محمَّ

  ١” ( بَينی َوبَينَہ َوقَد َغفَرُت لََک اليوَم 
  و طہارت عالمہ مجلسی رحمة هللا عليہ نے ہمارے شيخمحدث جليل القدر غواص بحار اہل بيت عصمت 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، ص  ٩١۔ بحار االنوار، ج  ٢٧١۔ روضة الواعظين، ص (  ٢٧٧۔ معانی االخبار، ص  ٧٧٠، امالی صدوق، ص  ۵٨۴(۔ الخصال ، ص ١
  ۔  ٢٨٢، ص ٨، ج ١

 -ی سے اپنی سند کے ساته جابر سے انہوں نے امام محمد باقر بزرگوار عالمہ صدوق عليہ الرحمہ کی کتاب خصال اور امال
نے فرمايا: بے شک (بندگان خدا ميں سے) ايک بنده ستر خريف جہنم ميں رکھا جائے  -سے روايت نقل کی ہے کہ حضرت 

ے گا گا اور ايک خريف (کی مدت) ستّر سال کی ہے پھر وه خداوند عالم سے محمد و ٓال محمد کے واسطے سے سوال کر
کہ اپنی رحمت اس کے شامل حال کرے، تو خدائے بزرگ و برتر جبرئيل کو وحی فرمائے گا کہ ميرے بندے کے پاس جاؤ 
اور اسے ٓاگ سے باہر نکال دو تو جبرئيل کہيں گے کہ اے ميرے پروردگار! ميں کيسے ٓاگ ميں جاؤں، خطاب ہوگا اس نے

متی کا باعث بن جائے پھر جبرئيل عرض کريں گے: اے خدا! مجھے اس ٓاگ کو حکم ديا ہے کہ تمہارے ليے سرد اور سال
فرماتے ہيں: پھر جبرئيل -کی جگہ کا علم نہيں ہے تو هللا تعالٰی فرمائے گا: وه سّجين کے ايک کنويں ميں ہے امام محمد باقر 

ہر نکاليں گے ، پھر خدائے بزرگامين اس حالت ميں ٓائيں گے کہ اپنے دونوں پر سميٹے ہوں گے اور اس بنده کو اس سے با
و برتر فرمائے گا: ميرا بنده کتنے دن ٓاتش دوزخ ميں جلتا رہا ؟ ميری پناه حاصل کرنا چاه رہا ہے اور مجھے قسم دے رہا 

ہے ؟ وه عرض کرے گا: اے ميرے پروردگار ميں نے شمار نہيں کيا ہے تو هللا فرمائے گا: ميری عزت کی قسم! اگر تونے 
وں کے ذريعہ سوال نہ کيا ہوتا تو ميں ٓاتش جہنم ميں تيرے قيام کو اور طوالنی کرديتا ليکن ميں نے اپنے اوپر الزم ان (ہستي

قرار ديا ہے کہ کوئی بنده محمد و اہل بيت محمد کے واسطے سے سوال نہيں کرے گا مگر يہ کہ ميں وه تمام گناه جو ميرے 
  ں گا۔ اور يقينا (ان ہستيوں کی برکت سے) ٓاج ميں نے تجھے بخش ديا۔اور اس کے درميان حائل و مانع ہيں بخش دو

پيغمبر اکرم (ص) کے اجداد ميں سے ايک عبد المطلب تھے کہ جن کا نام شبية الحمد تھا ان کے چچا مطلب شيبہ کو مکہ 
يہ ميرا بنده ہے لٰہذا عبد معظمہ ميں لے کر ٓائے اور يہ اظہار نہيں کيا کہ يہ شيبہ ميرے بھائی کے لڑکے ہيں اور کہا: 

المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، جب حرم ميں داخل ہوئے تو شيبہ يا عبد المطلب کی دونوں ٓانکھوں کے درميان ايک نور 
ظاہر تھا قريش اس سے متبرک ہوتے تھے جس زمانہ ميں بھی ان پر مصيبت ٓاتی تھی يا کوئی بال نازل ہوتی تھی يا کوئی 

ا تھا تو پيغمبر اکرم (ص) کے مقدس نور سے توسل اختيار کرتے تھے اور خداوند متعال ان سے اس بال و قحط ان پر ٓا پڑت
  مصيبت کو برطرف کرديتا تھا۔

ان کے ليے سب سے اہم واقعہ جو رونما ہوا وه اصحاب فيل کا واقعہ تھا کہ عبد المطلب ايک جماعت کے ساته دعا کرتے 
ور کی برکت سے ہميں معاف کردے ہميں اس ہّم و غم سے نجات بخش دے اور ہمارے تھے اور کہتے تھے: اے خدا! اس ن

دشمن کو دور کردے، لٰہذا اس مقدس نور کی برکت سے تمام اصحاب فيل ہالک ہوئے ابا بيليں ان کے سروں پر کنکرياں مار
يہ واقعہ بحار ميں مفصل  رہی تھيں جو ان کے سر کے مغز سے داخل ہوتی تھيں اور ان کے نيچے سے نکل جاتی تھيں

  طور پر بيان ہوا ہے قرٓان مجيد ميں ايک خاص سوره (فيل) اس موضوع کے بارے ميں نازل ہوا ہے۔
کفار مکہ نے پيغمبر اکرم (ص) سے عرض کياکہ: ہبل نامی بت ہميں شفا ديتا ہے اور ہمارے امراض، درد و ٓاالم اور ہماری 

ر اسالم نے فرمايا: تم جھوٹ کہتے ہو خدا شفا ديتا ہے، عرض کيا: اگر اس بدبختياں ہم سے برطرف کرتا ہے، پيغمب
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پروردگار کے عالوه کوئی دوسرا پروردگار تمہارے پاس موجود ہو تو اس سے سوال کرو کہ مجھے اس درد و ٓاالم ميں 
  مبتال کرے بعد ميں ہم ہبل سے سوال کريں گے وه ہميں شفا دے۔

دوسرے لوگوں پر، پھر خدا  - يا: تم ميں سے کچه لوگ ان پر لعنت ومالمت کريں اور علی لٰہذا جبرئيل نازل ہوئے،عرض ک
نے ان کے دس لوگوں پر لعنت و مالمت -(ص) نے ان ميں سے بيس افراد پر لعنت و مالمت کی اور حضرت امير المومنين 
اور نابينائی ميں مبتال ہوئے پھر ان  کی اپنے مقام سے ابھی حرکت نہيں کی تھی يہاں تک کہ برص و فالج، جذام ، لقوه

لوگوں کوہبل کے پاس الئے اور دعا کی کہ ہبل ان لوگوں کو شفا دے، نا گہاں ہبل نے انہيں بلند ٓاواز سے ندا دی اے دشمنان 
خدا! ميرے ليے کون سی طاقت ہوسکتی ہے، اس خدا کی قسم! کہ جس نے محمد کو حق کے ساته بھيجا اور انہيں افضل 

ياء و المرسلين قرار ديا، اگر پيغمبر اکرم (ص) مجه پر نفرين و مالمت کريں تو يقينی طور پر ميرے اجزائے بدن پراکندهاالنب
اور جدا ہوجائيں گے اور ميرے وجود کا کوئی اثر باقی نہيں رہے گا، جب يہ سنا تو پيغمبر (ص) کی طرف رخ کرکے نالہ 

فرمايا: ان ميں سے بيس افراد ميرے پاس ٓائيں اور ان ميں سے دس لوگوں کو و فرياد بلند کی تو پيغمبر رحمت (ص) نے 
کے پاس لے جاؤ، ان لوگوں کو رسول خدا (ص) کے پاس لے کر ٓائے تو ٓانحضرت نے ان بيس افراد سے  -حضرت علی 

کہ جس کی وجہ سے  فرمايا کہ: اپنی ٓانکھوں کو ايک دوسرے پر رکه کر کہو: اے خدا ! اس کی عظمت و جاللت کا واسطہ
نے  -ہميں اس ميں مبتال کيا ہميں صحت و عافيت عطا فرما؛ بحق محمد و علی و ٓال علی ، اس طرح حضرت امير المومنين 

ان دس لوگوں سے فرمايا تو (سب نے کہا) اور فوراً شفا ياب ہوئے اور وه تيس لوگ اپنے اہل خانہ کے ساته ايمان الئے۔ 
) (بہت سے اہل کتاب يہ ١ْ◌ (  بن ياسر کا يہود کے ساته مکالمے اور ان کے احتجاج کو ٓائہ کريمہبحار االنوار ميں عمار ا

  چاہتے ہيں کہ تمہيں بھی ايمان کے بعد کافر بناديں وه تم سے حسد رکھتے ہيں)۔
  کے ذيل ميں مفصل طور پر نقل کيا گيا ہے اس ميں سے بعض ہم خالصةً نقل کر رہے ہيں:

نگ احد ميں بہت زياده مصيبتوں ميں مبتال ہوئے تو چند دن بعد قوم يہود کے کچه لوگ عمار ابن ياسر جب مسلمان لوگ ج
اور حذيفہ ابن يمان کے پاس ٓائے اور کہا: کيا تم لوگوں نے نہيں ديکھا کہ احد کے دن کيسی مصيبت تم پر ٓائی ان کے دين 

ا: اب نہ ہم تمہارے ساته بيٹھيں گے اور نہ ہی تمہاری باتيں سے پلٹ جاؤ، حذيفہ نے يہ سنتے ہی ان پر لعنت کی اور کہ
سنيں گے،ہم اپنے دين اور جان کی حفاظت کے ليے تم سے فرار کريں گے۔ ليکن عمار ابن ياسر نے تمام استقامت کے ساته 

  ان کے ساته مکالمہ کيا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۶، ص  ٩١(۔ بحار االنوار، ج ١

فََر يَوَم احٍد يا مَعاِشر اليَھُوِد اِنَّ محّمداً (ص) َوَعَد اصحابَہُ الظَّفر يَوَم بَدٍر ان يَصبُِروا فََصبَُروا َوظَفَروا َوَوَعَدھُم الظَ “ اور کہا:
  يخالِفو غلبوايضاً اِن َصبَروا فَفََشلُوا َوخالفَوا فِل ٰل ِذَک اصابَھُم ما اَصابَھُم َولَو اَنَّھُم اطاُعوا فََصبَُروا َولَم 

اے گروه يہود! يقينا محمد نے اپنے اصحاب کو بدر کے دن فتح و ظفر کا وعده کيا تھا کہ اگر وه صبر کريں گے تو کامياب 
ہوں گے چنانچہ انہوں نے صبر کيا تو فالح و نجات پاگئے اور انہيں احد کے دن بھی فتح و ظفر کا وعده کيا تھا کہ اگر وه 

ہوں گے مگر انہوں نے صبر نہيں کيا تو شکست کھا گئے اور ان کی بات تسليم نہيں کی لٰہذا ان  صبر کريں گے تو کامياب
پر وه مصيبتيں ٓائيں جو ٓاچکی ہيں اگر وه ان کی اطاعت کرتے اور صبر کرتے اور مخالفت نہ کرتے تو غالب اور کامياب 

رض کيا: اے محمد! عمار کا دعوٰی ہے کہ اگر انہيں ہوتے، يہاں تک نقل کرتے ہيں کہ يہود رسول خدا کے پاس ٓائے اور ع
حکم ديں کہ وه ٓاسمان کو زمين پر لے ٓائيں اور زمين کو ٓاسمان پر لے جائيں تو وه ايسا کر دکھائيں گے سچ ہے تو ان سے 

  کہيں کہ اس پتھر کو جو يہاں پڑا ہوا ہے جسے دو سو افراد بھی حرکت نہيں دے سکتے عمار اسے ہال ديں۔
ٍد َوٓالِہ الطَّيبيَن قّونی “ ت رسول خدا (ص) نے فرمايا: اے عمار! ميری اطاعت کا اعتقاد رکھو اور کہو: حضر مَّ بِجاِه محمَّ اللھُّٰ

ل محمد (ص)يعنی اے خدا! محمد و آ ” ليُسھَِّل هللاّٰ َعلَيَک ما اََمَرَک بہ َکما َسھَّل َعلی کالِِب بن يُوَحنّا ُعبُوَر البَحر َعل ٰی متِن المآء
کی عظمت و جاللت کا واسطہ مجھے طاقت عطا کر کہ اس پتھر کا اٹھانا هللا ميرے ليے ٓاسان کردے جس طرح کالب بن 
يوحنا کے ليے دريا کے پانی سے عبور کرنا ٓاسان کيا تھا ہمارے اس توسل کے ذريعہ اس نے پتھر کو اپنے سر پر بلند 

ماں باپ ٓاپ پر قربان! يہ ميرے ليے اس خالل سے زياده ہلکا ہے جو ميں کرکے عرض کيا: اے رسول خدا (ص)! ميرے 
اپنے ہاته ميں اٹھائے رہوں۔ الخ بہت سے مقامات پر خود حضرت ولی عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کے مقدس نفس 

ت کے ذريعہ حاصل کيا، انشاءسے توسل اختيار کيا ان کو بارگاه خداوندی ميں شفيع قرار ديا اور اپنی تمام حاجتوں کو حضر
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هللا مناسب موقع پر اس کے متعلق چند مقام کی طرف ہم اشاره کريں گے۔

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ٣٣۔ برہان / ٢
  ۔ َوبُرْھاناً لَِمن تََکلََّم بِِہ (بولنے والوں کے ليے برہان ہے( ٣٣

بالخصوص خالفت اور ائمٔہ ہدی کی عزيز ترين کتاب اٰلہی ان لوگوں کے ليے جو اس سے احتجاج و استدالل پيش کريں 
  ١(  واليت عظمٰی کے باب ميں۔ هللا تبارک و تعالٰی نے فرمايا:

   ٢(  :و قال عّز من قائل
پہلی ٓايت کا ترجمہ: پيغمبر اکرم (ص) سے خطاب ہے کہ ٓاپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت (ايسی دليل و برہان 

ت کے ذريعہ دعوت ديں اور ان سے اس طريقہ سے بحث کريں جو بہترينکے ساته جو حق کو ثابت کرے) اور اچھی نصيح
طريقہ ہے کہ ٓاپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے سے (جو اسالم ہے) بہک گيا اور کون لوگ راه ہدايت 

  پانے والے ہيں۔
  ن انداز ہے عالوهدوسری ٓايت کا ترجمہ: اور اہل کتاب سے مناظره نہ کرو مگر اس انداز سے جو بہتري

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٢(۔ سورئہ نحل، ٓايت ١
  ۔ (  ۴۶(۔ سورئہ عنکبوت، ٓايت ٢

ان کے جو ان ميں سے ظالم ہيں اور يہ کہو کہ ہم اس پر ايمان الئے ہيں جو ہماری اور تمہاری دونوں کی طرف نازل ہوا 
  ب اسی کے اطاعت گزار ہيں۔ہے اور ہمارا اور تمہارا خدا ايک ہی ہے اور ہم س

(لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دو) سے تين  مفسر عظيم فيض کاشانی عليہ الرحمہ نے اپنی تفسير (صافی) ميں ٓائہ کريمہ
  قسم کا استفاده کيا اور ہر ايک کو ايک مخصوص گروه کے ليے بيان فرمايا ہے:

ذريعہ خدا کی طرف دعوت دو جو حق کو واضح اور روشن : ايسی باتوں اور منشوروں اور محکم و صحيح باتوں کے  ۔١
کرنے والی ہوں اور شبہات کو ختم کرنے والی ہوں، اس قسم کی دعوت لوگوں ميں سے خاص لوگوں سے مخصوص ہے 

  اور وه علماء اور دانشور افراد ہيں۔
تيں ہوں جو تمام لوگوں کے ايسے خطابات کے ذريعہ خدا کی طرف دعوت دو جو قانع کرنے والے اور نفع بخش عبار ۔٢

ليے مشکل نامانوس اور غير قابل فہم نہ ہو، اس صورت ميں نصيحت کو لوگ قبول کريں گے اور معنويت سے پُر ہوں گے۔ 
  يہ بھی عوام الناس سے مخصوص ہے۔

ری واضح مناظره اور جدال احسن کے ذريعہ يہ بھی ان لوگوں کے ليے ہے جو انکار کرنے والے اور دشمن ہيں، دوس ۔٣
تعبيريں يہ تينوں مذکوره طريقے حق کو قبول کرنے کے ليے لوگوں کی صالحيتوں اور فہم و ادراک پر مترتب ہيں: 

  خواص، عوام اور صاحبان عناد اور ہٹ دھرمی کرنے والے افراد۔
حامل ہيں  ليکن خواص: وه لوگ صاحبان نفوس نورانی اور عقلی حقائق کو درک کرنے کے ليے اور قوی صالحيتوں کے

نيز عالی اصولوں تک پہنچنے اور علم و يقين کے انس و محبت رکھنے ميں دوسروں سے زياده ہيں انہيں حکمت يعنی دليل 
  و برہان کے ساته دعوت دينی چاہيے۔

ليکن عوام الناس: ان لوگوں کے نفوس کثيف اور وہمی صالحيتوں کے مالک ہيں اور ان کی انسيت و محبت زياده تر 
ت سے ہے اور ان کے تعلقات اور رسوم و ٓاداب کی قدرت دليل و برہان قبول کرنے سے قاصر ہے اس کے باوجود محسوسا

  وه حق کے منکر بھی نہيں ہيں يہ ايسے لوگ ہيں کہ انہيں موعظٔہ حسنہ کے ساته دعوت دينی چاہيے۔
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باطل سے بحث و گفتگو کرتے ہيں تاکہ حق ليکن تيسرا گروه: يہ صاحبان عناد اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کا ہے جو ہميشہ
کو ختم کرديں اور ان کی سعی و کوشش يہ ہوتی ہے کہ خدا کے نور کو اپنی زبانوں اور نيتوں سے خاموش کرديں کہ ان 

کے نفوس ميں باطل ٓاراء نے غلبہ پيدا کرليا ہے اور ان کے خرافاتی مفاہيم ميں گزشتہ لوگوں کی تقليد رسوخ کرچکی ہے، 
ذا انہيں موعظہ و نصيحت فائده نہيں بخشتی اور اّدلہ و براہين کی رہنمائياں ان پر اثر انداز نہيں ہوتيں يہ ايسے گروه والے لہٰ 

ہيں کہ جن کے ساته جدال احسن کا حکم ديا گيا ہے۔ مولف کہتے ہيں: باوجوديکہ يہ مطلب دقت سے خالی نہيں ہے ليکن يہ 
کھتا کہ صرف ان تينوں گروہوں کو ان کے فہم و ادراک کی حالت کی مناسبت سے انہيں کہا جاسکتا ہے کہ يہ کليت نہيں ر

دعوت دينی چاہيے، بسا اوقات ايسا ہوتا ہے کہ خواص بھی موعظہ اور مجادلہ کی راه سے فائده اٹھاتے ہيں اور کبھی عوام 
  ہره مند ہوتے ہيں۔الناس جو اکثر و بيشتر عادات و رسوم سے مانوس ہوتے ہيں وه جدال احسن سے ب

تِکم َوال“۔  ١٧٢  َوفی الدر المنثور : اخرج اِبُن مَرَدويہ َعن اَبی لَيلی االَشعری اَنَّ َرُسوَل ّهللاٰ (ص) قاَل تمّسکوا بِطاَعِة ائمَّ
وا الی َسبيلہ بِالِحکِمة َوالمَوعظة الَحَسنَِة ، فََمن تُخالِفُوھُم فاِنَّ طاَعتھم طاَعة هللاِّٰ َوَمعصيَتُھُم َمعصية هللاِّٰ فَاِنَّ هللاّٰ اِنَّما بَعثَنی ادع

عِمَل بغير ٰلذک فَعليْہِ◌ ) لَعنة هللاِّٰ خالَفَنی فی ٰلِذک فَھَو ِمَن الھالِکيَن َوقَد بَرئت منہ ِذمَّةُ هللاّٰ َو ِذمَّةُ َرُسولِِہ َوَمن َولّی ِمن ٔامِرُکم َشيئاً فَ 
  ١(  ”َوالمالئِکِة َوالنَّاِس اجَمعيَن 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣۵، ص ۴(۔ الدر المنثور، ج ١

عالمہ سيوطی نے اپنی تفسير ميں نقل کيا ہے کہ ابن مردويہ نے ابو ليلی اشعری سے روايت کی ہے کہ رسول خدا (ص) 
و کيونکہ ان کی نے فرمايا: اپنے ائمہ اور پيشواؤں کی اطاعت سے تمسک اختيار کرو اور ان کی خالف ورزی نہ کر

اطاعت خدا کی اطاعت ہے ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، يقينا هللا تعالٰی نے مجه کو مبعوث کيا تاکہ هللا تعالٰی کے 
بندوں کو اس کے راستے کی طرف حکمت اور موعظٔہ حسنہ کے ساته دعوت دوں لٰہذا جو شخص بھی ميری اس امر ميں 

والوں ميں سے ہے يقينا خدا اور اس کا رسول ايسے شخص سے بری الذمہ ہے اور جو مخالفت کرے تو وه ہالک ہونے 
شخص بھی تمہارے امور ميں سے کسی چيز کو انجام دے تو وه اس کے عالوه عمل کرے ايسی صورت ميں خدا، مالئکہ 

  اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہو۔
  ٢” ( قاَل ) عليہ السالم بِالقرٓاِن  ) قاَل :١(  وفی تفسير القمی : فی قولہ تعالیٰ “۔  ١٧٣

تفسير قمی ميں حضرت نے فرمايا: مخالفين سے مجادلہ سے مراد يہ ہے کہ اچھے مطالب کے ساته جدال ہو يعنی وہی قرٓان 
فی الکافی عنہ باسناده عن ابی عمرو الزبيری عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فی ( “ ۔  ١٧۴کے ذريعے سے گفتگو کرنا ہے۔ 

  ۴” ( ) قال بِالقرٓاِن  ٣(  قولہ تعالٰی :
  -سے نقل کيا ہے کہ حضرت  -کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته امام جعفر صادق 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٢۵(۔ سورئہ نمل، ٓايت ١
  ۔ ( ٣٩٢، ص ١(۔ تفسير قمی، ج ٢
  ۔ ( ١٢۵(۔ سورئہ نمل، ٓايت ٣
  ۔ (  ١٣، ص ۵ج  ۔ اصول کافی،(۴

نے فرمايا: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصيحت کے ذريعہ دعوت ديں اور ان سے اس طريقے سے 
  بحث کريں جو بہترين طريقہ وه قرٓان کريم ہے۔ کيونکہ قرٓان مجيد کی سنت اور روش خدائے سبحان کا ادب ہے۔

حسن علی بن العکسری عليہما السالم ذکر عند الّصادق عليہ السالم الجدال فیوفی االحتجاج للطبرسی : قال ابو محّمد ال“۔  ١٧۵
 الّدين واّن رسول ٰهللاّ (ص) واالئمة عليہم السالم قد نھوا عنہ فقال الّصادق عليہ السالم لم ينہَ عنہ مطلقاً ولکنّہ نھی عن الجدال

فلجدال بالتّی ھی احسن قد قرنہ العلماء بالدين ( قد امربہ العلماء  عالیٰ )وقولہ ت١(  بغير التّی ھی احسن اما تسمعون قول ٰهللاّ تعالیٰ 
) فجعل علم الّصدق٢( :بالّدين ) والجدال بغير الّتی ھی احسن محّرم حّرمہ ّهللاٰ علی شيعتنا وکيف يحّرم ّهللاٰ الجدال جملة وھو يقول

احسن الٰی قولہ عليہ السالم ؤاّما الجدال با لتی ھی احسن وھو ما امر وااليمان بالبرھان وھل ئوتی بالبرھان اال بالجدال بالتّی ھی 
لْقَ◌هُ قَاَل َمن ّهللاٰ بہ نبيّہ ان يجادل بہ من جحد البعث بعد الموت واحيأوه لہ فقال ّهللاٰ لہ حاکياً عنہ < َوَضَرَب لَنَا َمثاَلً َونَِسَی خَ 

  ی الرّد عليہ < قُْل(يا محّمد ) يُحْيِ◌يہَا الَِّذیيُحْیِ◌ الْعِ◌ظَاَم َوِہَی َرِميٌم >وقال ّهللاٰ ف
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴۶(۔ سورئہ عنکبوت، ٓايت ١
  ۔ (  ١١١(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٢

ٍة َوہَُو بُِکلِّ َخلْقٍ◌ َعلِيٌم الَِّذی َجَعَل لَُکم ِمن الشََّجِر ااْلَٔخْضَ◌ِر نَاًرا > (  َل َمرَّ ) الٰی ٓاخر السورة فاراد ّهللاٰ من نبيہ (ص) ١ٔاَنَشٔاَہَا ٔاَوَّ
ةٍ  َل َمرَّ > افيعجز من ان يجادل المبطل الذی قال کيف يجوز ان يبعث ھذه العظام وھی رميم ، فقال ّهللاٰ < يُحْيِ◌يہَا الَِّذی ٔاَنَشٔاَہَا ٔاَوَّ

) ای اِذا کمن النّار الحارة فی الّشجر ٢(  ، ثّم قال ابتدٔاه ال من شیء ان يعيده بعد ان يبلی بل ابتدائہ بہ اصعب عندکم من اعادتہ
بِقَاِدٍر َعلَی  االخضر الّرطب ثّم يستخرجھا فعرفکم انّہ علٰی اعادة ما بلی اقدر ثّم قال < ٔاََولَيْسَ◌ الَِّذی َخلََق السََّماَواِت َوااْلَٔرْض◌َ 

) ای اذاکان خلق الّسموات واالرض اعظم وابعد فی اوھامکم وقدرکم ان ٣ ٔاَن يَخْلُ◌َق ِمثْلَ◌ہُم بَلَی َوہَُو الْخَ◌الَُّق الْعَ◌لِيُم >(
تقدروا عليہ من اعادة البالی فکيف جّوزتم من ّهللاٰ خلق ّهللاٰ ھذا االعجب عندکم واالصعب لديکم ولم تجّوزوا منہ ما ھو سھل عندکم

الّن فيھا قطع عذر الکافرين ال زالة شبھھم واّما الجدال بغير  من اعادة البالی قال الّصادق عليہ السالم فھذا الجدال بالّتی ھی احسن
التّی ھی احسن فان تجحد حقّاً ال يمکنک ان تفّرق بينہ وبين باطل من تجادلہ وانّما تدفعہ عن باطلہ بان تجحد الحّق ، فھذا ھو 

  ۴” ( المحّرم ألنّک مثلہ ، جحد ھو حقّاً ) وجحدت انت حقّاً 
  نے فرمايا: حضرت امام -حمة هللا عليہ نے نقل کيا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری احتجاج ميں طبرسی ر

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٧٨(۔ سورئہ يس، ٓايت ١
  ۔ ( ٧٩(۔ سورئہ يس، ٓايت ٢
  ۔ ( ٨١(۔ سورئہ يس، ٓايت ٣
  ۔  ۵٢٧، ص ( - ۔ تفسير امام حسن عسکری  ١۶٢، ص ۴۔ تفسير نور الثقلين، ج  ١۴، ص ١۔ احتجاج، ج (۴

کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول خدا (ص) نے دين ميں بحث و گفتگو اور مناظره سے منع فرمايا ہے تو  - صادق 
نے فرمايا: ايسا نہيں ہے بالکل نہيں منع کيا گيا ہے بلکہ اس سے جو بہتر نہ ہو مگر کيا تم نے هللا  -حضرت امام صادق 

ہ وه فرماتا ہے: اہل کتاب سے مجادلہ و مناظره نہ کرو مگر احسن اور بہتر طريقہ سے مزيد تعالٰی کا کالم نہيں سنا ہے ک
(اپنے پيغمبر سے) فرمايا: لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصيحت کے ذريعہ دعوت ديں اور 

سے مناظره کو هللا تعالٰی نے  ان سے اس طريقے سے بحث کريں جو بہترين طريقہ ہے، بحث و گفتگو اور عمده طريقہ
علمائے دين کے ساته متصل کيا ہے (يا هللا تعالٰی نے بہترين بحث و گفتگو کا علمائے دين کو حکم ديا ہے) اور وه بحث و 
گفتگو جو اس کے عالوه اچھے بيانات کے ذريعہ انجام نہ دی جائے اسے حرام قرار ديا ہے، هللا تعالٰی نے اسے ہمارے 

يے حرام فرمايا ہے کيسے ممکن ہے کہ مطلقاً بحث و گفتگو حرام ہو جب کہ هللا يہود و نصارٰی کے قول کے شيعوں کے ل
بارے ميں فرماتا ہے: وه کہتے ہيں کہ سوائے يہود و نصارٰی کے کوئی جنت ميں داخل نہيں ہوسکتا پھر هللا تعالٰی نے فرمايا:

اگر وه اپنے قول ميں سچے ہيں تو اپنے دعوٰی کی دليل پيش کريں۔ لٰہذا هللا يہ ان کی اميديں ہيں اے پيغمبر! ان سے کہہ ديں 
تعالٰی سے ان کے ايمان اور بات کی سچائی اور صحيح ہونے کا معيار جو وه يہ کہتے ہيں کہ يہود و نصارٰی کے عالوه 

ہونے پر يقين اور ثابت ايمان  کوئی جنت ميں نہيں جاسکتا وه برہان و دليل کو قرار ديا ہے (يعنی اگر تم بات کے سچی
رکھتے ہو کہ بہشت يہود و نصارٰی کے ليے منحصر ہے تو اپنی دليل لے ٓاؤ) متقن و محکم برہان ودليل صرف بحث و 

  گفتگو اور اچھی طرح مناظره کے ساته ہی ممکن ہے اور اس کے عالوه قابل قبول نہيں ہے۔
وع کو يعنی يہ کہ قرٓان مجيد اس شخص کے ليے جو اس کے يہ روايت مفصل ہے ہم صرف اپنی بحث سے مربوط موض

اپنے اس قول کے بعد مزيد -ذريعہ کالم کرے برہان قاطع ہے اس کی طرف اشاره کر رہے ہيں۔ حضرت امام حسن عسکری 
جسے  يہاں تک فرماتے ہيں (اما الجدال بالتی ھی احسن) ليکن بحث و گفتگو اور مناظره جو ايک راستہ سے ہو وه وہی ہے

خداوند متعال نے پيغمبر اکرم (ص) کو حکم ديا ہے کہ جو لوگ مرنے کے بعد بعث و نشور اور دوباره زنده ہونے کا انکار 
کرتے ہيں ان سے اس راه و روش سے بحث و گفتگو کريں خدائے سبحان نے خود ان کے قول کی حکايت بيان کی ہے۔ اور 

ت کو بھول گيا ہے کہتا ہے کہ ان بوسيده ہڈيوں کو کون زنده کرسکتا ہے تو ہمارے ليے َمثل بيان کرتا ہے اور اپنی خلق
خداوند متعال نے ان کے قول کی ترديد کی اور کہا: اے محمد! کہو کہ جس نے پہلی مرتبہ پيدا کيا ہے وہی زنده بھی کرے 

درخت سے ٓاگ پيدا کردی ہے تو  گا اور وه ہر مخلوق کو بہتر جاننے واال ہے وه خدا جس نے تمہارے ليے سرسبز و شاداب
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  ١تم اس سے ساری ٓاگ روشن کرتے رہے ہو ) (ٓاخر سوره تک) (
پھر هللا تعالٰی نے اپنے پيغمبر کے ليے اراده کيا کہ اس باطل پر رہنے والے (جو ابی ابن حضف ہے) سے بحث و گفتگو 

يده ہونے پر دوباره زنده اور مبعوث کرے تو هللا کريں کہ جس نے يہ کہا کہ يہ کيسے ممکن ہے کہ ان ہڈيوں کو ان کے بوس
تعالٰی نے فرمايا: (اے محمد!) کہو کہ: جس نے پہلی مرتبہ (جب وه کچه نہ تھا) پيدا کيا ہے وہی زنده بھی کرے گا لٰہذا کيا وه

ه ان کے پہلی عاجزہے کہ جس نے ابتدا ميں ناچيز شے سے انہيں خلق کيا ان کے بوسيده اور خاک ہوجانے کے بعد دوبار
حالت پر دوباره زنده واپس کردے؟ بلکہ ابتدا ميں تو وه کچه نہيں تھے اور ان کا خلق کرنا اور واپس کرنا تمہارے نزديک 
زياده مشکل اور دشوار تھا۔ پھر فرمايا: وه خدا جس نے تمہارے ليے سرسبز و شاداب درخت سے ٓاگ پيدا کردی ہے تو تم 

رہو؟ يعنی جب گرم ٓاگ کو سرسبز و شاداب درخت کے اندر مخفی رکھا پھر اسے باہر اليا اس سے ساری ٓاگ روشن کرتے 
اس سے تم لوگ استفاده کرتے ہو (حقيقت ميں) تمہيں پہچنوايا کہ وه اس بوسيده شے کو پلٹانے پر زياده قدرت رکھتا ہے۔ پھر

جيسا پيدا کرنے پر قدرت نہيں رکھتا يقينا قدرت رکھتا  فرمايا کہ: کيا وه پروردگار جس نے زمين و ٓاسمان کو پيدا کيا ہے اس
  ہے وه بہت زياده پيدا کرنے واال اور جاننے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ سوره ٰيس۔ ( ١

واال ہے۔ يعنی جب ٓاسمانوں اور زمينوں کا خلق کرنا تمہارے وہم و گمان ميں زياده بڑی شے اور بہت دور کی بات ہے اور 
رت ميں يہ نہيں ہے کہ بوسيده چيز کو پلٹا دو تو پھر تم کيسے هللا تعالٰی سے اپنے نزديک اس سے زياده عجيب تمہاری قد

اور سخت شے کا امکان رکھتے ہو ليکن تم لوگ اس سے اس بات کے واقع ہونے کا امکان نہيں رکھتے کہ جن بوسيده 
  چيزوں کا پلٹانا تمہارے لےے ٓاسان ہے؟

ے فرمايا: لٰہذا يہ بہترين بحث و گفتگو اور مناظره ہے يعنی يہ بحث و گفتگو کی روش بہترين اور ن -حضرت امام صادق 
خوبصورت ہے کيونکہ اس طرح کسی مناظره سے کافروں کے عذر کی راه ختم نہيں ہوجاتی ہے اور ان کے اعتراضات 

و جو اچھی طرح نہ ہو وه يہ ہے کہ تم حق کا بھی ختم ہوجاتے ہيں۔ ليکن غير بہترين بحث و گفتگو ، يعنی وه بحث و گفتگ
انکار کرو کہ تمہارے ليے حق و باطل کے درميان فرق پيدا کرنا ممکن ہو جس سے تم بحث و گفتگو کر رہے ہو سوائے اس

کے کہ تم صرف چاہتے ہو کہ مّد مقابل کے باطل کو دفع کرو، تو ايسی صورت ميں حق کے منکر ہوجاؤ گے لٰہذا يہ وہی 
بحث و گفتگو ہے، کيونکہ تم بھی اس جيسے ہوگئے چونکہ اس نے ايک حق کا انکار کيا اور تم نے بھی ايک دوسرے حرام

  حق کا انکار کيا ہے۔
مولف کہتے ہيں: ائمٔہ اطہار کی خالفت و امامت اور واليت کبرٰی کے اثبات اور احتجاج کے متعلق دو واقعہ کی طرف 

۔ حضرت رسول ٢رسول اکرم (ص) کا نصارائے نجران کے ساته مباہلہ کرنے کا واقعہ ۔ حضرت ١اشاره کيا جا رہا ہے : 
کی واليت و امامت کے بارے ميں لوگوں سے درخواست اور  -اکرم (ص) کا حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب 

  ١(  احتجاج کرنا۔ هللا تعالٰی نے فرمايا:
ئی کيونکہ عيسائيوں کے زعم ناقص ميں يہ بات طبيعت کے برخالف حضرت عيسٰی کی والدت باپ کے واسطہ کے بغير ہو

ميں فرماتا ہے: ، تعالٰی ان کی بات کی ترديد کرتے ہوئے سورئہ ٓال  ۶٠تھی لٰہذا کہنے لگے مسيح هللا کے بيٹے ہيں، تو هللا 
ونوں بغير باپ کے پيدا ہوئے) عيسٰی کی مثال هللا کے نزديک ٓادم جيسی ہے کہ (اس بات ميں کہ د ۵٩عمران کی ٓايت نمبر 

انہيں مٹی سے پيدا کيا اور پھر کہا: (ايک زنده بشر ) ہوجا اور وه ہوگيا حق (کلی طور پر) تمہارے پروردگار کی طرف سے
  ہے لٰہذا خبردار اب تمہارا شمار شک کرنے الوں ميں نہيں ہونا چاہيے۔

لم و يقين ٓاجانے کے بعد کہ عيسٰی بنده اور رسول ہے بحث و لٰہذا جو شخص (ترسايان) نصارٰی سے عيسٰی کے بارے ميں ع
گفتگو کرے تو ان سے کہہ ديجيے کہ ٓاؤ ہم لوگ اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو (اپنے نزديک 

ں اور پھر مباہلہ کريں والوں کو جو ٓاپ کے قائم مقام ہوں) اور اپنے اپنے نفسوں کو بالئيں اور خدا کی بارگاه ميں دعا کري
وفی تفسير القمی عن الّصادق عليہ السالم “۔  ١٧۶يعنی خدا کی بارگاه ميں دعا کريں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار ديں۔ 

اّن نصاری نجران لّما وفدوا علٰی رسول ّهللاٰ (ص) وکان سيّدھم االھتم والعاقب والّسيّد وحضرت صلواتھم فاقبلوا يضربون 
: دعوھم ، فلّما -صلوات ٰهللاّ عليہ وٓالہ  -وس وصلّوا فقال اصحاب رسول ّهللاٰ (ص) يا رسول ّهللاٰ (ص) ھذا فی مسجدک فقال بالنّاق

وق ئاکل فرغوا دنوا من رسول ّهللاٰ (ص) فقالوا الی ماتدعوا ؟ فقال الی شہادة ان ال الہ االَّ ّهللاٰ وانّی رسول ّهللاٰ واّن عيسٰی عبد مخل
  يحدث قالوا فمن ابوه نزل ويشرب
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶١(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ١

الوحی علی رسول ّهللاٰ (ص) فقال : قل لھم ما يقولون فی ٓادم ٔاکان عبداً مخلوقاً ئاکل ويشرب ويحدث وينکح؟ فسٔالھم النّبی (ص) 
فقال رسول ّهللاٰ (ص) فباھلونی ان کنت صادقاً انزلت اللعنة عليکم :اآليہ وقولہ فمن  فقالوا نعم ، قال فمن ابوه فبُھتوا ، فانزل ّهللاٰ 

 وان کنت کاذباً انزلْت علّی ، فقالوا:ا نصفت، فتواعدوا للمباھلة ، فلّما رجعوا لی منازلھم قال رٔوساء ھم الّسيد العاقب واالھتم ان
بٔاھل بيتہ خاّصة ، فال نباھلہ فانّہ ال يقدم الی اھل بيتة االّ وھو صادق ، فلّما اصحبوا باھلنا بقومہ باھلناه فانّہ ليس نبياً وان باھلنا 

 جأٓو ا الٰی رسول ّهللاٰ ومعہ اميرا لمٔومنين وفاطمة والحسن والحسين ، فقال النصارٰی من ٰھٔوالء فقيل لھم اّن ھذا ابن عّمہ ووصيہ
ہ فاطمة عليہا السالم ، وھذان ابنا ه الحسن والحسين عليہما السالم ففّرقوا وقالوا وختنہ علّی بن ابی طالب عليہ السالم وھذه ابنت

  ١”’ ( لرسول ٰهللاّ (ص) نعطيک ) الرضا فاعفنا من المباھلة فصالحھم رسول ّهللاٰ (ص) علی الجزية 
د رسول اکرم (ص) کے سے منقول ہے کہ نصارائے نجران ميں سے عيسائيوں کا ايک وف -تفسير قمی ميں امام جعفر صادق 

پاس مدينہ ٓايا يا جس کی قيادت، اہتم، عاتب، اور سيد کر رہے تھے۔ نبی اکرم (ص) سے مذہبی مسائل پر بحث کے دوران ان 
کی نماز کا وقت ٓايا تو انہوں نے مسجد نبوی ميں ہی اپنا ناقوس بجايا اور اپنے طريقہ سے نماز پڑھی۔ کچه صحابہ نے 

ا: يا رسول هللا! ان لوگوں کا يہ کام ٓاپ کی مسجد ميں (صحيح نہيں ہے) تو آنحضرت (ص) نے رسول اکرم (ص) سے کہ
  فرمايا: انہيں اپنی حالت پر

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٢٩، ص ٣، تفسير الميزان، ج  ٣۴٣، ص ١، تفسير صافی، ج  ١٠٣، ص ١(۔ تفسير قمی، ج ١

و انہوں نے نبی اکرم (ص) سے کہا کہ: ٓاپ کس بات کی دعوت ديتے ہيں؟ ٓاپ نے چھوڑ دو جب وه نماز سے فارغ ہوئے ت
فرمايا: ميں خدا کی توحيد اور اپنی نبوت کی دعوت ديتا ہوں اور يہ بھی کہتا ہوں کہ عيسٰی ابن مريم خدا کے ايک بندے تھے

  وه بھی دنيا ميں ره کر کھانا کھاتے ، پانی پيتے اور بول و براز کرتے تھے۔
عيسائی علماء نے دريافت کيا: آپ يہ بيان فرمائيں کہ حضرت عيسٰی کے والد کون تھے؟ اس وقت هللا نے يہ ٓائہ کريمہ نازل 

فرمائی: خدا کے ہاں عيسٰی کی وہی مثال ہے جو ٓادم کی ہے خدا نے اسے مٹی سے پيدا کيا۔ پھر اس سے کہا کہ ہوجا وه 
کو خدا کی مخلوق تسليم کرتے ہو اور اس کے ساته  -ہاکہ: کيا تم لوگ حضرت ٓادم ہوگيا۔ ٓانحضرت نے عيسائی علماء سے ک

  يہ بھی قبول کرتے ہو کہ وه کھانا کھاتے ، پانی پيتے اور بول و براز کيا کرتے تھے؟
  عيسائی علماء نے کہا: جی ہاں، وه ايسے ہی تھے۔

کا يہ سوال سن کر وه مبہوت اور حيرت زده ہوگئے اور ان  ٓانحضرت نے فرمايا: پھر بتاؤ ٓادم کے باپ کا کيا نام ہے؟ ٓاپ
سے اس کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ ٓاخر ميں هللا تعالٰی نے اپنے نبی پر يہ ٓايت نازل فرمائی: اب علم وبرہان ٓاجانے کے بعد 

بالئيں تم اپنے بيٹوں کو بھی اگر کوئی ٓاپ سے عيسٰی کے بارے ميں مباحثہ کرے تو ٓاپ کہہ ديں کہ ٓاؤ ہم اپنے بيٹوں کو 
بالؤ ہم اپنی عورتوں کو بالئيں اور تم اپنی عورتوں کو بالؤ ہم اپنے نفسوں کو بالئيں تم اپنے نفسوں کو بالؤ پھر مباہلہ کريں 

  اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار ديں۔
  ا وقت بتايا۔عيسائی علماء نے کہا: ہميں مباہلہ منظو رہے۔ پھر نبی اکرم (ص) نے انہيں مباہلہ ک

عيسائی علماء مسجد سے اٹه کر وہاں ٓائے جہاں ان کی رہائش کا انتظام کيا گيا تھا اور وہاں پہنچ کر ان کے قافلہ ساالر 
نے کہا: اگر محمد اپنی قوم کو لے کر ٓائے تو ہم اس سے مباہلہ کريں گے اور اس کی بددعا ہميں ” اہتم“اور ” عاتب” “سيد“

اور اگر وه اپنے مخصوص اہل خانہ کو لے کر ٓائے تو پھر ہم ان سے مباہلہ (کے ليے اپنا عذر پيش  کوئی نقصان نہ دے گی
کريں گے) نہيں کريں گے کيونکہ جب تک کسی شخص کو اپنی صداقت کا يقين نہ ہو اس وقت تک اپنے قريبی عزيز لے کر

اپنے ہمراه امير المومنين ، حضرت فاطمہ اور حسن و (اس اہم امر کا اقدام) مباہلہ نہيں کرتا۔ صبح ہوئی رسول اکرم (ص) 
حسين صلوات هللا عليہم کو لے کر برٓامد ہوئے جب نصارٰی کی نگاہيں ان لوگوں پر پڑيں تو لوگوں سے دريافت کيا کہ: يہ 

ہے اور يہ کون لوگ ہيں جنہيں محمد اپنے ہمراه ال رہے ہيں؟ لوگوں نے جواب دياکہ: ايک ان کی بيٹی ايک ان کا داماد 
  دونوں بچے ان کے بيٹے ہيں۔

يہ سن کر وه کانپ اٹھے اور وه دوڑتے ہوئے ٓانحضرت (ص) کے پاس ٓائے اور کہا کہ: يا رسول هللا (ص) ! ہم ٓاپ سے 
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معافی مانگتے ہيں ٓاپ ہميں بد دعا نہ ديں۔ ٓاپ جس طرح سے راضی ہوں ہم اسی طرح سے ٓاپ کو راضی کريں گے ہميں 
سے معاف فرمائيں تو رسول خدا (ص) نے جزيہ کی شرطوں پر ان سے مصالحت کرلی اس کے بعد وه اپنے مباہلہ کرنے 

  گھروں کی طرف چلے گئے۔
ليکن ٓانحضرت کا قسم دے کر اٰلہی واليت کبرٰی کے بارے ميں سوال اور بحث و گفتگو کرنے کا ہم ذکر کرتے ہيں تاکہ 

  وشنی عطا ہو انشاء هللا۔کے قلوب کو جال و ر -شيعوں اور محبان علی 
فی مسجد رسول ّهللاٰ (ص) فی خالفة عثمان  -صلوات ّهللاٰ عليہ  -ذکر سليم بن قيس ھاللی فی کتابہ قال رٔايت علياً “ ۔  ١٧٧

مثل وجماعة يتحّدثون ويتذاکرون العلم والفقہ ، فذکروا قريشاً وفضلھا وسوابقھا وہجرتھا وما قال رسول ّهللاٰ (ص) فيھا من الفضل
: (األئمة من قريش )وامثال ٰذلک وذکروا األنصار وفضلھا و سوابقھا ونصرتھا واما اثنی ّهللاٰ عليھم فی کتابہ وما قال رسول ّهللاٰ 
(ص) فيھم من الفضل وذکروا ما قال صلوات ّهللاٰ (ص) فی سعد بن معاذ وغسيل المالئکة وغيرھم لم يدعوا شيئاً من فضلھم الی 

صلوات ّهللاٰ  -القوم ، وٰذلک من بکرة الی حين الّزوال وعثمان فی داره ال يعلم شيئاً مّماھم فيہ وعلّی بن ابی طالب قولہ فٔاکثر 
ساکت ال ينطق واال حد من اھل بيت فاقبل القوم عليہ فقالوا يا ابا الحسن ما يمنعک ان تتکلّم ، فقال ما من الحيّين االّ وقد  -عليہ 

، فٔانا اسئلکم يا معشر قريش واألنصار بما اَعطاکم ّهللاٰ ھذا الفضل بانفسکم وعشائرکم واھل بيوتاتکم ام ذکر فضالً وقال حقاً 
يابغيرکم ؟ قالوا بل اعطانا ّهللاٰ ومّن بہ علينا بمحمد (ص) و عشيرتہ اٰل بانفسنا وعشائرنا وال باھل بيوتاتن قال عليہ السالم صدقتم 

م تعلمون اّن الذی نلتم من خير الّدنيا واآلخرة منّا اھل البيت خاّصة دون غيرھم واّن ابن عّمی معشر قريش واألنصار ، ٔالست
ر الف رسول ّهللاٰ (ص) قال انّی واھل بيتی کنّا نوراً يسعی بين يدی ّهللاٰ تعالٰی قبل ان يخلق ّهللاٰ عزوجّل ٓادم عليہ السالم باربعة عش

عليہ السالم وضع ذلک النّور فی صلبہ واھبطہ الی االرض ثم حملہ فی الّسفينة فی صلب نوح عليہ سنة فلّما خلق ّهللاٰ تعالٰی ٓادم 
 السالم ثّم قذف بہ فی النّار فی ُصلب ابراہيم عليہ السالم ثّم لم يزل ّهللاٰ عزوجل نقلنا من االصالب الکريمة الی االرحام الطّاہرة

من اآلباء واالمھات لم يلق واحد منھم عن سفاح قط فقال اھل الّسابقة والقدمة واھل  ومن االرحام الطّاھرة الٰی االصالب الکر يمة
بوق بدر واھل احد : نعم قد سمعنا من رسول ّهللاٰ (ص) ثّم قال انشدکم ّهللاٰ ٔاتعلمون اّن ّهللاٰ عزوجّل فضل فی کتابہ الّسابق علی المس

الی رسول ٰهللاّ (ص) احد من اھل االّمة ؟ قالوا اللّھّم ( نعم قال فانشدکم ّهللاٰ اتعلمون فی غير ٓاية وانّی لم يسبقنی الی ٰهللاّ عزوجّل و
لُوَن ِمن الْمُ◌ہَاِجِريَن َوااْلَٔنَصاِر>(  ابِقُوَن ااْلَٔوَّ   ١حيث نزلت > َوالسَّ

ا افضل انبيآء ّهللاٰ ورسلہ وعلی بن ابی طالب) سئل عنھا رسول ّهللاٰ (ص) فقال انزلھا ّهللاٰ تعالٰی ذکره فی االنبيآء واوصيآئھم فان٢( 
قال النّاس يا  ۵(  وحيث نزلت) ۴(  ) حيث نزلت٣(  وصی افضل االوصيآء ، قالوا اللھّم نعم قال فانشدکم ّهللاٰ ٔاتعلمون حيث نزلت

مھم والة امرھم ان يفسر لھم من رسول ّهللاٰ ٔاخاصة فی بعض المٔومنين ٔام عامة لجميعھم؟ فامر ّهللاٰ عزوجّل نبيّہ (ص) ان يعل
الوالية مافّسر لھم من صالتھم وزکاتھم وحجھم وينصبنی للنّاس بغدير خم، خطب (ص) فقال ايھا الناس اّن ّهللاٰ ارسلنی برسالة 

يّھا الناس ضاق بھا صدری وظننت ان النّاس مکّذ بی فاوعدنی البّلغھا او ليعذبنی ، ثّم امر فنودی بالّصالة جامعة ثم خطب فقال ا
-صلوات ٰهللاّ عليہ وٓالہ  -اتعلمون ان ّهللاٰ عزوجل موالی وانا مولی المٔومنين وانا اولٰی بھم من انفسھم قالوا: بلی يارسول ّهللاٰ ، قال 

  :قم يا علی فقمت فقال (ص) من کنت مواله فعلی مواله اللھم وال من وااله وعاد من عاداه
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠٠۔ سورئہ توبہ، ٓايت (١
  ۔ ( ١٠(۔ سورئہ واقعہ، ٓايت ٢
  ۔ ( ۵٩(۔ سورئہ نساء، آيت ٣
  ۔ ( ۵۵۔ سورئہ مائده، ٓايت (۴
  ۔ (  ١۶۔ سورئہ توبہ، ٓايت (۵

فٔانزل  فقام سلمان فقال يا رسول ّهللاٰ والء کماذا ؟ فقال (ص) والء کوالئی ، من کنت اولٰی بی من نفسہ فعلیٌّ اولٰی بہ من نفسہ
)فکبّر رسول ّهللاٰ (ص) وقال ّهللاٰ اکبر تمام نبوتی وتمام دين ّهللاٰ والية علی بعدی ، فقام ابو بکر و عمر فقاال : يا ١(  تعالٰی ذکره

صلوات  -رسول ّهللاٰ ھذه اآليات خاصة فی علی؟ قال (ص) بلی فيہ وفی اوصيآئی الٰی يوم القٰيمة ، قاال يا رسول ّهللاٰ اتمم لنا قال 
: علی اخی ووزيری ووارثی ووصيی وخليفتی فی اّمتی وولّی کّل مٔومن بعدی ثّم ابنی الحسن ثّم الحسين ثّم تسعة -ّهللاٰ عليہ وٓالہ 

من ولد ابنی الحسين واحد بعد واحد ، القرٓان معھم وھم مع القرٓان ، ال يفارقونہ وال يفارقھم حتٰیّ يردوا علّی الحوض فقالوا کلّھم 
للھّم نعم قد سمعنا ٰذلک وشھدنا کما قلت سواء ، وقال بعضھم قد حفظنا جّل ما قلت ولم يحفظ کلّہ وھٔوآلء الذين حفظوا اخيارنا ا

صدقتم ليس کّل الناّس يستوون فی الحفظ انشدکم ّهللاٰ عّزوجّل من حفظ ٰذلک من رسول ّهللاٰ -صلوات ّهللاٰ عليہ  -وافاضلنا فقال علی 
ام فاخبر بہ ، فقام زيد بن ارقم والبراء بن عازب وسلمان وابوذّر والمقداد وعّمار فقالوا: لقد حفظنا قول رسول ّهللاٰ (ص) لّما ق
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(ص) وھو قائم علی المنبر وانت الی جنبہ وھو يقول ايّھا النّاس ان ّهللا عزوجّل امرنی ان انصب لکم والقائم فيکم بعدی ووصيی 
عزوجّل علی المٔومنين فی کتابہ طاعتہ فقرنہ بطاعتہ وطاعتی وامرکم بواليتہ وانّی راجعت ربی خشية وخلفيتی والّذی فرض ّهللاٰ 

  طعن اھل النّفاق وتکذيبھم فاوعدنی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣(۔ سورئہ انعام، ٓايہ ١

بيّنتھا لکم ، والزکاة والّصوم والحج فبيّنتھا لکم و فّسرتھا  لتبليغھا اوليعّذبنی، يا ايّھا النّاس اّن ّهللاٰ امرکم فی کتابہ بالّصالة فقد
( قال) وألبنيہ بعده  -صلوات ٰهللاّ عليہ وٓالہ  - ؤامرکم بالوالية وانی اشھدکم انھا لھذا خاصة ، ووضع يده علی علّی بن ابی طالب 

ن حتّی يردوا علی حوضی ايّھا الناس قد بيّنت لکم ثّم لال وصيآء من بعدھم من ولدھم ، ال يفارقون القرٓان واليفارقھم القرآ 
مفزعکم بعدی وامامکم ووليّکم وھاديکم وھو اخی علّی بن ابی طالب وھو فيکم بمنزلتی فيکم فقلدوه دينکم واطيعوه فی جميع 

موھم وال تقّدموھم وال تخلفوا امورکم فاّن عنده جميع ما علّمنی ّهللاٰ من علمہ وحکمة فسلوه وتعلموا منہ ومن اوصيآئہ بعده وال تعلّ 
 عنھم فانّھم مع الحّق والحق معھم ال يزايلونہ واليزايلھم ثّم جلسو )قال سليم ) ثّم قال علی عليہ السالم ايھا الناس اتعلمون ان ّهللاٰ 

جْسَ◌ ٔاَہْلَ◌ الْبَ◌يْتِ◌ َويُطَہِّ    ١َرُکم تَطْہِ◌يًرا> ( انزل فی کتابہ < إِنََّما ) يُِريُد هللاُ لِيُذْهِ◌َب َعنْکُ◌م الرِّ
فجمعنی وفاطمة وابنی حسناً والحسين ثّم القی علينا کسآء وقال اللھّم ھوآلء اھل بيتی ولحمتی ئولمنی ما ئولمھم ويجرحنی ما 

انت علٰی خير -صلوات ٰهللاّ عليہ وٓالہ  -يجرحھم ، فاذھب عنھم الّرجس وطھرھم تطھيراً ، فقالت اّم سلمة وانا يا رسول ّهللاٰ ؟ فقال 
، انّما نزلت فّی وفی اخی علی بن ابی طالب وفی ابنی وفی تسعة من ولد ابنی الحسين خاصة ، ليس معنا فيھا احد غيرھم ، 

  فقالوکلّھم نشھد اّن اّم سلمة حّدثتنا بذلک فسٔالنا رسول ّهللاٰ (ص) فحّدثتنا اّم سلمة
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٣(۔ سورئہ احزاب، ٓايہ ١

اِدقِيَن>(  -صلوات ّهللاٰ عليہ  -ثم قال علی  ) فقال ١انشدکم ٰهللاّ ٔاتعلمون ان ٰهللاّ انزل < يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوُکونُوا َمَع الصَّ
المٔومنين امروا بذلک واّما الّصادقون فخاصة ألخی علی  سلمان يا رسول ّهللاٰ عاّمة ھذه ام خاصة ؟ قال (ص) اّما المٔامور فعامة

تبوک واوصيآئی من بعده الی يوم القٰيمة قالوا اللھم نعم ، قال عليہ السالم ٔانشدکم ٰهللاّ ٔاتعلمون انی قلت لرسول ٰهللاّ (ص) فی غزوة 
من موسٰی االّ انہ ال نبّی بعدی ، قالوا اللھّم نعم ، فقال  لم خلفتنی ؟ فقال انٔا المدينة ال يصلح االّبی اوبک وانت منّی بمنزلة ہارون

)الٰی اخر الّسورة فقام سلمان فقال يا رسول ّهللاٰ من ھٔوالء الذين ٢(  عليہ السالم انشدکم ّهللاٰ اتعلمون اّن ّهللاٰ انزل فی سورة الّحج
صلوات ٰهللاّ عليہ  -عليھم فی الدين من حرج ملّة ابراہيم ؟ قال  انعمت عليھم شھيدھم شھدٓاء علی النّاس الذين اجتباھم ّهللاٰ ولم يجعل

، فقال (ص) : ٔانا واخی علی-وٓالہ  واحد  �: عنی بذلک ثالثة عشر رجالً خاصة دون ھذه األمة ، قال سلمان بينھم لنا يا رسول ّهللاٰ
اّن رسول ّهللاٰ (ص) قام خطيباً ولم يخطب بعد ذلک ، فقال  عشر من ولدی ، قالوا اللھّم نعم ، فقال عليہ السالم انشدکم ّهللاٰ اتعلمون

ما لن ايّھا النّاس انّی تارک فيکم الثقلين کتاب ّهللاٰ وعترتی اھل بيتی فتمّسکوا بھما لن تضلّوا ، فاّن اللّطيف ٔاخبرنی وعھد الّی انّھ
سول ّهللاٰ ٔاکّل اھل بيتک؟ فقال ال وٰلکن اوصٰيآئی يفترقا حتّی يردا علّی الحوض ، فقام عمر بن الخطاب شبہ المغضب فقال يا ر

  منھم ، اّولھم اخی ووزيری ووارثی وخليفتی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١١٩(۔ سورئہ توبہ، ٓايہ ١
  ۔ ( ٧٧(۔ سورئہ حج، ٓايہ ٢

ن ولدی الحسين ، واحد بعد واحد، حتی يردوا فی اّمتی وولّی کّل مٔومن بعدی ، ھو اّولھم ثم ابنی الحسن ثّم ابنی الحسين ثّم تسعة م
علّی الحوض ، شھدٓاء ّهللاٰ فی ارضہ وحجتہ علٰی خلقہ وخّزان علمہ ومعادن حکمتہ ، من اطاعھم فقد اطاع ّهللاٰ من عصاھم فقد 

ترک شيئاً االّ ناشدھم ّهللاٰ فيہ  عصی ّهللاٰ فقالوا کلّھم نشھد اّن رسول ّهللاٰ (ص) قال ٰذلک ثّم تمادی بعلی عليہ السالم السئوال ، فما
  ١”’ ( وسٔالھم عنہ حتّی ٔاتی علٰی ٓاخر منا قبہ وما قال لہ رسول ّهللاٰ (ص) ) کثيراً ، کّل ذلک يصّدقونہ و يشھدون انّہ الحّق 

ميں کو حضرت عثمان کی خالفت کے زمانہ  -سليم ابن قيس ہاللی اپنی کتاب ميں نقل کرتے ہيں کہ ميں نے (حضرت)علی 
مسجد رسول هللا (ص) ميں ديکھا مہاجرين اور انصار کے ايک گروه کے افراد ايک دوسرے سے علم و فقہ کے بارے ميں 
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مذاکره کر رہے تھے پھر ان کی گفتگو کے دوران قريش کی ہجرت و فضيلت اور ان کے سابقے کے بارے ميں بھی بات 
مناقب کے بارے ميں فرمايا تھا جيسے يہ کہ: تمام ائمہ قريش  نکل ٓائی اور جو کچه رسول خدا (ص) نے ان کے فضائل و

سے ہيں اور اسی جيسے دوسرے فضائل۔ پھر انصار کے فضائل و مناقب ان کے سابقے اور نصرت و مدد کے بارے ميں 
دا (ص) نے گفتگو ہوئی نيز جو کچه هللا تعالٰی نے اپنی کتاب ميں ان کی تعريف ميں بيان فرمايا اسی طرح جو کچه رسول خ

ان کی فضيلت و منقبت کے بارے ميں ذکر کيا تھا گفتگو ہوئی اسی طرح پيغمبر اکرم (ص) کے اقوال سعد ابن معاذ کے حق 
ميں جو غسيل مالئکہ (حنظلہ ابن ابو عامر) تھے اور ان کے عالوه بھی دوسرے لوگوں کے فضائل ہيں سب کو بيان کيا پھر 

ا زياده گفتگو ہوئی) اور يہ سلسلہ صبح کی ابتدا سے زوال تک چلتا رہا اور عثمان اپنے لوگوں کی تعداد ميں اضافہ ہوا (ي
  گھر ميں تھے انہيں يہاں کے حاالت سے کچه

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴١۵، ص  ٣١۔ بحار االنوار، ج  ٢٠١(۔ کتاب سليم ابن قيس، ص ١

وش بيٹھے ہوئے تھے نہ خود گفتگو کر رہے تھے اور نہ ہی اہل بيت خام -خبر نہيں تھی اور (حضرت) علی ابن ابی طالب 
کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کيا: اے ابو  -ميں سے کوئی دوسرا شخص گفتگو کر رہا تھا۔ تو وه لوگ حضرت علی 

و منقبت ميں الحسن! ٓاپ کے ليے کون سی چيز مانع ہے جو گفتگو نہيں فرماتے؟ تو فرمايا: دونوں قبيلے والوں نے فضيلت 
سے سب ہی کچه بيان کيا اور حق بات کہی؛ لٰہذا اب اے گروه قريش و انصار! ميں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تمہيں يہ 

فضيلت کہاں سے هللا تعالٰی نے عطا کی ہے۔ يہ فضيلت تمہيں خودبخود حاصل ہوگئی ہے يا تمہارے قبيلہ و خاندان کی وجہ 
جہ سے ؟ سب نے کہا: بلکہ يہ فضيلت ہميں هللا نے عطا کی ہے حضرت محمد (ص) سے حاصل ہوئی ہے يا دوسروں کی و

 کے مقدس وجود اور ان کے قبيلہ کی برکت سے ہم پر احسان و کرم فرمايا ہے، نہ کہ ہمارے قبيلہ اور خاندان کی وجہ سے۔
جانتے کہ جو کچه تمہيندنيا و  حضرت نے فرمايا: اے گروه قريش و انصار تم لوگ سچ کہتے ہو، کيا تم اس بات کو نہيں

ٓاخرت کی بھالئی نصيب ہوئی ہے وه صرف ہم اہل بيت کی وجہ سے تھی نہ دوسروں کی وجہ سے اور يہ کہ ميرے پسر عم
رسول خدا (ص) نے فرمايا: يقينا ميں اور ميرے اہل بيت ايک نور کی شکل ميں بارگاه ايزدی کے سامنے رواں دواں تھے۔ 

کو پيدا کيا  -نے پيدا کرنے سے چوده ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ پھر اس وقت هللا تعالٰی نے ٓادم  -رت ٓادم هللا تعالٰی کو حض
کی صلب ميں رکه  -اور اس نور کو ٓادم کی صلب ميں وديعت کرديا ٓادم کو زمين پر اتارا پھر هللا تعالٰی نے اس نور کو نوح 

کی صلب ميں ڈال کر ٓاگ ميں پھينکا، هللا تعالٰی مسلسل اس نور کو اصالب  کر کشتی پر سوار کيا پھر اس نور کو ابراہيم
کريمہ سے ارحام مطہره کی طرف اليا اور امہات کے ذريعہ منتقل کرتا رہا ان ميں سے کسی بھی شخص کا دامن سفاح و 

ہاں ہم لوگوں نے اس حديث کو زنا سے کبھی بھی مس نہيں ہوا تھا، پھر تمام سابقين (اصحاب) اور اہل بدر وغيره نے کہا: 
  رسول خدا (ص) سے سنا تھا۔

پھر فرمايا: ميں تمہيں هللا تعالٰی کی قسم دے کر دريافت کرتا ہوں کيا تم جانتے ہو کہ هللا تعالٰی اپنی کتاب کی اکثر و بيشتر 
حاصل کی بہ نسبت ان  ٓايات ميں ان لوگوں کی فضيلت و برتری کا قائل ہوا ہے جنہوں نے اسالم قبول کرنے ميں سبقت

لوگوں کے جو بعد ميں اسالم الئے اور يہ کہ اس امت ميں هللا تعالٰی پر ايمان اور اس کے رسول کی تصديق کرنے ميں مجه 
  سے کسی شخص نے سبقت نہيں کی۔ ان لوگوں نے عرض کيا:ہاں خدا جانتا ہے۔

ٓائہ (والسابقون اال ّولون) نازل ہوئی تو رسول خدا (ص)  پھر فرمايا: ميں تمہيں خدا کی قسم دے کر دريافت کرتا ہوں کہ جب
سے اس کے بارے ميں سوال کيا گيا تھا کہ کس کے بارے ميں نازل ہوئی تو ٓانحضرت (ص) نے فرمايا تھا کہ : هللا نے اس 

سے افضل ہوں اور علی  ٓايت کو انبياء اور ان کے اوصيا کے حق ميں نازل کيا ہے لٰہذا ميں هللا کے تمام انبياء اور رسولوں
ميرے وصی ہيں اور تمام اوصياء سے افضل ہيں؟ لوگوں نے کہا: ہاں خدا جانتا ہے۔ فرمايا: ميں تمہيں هللا  -ابن ابی طالب 

نازل ہوئی تو لوگوننے اور جب ٓايۂ  اور ٓايۂ  تعالٰی کی قسم دے کر دريافت کرتا ہوں کہ کيا تم اس بات کو جانتے ہو کہ جب ٓايۂ 
ا: اے رسول خدا (ص) کيا يہ بعض مومنين سے مخصوص ہے يا عام ہے اور تمام مومنين شامل ہيں؟ تو هللا تعالٰی نے کہ

اپنے پيغمبر کو حکم ديا تاکہ انہيں ان کے والة امر يعنی صاحبان امر جو اولی بالنفس ہيں ان کا تعارف کرائيں لوگوں کے 
ور امور کی حقيقت کی تفسير کريں جس طرح ان لوگوں کو ان کی نماز ليے ان کی تفسير ووضاحت کريں ان کی واليت ا

زکٰوة اور حج کی کيفيت و شرائط سے ٓاگاه کيا تھا اور مجھے اپنی جانشينی کے ليے غدير خم ميں منصوب کيا تھا پھر رسول
کی وجہ سے ميرا سينہ تنگ خدا (ص) نے خطبہ پڑھا اور فرمايا: اے لوگو! هللا تعالٰی نے مجھے ايک پيغام بھيجا ہے جس 

ہوگيا ہے اور ميں يہ گمان کرتا ہوں کہ لوگ ميری تکذيب کريں گے اور يقين نہيں کريں گے لٰہذا مجھے نصيحت اور تہديد 
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  کی کہ اس رسالت کو پہنچا دوں اور اگر انجام نہ دوں تو مجه پر عذاب نازل کرے گا۔
ديں اس کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمايا: اے لوگو! کيا تم اس بات کو پھر حکم ديا لوگوں کو نماز جمعہ کے ليے ٓاوازيں 

جانتے ہو کہ هللا تعالٰی ميرا موال ہے اور ميں مومنين کا موال ہوں ميں ان ميں سے ان کی جان سے بھی زياده بہتر ہوں لوگوں
ہوجاؤ تو ميں کھڑا ہوگيا پھر  )کھڑے -ص) ! پھر رسول خدا نے فرمايا: اے علی ( ◌ْ )نے عرض کيا تھا:ہاں اے رسول خدا 

لوگوں سے فرمايا: جس جس کا ميں موال ہوں اس اس کے علی موال ہيں اے خدا! تو اس کو دوست رکه جو علی کو دوست 
  رکھے تو اس سے دشمنی رکه جو علی سے دشمنی رکھے۔

کيسی واليت ہے يعنی اس کا  پھر حضرت سلمان رضوان هللا عليہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور عرض کيا: يا رسول هللا! يہ
مقصد کيا ہے؟ تو ٓانحضرت نے فرمايا: علی کی واليت ميری واليت کی طرح ہے جس کی جان سے ميں افضل ہوں اس کی 

کو نازل فرمايا، پھر حضرت رسول اکرم (ص) نے تکبير کہی اور  جان سے علی افضل ہيں پھر هللا تعالٰی نے اس ٓايت
يا ہے اور نعمت کو تمام کرديا اور ميری رسالت اور ميرے بعد علی کی واليت پر راضی ہوگيافرمايا: اس نے دين مکمل کرد

اس وقت ابو بکر اور عمر دونوں اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور کہا: يا رسول هللا (ص)! يہ ٓايت خاص طور سے علی کے حق 
امت تک ہونے والے ميرے اوصياء کے حق ميں نازل ہوئی ہے؟ تو ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: ہاں علی کے حق ميں اور قي

ميں نازل ہوئی ہے حاضر ين نے عرض کيا: اے هللا کے رسول! ان حضرات کو ہم سے بيان کرديجيے يعنی مزيد وضاحت 
فرمائيں تو حضرت نے فرمايا: علی ميرے بھائی ميرے وارث ميرے وصی اور ميرے خليفہ ہيں اور ميرے بعد ميری امت 

کے نو فرزند ہوں گے قرٓان ان -ہوگا پھر حسين  -پھر حسين  -اور اولٰی بالنفس ہيں پھر ميرا بيٹا حسن  ميں ہر مومن کے ولی
حضرات کے ساته ہوگا اور وه حضرات قرٓان کے ساته ہوں گے نہ قرٓان ان سے جدا ہوگا اور نہ يہ قرٓان سے جدا ہوں گے 

  ٓاخر کار ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔
کہا: ہاں خدا جانتا ہے کہ ہم سب نے ان کلمات کو سنا اور اس بات پر شاہد ہيں جيسا کہ ٓاپ نے بغير کسی کمی  پھر سب نے

!) جو کچه ٓاپ نے فرمايا اس کا بيشتر حصہ ہميں ياد ہے ليکن تمام واقعہ ياد نہيں-بيشی کے فرمايا: بعض نے کہا: (اے علی 
قعہ ياد کر رکھا ہے ہمارے درميان بہترين اور بزرگ افراد ہيں۔ پھر ہے ليکن ان حضرات ميں سے جنہوں نے مکمل وا

  نے فرمايا کہ تم نے سچ کہا کہ تمام لوگوں کا حافظہ برابر نہيں ہے۔ -حضرت علی 
ميں تمہيں هللا تعالٰی کی قسم ديتا ہوں کہ جس شخص نے رسول خدا (ص) سے جو کچه سنا ہے اور اسے ياد ہے اٹھے اور 

د ابن ارقم، براء ابن عازب، سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار (رضوان هللا عليہم) اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور خبر دے پھر زي
کہا کہ: ہم گواہی ديتے ہيں کہ رسول خدا (ص) کی باتوں کو سنا اور ہميں ياد ہے ہم گواہی ديتے ہيں کہ ٓانحضرت (ص) منبر

ہلو ميں تھے کہ جب وه فرما رہے تھے کہ اے لوگو! يقينا هللا تعالٰی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور ٓاپ (اے علی) ان کے پ
نے مجھے حکم ديا ہے تاکہ ٓاپ کو امام اور رہنما منصوب کروں اور يہ کہ ميرے بعد ميرے امور کو تم انجام دو گے اور 

منين پر واجب و الزم جانا ميرے وصی و خليفہ اور جانشين ہو اور جو کچه خدائے بزرگ و برتر نے اپنی کتاب ميں تمام مو
ہے اپنی اطاعت و فرماں برداری کو ميری اطاعت و فرماں برداری کے ساته متصل کيا ہے اور تمہيں اس کی واليت کا حکم

  ديا ہے۔
اور ميں نے پروردگار کی طرف رجوع کيا اس خوف سے کہ اہل نفاق اور منافقين مجھے طعنہ ديں اور ميری تکذيب کريں 

نے تاکيد کی اور مجھے ڈرايا کہ ميں ضرور تبليغ کروں اور اگر نہيں کروں تو مجه پر عذاب کرے گا۔ اے پھر مجھے اس 
لوگو! هللا تعالٰی نے تمہيں اپنی کتاب ميں نماز پڑھنے کا حکم ديا ہے اور اس کی کيفيت و شرائط کو تم سے بيان فرمايا، اور 

اور خصوصيات کی تم سے وضاحت کی اور تمہيں واليت (علی) کا حکم زکٰوة ، روزه اور حج کا حکم ديا تو اس کی شرائط 
کے  -ديا ميں بھی تم کو اس بات پر گواه بناتا ہوں کہ واليت مخصوص ہے اور اپنے دست مبارک کو علی ابن ابی طالب 

و ان کی اوالد ) اور پھر ان کے ان کے اوصياء ج-و حسين  -(شانہ) پر رکھا اور اس کے بعد ان کے دونوں فرزند (حسن 
سے ہوں گے اور وه قرٓان سے جدا نہيں ہوں گے اور قرٓان بھی ان سے جدا نہ ہوگا يہاں تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پر 

  وارد ہوں۔
اے لوگو! يقينا ميں نے تم سے اپنے بعد تمہاری پناه گاه کو بيان کيا ہے اور تمہارے امام ولی اور ہادی کو اور وه ميرے 

ہيں اور وه تمہارے درميان ميری ہی طرح ہيں۔ لٰہذا اپنے دين کو ان سے ياد کرنا اور اپنے تمام  -ابی طالب بھائی علی ابن 
کاموں ميں ان کی اطاعت کرنا کيونکہ اس کے پاس وه سب کچه ہے جو هللا تعالٰی نے مجھے اپنا علم و حکمت تعليم فرمائی، 

کے بعد اس کے اوصياء سے ياد کرو اور انہيں تعليم نہيں دينا اور نہ لٰہذا اس سے سوال کرو اور اس سے ياد کرو اور اس 
ہی ان سے ٓاگے چلنا اور ان سے پيچھے بھی نہ رہنا کيونکہ وه سب حق کے ساته ہيں اور حق بھی ان کے ساته ہے نہ وه 

گئے (سليم (راوی)  لوگ حق سے کناره کش ہوں گے اور نہ ہی حق ان سے کناره کشی اختيار کرے گا اس کے بعد سب بيٹه
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اپنی کتاب ميں نازل  نے فرمايا: اے لوگو! کيا تمہيں معلوم ہے کہ هللا تعالٰی نے جب يہ آيت -کا بيان ہے(: پھر حضرت علی 
فرمائی تو اس وقت مجھے فاطمہ اور ميرے دونوں فرزندوں حسن و حسين کو جمع کيا تھا اور ہم پر اپنی چادر ڈال کر 

! يہ ميرے اہل بيت اور ميرے بدن کا ٹکڑا ہيں جس نے مجھے تکليف دی اس نے انہيں بھی تکليف فرمايا تھا: اے خدا 
پہنچائی اور جس نے مجھے مجروح کيا اس نے انہيں بھی مجروح کيا لٰہذا ان سے رجس اور ہر گندگی کو برطرف کر اور 

  ان کو پاک و پاکيزه رکه۔
ں (ان ميں داخل ہوں) تو رسول خدا (ص) نے فرمايا: تم خير پر ہو۔ يہ ٓايت پھر ام سلمہ نے عرض کيا: اے هللا کے رسول! مي

) اور ميرے دونوں فرزند حسن و حسين اور ميرے فرزند حسين کی -صرف ميرے اور ميرے بھائی علی ابن ابی طالب ( 
ہمارے ساته  اوالد ميں سے نو افراد کے حق ميں نازل ہوئی اور انہيں سے مخصوص ہے اس جہت سے کوئی بھی شخص

شريک نہيں ہے، سب نے کہا: ٓاپ گواہی ديتے ہيں کہ ام سلمہ نے ہم سب سے حديث بيان کی اور ہم نے رسول خدا (ص) 
سے سوال کيا اور ٓانحضرت (ص) نے ہم سے وه حديث بيان فرمائی جس طرح ام سلمہ نے حديث بيان کی تھی۔ پھر حضرت 

لٰی کی قسم دے کر دريافت کرتا ہوں کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ جب هللا تعالٰی نے نے فرمايا: ميں تمہيں اور هللا تعا -علی 
کو نازل فرمايا تھا تو حضرت سلمان نے عرض کيا تھا: اے هللا کے رسول! يہ ٓايت خاص ہے يا عام تو رسول خدا  اس ٓايت

خاص لوگ ہيں (ان ميں) ميرے بھائی اور ٓاپ  (ص) نے فرمايا تھا: جن کو حکم ديا گيا ہے وه عام مومنين ہيں ليکن صادقين
نے  -کے بعد ميرے قيامت تک ہونے والے اوصياء مراد ہيں ، تمام حاضر ين نے کہا: ہاں خدا جانتا ہے۔ حضرت علی 

کو  فرمايا: ميں تمہيں هللا تعالٰی کی قسم دے کر دريافت کرتا ہوں کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ جب هللا تعالٰی نے اس ٓايت
نازل فرمايا تھا تو حضرت سلمان نے عرض کيا تھا: اے هللا کے رسول ! يہ ٓايت خاص ہے يا عام تو ؟ تو رسول خدا (ص) 
نے فرمايا تھا: جن کو حکم ديا گيا ہے وه عام مومنين ہيں ليکن صادقين خاص لوگ ہيں (ان ميں) ميرے بھائی اور ٓاپ کے 

  اد ہيں، تمام حاضرين نے کہا: ہاں خدا جانتا ہے۔بعد ميرے قيامت تک ہونے والے اوصياء مر
نے فرمايا: ميں تمہيں خدا کی قسم دے کر دريافت کرتا ہوں کہ کيا تم اس بات کو جانتے ہو کہ غزوه تبوک  -حضرت علی 

ا کے موقع پر جب رسول خدا نے مجھے اپنا خليفہ مقرر فرمايا تھا تو ميں نے رسول خدا (ص) کی خدمت ميں عرض کيا تھ
کہ ٓاپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خليفہ مقرر کرتے ہيں تو رسول خدا نے فرمايا تھا: (اے علی !) مدينہ کی حالت ميری 
وجہ سے درست ره سکتی ہے يا تمہاری وجہ سے اور تمہيں مجه سے وه منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسی سے تھی 

تمہارے درميان صرف نبوت کا فرق ہے) لوگوں نے عرض کيا: خدا ليکن ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہوگا (يعنی ميرے اور 
نے فرمايا: ميں تمہيں هللا تعالٰی کی قسم دے کر دريافت کرتا ہوں کہ کيا تم اس بات  -کی قسم ! ہم جانتے ہيں۔ حضرت علی 
رسول خدا ! وه لوگ  ٓاخر تک نازل فرمائی تو حضرت سلمان اٹھے اور عرض کيا: اے کو جانتے ہو کہ: سورئہ حج کی ٓايت

کون ہيں جن پر ٓاپ گواه ہيناور وه لوگوں پر گواه ہيں جس طرح هللا تعالٰی نے ان لوگوں کو چن ليا ہے اور ان پر دين کے 
کی ملت ہيں؟ تو رسول خدا (ص) نے فرمايا: هللا تعالٰی نے  -معاملے ميں کوئی حرج مقرر نہيں کيا کہ لوگ حضرت ابراہيم 

يوں کو خاص طور سے مراد ليا ہے حضرت سلمان نے عرض کيا: اے هللا کے رسول! ان ٓادميوں کو ہم اس سے تيره ٓادم
سے بيان فرما ديجيے، تو ٓانحضرت نے فرمايا: ايک ميں ہوں اور ميرے بعد علی ہيں اور ميرے گياره فرزند ہيں۔ تمام 

  حاضرين نے کہا: ہاں خدا کی قسم ! ہم سب کو معلوم ہے۔
ے فرمايا: ميں تمہيں هللا کی قسم دے کر تم سے دريافت کرتا ہوں کيا تم اس بات کو جانتے ہو کہ رسول خدا ن -حضرت علی 

(ص) کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا اور ان کا ٓاخری خطبہ کہ جس کے بعد دوسرا خطبہ نہيں پڑھا اور فرمايا: اے لوگو! ميں 
يک کتاب خدا (قرٓان مجيد) اور دوسری ميری عترت جو ميرے اہل تم ميں دو گراں قدر چيزيں بطور امانت چھوڑ رہا ہوں ا

بيت ہيں ان دونوں کا دامن پکڑو تاکہ کبھی بھی گمراه نہ ہو کيونکہ مجھے خدائے لطيف و خبير (جو امور کے دقائق سے 
جدا نہيں  باخبر ہے) نے مجھے خبر دی ہے اور مجه سے وعده کيا ہے کہ وه دونوں (امانت) کبھی بھی ايک دوسرے سے

ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پر پہنچيں۔ پھر عمر ابن خطاب غضب ناک حالت ميں کھڑے ہوئے اور کہا: 
اے رسول خدا (ص)! کيا سب کے سب ٓاپ کے اہل بيت ہيں؟ تو ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: نہيں ان ميں ميرے اوصياء بھی 

طالب جو ميری امت ميں ميرے وزير و وارث اور خليفہ و جانشين ہيں اور  ہيں، ان ميں سے پہلے ميرے بھائی علی ابن ابی
) ان اوصياء ميں سے پہلے ان کے بعد ميرا فرزند حسن ہے، ان کے بعد ميرا -ميرے بعد ہر مومن کے ولی ہيں وه (علی 

وثر پر وارد ہوں يہ فرزند حسين ہے اور پھر اوالد حسين سے نو افراد يکے بعد ديگرے ہيں يہاں تک ميرے پاس حوض ک
لوگ تمام مخلوقات پر خدا کی زمين پر هللا تعالٰی کے شاہد اور حّجت ہيں اور علم حکمت اٰلہی کے خزانہ دار ہيں جو شخص 
بھی ان کی اطاعت کرے اس نے خدا کی اطاعت کی اور جو شخص ان کی نافرمانی کرے اس نے خدا کی نافرمانی کی، پھر

  ہيں کہ رسول خدا (ص) نے ان سب باتوں کو فرمايا تھا۔ سب نے کہا: ہم گواہی ديتے
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نے اپنے سواالت کو مسلسل بيان کيا اور کوئی چيز باقی نہيں گزاری مگر يہ کہ ان سے خدا کی قسم دے -پھر حضرت علی 
بہت  کر سوال کيا يہاں تک کہ اپنے ٓاخری فضائل و مناقب تک پہنچے جو کچه رسول خدا (ص) نے ان سے بيان کيا تھا

زياده ہے ان سب کی تصديق کی اور تمام حاضرين نے گواہی دی کہ يہ سب کچه برحق ہے۔ يہی دو مبارک حديث قرٓان مجيد
سے گفتگو اور احتجاج کے ذريعہ مناظره اور دشمن سے بحث و گفتگو کے باب ميں محکم ترين حّجت اور روشن ترين دليل

  و برہان کے اثبات کے ليے کافی ہے۔
  قرٓان اپنے ذريعے گفتگو کرنے والوں کے ليے قوی دليل وجس طرح 

  برہان کی حيثيت رکھتا ہے۔
  اسی طرح حضرت حّجت امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف عدل و انصاف کے ساته قائم ہيں۔
کے کالم سے باالتر ہے  کذلک الحجة القائم بالقسط والعدل امام زمان چونکہ ان کا کالم ، کالِم اٰلہی سے کمتر اور انسانوں

) ان کے کالم کا منتہی کالم اٰلہی ہے کی صراحت کی بنا پر پيغمبر اکرم (ص) ہوٰی و ہوس کی وجہ سے ١(  بلکہ ٓائہ کريمہ
  کالم نہيں کرتے مگر يہ کہ هللا تعالٰی کی جانب سے وحی ہوچکی ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣(۔ سورئہ نجم، ٓايت ١

مبر اکرم (ص) کا کالم، کالِم اٰلہی سے نشٔاة پاتا ہے اور ٓانحضرت (ص) کے اوصياء و جانشين تمام انبياء کے علوم يعنی پيغ
کے وارث ہيں بالخصوص ٓانحضرت کے علوم کے وارث ہيں لٰہذا ان کا کالم خواه احتجاجات کے مقامات ميں ہو خواه اور 

کالم پر ختم ہوتا ہے اور ٓانحضرت (ص) کا کالم، وحی اٰلہی پردوسرے موضوعات کے سلسلے ميں ہو ٓانحضرت (ص) کے 
منتہی ہوتا ہے۔ مولف کہتے ہيں: ائمٔہ اطہار عليہم السالم کے احتجاجات کے بارے ميں دو حديث کو ذکر کرکے اپنی بحث 

کی حيثيت رکھتے  ختم کرتے ہيں کيونکہ ان کے کلمات دشمنوں کی ہدايت اور ان کے جواب کے ليے ادلّہ و براہين قاطعہ
وفی الکافی مسنداً عن علی بن منصور قال قال لی ہشام بن الحکم کان بمصر زنديق تبلغہ عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم ”ہيں۔ 

م اشيآء فخرج الی المدينة ليناظره فلم يصادفہ بھا ، وقيل لہ : انّہ خارج بمّکة ، فخرج الٰی مکة ونحن مع ابی عبد ّهللاٰ عليہ السال
فصادفنا ونحن مع ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فی الطّواف وکان اسمہ عبد الملک وکنيتہ ابو عبد ّهللاٰ فضرب کتفہ کتف ابی عبد ّهللاٰ 
لہ  عليہ السالم، فقال لہ ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم ما اسمک ؟ فقال اسمی عبد الملک قال فما کنيتک ؟ قال کنيتی ابو عبد ّهللاٰ ، فقال

ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم فمن ھذا الملک الذی انت عبده ، امن ملوک االرض ام من ملوک السمآء ؟ واخبرنی عن ابنک عبد الہ 
السمآء ام عبد الہ األرض ؟ قل ما شئت تخصم قال ہشام بن الحکم فقلت للزنديق اما ترد عليہ ؟ قال فقبّح قولی ، فقال ابوعبد ّهللاٰ 

ا فرغت من الطّواف فٔاتنا فلّما فرغ ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم اتاه الّزنديق فقّعد بين يدی ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم ونحن عليہ السالم اذ
فما مجتمعون عنده فقال ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم للزنديق ٔاتعلم اّن لالرض تحتاً وفوقاً؟ قال نعم ؛ قال فدخلت تحتھا ؟ قال ال ، قال 

ما تحتھا؟ قال ال ادری ااّل انی اظّن ان ليس تحتھا شی ، فقال ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم فالظّّن عجز لما ال تستيقن ، ثّم قال  يدريک
ب ولمابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم افصعدت الّسمآء ؟ قال ال ، قال ٔافتدری ما فيھا ؟قال ال، قال عجباً لک لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغر

زل االرض ولم تصعد الّسمآء ولم تجز ھناک فتعرف ما خلفھن وانت جاحد بما فيھّن وھل يجحد عاقل ما ال يعرف ؟ قال الّزنديقتن
ما کلّمنی بھذا احد غيرک ، فقال ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم : فانت من ذلک فی شّک ، فعلہ ھو ولعلّہ ليس ھو ؟ فقال الزنديق ولعّل 

د ّهللاٰ عليہ السالم : ايّھا الّرجل ، ليس لمن ال يعلم ، حجة علٰی من يعلم وال حّجة للجاھل يا اخا اھل مصر تفھّم ذلک ، فقال ابو عب
اّل عنّی فانّا ال نشک فی ّهللاٰ ابداً ، اما تری الشمس والقمر والليل والنّھار يلجان فال يشتھان ويرجعان ؟ قد اضطّرا ليس لھما مکان ا

يقدران علٰی ان يذھبا فلم يرجعان؟ وان کانا غير مضطرين فلم ال يصير الليل نھاراً والنھار ليالً ؟ اضطّرا وّهللاٰ يا مکانھما فان کانا 
اخا اھل مصر الٰی دوامھما والّذی اضطّرھما احکم منھما واکبر ، فقال الّزنديق صدقت ، ثم قال ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم : يا اخا 

بون اليہ وتظنون انّہ الّدھر ان کان الدھر يذھب بھم لھم ال يردھم وان کان يردھم لم ال يذھب بھم ؟ القوم اھل مصر، ان الذی تذھ
مضطّرون يا اخا اھل مصر ، لم الّسمآء مرفوفة واالرض موضوعة ؟ لم ال يسقط الّسمآء علی االرض ؟ لم الينحدر االرض فوق 

قال الّزنديق امسکھما ّهللاٰ ربّھما وسيدھما ، قال فآمن الزنديق علی يدی ابی عبد  طباقھا ؟ وال يتماسکان وال يتماسک من عليھا ؟
من ّهللاٰ عليہ السالم، فقال لہ حمران: جلعت فداک ان ٓامنت الّزنادقة علٰی يدک فقد ٓامن الکفّار علی يدی ابيک ، فقال المٔومن الّذی آ 

تالمذتک ، فقال ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم يا ہشام بن الحکم خذه اليک وعلّمہ فعلّمہ علی يدی ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم : اجعلنی من 
  ١” ( ہشام ، فکان معلم اھل الّشام واھل مصر ) االيمان وحسنت طھارتہ حتّٰی رضی بھا ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم 

يت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجه سے ہشام کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته علی ابن منصور سے روا
کی کچه احاديث سنيں تھيں وه  -ابن حکم نے نقل کيا کہ: مصر ميں ايک زنديق (دہريہ) تھا کہ جس نے امام جعفر صادق 
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سے مناظره کرنے مدينہ ٓايا ليکن مالقات نہ ہوئی لوگوں نے اس سے کہا کہ حضرت مکہ تشريف لے گئے ہيں وه  - حضرت 
يا ہم طواف ميں حضرت کے ساته تھے اس زنديق کا نام عبد الملک تھا اور کنيت ابو عبدهللا تھی اس نے طواف کی مکہ آ 

نے اس سے دريافت فرمايا:تمہارا کيا نام ہے؟ جواب ديا:  -حالت ميں اپنے شانہ کو حضرت کے شانہ سے رگڑا تو حضرت 
مہاری کنيت کيا ہے؟ جواب ديا: ابو عبدهللا۔ حضرت نے فرمايا: يہ کون ميرا نام عبد الملک (بادشاه کا بنده ) ہے۔ فرمايا: ت

بادشاه ہے کہ جس کا تو بنده ہے يہ زمين کے بادشاہوں ميں سے ہے يا ٓاسمان کے؟ اور مجھے اپنے بيٹے کے بارے ميں 
جواب دے گا ملزم قرار پائے گا بھی بتا کہ وه ٓاسمان کے هللا کا بنده ہے يا زمين کے هللا کا؟ ان دونوں ميں سے جو بھی تو 

(وه خاموش رہا) ہشام کا بيان ہے کہ ميں نے اس دہريہ سے کہا: تو حضرت کی بات کا جواب کيوں نہيں ديتا؟ اس کو ميرا يہ
طواف  -نے فرمايا: جب ميں طواف سے فارغ ہوجاؤں تو ميرے پاس ٓانا۔ چنانچہ جب امام  -قول بر امعلوم ہوا۔ امام صادق 

ہوئے تو دہريہ ٓايا اور ٓاپ کے سامنے بيٹه گيا ہم سب حضرت کے پاس جمع تھے حضرت نے دہريہ سے دريافت  سے فارغ
  فرمايا: کيا تم جانتے ہو کہ زمين کے ليے تحت و فوق

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٢، ص ٣۔بحار االنوار، ج  ٧٣، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١

ت نے فرمايا: کيا تم زمين کے نيچے گئے ہو اس نے جواب ديا: نہيں، تو حضرت نے ہے؟ اس نے جواب ديا: ہاں ، حضر
فرمايا: پھر تمہيں کيا معلوم کہ زمين کے نيچے کيا ہے؟ اس نے کہا: جانتا تو نہيں ہوں ليکن ميں گمان کرتا ہوں کہ زمين 

زی اور درماندگی ہے کہ جس کے بارے نے فرمايا: گمان اس چيز کے بارے ميں عاج -کے نيچے کوئی چيز نہيں ہے۔ امام 
ميں تمہيں يقين نہ ہو، پھر دريافت فرمايا: کيا تم ٓاسمان کے اوپر گئے ہو؟ جواب ديا: نہيں ، دريافت کيا: کيا تم جانتے ہو اس 

ے اندر ميں کيا ہے؟ جواب ديا: نہيں ، تو فرمايا: کيسی عجيب بات ہے کہ تم نہ مشرق ميں گئے ہو نہ مغرب ميں، نہ زمين ک
گئے نہ ٓاسمان کے اوپر اور جب تم وہاں سے نہيں گزرے اور تم کو پتہ نہيں کہ کيا کيا وہاں پيدا کيا گيا ہے (وه نظم و تدبير 
جو صانع حکيم پر داللت کرتی ہے) تو اس صورت ميں ان چيزوں سے تمہارا انکار کيسا، کيا عقل مند انسان کے ليے جائز 

  ا اس سے انکار کردے۔ہے کہ جس چيز کو نہيں جانت
نے فرماياکہ اس معاملہ ميں تمہيں شک ہے  -دہريہ نے کہا: آپ کے عالوه کسی اور نے مجه سے ايسا کالم نہيں کيا، امام 

نے فرمايا: اے شخص! جو -کہ شايد ٓاسمان و زمين ميں کچه ہو يا نہ ہو؟ زنديق نے جواب ديا: شايد ہاں ايسا ہی ہے ، تو امام 
جانتا وه جاننے والے پر حّجت تمام نہيں کرتا جاہل کے ليے تو حّجت ہی نہيں، اے مصری بھائی! مجه سے سنو کوئی نہيں 

اور سمجھو ہم کبھی بھی هللا کے بارے ميں شک نہيں کرتے۔ کيا تم سورج ، چاند اور رات و دن کو نہيں ديکھتے کہ وه ٓاتے 
تی۔ وه جاتے ہيں اور پھر پلٹ ٓاتے يہی يہ ان کی اضطراری حالت ہے جاتے ہيں۔ ان کی مقرره حالت ميں کوئی خطا نہيں ہو

جو ان کی معين جگہ ہے اس سے ہٹ نہيں سکتے۔ انہيں اس پرقدرت نہيں کہ جاکر واپس نہ ٓائيں۔ اگر غير مضطر ہوتے تو 
ی حالت ميں مضطر ہيں رات دن نہ بنتی اور دن رات ميں نہ بدلتا؟ اے مصری بھائی! خدا کی قسم! يہ دونوں ہميشہ سے اپن

-اور جس نے انہيں مضطر بنايا ہے وه ان سے زياده طاقت ور اور بڑا حاکم ہے۔ زنديق نے کہا: ٓاپ نے سچ فرمايا: پھر امام 
نے فرمايا: اے مصری بھائی ! لوگ جس طرف جا رہے ہيں اور گمان کرتے ہيں کہ وه دہر ہے اگر دہر ان لوگوں کو لے 

لوٹاتا کيوں نہيں؟ اور اگر لوٹاتا ہے تو پھر وه ان کی طرف لے کيوں نہيں جاتا؟ اے مصری بھائی!  جاتا ہے تو پھر ان کو
لوگ مضطر ہيں کيوں ٓاسمان کو بلند کيا اور زمين کو بچھايا؟ ٓاسمان زمين پر کيوں نہيں گر پڑتا؟ اور زمين اپنے طبقات کو 

ی اور جو لوگ اس کے اوپر ہےں ٓاپس ميں متصل نہيں ہوتے؟ لے کر دھنس کيوں نہيں جاتی اورٓاسمان سے بھی متصل ہوت
کے ذريعہ ايمان اليا اور کہا: وه خدا جو زمين و ٓاسمان کا پروردگار اور سرپرست ہے اس کو سنبھالے ہوئے  -وه دہريہ امام 

الئے اور کفار ٓاپ کے ہے، حمران جو مجلس ميں موجود تھے کہا: ميں آپ پر فدا ہوں زنادقہ و دہريے ٓاپ کے ذريعے ايمان
نے  -پدر بزرگوار کے وسيلہ سے۔ پھر اس نئے مومن نے عرض کيا: مجھے ٓاپ اپنے شاگردوں ميں سے قرار ديں، امام 

ہشام سے فرمايا: ان کو اپنے ساته رکھو اور انہيں تعليم دو، ہشام جنہوں نے اہل شام اور مصر کو ايمان کی تعليم دی اسے 
  خوش حال ہوئے۔ -کا عقيده پاکيزه ہوجائے اور امام صادق  بھی تعليم دی تاکہ اس

کے ذريعہ ايمان النے کے  -کی ضمير شايد نئے مومن کی طرف پلٹے گی، يعنی امام جعفر صادق ” کان“مولف کہتے ہيں: 
کہتے ہيں: حضرت  بعد اپنے مکان پر گيا اور اہل شام و مصر کا معلم ہوا اور ان لوگوں کو ايمان کی تلقين و تعليم دی۔ مولف

نے ايک دہريہ اور خدا کی معرفت نہ رکھنے والے کے ساته مناظره کی روش ميں ابتدا ہی سے اسے  -امام جعفر صادق 
۔ امام ١کيسے ملزم قرار ديا اور اسے توحيد اور ايمان کی طرف الئے اس ميں چند نکات معلوم ہوتے ہيں جو قابل ذکر ہيں: 
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کی طاقت جو پہلے سے اس تک پہنچ چکی تھی اس کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ ان کے  کے جّذاب مطالب - جعفر صادق 
کے ساته  - اثر کی وجہ سے جو واليت کی کرن اس کے ضمير پر چمکی تھی جو اس بات کا سبب ہوئی کہ اسے حضرت 

  مناظره کرنے کے ليے مدينہ تک کھينچ کر الئی۔
ہی سياست جو طواف کے وقت اس نے اپنے شانہ کو حضرت کے شانہ سے ماليا کا حلم اور بردباری نيز ان کی الٰ  -۔ امام ٢

نے کسی چوں چرا اور عکس العمل کے بغير اس کا نام اور کنيت دريافت فرمائی اور اس نے جواب ديا: ميرا  -تو حضرت 
نے فرمايا: يہ کون بادشاه ہے جس نام عبد الملک (باد شاه کا بنده) ہے ميری کنيت ابو عبد هللا (بندٔه خدا کا باپ) ہے حضرت 

کا تو بنده ہے يہ زمين کے بادشاہوں ميں سے ہے يا ٓاسمان کے؟ اور مجھے اپنے بيٹے کے بارے ميں بھی بتا کہ وه آسمان 
اس طرح بحث ميں وارد ہوئے کہ اس کو چاروں طرف سے اپنی گفتگو  -کے هللا کا بنده ہے يا زمين کے هللا کا؟ امام صادق 

۔ حضر ت کا طريقہ و طرز ٣ر ميں لے ليا تو پھر حضرت نے فرمايا: تم جو بھی جواب دو ملزم قرار پاؤ گے۔ کے حصا
  استدالل بہت سبق ٓاموز روشن اور متعين و لطيف ہے۔

اور ہر دانشور کے ليے جو چاہتا ہے کہ اصول و اعتقادات يا ہرموضوع ميں اپنے دشمن سے بحث و گفتگو اور مناظره 
) کو بہ نحو اتم و اکمل اپنے پُر مغز اور دل نشين کلمات سے مجسم فرمايا اور ١(  تعريف ہے، کيوں کہ مصداقکرے قابل 

معاشرتی ٓاداب کی رعايت کے ساته ايک دہريہ اور خدا کی معرفت نہ رکھنے والے اور خدا پرستوں سے بيزار انسان کی 
مصری بھائی سے خطاب کرتے ہيں اور کبھی بھی اپنی زبان دلجوئی کرتے ہوئے اپنے استدالل کے ہر جملے ميں اس کو 

پر نازيبا اور سخت بات نہيں التے، لٰہذا حضرت کے دست پُر برکت پر اسالم و ايمان کے درجہ پر فائز ہوا اور امام کے 
  کی تعليم دی۔ حکم سے ہشام ابن حکم کے زير تعليم قرار پايا اور خود اہل شام و مصر کا استاد بن گيا اور انہيں ايمان

وفيہ عن عبد االعلٰی مولی ٓال سام عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال: اّن يھودياً يقال لہ سبخت جآء الٰی رسول ّهللاٰ (ص) ، “۔  ١٧٨
  فقال : يا رسول ّهللاٰ جئت

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٢۵(۔ سورئہ نمل، ٓايت ١

ا اسئلک عنہ واالّ رجعت قال (ص) : سل عّما شئت قال: اين ربّک ؟ قال: ھو فی کّل مکان اسٔالک عن ربّک فان انت اجبتنی عمّ 
ليس فی شیء من المکان المحدود قال: وکيف ھو ؟ قال (ص) : وکيف اصف ربّی بالکيف والکيف مخلوق وّهللاٰ ال يوصف بخلقہ 

؟ قال: فما بقی حولہ حجر وال غير ذلک اال تکلم بلسان عربی مبين : يا سبخت انہ رسول ّهللاٰ فقال  قال : فمن اين يعلم انک نبی ّهللاٰ
کافی ميں کلينی عليہ  ١” ( سبخت : ما رٔايت کاليوم امراً ابين من ھذا، ) ثم قال : اشھد ان ال الہ االّ ٰهللاّ انت وانّک رسول ٰهللاّ 

نے  -کہ اس کا بيان ہے کہ امام جعفر صادق الرحمہ نے اپنی سند کے ساته عبد االعلی موالئے آل سام سے نقل کيا ہے 
فرمايا: ايک يہودی سبخت نامی حضرت رسول خدا (ص) کی خدمت ميں ٓايا اور عرض کيا: اے رسول خدا (ص)! ميں اس 

ليے حاضر ہوا تاکہ ٓاپ سے ٓاپ کے پروردگار کے بارے ميں سوال کروں اگر ٓاپ نے ميرے سوال کا جواب ديا تو قبول 
واپس چال جاؤں گا ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: جو چاہو پوچه لو، اس نے دريافت کيا: ميں اپنے رب کی  کروں گا ورنہ

کيفيت کيوں کر بتاؤں کيفيت تو اس کی مخلوق ہے اور مخلوق کے وصف سے اس کی تعريف و توصيف نہيں ہوسکتی 
اس وصف کی حامل نہيں ہے اس(کيوں کہ ہر چيز کی تعريف و توصيف خود اسی سے مخصوص ہے اور دوسری شے جو 

ليے اس کی تعريف و توصيف نہيں کی جاسکتی) اس نے دريافت کيا: پھر کيسے معلوم ہوگا کہ ٓاپ هللا کے نبی ہيں؟ جيسے 
ہی يہ کہا توکوئی پتھر يا اور بھی دوسری چيزيں ان کے اطراف ميں ايسی نہيں تھيں جس نے صاف اور فصيح عربی ميں 

خت! يہ هللا کے رسول ہيں۔ يہ سن کر سبخت نے کہا: ميں نے آج سے زياده اس معاملہ ميں واضح مطلب يہ نہ کہا ہو: اے سب
  نہيں ديکھا پھر کہا: ميں

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨۴، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١

وفی االحتجاج : اّن بعض األحبار “۔  ١٧٩گواہی ديتا ہوں کہ هللا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے اور ٓاپ هللا کے رسول ہيں۔ 
نی عن جاء الٰی ابی بکر ، فقال لہ: انت خليفة نبی ھذه االّمة ؟ فقال: نعم قال:فانّا نجد فی التوراة اّن خلفاء االنبياء اعلم اممھم فخبّر

دّی : فٔاری االرض خالية منہ واراه ّهللاٰ اين ھو ٔافی الّسماء ھو ام فی األرض ؟ فقال لہ ابو بکر: فی الّسمآء علی العرش قال اليھو
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  علی ھذا القول فی مکان دون مکان ، فقال ابو بکر : ھذا الکالم الّزنادقة اعزب عنّی واال قتلتک
فولّی الرجل متعجباً يستھزی باالسالم فاستقبلہ امير المومنين عليہ السالم فقال لہ : يا يھودی قد عرفت ما سئلت عنہ وما اجبت بہ 

اّن ّهللاٰ عّزوجّل اين األين فال اين لہ وجّل ان يحويہ مکان وھو فی کّل مکان بغير مماّسة وال مجاورة يحيط بھا علماً بما  وانّا نقول
فيھا وال يخلو شی من تدبيره تعالٰی وانّی مخبرک بما جآء فی کتاب من کتبکم يصّدق ما ذکرتة لک فان عرفتہ ٔاتومن بہ قال 

  اليھودی : نعم
م تجدون فی بعض کتبکم اّن موسٰی بن عمران کان ذات يوم جالساً اذ جائہ ملک من المشرق ، فقال لہ : من اين جئت ؟ قال: الست

: قال : من عند ّهللاٰ وجآئہ ملک ٓاخر من المغرب ، فقال لہ : من اين جئت فقال من عند ّهللاٰ ثم جآئہ ملک، فقال : من اين جئت فقال 
ابعة من عند ّهللاٰ عّزوجّل وجآء ملک ٓاخر، قال : قد جئتک من االرض الّسابعة الّسفلی من عند ّهللاٰ عّزوجّلقد جئتک من الّسمآء السّ 

  فقال موسٰی عليہ السالم سبحان من ال يخلو منہ مکان واليکون الٰی مکان اقرب من مکان
  ) ” ١ن استولٰی عليہ )فقال اليھودی : اشھد اّن ھذا ھو الحّق المبين وانّک احّق بمقام نبيّک ممّ 

عالمہ طبرسی رحمة هللا عليہ نے اپنی کتاب احتجاج ميں نقل کيا ہے کہ: يہوديوں کے علماء ميں سے ايک عالم ابوبکر کے 
پاس ٓايا اور کہنے لگا: کيا ٓاپ اس امت کے نبی کے خليفہ ہيں؟ جواب ديا: جی ہاں ، تو وه کہنے لگا کہ ہم نے توريت ميں يہ 

يکھا ہے کہ انبياء کے خلفاء ان کی امتوں سے زياده عالم ہوتے ہيں تو مجھے هللا کے بارے ميں خبر ديں کہ وه لکھا ہوا د
کہاں ہے وه ٓاسمان ميں ہے يا زمين ميں؟ ابوبکر نے جواب ديا: وه ٓاسمان ميں عرش پر ہے تو يہودی نے کہا: تو ميں سمجھتا

ل کی بنا پر ميں سمجھتا ہوں کہ وه ايک مکان ميں ہے نہ کہ دوسرے ميں ہوں کہ پھر زمين تو اس سے خالی ہے اور اس قو
تو ابوبکر اس سے کہنے لگے کہ: يہ زنديقوں (دہريوں) کی گفتگو ہے مجه سے دور ہوجاؤ ورنہ ميں تجھے قتل کردوں گا۔ 

ئے واپس ہو ہی رہا تھاکہ اسیپھر وه عالم تعجب کرتے ہوئے واپس ہوا اور اسالم (خليفہ کے علم و کردار) کا مذاق اڑاتے ہو
اس تک پہنچے اور فرمايا: اے يہودی! مجھے معلوم ہوا ہے جو تونے سوال کيا اور جو تجھے  -اثنا ميں امير المومنين 

جواب مال اور ہم تو کہتے ہيں کہ خدا نے اين کو اين کيا ہے (يعنی کہاں کو کہاں کيا ہے) اس ليے کوئی اين نہيں ہے اور وه 
ند و برتر ہے کہ کوئی مکان اس کو گھيرلے اور وه ہر مکان ميں ہے بغير اس سے مس ہونے اور بغير اس ميں اس سے بل

پناه لينے کے اس کا علم محيط ہے اس کو جو اس ميں ہے جگہوں ميں سے کوئی جگہ اس کی تدبير سے خالی نہيں اور ميں 
يک کتاب ميں ذکر ہوئی ہے اور وه ميری اس بات کی تصديق تجه کو اس چيز کی خبر ديتا ہوں جو تمہاری کتابوں ميں سے ا

  کرتی ہے جو ميں نے تجه سے بيان کی ہے اگر تم اس کو جان لو تو کيا تم اس پر ايمان لے ٓاؤ گے؟ جواب ديا: جی ہاں!
انک ان کےايک دن بيٹھے ہوئے تھے کہ اچ -حضرت نے فرمايا: تم اپنی بعض کتابوں ميں نہيں پاتے کہ موسی ابن عمرا ن 

  پاس مشرق کی طرف سے ايک فرشتہ ٓايا تو جناب موسٰی نے اس سے دريافت کيا :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٠٩، ص ٣۔ بحار االنوار، ج  ٢١٣، ص ١(۔ احتجاج، ج ١

ٓاپ نے پوچھا:  کہاں سے ٓارہے ہو؟ تو اس نے جواب ديا: هللا کے پاس سے، پھر ٓاپ کے پاس مغرب سے ايک فرشتہ ٓايا، تو
کہاں سے ٓارہے ہو؟ اس نے بھی يہی جواب ديا کہ هللا کے پاس سے، پھر ان کے پاس ايک اور فرشتہ ٓايا تو ٓاپ نے دريافت 
کيا: کہاں سے ٓانا ہوا؟ اس نے بھی يہی جواب ديا کہ هللا کے پاس سے، پھر ان کے پاس ايک اور فرشتہ ٓايا تو اس نے جواب 

سے خدائے بزرگ و برتر کے پاس سے ٓارہا ہوں ، پھر ان کے پاس ايک اور فرشتہ ٓايا تو اس نے کہا کہ ديا: ساتويں ٓاسمان 
ميں زمين کے ساتويں طبقے سے هللا کے پاس سے ٓارہا ہوں تو جناب موسٰی نے عرض کيا: وه ذات منزه ہے کہ جس سے 

ياده قريب نہيں ہے يہ سن کر يہودی کہنے لگا: کوئی مکان خالی نہيں اور جو ايک مکان کی بہ نسبت دوسرے مکان سے ز
ميں اس بات کی گواہی ديتا ہوں کہ يہ حق واضح وٓاشکار ہے اور ٓاپ مقام منصب نيابت نبی کے زياده حق دار ہيں بہ نسبت 

دی کے اس کے جو اس پر غلبہ کرکے بيٹھا ہوا ہے۔ مولف کہتے ہيں: جس طرح قرٓان مجيد کی ٓايات حّجت قاطعہ ہيں ائمٔہ ہ
ُگہر بار کلمات بھی حّجت قاطعہ اور براہين واضحہ ہيں جو راه حق سے گمراه ہوجانے والوں کو شاہراِه ہدايت پر گامزن 

 کرکے نجات بخشتے ہيں۔
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  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ٣۴۔ شاہد / ٢
  ۔ و شاھدا لمن خاصم بہ (اور مناظره کرنے والوں کے ليے شاہد ہے( ٣۴

استدالل کرتے ہيں اور دشمن سے قرٓان کريم شاہد، دليل و رہنما اور ره گشا ہے ان لوگوں کے ليے محکم ہے جو اس سے 
  مناظره کرنے والوں کے ليے گواه ہے۔

و فی ثوا ب االعٰمال : باسناده عن منھال القصاب عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال : من قرء القرٓان وھو شاب مٔومن اختلط ”
عنہ يوم القٰيمة ويقول : يا رّب اّن کّل عامل قد اصاب  القرٓان بلحمہ ودمہ وجعلہ ّهللاٰ مع الّسفرة الکرام البررة وکان القرٓان حجيزاً 

اجر عملہ غير عامل فبلّغ بہ کريم عطاياک فيکسره ّهللاٰ عّزوجّل حلّتين من حلل الجنّة ، ويوضع علی راسہ تاج الکرامة ، ثّم يقال 
فيعطی: األمن بيمينہ والخلد بيساره ، ثّم  : ھل ارضيناک فيہ ؟ فيقول القرٓان : يا رّب قدکنت ارغب لہ فيما ھو افضل من ھذا، قال

عاھده يدخل الجنّة ، فيقال : لہ اقرء ٓاية واصعد درجة، ثّم يقال لہ : بَلغنا بہ وارضيناک فيہ فيقول : اللھّم نعم قال من قرٔاه کثيراً وت
  ١” ( مشقة من شّدة حفظہ ) اعطاه ّهللاٰ اجر ھذا مّرتين 

الرحمہ کتاب ثواب االعمال ميں اپنی سند کے ساته منھال قصاب سے نقل کرتے ہيں کہ  محدث جليل القدر شيخ صدوق عليہ
نے فرمايا: جو مومن جوانی کی حالت ميں قرٓان پڑھے گا  -سے روايت کی ہے کہ حضرت  -انہوں نے امام جعفر صادق 

کے ساته رکھے گا نيز قرٓان اس  قرٓان اس کے گوشت و خون ميں داخل ہوجائے گا اور خدا اس کو اپنے برگزيده پيغمبروں
کو روز قيامت (ٓاتش جہنم کے) عذاب سے روکنے واال بن جائے گا اور کہے گا: اے ميرے پروردگار! ہر عمل کرنے واال 

نے فرمايا: هللا تعالٰی اس کو  -اجر تک پہنچ گيا سوائے مجه پر عمل کرنے والے کے لٰہذا اس کو بہترين بخشش عطا کر امام 
و حلّے پہنائے گا اور اس کے سر پر تاج کرامت رکھے گا کيا ہم نے تجھے راضی کرديا ، قرٓان جواب دے گا: جنت کے د

اے ميرے پروردگار ! ميں تو اس کے ليے اس سے زياده چاہتا ہوں ، لٰہذا خدا اس کو اس کے داہنے ہاته ميں دے گا اور خلد 
کہا جائے گا: قرٓان پڑھو اور بلند درجہ حاصل کرو۔ پھر (قرٓان سے)  کو بائيں ہاته ميں پھر وه جنت ميں داخل ہوگا اس سے

کہا جائے گا: ہم نے تجه پر عمل کرنے والوں کا حق پورا کرديا اور تجھے راضی کرديا؟ قرٓان کہے گا: اے ميرے 
  پروردگار! مجھے ان سے اس سے زياده بہتر

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٠۵، ص ٧۔ بحار االنوار، ج  ۶٠٣، ص ٢کافی، ج ۔  ١٠٠(۔ ثواب االعمال، ص ١

نے فرمايا: امان نامہ کو داہنے ہاته ميں اور بہشت کا دائمی پروانہ بائيں ہاته  -اميديں وابستہ تھی، راوی کا بيان ہے کہ: امام 
ک درجہ اوپر جاؤ پھر قرٓان ميں ديا جائے گا پھر وه بہشت ميں داخل ہوگا اور اس ے کہا جائے گا کہ ايک ٓايت پڑھو اور اي

کو خطاب کيا جائے گا: اس کی جزا ہم نے عطا کردی ہے اور تمہيں راضی کرديا ہے۔ وه عرض کرے گا: ہاں ميرے 
نے فرمايا: جو قرٓان کو زياده پڑھے گا اور اس کو ياد کرنے ميں زياده زحمت و مشقت اٹھائے گا تو خداوند -پروردگار۔ امام 

اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مولف کہتے ہيں: پيغمبر اکرم (ص) کا مقدس وجود قرٓان کی صريحی نص  متعال اس کو دوگنا
) (اے پيغمبر! ہم نے ٓاپ کو گواه ، ١(  اور محکم اٰلہی خطاب سے شاہد اور مبشر و نذير ہے جيسا کہ هللا تعالٰی نے فرمايا:

طرف اس کی اجازت سے دعوت دينے واال اور روشن چراغ بنا  بشارت دينے واال، عذاب اٰلہی سے ڈرانے واال اور خدا کی
کر بھيجا ہے)۔ اور اسی طرح پيغمبر عظيم الشان کے مخصوص اوصيائے گرامی کے حقيقی وارث ہيں اور ہر جہت سے ان

  افراد پر شاہد و ناظر ہيں جو ان کے ساته باہمی خصومت و عداوت رکھے۔
ٓاپ ہی صراط مستقيم” انتم الّصراط األقوم وشھدٓاء دارالفناِء وشفعآء دار البقاء “ے ہيں: ۔ زيارت جامعٔہ کبيره ميں ہم پڑھت ١٨٠

اللّھم صّل علی “۔ حضرت امير المومنين کی چھٹی زيارت مطلقہ ميں وارد ہوا ہے:  ١٨١کے گواه اور دار بقا کے شفيع ہيں۔ 
سولک البائت علٰی فراشہ والمواسی لہ بنفسہ وکاشف الکرب عن امير المٔومنين عبدک المرتضی الٰی قولہ: ٔاخی نبيّک ووصّی ر

  ٢” ( وجھہ الذی جعلتہ سيفاً لنبوتہ وٓاية لرسالتہ وشاھداً ) علٰی امتہ الخ 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴۶(۔ سورئہ احزاب، ٓايت ١
  ۔ (  ٣٠٧ص  ، ٩٧۔ بحار االنوار، ج  ١٠۶۔ مزار شہيد اول، ص  ٢٢٠(۔ مزار ابن مشہدی، ص ٢

) قال نحن ) ١(  وفی بصائر الّدرجات :باسناده عن ابی بصير عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فی قول ّهللاٰ تبارک وتعالیٰ “ ۔  ١٨٢
  ٢” ( الشھداء علی النّاس بما عندھم من الحالل والحرام وما ضيّعوا منہ 

بصائر ميں اپنی سند کے ساته ابو بصير سے روايت نقل کی ہےمحّدث جليل شيخ القميين، ابو جعفر محمد ابن حسن صفّار نے 
(اور بخوبی قبلہ کی طرف تم کو درميانی امت قرار ديا تاکہ تم لوگوں کے  نے هللا تعالٰی کے اس قول -کہ امام جعفر صادق 

حرام ہے اور جو کچه ان اعمال کے گواه رہو) کے بارے ميں فرمايا: ہم تمام لوگوں پر گواه ہيں جو کچه ان کے پاس حالل و 
وفيہ باسناده عن ابی بصير عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم < “ ۔  ١٨٣لوگوں نے اس (حالل و حرام) سے ضائع کرديا ہے۔ 

ُسوُل َعلَيْکُ◌م َشِہيًدا> قال نح ن االمة الوسط ونحن ) شھدائہ َوَکَذلَِک َجَعلْنَ◌اُکم ٔاُمَّةً َوَسطًا لِتَُکونُوا ُشہََداَء َعلَی النَّاِس َويَُکوَن الرَّ
  ٣” ( علی خلقہ وحّجتہ فی ارضہ 

نے -سے مذکوره ٓائہ کريمہ کے بارے ميں نقل کيا ہے کہ حضرت  - پھر اسی کتاب ميں اپنی سند کے ساته امام جعفر صادق 
 ١٨۴برحق حّجت ہيں۔ فرمايا: ہم امت وسط ہيں ہم هللا کی طرف سے اس کی مخلوق پر گواه ہيں اور اس کی زمين پر اس کی 

قال اّن ّهللاٰ طھّرنا وعصمنا جعلنا شھدٓاء علٰی  -صلوات ّهللاٰ عليہ  - وفيہ باسناده عن سليم بن قيس الھاللی عن امير المٔومنين “۔ 
  خلقہ وحجتہ فی ارضہ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۴٣(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١
  ۔ ( ٣۴٣، ص  ٢٣وار، ج ۔ بحار االن ١٠٢(۔ بصائر الدرجات، ص ٢
  ۔ ( ١٩٠، ص ١۔ کافی، ج  ١٠٣(۔ بصائر الدرجات، ص ٣

نيز صاحب بصائر نے اپنی سند کے ساته سليم ابن قيس ہاللی  ١” ( ) وجعلنا مع القرٓان وجعل القرٓان معنا ال نفارقہ وال يفارقنا 
: هللا تعالٰی نے ہم کو تمام ٓالودگيوں سے پاک کيا نے فرمايا -سے نقل کيا ہے کہ حضرت  -سے انہوں نے امير المومنين علی 

ہے اور معصوم بنايا ہے اپنی مخلوق پر گواه قرار ديا ہے نيز زمين پر اپنی حّجت بنايا ہے اور قرٓان کو ہمارے ساته کيا ہے 
  اور ہميں قرٓان کے ہمراه ، نہ ہم اس سے جدا ہوں گے نہ وه ہم سے۔

) کيا جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دليل رکھتا ہے اور اس کے پيچھے اس کا ٢(  اور هللا تعالٰی کے اس قول :
فقال : فی الکافی باسناده عن احمد بن عمر الخاٰلّل قال: سٔالت ابا الحسن عليہ السالم عن قول ّهللاٰ عزوجلّ “ ۔  ١٨۵گواه بھی ہے۔ 

صاحب کافی نے اپنی سند کے  ٣” ( رسول ّهللاٰ علٰی بينة من ربّہ  امير ) المٔومنين عليہ السالم ھو الشاھد من رسول ّهللاٰ (ص) و
سے هللا تعالٰی کے اس قول -ساته احمد بن عمر خالل سے روايت نقل کی ہے کہ وه کہتے ہيں : ميں نے ابو الحسن امام رضا 

ں اور رسول هللا کی طرف سے رسول هللا (ص) کی رسالت کے گواه ہي -کے بارے ميں دريافت کيا تو فرمايا: امير المومنين 
وفی امالی الشيخ باسناده عن عبد الّرحٰمن بن کثير عن جعفر بن محّمد بن علی ابيہ عن جّده علی بن الحسين “۔  ١٨۶بيّنہ ہيں۔ 

  عن الحسن ( عليہم السالم ) فی خطبة
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠٣(۔ بصائر الدرجات، ص ١
  ۔ ( ١٧(۔ سورئہ ہود، ٓايت ٢
  ۔ (  ١٩٠، ص ١(۔ کافی، ج ٣

طويلة خطبھا بمحضر معاوية : فٔاّدت االمور وافضت الدھور الٰی ان بعث ّهللاٰ محمداً (ص) للنبوة واختاره للّرسالة وانزل عليہ 
فی کتابہ المنزل علی نبيّہ  کتابہ ثّم امره بالّدعا الٰی ّهللاٰ عّزوجّل ولرسولہ واّول من ٓامن و صدق ّهللاٰ و رسولہ وقد قال ّهللاٰ عزوجلّ 

   ١” ( فرسول ّهللاٰ الذی علی بينّة من ربہ وابی الّذی يتلوه وھو شاہد منہ  لالمرس
 -کتاب امالی ميں ہمارے بزرگوار شيخ جليل عالمہ طوسی رحمة هللا عليہ نے اپنی سند کے ساته حضرت امام جعفر صادق 
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جد بزرگوار علی ابن الحسين سے انہوں نے امام حسن مجتبٰی سے سے انہوں نے اپنے پدر گرامی سے انہوں نے اپنے 
نے فرمايا: امور يہاں تک پہنچ گئے اور زمانہ گزر -معاويہ سے صلح کے متعلق طوالنی خطبہ ميں نقل کيا ہے کہ حضرت 

کيا ٓاپ پر اپنی  گيا يہاں تک کہ هللا تعالٰی نے حضرت محمد (ص) کو نبوت کے ليے مبعوث کيا اور رسالت کے ليے اختيار
کتاب نازل کی۔ پھر حکم ديا تاکہ (لوگوں کو) خدا اور اس کے رسول کی طرف دعوت ديں وه سب سے پہلے فرد تھے جو 

ايمان الئے خدا اور اس کے رسول کی تصديق کی خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پيغمبر مرسل پر نازل کی ہوئی کتاب 
” رب کی طرف سے کھلی دليل رکھتا ہے اور اس کے پيچھے اس کا گواه بھی ہے کيا جو شخص اپنے “(قرٓان) ميں فرمايا 

لٰہذا رسول اسالم کی ذات وه ہے جو هللا تعالٰی کی طرف سے بيّنہ کی حامل ہے اور ميرے والد گرا می وه ہيں جو ان کے 
  پيچھے ان کے شاہد ہيں۔

وابو نعيم فی المعرفة عن علّی بن ابی طالب رضی ّهللاٰ عنہ قال: ما وفی الّدر المنثور : اخرج ابن ابی حاتم وابن مردويہ “۔  ١٨٧
  من رجل من قريش االّ نزل فيہ طائفة من القرٓان فقال لہ رجل ما نزل فيک ؟ قال : ٔاما تقرء سورة ھود <ٔاَفََمنْ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵۶١(۔ امالی شيخ طوسی، ص ١

سيوطی نے اپنی تفسير الدر ١” ( َربِِّہ َويَتْلُ◌وهُ َشاِہٌد ِمنْہُ◌>رسول ّهللاٰ (ص) علٰی بينة من ربّہ وانا شاھد منہ) َکاَن َعلَی بَيِّنٍَة ِمن 
المنثور ميں تحرير کيا ہے کہ ابن ابی حاتم، ابن مردويہ اور ابو نعيم نے علی ابن ابی طالب (رضی هللا عنہ) کی شناخت و 

فرمايا: قريش ميں سے کوئی شخص نہيں پيدا کيا جاسکتامگر يہ کہ اس کے حق ميں  معرفت کے بارے ميں نقل کيا ہے کہ
) سے عرض کيا: ٓاپ کی شان ميں کيا نازل ہوا-بعض قرٓانی ٓايات اس کے حق ميں نازل ہوئی ہوں۔ ايک شخص نے ان (علی 

هللا تعالٰی کی طرف سے بيّنہ و برہان ہيں ہے؟ فرمايا: کيا تم نے سورئہ ہود نہيں پڑھی ہے کہ هللا فرماتا ہے: <> رسول خدا 
  اور ميں شاہد ہوں۔

وفی الشواھد التنزيل عن ابن المغازلی باسناده عن علّی بن عابس قال : دخلت انا وابو مريم علٰی عبد ّهللاٰ بن عطآء قال “۔  ١٨٨
جالساً اذمّر علينا عبد ّهللاٰ بن سالم قلت:  ابو مريم : حّدث علينا الحديث الذی حدثتنی بہ عن ابی جعفر قال: کنت عند ابی جعفر

 ٢(  جعلت فداک ھذا ابن الذی عنده علم الکتاب قال: ال وٰلکنّہ صاحبکم علّی بن ابيطالب الّذی نزلت فيہ ٓايات من کتاب ّهللاٰ تعالیٰ 
ہے کہ انہوننے کہا: ميں  شواہد التنزيل ميں حاکم حسکانی نے ابن مغازلی سے اپنی سند کے ساته علی ابن عابس سے نقل کيا

اور ابو مريم عبد هللا ابن عطاء کے پاس گئے تو ابو مريم نے (عبد هللا ابن عطاء) سے عرض کيا: وه حديث جو ابو جعفر سے
  ميرے ليے نقل کی تھی اسے بيان کريں۔ عبدهللا نے کہا :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٢۴، ص ٣(۔ الّدر المنثور، ج ١
  ۔ (  ٢٨٩، ص  ١١۔ تفسير الميزان، ج  ۴٠٣، ص ١ہد التنريل، ج (۔ شوا٢

ميں ابو جعفر کے پاس بيٹھا ہوا تھا تو اچانک عبد هللا ابن سالم کا ہماری طرف سے گزر ہوا ميں نے عرض کيا: ميں ٓاپ پر 
(شخص) تمہارا موال علی قربان جاؤں کيا يہ اس شخص کا فرزند ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے؟ فرمايا: نہيں ليکن وه 

کہ اس  ہے کہ اس کی شان ميں کتاب خدا (قرٓان مجيد) کی متعدد ٓايات نازل ہوئی ہيں من جملہ ان ميں سے يہ -ابن ابی طالب 
  کے پاس تمام کتاب کا علم ہے اور ٓائہ < ٔاَفََمن َکاَن َعلَی بَيِّنٍَة ِمن َربِِّہ َويَتْلُ◌وهُ َشاِہٌد ِمنْہُ◌<

جو ان کی واليت عظمائے اٰلہی نيز هللا تعالٰی، رسول اور ائمٔہ اطہار کے اولی بالنفس ہونے کو ثابت  ٔہ کريمہاسی طرح ٓاي
  کرتی ہے۔

ہم تبرکاً چند روايات جو ائمٔہ ہدی کا بندوں کے افعال پر شاہد اور حاضر و ناظر ہونے پر مبنی ہيں انہيں ذکر کرنے پر اکتفا 
  کرتے ہيں۔

الدرجات : باسناده عن ابراہيم بن مھزم قال: خرجت من عند ابی عبد ّهللاٰ (ص) ليلة ممسياً فاتيت منزلی  وفی بصائر“ ۔  ١٨٩
فلما بالمدينة وکانت اّمی معی فوقع بينی وبينھا کالم فاغلظت لھا، فلّما ان کان من الغد ّصليت الغداة واتيت ابا عبد ّهللاٰ عليہ السالم 

يا ابا مھزم مالک وللوالدة اغلظت فی کالمھا البارحة اما علمت اّن بطنھا منزل قد سکنتہ ) واّن دخلت عليہ فقال لی : مبتدئاً 
محدث جليل صاحب بصائر نے اپنی سند کے  ١” ( حجرھا مھد قد غمزتہ وثديھا وعاء قد شريتہ قال قلت بلی قال فال تغلظ لھا 
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کی خدمت سے باہر ٓاےا پھر  -ہے: گزشتہ شب امام جعفر صادق ساته ابراہيم ابن مہزم سے روايت نقل کی ہے کہ ان کا بيان 
اپنے گھر مدينہ پہنچا اور ميری مادر گرامی بھی ميرے ہمراه تھيں ميرے اور ان کے درميان کچه گفتگو ہوئی اور ميں ان پر

  غضب ناک ہوا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢۶٣(۔ بصائر الدرجات، ص ١

کی خدمت ميں پہنچا جب ميں شرف ياب ہوا تو انہوں نے بغير کسی  -بجا اليا اور امام جعفر صادق  جب صبح ہوئی تو نماز
تمہيدکے مجه سے فرمايا: اے ابو مہزم! تمہيں کيا ہو گياتھا کہ کل رات تم اپنی ماں کے ساته شّدت و سختی کے ساته پيش 

ں تم ساکن تھے اور اس کی ٓاغوش تمہارا گہوراه تھا کہ جس ٓائے کيا تم نہيں جانتے کہ اس کا شکم تمہاری منزل تھی جس مي
ميں تم ٓارام کيا کرتے تھے اور اس کی چھاتی ايک ظرف کہ جس سے تم پيا کرتے تھے؟ ميں نے عرض کيا: ہاں، تو 

  حضرت نے فرمايا: اب ٓاج کے بعد اپنی ماں کے ساته شدت اور سختی کے ساته نہ پيش ٓانا۔
ن ابی کھمش قال کنت نازالً بالمدينة فی دار فيھا وصيفة کانت تعجبنی فانصرفت ليالً ممسياً فاستفتحت وفيہ باسناده ع“۔  ١٩٠

الباب ففتحت لی فمددت يدی فقبضت علٰی ثديھا ، فلما کان من الغد دخلت علٰی ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فقال: يا ابا کھمش تب الٰی 
  ١” ( ّهللاٰ مما ) صنعت البارحة 

سی کتاب ميں صاحب بصائر نے اپنی سند کے ساته ابو کھمش سے روايت نقل کی ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں مدينہ کے نيز ا
ايک گھر ميں داخل ہوا کہ وہاں ايک (خوبصورت) خادمہ کا مشاہده کيا تھا کہ جس نے مجھے تعجب ميں ڈال ديا گزشتہ رات

وال ميں نے دست درازی کرکے اس کی چھاتی کوپکڑ ليا جب صبح امام ميں نے گھر پر دّق الباب کيا جب اس نے دروازه کھ
کی خدمت ميں پہنچا تو فرمايا: اے ابو کھمش! کل رات جو تم نے انجام ديا ہے هللا تعالٰی کی بارگاه ميں توبہ  - جعفر صادق 

  کرو۔
 عليہ السالم وکان لہ اخ جارودی فقال لہ وفيہ باسناده عن ابی عمر الّدماری عمن حّدثہ قال: جآء رجل الی ابی عبد ّهللاٰ “۔  ١٩١

  ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم : کيف اخوک قال جعلت فداک خلفتہ صالحاً قال وکيف ھو قال قلت مرضی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢۶٢(۔ بصائر الدرجات، ص ١

قلت جلعت فداک يتورع من ٰذلک قال فقال لی اذا رجعت اليہ  فی جميع حاالتہ وعنده خير ااّل انّہ ال يقول بکم قال: وما يمنعہ قال
فقل لہ : اين کان ورعک ليلة نھر بلخ ان تتورع قال: فانصرفت الٰی منزلہ فقلت ألخی ما کانت قصتک ليلة نھر بلخ ان تتورع ان 

عبد ّهللاٰ عليہ السالم سٔالنی فاخبرت انکتقول بامامة جعفر عليہ السالم وال تتورع من ليلة نھر بلخ؟ قال : ومن اخبرک قلت اّن ابا 
ال تقول بہ تورعاً فقال لی قل لہ:اين کان ورعک ليلة نھر بلخ ؟ فقال : يا اخی اشھد انّہ کذا کلمة ال يجوز ان تذکر قال قلت : 

ا والجارية ورّب العالمين قال قلت وماويحک اتق ّهللاٰ ، کّل ذا ليس ھو ھکذا قال فقال: ما علمہ وهللا ماعلم بہ احّد من خلق ّهللاٰ ااّل ان
کانت قّصتک ؟ قال خرجت من وراء النّھر وقد فرغت من تجارتی وانا اريد مدينة بلخ فصحبنی رجل معہ جاريہ لہ حسناء حتی 

اً اوتحفظ علی عبرنا نھر بلخ فاتيناه ليالً فقال لی الرجل مولٰی الجارية : اّما احفظ عليک وتقدم انت وتطلب لنا شيئاً وتقتبس نار
واذھب ٔانا قال فقلت : انا اخفظ عليک واذھب انت قال فذھب لرجل وکنّا الی جانب غيظة فاخذت الجارية فادخلتھا الغيظة فاوقعتھا 

وانصرفت الٰی موضعی ثّم ٔاتی موالھا فاضطجعنا حتٰی قدمنا العراق فما علم بہ احد والم ازل بہ حتّی سکن ثّم قال بہ وحججت 
  ١” ( فادخلتہ اليہ فاخبره بالقصة فقال : تستغفر ّهللاٰ فال تعود ) فاستقامت ظريقتہ من قابل 

  مزيد اسی کتاب ميں صاحب بصائر نے ابو عمر سے روايت نقل کی ہے کہ ان کا بيان ہے کہ: ايک
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٧٠(۔ بصائر الدرجات، ص ١

 -ميں حاضر ہوا اور اس کا ايک جارودی نامی بھائی تھا تو حضرت امام صادق کی خدمت اقدس  -شخص امام جعفر صادق 
نے اس سے دريافت فرمايا: ٓاپ کا بھائی کيسا ہے (اس کا کيا حال ہے)؟ جواب ديا: ميں ٓاپ پر قربان ايک خلف صالح ہے 
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رہتا ہے نيک امور انجام ديتا دريافت فرمايا: وه کيسا ہے (اس کے حاالت کيسے ہيں) ميں نے عرض کيا: وه ہميشہ مريض 
ہے ليکن (افسوس يہ ہے کہ) ٓاپ کی امامت کا قائل نہيں ہے فرمايا: کيا سبب ہے اور کون سی شے مانع ہے (کہ وه ہماری 

نے  -واليت و امامت کو قبول نہيں کرتا؟) جواب ديا: ميں ٓاپ پر قربان، احتياط کرتا ہے اس کا ورع و تقوٰی مانع ہے۔ امام 
فرمايا: جب تم واپس جانا تو اس سے کہنا : يہ ورع و تقوٰی اور تمہاری احتياط اس رات کہاں تھی جب تم بلخ کی اس سے 

  نہر کے کنارے تھے وہاں اس تقوے اور احتياط کی رعايت کرنی چاہيے تھی؟
يا واقعہ تھا جو تم امام راوی کا بيان ہے: جب ميں واپس ہوا تو اس کے گھر کيا اور کہا: اے بھائی! نہر بلخ کی رات کا ک

کی امامت پر عقيده رکھنے سے احتياط کر رہے ہو، حاالنکہ تم نے نہر بلخ کی رات کے واقعہ ميں تقوٰی و  - جعفر صادق 
نے  -احتياط سے کام نہيں ليا؟ اس نے دريافت کيا: ٓاپ کو کس نے اس بات کی خبر دی؟ ميں نے کہا: امام جعفر صادق 

ہے اور مجه سے کہا ہے کہ تم تقوٰی و احتياط کی بناپر ان کی امامت کے قائل نہيں ہو۔ (حضرت  تمہاری احوال پرسی کی
نے) فرمايا: اس سے کہو کہ تمہارا ورع و تقوٰی اس رات کہاں تھا؟ تو اس نے کہا: اے ميرے بھائی! ميں گواہی ديتا ہوں 

و ہے جو قابِل ذکر نہيں ہے۔ راوی کا بيان ہے: ميں نے (اعتراف کرتا ہوں) کہ واقعہ اسی طرح ہے۔ يہ ايسا کلمہ اور گفتگ
کہا: تم ہالک ہو، خدا سے ڈرو يہ سب اس طرح نہيں ہے جس طرح تم تصور کرتے ہو۔ اس نے دريافت کيا: انہيں اس بات کا

ر پروردگار علم کہاں سے ہوا؟ خدا کی قسم ! اس واقعہ کو مخلوقات خدا ميں سے کوئی نہيں جانتا سوائے ميری اس کنيز او
عالم کے ۔ ميں نے دريافت کيا تمہارا وه کون سا واقعہ تھا! جواب ديا: ميں تجارت کے کام سے فارغ ہوا اور ماورء النھر 

سے باہر ٓايا اور شہر بلخ جانے کا قصد رکھتا تھا ايک شخص ميرے ساته تھا جس کے ہمراه ايک خوبصورت کنيز تھی۔ ہم 
اور رات ميں شہر بلخ وارد ہوئے ميرا دوست جو کنيز کا مالک تھا مجه سے کہا: اگر تم  لوگوں نے نہر بلخ کو عبور کيا

چاہتے ہو کہ تمہارے اموال کی حفاظت کروں اور تم جاؤ غذا اور ٓاگ ہمارے ليے فراہم کرو يا يہ کہ تم ہمارے اموال کی 
ميں تمہارے اموال اور کنيز کی حفاظت کرو ں پاسبانی کرو ميں ان امور کی انجام دہی کے ليے جاؤں؟ ميں نے جواب ديا: 

گا تم جاؤ وه گيا اور ہم لوگ ايک گڈھے کے کنارے کہ جس ميں پانی تھا بيٹه گئے ميں نے کنيز کو ليا اور اسے پانی 
پھر مينداخل کرديا اور اس کے ساته مباشرت کی پھر اپنی جگہ واپس ٓائے۔ پھر کنيز کا موال ٓايا۔ اور رات ميں ہم سب سوئے 

عراق ميں داخل ہوئے کوئی شخص بھی اس واقعہ سے باخبر نہيں تھا اور ميں اسی طرح باقی رہا يہاں تک کہ وہاں ساکن 
  ہوا پھر واقعہ کی خبر دی۔

ميں نے ٓائنده سال حج ادا کيا پھر ميں اپنے بھائی کو حضرت کے پاس لے گيا اور انہوں نے واقعہ کی خبر دی ، حضرت 
تعالٰی سے طلب مغفرت کرو اور اس فعل کا دوباره ارتکاب نہ کرنا ٓاج کے بعد سے تم صحيح راستہ پر ٓاجاؤ۔ نے فرمايا: هللا 

مولف کہتے ہيں: بصائر الدرجات سے چند روايت جن ميں سے ابراہيم ابن مہزم کا واقعٔہ سلوک يا اس کی ماں اور ابو کھمش
اسی طرح جارودی نامی شخص کا واقعہ اور اس کا اپنے ہم سفر دوست کی داستان اور اس کا کنيز پر خيانت کا ہاته رکھنا 

نے يوں بيان  - کی کنيز کے ساته تجاوز کرنا اور نہر بلخ کے واقعہ کو ہم نے نقل کيا اور تمام واقعات کو امام جعفر صادق 
کچه اس بات کی  کيا جيسے حضرت بھی ان کے ہمراه تھے اس سے باخبر کيا اور اس کی سرزنش و مالمت کی، يہ سب

نشان دہی کرتا ہے کہ ہمارے حضرات معصومين ہمارے تمام اعمال و رفتار و کردار پر شاہد اور ناظر ہيں اور حضرت بقية
هللا ولی هللا االعظم صاحب العصر و الزمان عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف بھی ان کے تمام فضائل و مناقب اور اپنے آباء و 

کے بھی اس ٓائہ کريمہ کی صراحت کی بنا پر وارث ہيں۔ < َوقُل اعْمَ◌لُوا فََسيََری هللاُ َعَملَُکم ) َوَرُسولُہُ  اجداد کرام کے علوم
ہَاَدِة فَيُنَبِّئُُکم بَِما ُکنتُم تَعْمَ◌لُوَن> (  وَن إِلَی َعالِِم الْغَ◌يْبِ◌ َوالشَّ    ١َوالْمُ◌ؤْمِ◌نُوَن َوَستَُردُّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٠۵(۔ سورئہ توبہ، ٓايت ١

اور پيغمبر کہہ ديجيے (جو کچه نيک و بدکردار ميں سے ) تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو هللا ، رسول اور 
صاحبان ايمان سب کچه ديکه رہے ہيں اور عنقريب تم اس خدائے عالم الغيب و الشھاده کی طرف پلٹائے جاؤ گے اور وه 

  ل سے باخبر کرے گا۔تمہيں تمہارے اعما
قال الصادق عليہ السالم لدأود الرقّی لقد عرضت اعمالکم علی يوم الخميس ) فرٔايت فيما عرض من عملک البن عّمک“ ۔  ١٩٢

نے داؤد رقّی سے فرمايا: تمہارے اعمال ہر جمعرات کے دن ہمارے پاس پيش کيے  -امام صادق  ١” ( فالن فّسرنی ذلک 
  ال کے درميان تمہارے چچا کے فرزند کی مدد بھی تھی لٰہذا مجھے اسی طرح خوش حال کيا۔جاتے ہيں تمہارے اعم

  )٢” )والرضوی عليہ السالم : انا معشر االئّمة تعرض علينا اعمال شيعتنا صباحاً ومساء “۔  ١٩٣
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  اتے ہيں۔نے فرمايا: اے لوگو! تمہارے اعمال روزانہ صبح و شام ہمارے سامنے پيش کيے ج -حضرت امام رضا 
وفی کنز الکراجکی عن رسول ّهللاٰ (ص) قال تعرض اعمال الناس فی کل جمعة مرتين يوم االثنين ويوم الخميس فيغفر “ ۔  ١٩۴

صاحب کنز الکراجکی نے رسول  ٣” ( لکل عبد مٔومن االمن کانت بينہ وبين اخيہ شحناء فيقال ) اترکوا ھذين حٰتی يصطلحا 
ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: ہر ہفتہ دو مرتبہ دو شنبہ اور جمعرات کے دن تمہارے اعمال پيش خدا (ص) سے نقل کيا ہے کہ 

کے جاتے ہيں تو ہر مومن کے ليے استغفار کيا جاتا ہے مگر يہ کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درميان عداوت و دشمنی 
صلح و مصالحت ہوجائے۔ اعمال پيش ہونے  ہو۔ پس کہا جاتا ہے کہ يہ دونوں کو چھوڑ دو يہاں تک کہ دونوں کے درميان

کی روايات مختلف اوقات کے شب و روز ميں، ہر ہفتہ مہينہ اور سال ميں ائمٔہ اطہار کی خدمت اقدس ميں پيش کيے جانے 
کے متعلق بہت زياده ہيں ہم نے تبرکاً چند روايت کی طرف اشاره کيا اور ان سب کے مضمون و مطالب سے اس طرح 

ہے کہ وه عظيم ہستياں ہمارے نيک اعمال سے مسرور اور خوش حال ہوتی ہيں اور ہمارے ناشائستہ کردار سے  استفاده ہوتا
“ ناراض اور غمگين ہوکر طلب مغفرت کرتی ہيں۔ وفّقنا ّهللاٰ وجميع المٔومنين لکل عمل يسّر محمداً وٓال محّمد عليہم السالم ٓامين

اس عمل کی توفيق کرامت فرمائے جو محمد و ٓال محمد کے ليے خوش حال ہونے کا هللا تعالٰی ہميں اور تمام مومنين کو ہر
  باعث ہو۔ ٓامين 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶١٢، ص ٢۔ الخرائج و الجرائح، ج  ۴١٣(۔ امالی طوسی، ص ١
  ۔ ١٧٧( ص  ٢۔ سفينة البحار، ج  ١۶۴، ص  ١٢۔ مستدرک الوسائل، ج  ۴۵٣، ص ٣(۔ مناقب ابن شہر ٓاشوب، ج ٢، 
  ۔ (  ١۶۵، ص  ١٢۔ مستدرک الوسائل، ج  ١۴١(۔ کنز الفوائد، ص ٣

  

  ٣۵۔ فتح و ظفر / ٢
  ۔ و فلجاً لمن حاّج بہ (بحث کرنے والوں کی کاميابی کا ذريعہ( ٣۵

اور دشمن پر فتح و ظفر کا باعث ہے يعنی جو شخص بھی قرٓان اور اس کی ٓايات و براہين کے ساته ہے  قرٓان مجيد نجات
  گفتگو و احتجاج کرے تو وه اپنے ہدف و مقصد تک پہنچے گا اور اپنے مخالف پر غالب ٓائے گا۔

الشيعة خاصموا بسورة < انّا انزلناه فی  روی فی البحار من کنز الفوايد باسناده عن ابی جعفر عليہ السالم قال يا معشر“۔  ١٩۵
ا يا معشر ليلة القدر >تفلحوا فوهللا انّھا لحجة ّهللاٰ تبارک و تعالٰی علی الخلق بعد رسول ّهللاٰ (ص) وانّھا لسيّدة دينکم انّھا لغاية علمن

عالمہ مجلسی رحمة هللا عليہ نے کنز محّدث بزرگوار  ١” ( فانّھا لو الة االمر خاّصة بعد رسول ّهللاٰ (ص)  الشيعة خاصموا )
سے روايت نقل کی ہے کہ حضرت نے فرمايا: اے گروه شيعہ! سورئہ انا  -الفوائد سے اپنی سند کے ساته امام محمد باقر 

انزلنا کے ذريعہ تم اپنے مخاطبين سے مناظره کرو تاکہ اپنے مّد مقابل پر غالب اور کامياب ہوجاؤ۔ خدا کی قسم ! يہ مبارک 
وره رسول خدا کے بعد هللا تبارک و تعالٰی کی طرف سے اس کی حّجت ہے اس کی مخلوق پر اور يہ تمہارے دين کا س

سردار ہے اور ہمارے علم کی انتہا ہے۔ اے گروه شيعہ! تم سوره دخان (حٓم و الکتاب المبين) کے ذريعہ مخالفين سے بحث 
 -واليان امر کے بارے ميں مخصوص ہے۔ حضرت امام محمد باقر کرو کيونکہ يہ سورئہ مبارکہ رسول خدا (ص) کے بعد 

کی بالفصل  -نے مذکوره روايت ميں شيعہ گروه کو جو راسخ اعتقاد و ايمان کے حامل ہيں حضرت علی ابن ابی طالب 
يا ہےامامت و خالفت اور ان کے گياره فرزند گرامی جو سب کے سب ٓاسمان واليت کے درخشان ستارے ہيں مخاطب قرار د

  اور اپنے مخالف سے احتجاج کے طريقے کو ان دونوں سوره کے ذريعے انہيں تعليم ديا ہے۔ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣۵٨، ص ۴۔ تفسير نور الثقلين، ج  ٧٢، ص  ٢۵(۔ بحار االنوار، ج ١

  

  ٣۶۔ حافظ / ٢
  ۔ و حامال لمن حملہ (اٹھانے والوں کے ليے بوجه بٹانے واال( ٣۶

قرٓان حمل کرنے سے مراد اس کے مطالب و مضامين اور اوامر و نواہی اور احکام و قوانين پر عمل کرنا ہے، جو شخص 
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ان معانی کا حامل اور اس کے احکام کی پيروی کرے تو قرٓان مجيد بھی اس کو حمل کرے گا يعنی اس کو مقدس منازل اور 
  مآوی ہے لے جائے گا۔ بہشتی کمروں کی طرف جو مومنين کا ٓاخری ملجا و

روٰی فی الکافی باسناده عن جابر عن ابی جعفر عليہ السالم قال: قال رسول ّهللاٰ (ص) يا معشر قّراء القرٓان اتّقوا ّهللاٰ “۔  ١٩۶
ملتم من کتاب عّزوجّل فيما حملکم من کتابہ فانّی مسئول وانکم مسئولون ) انّی مسئول عن تبليغ الّرسالة واّما انتم فتسٔالون عّما ح

  ١” ( ّهللاٰ وسنتی 
شيخ بزرگوار کلينی رحمة هللا عليہ نے کافی ميں اپنی سند کے ساته جابر جعفی سے انہوں نے امام محمد باقر سے انہوں نے 

حضرت رسول اکرم (ص) سے روايت نقل کی ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: اے قاريوں کی جماعت! يعنی قرٓان کی 
رنے والو! هللا تعالٰی سے ان چيزوں ميں ڈرو جو تم نے هللا تعالٰی کی کتاب سے ياد کيا ہے اسے مّدنظر قرائت و تالوت ک

قرار دو کيوں کہ مجه سے سوال کيا جائے گا اور تم سے بھی سوال کيا جائے گا مجه سے تبليغ رسالت کے بارے ميں سوال 
اؤں تو قہر و غضب اٰلہی ميرے شامل حال ہوگا) اور تمہاری ہوگا (اگر ميں اس عظيم وخطير ذمہ داری کو تم تک نہ پہنچ

ذمہ داری يہ ہے کہ کيوں تم نے قرٓانی دستورات اور وه احکام و قوانين پر جن کے تم حامل تھے اسی طرح پيغمبر اسالم 
ايت ۔ مزيد رسول اکرم (ص) سے رو ١٩٧(ص) کی سنت جو اس کی تفسير و وضاحت کرنے والی ہے عمل نہيں کيا ہے۔ 

  ٢” ( اشراف اّمتی حملة القرٓان “ ) نقل ہوئی ہے کہ انحضرت (ص) نے فرمايا: 
وفی الکافی عن الّسکونی عن ابی “ ۔  ١٩٨ميری امت کے اشراف وه لوگ ہيں جو قرٓان کو حمل (اس پر عمل) کرتے ہيں۔ 

  ة والمجتھدون قّواد اھل الجنّة والّرسلعبد ّهللاٰ عليہ السالم قال قال رسول ّهللاٰ (ص) حملة القرٓان عرفاء اھل الجنّ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٠۶، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ ( ٢٠۶، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ٢

  ١” ( ) سادات اھل الجنّة
سے نقل کيا ہے کہ ٓاپ نے حضرت رسول اکرم  -اسی کتاب ميں صاحب کافی نے سکونی سے انہوں نے امام جعفر صادق 

روايت نقل کی ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: قرٓان کے پڑھنے والے اہل جنت کے عارفين اور شناختہ شده  (ص) سے
افراد ميں سے ہيں اور مجتہد لوگ (جن لوگوں نے اپنی عزيز ترين عمر علوم دينيہ قرٓان و سنت رسول خدا (ص) ائمٔہ ہدٰی 

بہشت کے پيشوا رہبر اور انبياء و مرسلين اہل بہشت کے سردار عليہم السالم کی روايات کی تحصيل ميں صرف کی ہے) اہل
  اور عظيم ہستياں ہيں۔

عن عمرو بن جميع عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال قال رسول ّهللاٰ (ص)اّن احّق النّاس بالتخشع فی السّر والعالنية “ ۔  ١٩٩
والصوم لحامل القرٓان نادی باعلی صوتہ يا حامل القرٓان تواضع بہ  لحامل القرٓان وانا احق النّاس فی الّسر والعالنية بالّصالة

ن ختم القرٓان يرفعک ّهللاٰ وال تّغزز بہ فی ذلک ّهللاٰ يا حامل القرٓان تزيّن بہ ّهللاٰ يزنيک ّهللاٰ بہ وال تزين بہ للنّاس فيشينک ّهللاٰ بہ م
جمع القرٓان فنولّہ اليجھل مع من يجھل عليہ وال يغضب فيمن يغضب  فکانما ادرجت النبّوة بين جنبيہ وٰلکنة ال يوحی اليہ ومن

عليہ وال يحّد فيمن يحّد عليہ َوٰلکنہ يعفو ويصفح َويغفر ويحلم لتعظيم القرٓان ومن اوتی القرٓان فظّن انّی احداً من النّاس اوتی 
  ٢” ( افضل مّما اوتی فقد عظم ما حقّر ّهللاٰ ) وحقّر ما عظّم ّهللاٰ 

سے روايت نقل کی ہے کہ حضرت رسول خدا (ص) نے فرمايا: يقينا ظاہر و باطن  -و ابن جميع نے امام جعفر صادق عمر
  ميں مخفی اور ٓاشکارا طور پر خشوع کے ليے زياده حق دار حامل قرٓان ہے اور يقينا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٧(۔ الخصال، ص ١
  ۔ (  ۶٠۶، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ٢

سے زياده مستحق ظاہر و باطن ميں ممتاز اور روزه کے ليے حامل قرٓان ہی ہے پھر بلند ٓاواز سے کہا جائے گا: اے  سب
حامل قرٓان! (قرٓان کی تالوت کرنے والے اور احکام و علوم قرٓان کے حامل) قرٓان کے ذريعہ تواضع اور منکسر المزاجی 

ہ تک پہنچائے اور اس کو اپنی عزت کا ذريعہ قرار نہ دے تاکہ خدائے بزرگ و اختيار کرو تاکہ هللا تعالٰی تمہيں عالی درج
  برتر تمہيں ذليل و رسوا نہ کرے۔

اے حامل قرٓان ! رضائے اٰلہی کے ليے اپنی ٓارائش قرٓان سے کرو هللا تعالٰی اس کے ذريعہ بہترين زينت کرے گا لوگوں کے
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کہ خدائے بزرگ و برتر اس وجہ سے تمہيں ذليل و خوار نہ کرے پھر ليے اس کے ذريعہ زينت کے خواست گار نہ بنو تا
فرمايا: جو شخص قرٓان کو اول سے ٓاخر تک پڑھے اور اسے ختم کرے تو وه ايسا ہے کہ گويا نبوت کے درجے پر فائز ہوا 

جاہلوں کے ہو ليکن اس پر وحی نازل نہيں ہوتی اور جو شخص قرٓان کو جمع کرے اور دوسروں کو عطا کرے تو وه 
زمرے ميں نہ ہوگا اور غضب قرٓان اس کے شامل حال نہ ہوگا نيز ان لوگوں کے ساته محشور نہيں کيا جائے گا کہ جنہوں 
نے قرٓان کے احترام کی رعايت نہ کی ہو اور انہيں سزا دی جائے گی۔ بلکہ قرٓان مجيد کی تعظيم و تکريم کی بنا پر عفو و 

  ائے گا۔بخشش اور مغفرت کا حکم ديا ج
پھر فرمايا: جس شخص کو علم قرٓان اور قرٓان کی عظمت کا احساس عطا کيا جائے اور وه يہ وہم و گمان کرے کہ دوسروں 

کو اس سے زياده اور بہتر ديا گيا ہے تو اس نے اس چيز کو حقير اور ناچيز بنايا اور بقدر معمولی شمار کيا کہ جس چيز 
  مت کا قائل ہے۔کے ليے خدائے سبحان بہت زياده عظ

قرٓان مجيد اور اس کے گراں قدر مطالب و علوم اور اس کا احترام نيز عظمت و منزلت کا درک کرنا ايک نعمت ہے جو تمام 
اٰلہی نعمتوں سے باالتر ہے، اگر کوئی شخص مادی نعمتوں ميں سے کمال کی حد تک پہنچا ہوا ہو ليکن قرٓان اور اس کے 

مقابل ميں کہ وه قرٓان کا حامل ہے مگر اس کے پاس کچه نہيں ہے تو وه نعمتيں بہت ناچيز علوم سے بے بہره ہو اس کے 
  ہوں گی۔

جيسا کہ قرٓان کريم کا حامل اور اس کے مطالب پر عمل کرنے واال دنيا و ٓاخرت ميں بلند درجات تک پہنچتا ہے جنت کے 
اقراء و :“ -ور اس کے حاملين اور قارئين کو کہا جاتا ہے) اور بزرگ ترين اٰلہی نعمتوں کا حامل ہوجاتا ہے ا١عارفوں ( 

) اور فرمايا: جس شخص کو قرٓان کا علم ديا جائے اسے حقير و ناچيز شمار نہ کرو، کيونکہ ٢(پڑھو اور اوپر جاؤ )( ” ارقہ
ے ساته ذکر فرمايا حقيقت ميں اس نے ان چيزوں کو حقير و ناچيز شمار کيا کہ جن کا هللا تعالٰی نے بہت عظمت و رفعت ک

  ہے۔
اسی طرح پيغمبر اکرم (ص) اور ان کے اوصيائے کرام کے عالی مقام کے احترام کا پاس و لحاظ رکھنا ان کی بالفصل 
واليت و خالفت اور امامت کا راسخ عقيده رکھنے کے مترادف ہے۔ قرٓان ايک امانت ہے کہ جس کا بار عظيم ٓاسمانوں، 

تمام قدرت کے بعد نہ اٹھا سکے ليکن وه انسان جو بہت زياده ظلم کرنے واال اور بہت زياده نادان زمينوں اور تمام پہاڑ اپنی 
) اگرچہ اس امانت کے ليے معتبر (تفسيروں ميں مختلف معانی ذکر ہوئے ہيں ليکن بہت سی وه ٣ہے اس کو اٹھا ليا ( 

ہوجاتا ہے کہ وه امانت وہی واليت کبری ہے  روايات جو معادن وحی و تنزيل سے صادر ہوئی ہيں ان سے واضح و روشن
جو اب بھی ائمٔہ ہدی کے بعد موالئے دو جہاں حضرت مہدی قائم ٓال محمد عجل هللا تعالی فرجہ الشريف کے دست مبارک 

ہيں کہ ٓانکھيں ان کے ظہور کی منتظر  -کے پر قدرت ہاتھوں ميں سپرد کی گئی ہے اور وه صاحب العصر اور امام زمانہ 
  ر قلوب ان بزرگوار کے شوق ديدار کے ليے تڑپ رہے ہيں۔او

اس بقية هللا االعظم ، نور چشم حضرت فاطمہ زہرا صديقہ کبرٰی کے تمام محبين و عاشقين پر واجب ہے کہ تمام اوقات ميں 
يے دعا کے تعجيل فرج کے ل -بالخصوص نمازوں ، مجالس اور جہاں بھی دعا کی قبوليت کا گمان پايا جاتا ہے حضرت 

  کريں جيسا کہ خود حضرت نے بارہا اس بات کی نصيحت اور تاکيد فرمائی ہے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سے نقل کيا ہے کہ ( پيغمبر (ص) نے فرمايا: حملة القرٓان  -ميں سکونی نے امام جعفر صادق  ۶٠۶، ص ٢(۔ کافی کی روايت ج ١
  عرفاء اھل الجنة۔

  ۔ ( ۶٠٣، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ٢
َماَواِت َواالَْٔرْضِ◌ َوالْجِ◌بَاِل ۔۔۔ ظلوماً جھوال ۔۔۔ احزاب ٣   ۔ (  ٧٢(۔ اّما َعَرضْنَ◌ا َعلَی السَّ

  کہ تعجيل فرج کی دعا کے ليے بہت زياده اہميت دی جائے۔
ثمان عمری۔ کمال الدين ميں شيخ صدوق رحمة هللا عليہ نے اس توقيع مبارک ميں جو اسحاق ابن يعقوب نے محمد ابن ع ٢٠٠

ۻ حضرت کے خاص نائب کے ذريعہ اس ميں مشکل مسائل دريافت کيے تھے ان بزرگوار نے انہيں مبارک تحرير سے 
بيان فرمايا، من جملہ ان سواالت ميں سے ايک سوال زمانٔہ غيبت ميں لوگوں کے استفاده اور نفع حاصل کرنے کی کيفيت 

واّما وجہ االنتفاع بی فی غيبتی فکاالنتفاع “ہ السالم نے مرقوم فرمايا: کے بارے ميں دريافت کيا تھا تو حضرت حّجت علي
بالّشمس اذا غيبتھا عن االبصار السحاب وانّی ألمان الھل االرض کما اّن النجوم امان ال ھل الّسماء ، فاغلقوا باب الّسؤال عّما ال 

، فاّن ذلک فرجکم والّسالم عليک يا اسحاق بن يعقوب وعلٰی من  يعنيکم وال تتکلفوا علم ما قد کفيتم واکثر والّدعاء بتعجيل الفرج
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) ليکن مجه سے ميری غيبت کے زمانہ ميں نفع و فائده کی صورت حال ويسی ہی ہے جيسے ٓافتاب بادلوں ١” ( اتبع الھدٰی
  ميں لوگوں کی نظروں سے مخفی ہوتا ہے اور لوگ اس سے نفع و فائده اٹھاتے ہيں۔

ين کے ليے اسی طرح امن و امان کا باعث ہوں جس طرح ستارے اہل ٓاسمان کے لےے امن و امان کا سبب يقينا ميں اہل زم
ہيں لٰہذا ان چيزوں کے متعلق جس ميں تمہارے ليے کوئی فائده نہيں پايا جاتا باب سوال بند کردو اور خود کو ان چيزوں کے 

نا تمہارے ليے کفايت کی گئی ہے (اور جس مقدار ميں تمہارے جاننے کے ليے تکليف اور سختی ميں نہ ڈالو کہ جس ميں يقي
ليے ضروری تھا بيان کرديا گيا ہے ليکن غيبت کے زمانے ميں جو تمہارے ليے فرض ہے وه يہ ہے کہ) تعجيل فرج کے 

  ليے زياده سے زياده دعائيں کرو، کيونکہ اسی ميں خود تمہارے ليے ٓاسائش ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٨۵، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

اے ابن اسحاق ! تم پر خدا کا سالم ہو اور ان لوگوں پر جو ہدايت کی پيروی کرتے ہيں۔ اس جيسی روايت شيخ جليل القدر 
طبرسی عليہ الرحمہ نے اپنی کتاب احتجاج ميں الفاظ کے مختصر فرق کے ساته توقيعات کی فصل ميں ذکر کی ہے۔ دعاؤں 

کے تعجيل فرج کے بارے ميں بہت زياده اشارات پائے  -ميں پھر دعاؤں کے جملوں کے ضمن ميں امام زمانہ کی کتابوں 
جاتے ہيں۔ قابل ذکر ہے کہ حضرت کے فرمان کی وجہ ميں کہ: تعجيل فرج کے ليے بہت زياده دعا کرو، اس معنی کی 

ہے لٰہذا ممکن ہے کہ مومنين کی بہت زياده دعا  طرف اشاره پايا جاتا ہے چونکہ حضرت کا ظہور بدٔا کے امور ميں سے
اور گريہ و زاری کرنا اس امر ظہور کے مقدم اور جلدی ہونے کا سبب ہوجائے،کيوں کہ بعض دعاؤں کے فقرات ميں ذکر 

ه ہوا ہے: هللا تعالٰی بہت سے حتمی اور يقينی امور قضا و قدر اٰلہی کی بنا پر اس سے صرف نظر کرتا ہے يہاں تک کہ و
يقينی امور کو دعا کی وجہ سے بدل ديتا ہے۔ اس بنا پر ہم پر الزم ہے کہ تمام حاالت ميں تعجيل فرج کو مّدنظر قرار ديں 

  اور کہيں:
 اللّھم عّجل موالنا صاحب الزمان بحق محمد وٓالہ الطاھرين صلواتک عليھم اجمعين۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ٣٧۔ پر پرواز / ٢
  ۔ و مطيّة لمن عملہ (عمل کرنے والوں کے ليے بہترين سواری( ٣٧

مضامين عاليہ پر عمل کرتے ہيں قرٓان مجيد ايک کافی تيزی سے چلنے والی سواری ہے هللا ان افراد کے ليے جو اس کے 
اور وه انہيں جلد از جلد اور صحيح و سالم ان کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، البتہ قرٓان کريم کے حامل و عامل کے منزل 

روی فی الکافی باسناده “۔  ٢٠١مقصود سے سوائے اہل کمال حضرات کے اس کی مجالس سے انس نہيں رکھتے ہوں گے۔ 
ر قال: سمعت ابا عبد ٰهللاّ عليہ السالم يقول : اّن الّرجل اذا کان يعلم السورة ثم نسيھا و ترکھا ودخل الجنة ، عن ابن ابی يعفو

اشرفت عليہ من فوق فی احسن صورة فتقول : تعرفنی ؟ فيقول : ال فتقول : انا سورة کذا وکذا لم تعمل بی و ترکتنی ؟ اٰما ) وهللا 
  ١” ( ة واشارت بيدھا الٰی فوقھا لو عملت لی لبلغت بک ھذه الدرج

شيخ جليل القدر عالمہ کلينی رحمة هللا عليہ نے کتاب کافی ميں اپنی سند کے ساته ابن ابی يعقوب سے نقل کيا ہے کہ ان کا 
کو يہ فرماتے سنا ہے کہ: اگر کوئی شخص قرٓان کے سوروں ميں سے ايک سوره کو  -بيان ہے : ميں نے امام جعفر صادق 

ور سمجھے اور پھر اسے بھول جائے يا ترک کرے تو جب وه جنت ميں داخل ہوگا تو اس کے سر پر قرٓان کريم پڑھے ا
ايک خوب صورت پيکر ميں يہ کہتا ہوا نظر ٓائے گا: کيا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وه کہے گا: نہيں پھر قرٓان کہے گا: ميں وہی 

ھنا ترک کرديا، اب جان لو اور ٓاگاه ہوجاؤ خدائے بزرگ و برتر کی سوره ہوں کہ جس پر تم نے عمل نہيں کيا اور مجھے پڑ
قسم! اگر عمل کيے ہوتے (جو کچه تم نے پڑھا اور جانا) تو يقينا تمہيں بھی اسی درجہ تک پہنچاتا کہ جہاں مجھے ديکه 
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  رہے ہو اور اپنے ہاته کے اشارے سے اوپر کی منزل کی طرف اشاره کرے گا۔
حمر قال:قلت ال بی عبد ّهللاٰ عليہ السالم: اّن علّی دين کثيراً وقد دخلنی شی ما کاد القرٓان يتفلّت منّی ، وعن يعقوب اال“۔  ٢٠٢

فی الجنة فقال ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم : القرٓان القرٓان اّن اآلية من القرٓان والّسورة لتجیء يوم القٰيمة حتّٰی تصعد الف درجة ، يعنی
  ٢” ( تنی لبلغت بک ٰھھنا فتقول : لو ) حفظ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٨۶، ص ۴۔ الوسائل الشيعہ، ج  ٢٠٨، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ (  ١٩۴، ص ۶۔ الوسائل الشيعہ، ج  ٢٠٨، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ٢

:ميرے ذمہ قرضہ سے عرض کيا -يعقوب احمر سے روايت نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ميں نے امام جعفر صادق 
بہت زياده ہے( اور مجھے ايسی مشکل ميں ڈال ديا ہے کہ) کبھی ايسی چيزيں ميرے دل ميں خطور کرتی ہيں کہ قرٓان مکمل

نے فرمايا: قرٓان کو فراموش نہ کرو اور اس بات کی تکرار کی اور بہت زياده  -طور پر ميرے ذہن سے نکل جائے، تو امام 
کی ايک ٓايت يا اس کا ايک سوره يقينا قيامت کے دن ٓائے گا اور جن کے درجات ميں ہزار درجہ نصيحت کی کہ قرٓان مجيد 

  تک بلند ہوگا اورپھر کہے گا: اگر تم نے ميری حفاظت کی ہوتی تو يقينا ميں تمہيں بھی يہاں تک پہنچا ديتا۔
من القرٓان مثّلت لہ فی صورة حسنة ودرجة رفيعة  وعن ابی بصير قال : قال ابو عبد ٰهللاّ عليہ السالم : من نسی سورة“۔  ٢٠٣

” فی الجنّة فاذا رٔاھا قال: ما انت ؟ ما احسنک لتيک لی ) فيقول : اما تعرفنی ؟ انا سورة کذا وکذا ولو لم تنسنی لرفعتک الٰی ھذا 
خص قرٓان کريم کا وه نے فرمايا: جو ش -ابو بصير سے روايت نقل ہوئی ہے کہ ان کا بيان ہے کہ امام جعفر صادق  ١( 

سوره جسے ياد کيا تھا پھر فراموش کرديا تو وہی سوره جنت ميں ايک بلند درجہ ميں حسين صورت ميں ٓائے گا جب وه 
اسے ديکھے گا تو اس سے دريافت کرے گا ۔ تم کون ہو؟ تم کتنے خوبصورت اور دل کش ہو اے کاش تم ميرے ليے ہوتے! 

ں پہچانتے ہو؟ ميں قرٓان کا فالں سوره ہوں کہ مجھے فراموش کرديا) اگر ميری حفاظت تو وه کہے گا: کيا تم مجھے نہي
کرتے اور مجھے فراموش نہ کرتے تو ميں تجھے بھی اس بلند مرتبہ پر فائز کرتا۔ مولف کہتے ہيں: حضرت بقية هللا االعظم

شتی نجات پر سوار ہوگيا يعنی ان کا معتقد اور ان کے اجداد طاہرين نجات کی کشتی ہيں جو شخص بھی اس ک -امام زمانہ 
  اور ان کی رحمت کے رشتہ سے متمسک ہوگيا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٣٨۔ ثواب االعمال، ص  ٢٠٧، ص ٢(۔اصول کافی، ج ١

نور) تو وه کفر و شرک اور ضاللت و گمراہی کے خوف ناک طوفانوں سے نجات پاگيا اور جہالت و نادانی کے گرداب (بھ
  سے نکل کر ہدايت و سعادت اور علم و دانش کے ساحل تک پہنچ جائے گا نيز حقيقی اقدار کو پالے گا۔

قال امير المٔومنين عليہ السالم فی وصيتہ لکميل : يا کميل قال رسول ّهللاٰ (ص) قواًل۔ اعلنہ المھاجرون واالنصار “ ۔  ٢٠۴
ر رمضان ، قآئم علٰی قدميہ من فوق منبره: علی منّی وابنای منہ والطّيبّون منی ،متوافرون يوماً بعد العصر ، يوم النّصف من شھ

  ١”( ومنھم وھم الطّيبّون بعد اّمھم وھم سفينة نوح من ) رکبھا نجی ومن تخلّف عنھا غوٰی ، النّاجی فی الجنہ والھاوی فی لظی
نے فرمايا: اے کميل! رسول خدا (ص) نے  -ت کی وصيت کا خالصہ يہ ہے کہ حضر -جناب کميل سے موال امير المومنين 

ايک قول ارشاد فرمايا اسے مہاجرين اور انصار تک پہنچادو کہ ايک دن نصف رمضان کے بعد سب جمع تھے اور 
ٓانحضرت اپنے دونوں قدم پر منبر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور فرمايا: علی مجه سے ہے اور ان کے بيٹے اس سے ہيں 

وگ مجه سے اور ان لوگوں سے ہيں اور وه لوگ اپنی ماؤوں کے بعد طيب و طاہر ہيں وہی کشتِی نوح اور طيب و طاہر ل
ہيں جو شخص اس پر سوار ہوا نجات پاگيا اور جس نے اس سے روگردانی کی وه گمراه ہوگيا، نجات پانے واال جنت ميں 

ہيد رحمة هللا عليہ نے اپنے اجازه ميں ابن خازن ۔ شيخ بزرگوار ش ٢٠۵ہے اور روگردانی کرنے واال ٓاتِش جہنم ميں ہے۔ 
حائری سے انہوں نے فخر المحققين سے اور بہت سے دوسرے افراد نے داؤد ابن سليمان غازی سے انہوں نے امام ابو 

  الحسن علی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٩۔ بشارة المصطفٰی، ص  ٢٧۶، ص  ٧۴(۔ بحار االنوار، ج ١
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سے انہوں نے اپنے ٓابائے کرام سے انہوں نے حضرت امير المومنين سے انہوں نے نبی اکرم (ص) سے -ضا ابن موسی الر
نقل کيا ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: مثل اھل بيتی کمثل سفينة نوح من رکبھا نجی و من تخلّف عنھا زّح فی النار: ميرے 

شتی ميں سوار ہوگيا وه نجات پاگيا اور جس نے بھی اس سے اہل بيت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو شخص بھی اس ک
   ١پشت پھيری اور مخالفت کی تو وه ٓاتش جہنم ميں ڈال ديا ) جائے گا۔ ( 

  ٣٨۔ روشنی کی عالمت / ٢
  ۔ و ٓاية لمن توّسم() ٣٨

عالی متون و مضمون اور  عزيز تين ٓاسمانی کتاب (قرٓان مجيد) ان لوگوں کے ليے دليل و عالمت اور ہدايات ہے جو اس کے
بطون ميں تدبر اور عميق غور و فکر کرتے ہيں اور گزشتہ انبياء اور امتوں کے واقعات نيز ظالمين و جابرين کی تاريخ 
سے عبرت و نصيحت حاصل کرتے ہيں مزيد صاحبان عقل اور ذہين افراد کے ليے دقّت و تاّمل کے ساته اپنے اہداف و 

  عالمت و نشانی پائی جاتی ہے۔مقاصد تک پہنچنے کے ليے 
( ميں جس کے معنی عالمت کے ہيں ) جيسا کہ هللا تبارک و تعالٰی فرماتا ہے:” سمہ“سے مراد دقِّت نظر ہے، ” توسم“اصل 

۔ شيخ جليل القدر عالمہ طبرسی عليہ الرحمہ نے تفسير مجمع البيان ميں ذکر کيا ہے کہ يہ صحيح ہے کہ نبی اکرم  ٢٠٣ ٢
  ، مومن کی فراست و” اتّقوا من فراسة المٔومن وانّہ ينظر بنور ّهللاٰ “ مايا: (ص) نے فر

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ۶١ص  ( ۴۔ خالصہ عبقات االنوار، ج  ١٢٢، ص  ٢٣۔بحار االنوار ، ج  ١٣٢(۔ الطرائف، سيد ابن طاؤوس، ص ١، 
  ۔ (  ٧۵(۔ سورئہ حجر، ٓايت ٢

ٰ◌هّ عباداً يعرفون الناس بالتوّسم ، ثم قرء -اّن لل“ ر اٰلہی کے ذريعہ نظر کرتا ہے۔ ) نيز فرمايا: ذہانت سے بچو کيوں کہ وه نو
  يقينا هللا تعالٰی کے ايسے بندے ہيں جنہيں لوگ عالمت کے ذريعہ پہچانتے ہيں پھر اس ٓايت کی تالوت کی۔ ١” ( ٰھذه اآلية 

ہ جنہيں لوگ عالمتوں اور نشانيوں سے پہچانتے ہيں کيوں کہ وه لوگ نيز فرمايا: خدا کے بندوں ميں سے بعض ايسے ہيں ک
  تمام اندرونی واقعيت کو بيان کرتے ہيں پھر اس ٓايت کی تالوت فرمائی۔

اور ان کی قائم ٓال محمد تک ذريت طيبہ ہے جو  -: پيغمبر اکرم (ص) ، امير المومنين -مولف کہتے ہيں: متموسمين سے مراد
وفی الکافی عن الباقر عليہ السالم قال: “۔  ٢٠٧صاحب العصر و الزمان عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف ہيں۔  هللا کی زنده حّجت

  ٢” ( کان رسول ّهللاٰ المتوسم وانا من بعده واالئّمة من ذريّتی ) المتوسّمون  قال امير المٔومنين عليہ السالم فی قولہ تعالیٰ 
کے بارے ميں  نے -قل کی گئی ہے کہ حضرت نے فرمايا: حضرت امير المومنين سے روايت ن -کافی ميں امام محمد باقر 

  فرمايا: رسول خدا (ص) متوسم (صاحب فراست) تھے اور ان کے بعد ميں ہوں اور ميری ذريت ميں سے ائمہ ہيں۔ 

   ٣9۔بہترين سپر / ٢
  ۔ و جنّة لمن لستال (اسلحہ سجنے والوں کے ليے بہترين سپر ہے( ٣٩

پر ڈھال اور کسی چيز کی حفاظت کرنے کے معنی ميں سے، يعنی قرٓان مجيد ان لوگوں کے ليے ايک سپر اور س” جنة”
  بہت محکم و مستحکم اسلحہ ہے جو دين و قرٓان اور يکتا پرستی کے مخالفين کے مّد مقابل مسلح رہنا چاہتے ہيں۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٢۶، ص ۶(۔ تفسير مجمع البيان، ج ١
  ۔  ١٢٧، ص  ٢۴۔ بحار االنوار، ( ج  ٧۴٨، ص ٢۔ الخرائج و الجرائح، ج  ٣٠٣۔ اختصاص، ص  ٢١٩، ص ١(۔ اصول کافی، ج ٢

  ممکن ہے يہاں ان قاريوں اور حافظوں کے ليے دنيا و ٓاخرت کی سختيوں کے مقابل ميں روکنے والی شے مراد ہو۔
ور ڈھال ہونا بہت زياده واضح و روشن ہے کيوں کہ وه ٓاتش جہنم سے اس کا ٓاخرت کی سختيوں اور دشواريوں سے سپر ا

  خالصی کا باعث اور خدائے بزرگ و برتر کے غضب سے نجات کا سبب ہے۔
) اور جب تم قرٓان پڑھتے ١(  ليکن دنيا کی سختيوں سے حجاب اور سپر بننے کے متعلق ٓائہ کريمہ ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے:

اور ٓاخرت پر ايمان رکھنے والوں کے درميان حجاب قائم کرديتے ہيں تاکہ تم اس سے مخفی اور پوشيده ہو تو ہم تمہارے 
رہو۔ شيخ طبرسی رحمة هللا عليہ رقم طراز ہيں: کلبی کا قول ہے اس سے ابو سفيان ، نضر ابن حارث، ابوجہل اور ام جميل 
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اکرم (ص) کو ان کی ٓانکھوں سے مخفی اورپوشيده قرار ديا جو  ابو لہب کی زوجہ مراد ہيں کہ هللا تعالٰی نے اپنے پيغمبر
  ٓانحضرت (ص) کی خدمت ميں ٓائے مگر اس عظيم ہستی کو نہ ديکه سکے۔

فی الصافی من قرب األسناد عن الکاظم عليہ السالم اّن ام جميل امرٔاة ابی لھب ٔاتتہ (ص) حين نزلت سورة تبّت ومن “ ۔  ٢٠٨
ابی قحافة، فقال : يا رسول ّهللاٰ ھذه اّم جميل محفظة او مغضبة تريدک ومعھا حجر تريد ان ترميک بہ  النّبی (ص) ابو بکر بن

 فقال (ص) : انّھا الترانی فقالت البی بکر: اين صاحبک ؟ قال: حيث شآء ّهللاٰ قالت : لقد جئتہ ولو اراه لرمتيہ فانّہ ھجانی والاّلت
  ٢” ( يا رسول ّهللاٰ لم ترک ؟ قال (ص) : ال ضرب ) ّهللاٰ بينی وبينھا حجاباً مستوراً والعّزٰی انّی لشاعرة فقال ابوبکر : 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴۵(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١
  ۔ (  ٢٣۵، ص  ١٧۔ بحار االنوار، ج  ٣٨٩، ص ۵۔ تفسير صافی، ج  ٣٢٩(۔ قرب االسناد، ص ٢

بن نباتة عن امير المٔومنين عليہ السالم انّہ قال : والّذی بعث محمداً بالحّق واکرم اھل بيتہ فی الکافی باسناده عن االصبغ “۔  ٢٠٩
ما من شیء تطلبونہ من حرز مّمن حرق او غرق او سرق او اتالف دابّة من صاحبھا او ٓابق االّ وھو فی القرٓان ، فمن اراد ٰذلک 

 ٔومنين اخبرنی عّما ئومن من الحرق والغرق؟ فقال عليہ السالم اقرء ھذه اآلياتفليسالنی عنہ قال: فقام اليہ رجل فقال: يا امير الم
الِِحيَن>(  َل الْکِ◌تَاَب َوہَُو يَتََولَّی الصَّ ) فمن قرٔاھا فقد امن من الحرق والغرق قال فقرٔاھا رجل واضطر مت ٢( )١>هللاُ الَِّذی نَزَّ
  ءالنّار فی بيوت جيرانہ وبيتہ وسطھا فلم يصبہ شی

منٰی ثم قام اليہ رجل آخر فقال : يا امير المٔومنين اّن دابّتی استصعبت علّی وانا منھا علٰی وجل فقال عليہ السالم : اقرء فی اذنھا الي
  ) فقرٔاھا فذلّت دابتہ٣< َولَہُ ٔاَسْلَ◌َم َمن فِی السََّماَواِت َوااْلَٔرْضِ◌ طَوْعً◌ا َوَکرْهً◌ا َوإِلَيْہِ◌ يُرْجَ◌ُعوَن>( 

م اليہ ٓاخر فقال : يا امير المٔومنين ان ارضی ارض مسبعة اّن السباع تغشٰی منزلی وال تجوز حتی تٔاخذ فريستھا فقال عليہ وقا
  ۴(  السالم : اقراء

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩۶(۔ سورئہ اعراف، ٓايت ١
  ۔ ( ۶٧(۔ سورئہ زمر، ٓايت ٢
  ۔ ( ٨٣(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٣
  ۔ (  ١٢٩و  ١٢٨ورئہ توبہ، ٓايت ۔ س(۴

ھم فقراھما الّرجل فاجتنبتہ الّسباع ثم قام اليہ ٓاخر فقال : يا امير المٔومنين اّن فی بطنی مآء اصفر فھل من شفآء ؟ فقال نعم بالدر
 عّزوجّل ففعل الرجل وال دينار ولکن اکتب علی بطنک ٓاية الکرسی وتغسلھا و تشربھا و تجلعھا ذخيرة فی بطنک فتبرء بٔاذن ّهللاٰ 

ھادی فبرء باذن ّهللاٰ ثم قام اليہ ٓاخر فقال يا امير المٔومنين ٔاخبرنی عن الّضالّة ؟ فقال عليہ السالم : اقرء يٓس فی رکعتين و قل يا 
األبق ؟ فقال عليہ السالم :  الضالّة رد علّی ضالّتی ، ففعل فرّد ّهللاٰ عليہ ضالّتہ ثم قام اليہ ٓاخر فقال يا امير المٔومنين ٔاخبرنی عن

) فقالھا الرجل فرجع اليہ اآلبق ثم قام اليہ ٓاخر فقال : يا امير المٔومنين ٔاخبرنی عن الّسرق فاّن اليزال قد يسرق لی الشیء١(  اقرء
  ٢(  بعد الشیء ليالً فقال لہ : اقرء اذا ويت الی فراشک

  ) حرستہ المالئکة وتباعدت عنہ الشياطين٣(  رض قفر فقرٔا ھذه اآليةثم قال امير المٔومنين عليہ السالم : من بات با
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٠(۔ سورئہ نور، ٓايت ١
  ( ١١٠(۔ سورئہ بنی اسرائيل، ٓايت ٢۔ ،  ١١١
  ۔ ( ۵۴(۔ سورئہ اعراف، ٓايت ٣

الشياطين واذا ھو ٓاخذ بخطمہ ، فقال لہ صاحبہ : انظره  قال: فمضی الرجل فاذا ھو بقرية خراب فيھا لم يقرء ٰھذه اآلية فغشاه
واستيقظ الرجل فقراء اآلية فقال الشيطان لصاحبہ ارغم ٰهللاّ ٔانفک احرسہ األن حتٰی يصبح فلما اصبح رجع الٰی امير المٔومنين 

ذا ھو باثر شعر الشياطين مجتمعاً فی عليہ السالم فٔاخبره فقال لہ رٔايت فی کالمک الشفاء ) والّصدق ومضی بعد طلوع الشمس فا
  ١” ( االرض 

عالمہ کلينی رحمة هللا عليہ کتاب کافی ميں اپنی سند کے ساته اصبغ ابن نباتہ سے نقل کرتے ہيں کہ انہوں نے موال امير 
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سے روايت کی ہے کہ حضرت نے فرمايا: قسم ہے اس ذات کی! جس نے محمد مصطفی (ص) کو حق کے ساته  -المومنين 
بھيجا اور ان کے اہل بيت کو صاحب عزت و کرامت قرار ديا کوئی چيز (تمہاری دنيا ميں ايسی) نہيں ہے کہ جس سے تم 
پناه حاصل کرنا چاہو جلنے سے ڈوبنے سے چوری سے يا چوپايہ کا اپنے مالک سے بھاگ جانے يا انسان يا چوپايہ کا گم 

کی حفاظت کے اسباب و وسائل قرٓان مجيد ميں پائے جاتے ہيں جو شخص بھیہوجانا يا ٓاقا کے غالم کا بھاگ جانا تو ان سب 
ان امور ميں سے يا ان جيسی چيزوں ميں مبتال ہے مجه سے سوال کرے تاکہ اسے ميں اس کی تدبير بيان کروں۔ راوی کا 

ور ڈوبنے سے نجات بيان ہے: ايک شخص نے بلند ہو کر کہا: اے امير المومنين! مجھے وه چيز بتائيے جس سے جلنے ا
لٰہذا جو شخص ان ٓايات کو پڑھے وه جلنے اور غرق ہونے سے امن و امان ميں  نے فرمايا: ان ٓايات کو پڑھو -ملے؟ تو امام 

ہوگا۔ راوی کا بيان ہے: اس شخص نے جب ان ٓايات کو اپنے ہمسائے کے گھروں ميں ٓاگ لگنے کے موقع پر پڑھا جب کہ 
  يان تھا تو کسی بھی قسم کا کوئی ضرر اسے نہيں پہنچا۔اس شخص کا گھر ان کے درم

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٢۴، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ١

يا دوسری سواری کا حيوان) پھر ايک دوسرا شخص اپنی جگہ سے بلند ہوا اور کہا: يا امير المومنين! ميرا دابہ (گھوڑا 
نے فرمايا: اس کے داہنے  -سرکش ہوگيا ہے رکاب پر نہيں بيٹھنے ديتا ميں اس سے نزديک ہونے سے ڈرتا ہوں تو حضرت

کو پڑھو جب اس نے پڑھا تو اس کا گھوڑا سرکشی سے باز ٓايا اور اس مرد کے ليے قابل استفاده قرار پايا۔  کان ميں اس ٓايت
! ميرے پاس ايک زمين ہے اس ميں درندے حيوانات بہت زياده ہيں۔ ناگہاں -ہوا اور کہا: يا اميرا لمومنين  تيسرا شخص بلند

نے  -ميرے گھر ٓاتے ہيں تو واپس نہيں جاتے مگر يہ کہ اپنے کھانے کا حصہ گوسفند وغيره اٹھا کر لے جاتے ہيں تو امام 
ں ٓايتوں کو پڑھا تو پھر دوباره وحشی حيوانات اس کے گھر کے کو پڑھو اس شخص نے ان دونو فرمايا: اس ٓائہ کريمہ

! ميرے شکم ميں زرد پانی ہوگيا ہے -اطراف نہيں گئے۔ پھر ايک اور شخص اپنی جگہ بلند ہوا اور کہا : يا امير المومنين 
: ہاں بغير ايک درہم يا نے فرمايا -کيا اس درد اور مشکل سے شفا پانے کا ميرے ليے کوئی امکان پايا جاتا ہے؟ تو امام 

دينار خرچ کيے تم اپنے شکم پر ٓايت الکرسی لکھو اس کو پانی سے دھو کر پی لو تاکہ تمہارے شکم کے اندر ذخيره 
کے دستور کے مطابق عمل کيا اور اپنی  -ہوجائے اذن خدا سے تم صحت ياب اور شفا پاجاؤ گے اس شخص نے حضرت 

  صحت و سالمتی حاصل کرلی۔
! مجھے ميرے گم شده کی تالش کے ليے راه تدبير بتائيں؟ تو حضرت -ا شخص بلند ہوا اور کہا: يا امير المومنين ايک دوسر

نے فرمايا: دو رکعت نماز پڑھو اور دونوں رکعتوں ميں سورئہ ٰيسين پڑھو اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہو : يا  -
قول پر عمل کيا نماز پڑھی اور هللا تعالٰی نے اس کے گم شده کو  کے -ھادی الضالة رّد علّی ضالتی۔ اس شخص نے حضرت 

! مجھے اس غالم کے بارے ميں خبر ديجيے جو -واپس کرديا۔ پھر کوئی دوسرا شخص بلند ہوا اور کہا: يا امير المومنين 
نے اس ٓايت کی تالوت اپنے موال کے ہاته سے فرار کر جائے؟ تو امام نے فرمايا: مکمل ٓائہ کريمہ <> پڑھو ، اس شخص 

  کی اس کا جو غالم فرار کر گيا تھا اپنے موال کے پاس واپس ٓاگيا۔
پھر ايک اور شخص بلند ہوا اور کہا: يا امير المومنين! مجھے ان چيزوں کے بارے ميں بتائيں جو چوروں نے چوری کی 

ہو۔ تو اس عظيم ہستی نے فرمايا: تم اپنے  ہيں کيونکہ کوئی رات ايسی نہيں گزرتی جس ميں ميری کوئی چيز چوری نہ ہوتی
  کو پڑھو۔ بستر پر جاؤ تو اس ٓائہ کريمہ

نے فرمايا: جو شخص بے ٓاب و گياه صحرا ميں سوئے اور ان ٓايات <> کو پڑھے تو مالئکہ  -پھر حضرت امير المومنين 
خص ايک خرابہ ميں پہنچا رات اس کی حفاظت کريں گے اور شياطين اس سے دور رہيں گے۔ راوی کا بيان ہے: ايک ش

وہاں بسر کی ليکن مذکوره ٓايات کو نہيں پڑھا تو شياطين ٓائے اور اس کا احاطہ کرليا حاالنکہ وه اپنے دماغ کو پکڑے ہوئے 
تھا۔ ايک شيطان نے دوسرے سے کہا: اس کی طرف ديکھو اسی وقت وه شخص بيدار ہوا اور ٓايت پڑھی تو شيطان نے اپنے 

ا: خدا نے تمہاری ناگ رگڑ دی اب اس کی طلوع فجر تک حفاظت کر جب صبح ہوئی تو وه شخص حضرت ساتھی سے کہ
کے پاس ٓايا اور تمام واقعہ کی انہيں اطالع دی اور عرض کيا کہ ٓاپ کے کالم ميں شفا اور سچائی کا ميں  -امير المومنين 

ين کو روشن کر ديا تو وه شخص پھر خرابہ ميں گيا وہاں نے اپنی آنکھوں سے مشاہده کيا جب سورج نکال اور تمام سطح زم
اس کو شيطان کے بال زمين پر کھڑے ہوئے ايک جگہ نظر ٓائے۔ مولف کہتے ہيں: واليت عظمٰی حّجت حق خاتم االوصياء 

لوں اور ان کے اجداد کرام بھی مومنين اور خاندان عصمت و طہارت کے چاہنے وا-امام عصر ناموس دھر مہدی ٓال محمد 
  کے ليے عذاب اٰلہی اور ٓاتش جہنم سے بچانے کے ليے سپر اور مانع ہيں۔
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وفی البحار عن الصدوق رضوان ّهللا تعالٰی فی جملة من کتبہ عن القطّان عن عبد الّرحٰمن بن محّمد الحسينی عن محّمد “ ۔  ٢١٠
الَحَسن بن محّمد بن جمھور َعن َعلّی بن بالل َعن َعلی  بن ابراہيم الفزاری عن عبد ّهللاٰ بن بحر االھوازی عن علّی بن عمر وَعن

بن موسٰی الّرضا َعن موسٰی بن جعفر عن جعفر بن محّمد بن محّمد بن علی عن علّی بن الحسين عن الحسين بن علی عن علی بن
يقول ّهللاٰ عزوجّل والية علی ابی طالب عليہم السالم عن النّبی (ص) عن جبرئيل عن ميکائيل عن اسرافيل عن اللّوح عن القلم قال

  ١” ( بن ابی طالب حصنی فمن دخل ) حصنی امن من عذابی 
ہمارے شيخ بزرگوار عالمہ مجلسی رحمة هللا عليہ نے شيخ جليل القدر عالمہ صدوق رحمة هللا عليہ سے کہ جنہوں نے اپنی 

سے انہوں نے اپنے آبائے کرام اور  -الرضا  متعدد حديث کی کتابوں ميں نقل کيا ہے اس کی سند کو حضرت علی ابن موسی
رسول خدا (ص) سے انہوں نے جبرئيل، ميکائيل اور اسرافيل سے انہوں نے لوح و قلم سے نقل کيا ہے کہ خدائے بزرگ و 

برتر فرماتا ہے: علی ابن ابی طالب کی واليت و محبت ميرا محکم قلعہ اور حصار ہے،لٰہذا جو شخص بھی اس قلعہ اور 
وفی اماليہ باسناده عن ابان بن تغلب عن عکرمة “۔  ٢١١ميں داخل ہوگيا وه ميرے عذاب سے امن و امان پا گيا ہے۔  حصار

۔  ٢١٢عن ابن عبّاس قال قال رسول ّهللاٰ (ص) قال ّهللاٰ جّل جاللہ لو اجتمع النّاس کلّھم علٰی والية علي عليہ السالم ما خلقت النار 
  کے مختصر معانی کے ساته خطيب خوارزمی نے اپنی کتاب مناقب ميںاسی جيسی روايت کو الفاظ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ٢۴۶، ص  ٣٩۔ بحار االنوار، ( ج  ٣٧١۔ معانی االخبار، ص  ٣٠۶۔ امالی صدوق، ص  ١۴۶، ص ١(۔ عيون اخبار الرضا، ج ١

ال : قال رسول ّهللاٰ (ص) : لو اجتمع النّاس علٰی ق“حضرت رسول خدا (ص) سے نقل کيا ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: 
اگر تمام لوگ علی ابن ابی طالب کی واليت و محبت کو قبول “ حّب علّی بن ابی طالب عليہ السالم لما خلق ّهللاٰ عّزوجّل النّار

ہوتے تو هللا کرتے اور ہر ايک کے اتفاق اور ہم ٓاہنگی سے اس کو مرکزی نقطہ قرار دے کر اس کے اطراف ميں جمع 
  تعالٰی کبھی بھی آتش جہنم کو خلق نہ کرتا۔

ائمٔہ اطہار کی واليت و محبت بہت ہی قوی اور مستحکم قلعہ نيز مومنين اور حضرات معصومين کے دوستوں کے ليے ٓاتش 
ستونوں  جہنم سے محفوظ رہنے کے ليے مستحکم حجاب ہے اس کے عالوه منجملہ اسالم اور ايمان کے ثابت اور پا برجا

فی الکافی عن زرارة عن ابی جعفر الباقر عليہ السالم قال بنی االسالم علٰی خمسة ٔاشيآء علٰی “۔  ٢١٣ميں سے ايک ستون ہے۔ 
ھو الّصٰلوة والّزٰکوة والٔصوم والحٔج َوالواليَة قال زراَرة فقلت َواّی َشیء من ٰذلِک افضل قال الوالية افضل النھا مفتاحھّن والوالی

مَّ الذی ليل عليھّن قلت ثّم الذی يلی ٰذلک فی الفضل فقال الّصٰلوة اّن رسول ّهللاٰ (ص) قاَل الّصٰلوةَ َعُموُد الدين دينُکم قاَل قُلُت ثَ الدّ 
الة قَبلھَا َو قاَل َرسوُل هللاّٰ (ص) الّزکوة تذھب الّذنوب قلت والذی يليھا فی  يَليھا فی الفَِضل قاَل الّز ٰکوةُ ألنّھا قََرنَھا بِھا َوبََدء بِالصَّ

ّٰ علی الناس حّج البيت آلية الٰی ان قال ثّم قال عليہ السالم ذروة األمر وسنامہ ومفتاح ہ وباب الفضل قال الحّج قال ّهللاٰ عّزوجّل و
ّهللاٰ ومن تولّی فما ارسلناک  األشيآء ورضا الّرحمن الطّاعة لالمام بعد معرفتہ انی ّهللاٰ عّزوجّل يقول من يطع الّرسول فقد اطاع

ونعليھم حفيظاً ، اٰما لو اّن رجالً قام ليلہ وصام نھار ه وتصّدق بجميع مالہ وحّج جميع دھره ولم يعرف والية ولّی ّهللاٰ فيواليہ ويک
محسن منھم يدخلہ ّهللاٰ الجنّة جميع اعمالہ بداللتہ اليہ ماکان لہ علی ّهللاٰ حق فی ثوابہ وال کان من اھل ) االيمان ثّم قال اولئک ال

  ١” ( بفضل رحمة 
سے روايت کی ہے کہ  - شيخ جليل القدر عالمہ کلينی عليہ الرحمہ نے کتاب کافی ميں زراره سے انہوں نے امام محمد باقر 

روزه،  حضرت نے فرمايا: اسالم کی اساس و بنياد پانچ چيزوں پر استوار ہے اور وه پانچوں ستون سے مراد نماز، زکٰوة،
  حج بيت هللا اور ائمٔہ اطہار کی واليت ہے۔

زراره نے عرض کيا: ان پانچ چيزوں ميں سے کون سے چيز سب سے افضل ہے؟ فرمايا: واليت افضل ہے، اس ليے کہ 
واليت ان سب کی کنجی ہے اور ان سب چيزوں کا والی اور دليل و رہنما ہے۔ ميں نے عرض کيا: واليت کے بعد کون سی 

ل ہے؟ فرمايا: نماز ، يقينا رسول خدا (ص) نے فرمايا ہے کہ نماز تمہارے دين کا ستون ہے ميں نے عرض کيا: شے افض
نماز کے بعد کون سی شے افضل ہے؟ فرمايا: زکٰوة کيوں کہ هللا نے نماز کے بعد اس کا ذکر فرمايا ہے، رسول خدا نے 

: زکٰوة کے بعد کون سی شے افضل ہے؟ فرمايا: حج بيت هللا کيوں فرمايا: زکٰوة گناہوں کو دور کرتی ہے، ميں نے عرض کيا
کہ خدائے بزرگ و برتر نے فرمايا: خدا کے ليے ان لوگوں پر امکانی صورت ميں خانٔہ کعبہ کی طرف حج کا سفر فرض 

لی ترين اور با قرار ديا گيا ہے جو وہاں پہنچنے اور مخصوص اعمال بجاالنے کی قدرت رکھتے ہيں يہاں تک کہ فرمايا: عا
ارزش ترين امور اور ان کی کنجی تمام چيزوں ميں خدائے غفور و رحيم کی رضايت اور خوشنودی ہے اور اس کی معرفت 

کے بعد امام معصوم کی اطاعت و فرماں برداری ہے جيسا کہ هللا تعالٰی ٓائہ کريمہ ميں فرما رہا ہے: جو شخص هللا اور اس 
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يقينا اس نے هللا کی اطاعت کی اور جو شخص تجه سے گريز کرے اور تيری اطاعت نہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے 
نے ائمٔہ طاہرين کی عظيم واليت کی  -کرے تو ميں نے تم کو اس کا حفاظت کرنے واال نہيں بنا کر بھيجا ہے۔ پھر امام 

  عظمت ومنزلت کی اہميت کو لوگوں سے تاکيد اور
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩، ص ٢اصول کافی، ج (۔ ١

وضاحت کرتے ہوئے فرمايا: اور يہ کہ تمام مذکوره اشياء کی کنجی پروردگار متعال کی رضايت و خوشنودی کا حاصل 
کرنا وہی واليت ہے اپنے تہديد ٓاميز اور بيدار کرنے والے جملوں ميں فرمايا: يہ جان لو اور ٓاگاه ہوجاؤ کہ! اگر تم ميں سے 

ام رات و دن کو نماز و روزه ميں بسر کرے اور اپنے تمام مال و دولت کو راِه خدا ميں صدقہ دے اور اپنی کوئی شخص تم
تمام عمر کو زيارت خانۂ خدا اور حج بيت هللا ميں صرف کرے ليکن ولی امر کی واليت کی معرفت نہ رکھتا ہو تاکہ اس کا 

کی رہنمائيوں کے مطابق انجام دے تو هللا تعالٰی کی طرف سے اس کے چاہنے واال اور فرماں بردار نيز اپنے تمام اعمال اس
  ليے نہ اس کے اعمال کا کوئی ثواب ہوگا اور اس کا شمار اہل ايمان ميں بھی نہيں ہوگا۔

نے فرمايا: جو لوگ ہماری واليت کی شناخت و معرفت رکھتے ہيں اور خدا کے مطلوبہ نيک اعمال انجام  -اس کے بعد امام 
ہيں تو خدائے غفور رحيم اپنے فضل و رحمت سے بہشت ميں داخل کرے گا اور اس کی المتناہی نعمتوں سے اسے  ديتے

 نوازے گا۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۴٠۔ علم و دانش / ٢
  ۔ و علما لمن وعٰی (اور فکر کرنے والوں کے ليے علم ہے( ۴٠

جو اس کو محفوظ رکھنے اور قرٓان مجيد کو خدائے بزرگ و برتر نے مبدٔاو معاد کا کامل علم قرار ديا ان لوگوں کے ليے 
غور وفکر کرنے کے ليے اپنے قلب کی طرح اسے اس ظرف کی طرح قرار ديتے ہيں جس ميں گراں قدر گوہروں کی 

اليعّذب ) ٰهللاّ قلباً وعی “۔ طريحی رحمة هللا عليہ نے فرمايا: (ائمہ کی ) حديث ميں ذکر ہوا ہے :  ٢١۴حفاظت کی جاتی ہے۔ 
  ١” ( القرٓان 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٢۴، ص ۴۔ مجمع البحرين، ج ٧۔ امالی طوسی، ص  ١۶٧، ص ۶(۔ وسائل الشيعہ، ج ١

خداوند متعال اس قلب پر عذاب نہيں کرے گا جو قرٓان کا حافظ اور محافظت کرنے واال ہے يعنی اگر قرٓان کو ايمان و اعتقاد 
عمل کيا تو هللا تعالٰی اس کو عذاب نہيں کرے گا ليکن اگر کسی نے  اور غور وفکر کرنے کے بعد درک کيا اور اس پر

صرف ظاہری الفاظ کو حفظ کيا اور اس کے حدود و احکام کو ضائع کيا تو اس شخص پر حافظ اور اس کی محافظت کرنے 
  والے کا اطالق نہيں ہوگا۔

  ١” ( ل بہ مع الّسفرة ) الکرام البررة وفی ثواب االعمال عن الصادق عليہ السالم الحافظ للقرٓان العام“۔  ٢١۵
نے فرمايا: حافظ قرٓان جو اس پر عمل کرنے واال بھی ہو  -سے منقول ہے کہ حضرت  -ثواب االعمال ميں امام جعفر صادق 

۔ دوسری حديث کے الفاظ يہ ہيں: خير القلوب او عاھا (  ٢١۶خدا کے صاحب کرامت اور نيکو کار پيغمبروں کے ساته ہوگا۔ 
) بہترين قلوب سے مراد وه قلب ہے کہ جس کی قرٓان حفظ کرنے کی ظرفيت و صالحيت زياده ہو۔ جو يقينا زياده علم قرٓان ٢

جمع اور حفظ کرے اتنی ہی اس قلب کی ارزش ہوگی اور معيار بلند ہوگا۔ خدائے بزرگ و برتر نے مومنين کو ظرف اور 
طہار کی واليت و محبت کے استقرار کی جگہ قرار دی ہے وه قلب و جگر جو اِن اور تمام ائمٔہ ا -قائم ٓال محمد امام زمانہ 
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عظيم ہستيوں کی والء و محبت کا حامل ہو تو اس ميزان کے پلہ کا معيار اس کے دوسرے پلہ کے مقابل ميں يہاں تک کہ 
  گا ۔اگر تمام وه چيزيں جن پر ٓافتاب کی روشنی پڑتی ہے رکه ديں تو وہی پہال پلہ سنگين ہو

فی االختصاص باسناده عن محّمد بن اسماعيل بن عبد الّرحٰمن الجعفی قال دخلت انا وعّمی الحصين بن عبد الّرحٰمن “ ۔  ٢١٧
  علی ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فٔادناه وقال ابن من ھذا معک ؟ قال ابن اخی اسماعيل فقال رحم ّهللاٰ اسماعيل

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠١اب االعمال، ص (۔ ثو١
  ۔ (  ٢٧١، ص  ٢٠(۔ شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد، ج ٢

 وتجاوز عنہ صّی عملہ کيف خلّفتموة قال بخير ما ٓاتاه ّهللاٰ لنا من مّودتکم فقال يا حصين ال تستصغر وا موّدتنا فانّھا من الباقيات
شيخ مفيد نے کتاب اختصاص ميں اپنی سند کے  ١” ( ٰهللاّ ) عليھا الصالحات قال يابن رسول ّهللاٰ ما استصغرتھا وٰلکن احمد 

ساته محمد ابن اسماعيل ابن عبد الرحمن جعفی سے روايت کی ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں اپنے چچا حصين ابن عبد الرحمن 
س نہيں بٹھايا اور نے ميرے چچا کو اپنے پا -کی خدمت اقدس ميں شرف ياب ہوا تو امام  -کے ہمراه امام جعفر صادق 

  دريافت کيا: يہ جو تمہارے ساته ہے وه کس کا فرزند ہے؟
نے فرمايا: هللا تعالٰی اسماعيل کی مغفرت اور اس کی -ميرے چچا نے جواب ديا: وه ميرے بھائی اسماعيل کا بيٹا ہے۔ تو امام 

ديا: اس سے بہترين حالت ميں کہ هللا کوتاہيوں سے درگزر فرمائے، ان سے کس حالت ميں جدا ہوئے؟ ميرے چچا نے جواب
  تعالٰی نے ٓاپ کی واليت اس کو عطا کی تھی ہم نے انہيں ترک کيا۔

  فرمايا: اے حصين! ہماری مودت و محبت ناچيز اور معمولی نہ شمار کرو کيوں کہ وه باقيات الصالحات ميں سے ہے۔
عمولی نہيں شمار کيا ہے بلکہ ميں نے هللا تعالٰی کا ميرے چچا نے کہا: اے فرزند رسول (ص)!ميں نے اسے ناچيز اور م

کی مودت و محبت بھی باقيات الصالحات اور ٓاخرت کی ہالکتوں  -شکر ادا کرنے کے ليے زبان سے يہ جملہ کہا ہے۔ ائمہ 
  سے نجات دالنے والی ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٧۵، ص  ٢٧۔ بحار االنوار، ج  ٣۴٣، ص ٣۔مناقب ابن شہر ٓاشوب، ج  ٨۶(۔ اختصاص، ص ١

  

  ٢۔ بہترين کالم / ۴١

  ۔ و حديثاً لمن روٰی (اور روايت کرنے والوں کے ليے بہترين حديث ہے( ۴١
  خدائے بزرگ و برتر نے قرٓان کريم کو جو اس کی روايت کرتے ہيں بہترين حديث قرار ديا ہے۔

) هللا نے بہترين کالم اس کتاب کی شکل ميں نازل١(  ير ميں ٓائہ کريمہشيخ بزرگوار امين االسالم عالمہ طبرسي نے اپنی تفس
کيا ہے جس کی ٓايتيں ٓاپس ميں ملتی جلتی ہيں اور بار بار دہرائی گئی ہيں کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے 

کھا وه اس ليے ہے کہ کالم خدا ہے اورکھڑے ہوجاتے ہيں۔ کے ذيل ميں فرماتے ہيں: يعنی هللا تعالٰی نے قرٓان کا حديث نام ر
کالم کو حديث کہا جاتا ہے جيسا کہ پيغمبر (ص) کا بھی حديث نام رکھا گيا ہے۔ اور يہ کہ احسن حديث کہا گيا ہے تو وه اس 

ليے کہ اس ميں بہت زياده اعجاز اور فصاحت پائی جاتی ہے نيز ان تمام چيزوں پر مشتمل ہے کہ جس کے تمام مکلفين 
اج ہيں جيسے توحيد و عدل کی دليلوں کی ياد دہانی، احکام شرائع کا بيان وغيره موعظے ، انبياء کے قصے اور بشارت محت

  و نذارت۔
اور يہ کہ کتاب کو متشابہ کہا گيا تو وه اس وجہ سے ہے کہ بعض ٓايات دوسری ٓايتوں سے مشابہت رکھتی ہيں اور ان ميں 

ی تصديق کرتی ہيں بغير اس کے کہ اس ميں کوئی اختالف يا تضاد پايا جاتا ہو۔ معادنسے بعض ٓايات ، بعض دوسری ٓايات ک
و حی و تنزيل اور ٓاسمان واليت و امامت کے درخشاں ستاروں سے وارد شده حديثيں خواه موعظے، خطبات ، کلمات قصار 

احکام شرائع کی تفسير وضاحت کے وغيره ہوں يا فصاحت و بالغت اور اعجاز کی حيثيت سے ہوں يا بشار ت نذارت اور 
  نقطٔہ نظر سے يا فضائل و مناقب وغيره کے لحاظ سے ہوں
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٣(۔ سورئہ زمر، ٓايہ ١

خوبصورت اور ايسی بہترين حديث ہے کہ ہر بيان کرنے والے ،لکھنے اور سننے والے کے قلب کی پاکيزگی نيز ضمير کو 
کيہ نفس کے ليے ٓاماده کرتی ہے۔ مزيد يہ کہ انسان کے دل سے تمام قسم کی ٓالودگيوں کو ختم کرتی روشن کرنے اور تز

ہےں بالخصوص وه احاديث جو حضرت خاتم االوصياء قائم ٓال محمد بقية هللا االعظم امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف 
طرح وه روايات جو حضرت کے ظہور کی عالمتوں پر مشتمل کی والدت اور غيبت صغرٰی و کبرٰی کو بيان کرتی ہيں اسی 

ہيں نيز امت کے نيک بخت بعض وه افراد کہ جنہيں اس عزيز محمد اور يوسف فاطمی روحی و ارواح العالمين لہ الفداء سے 
کے کی زندگی ميں يا خواه غيبت صغرٰی  -شرِف مالقات حاصل ہوا خواه ان کے پدر بزرگوار حضرت امام حسن عسکری 

دوران يا خواه غيبت کبرٰی کے زمانے ميں جو تمام افسرده دلوں اور پژمرده روحوں کے مخفی تمام درد کا بہترين اور عالی 
  ترين درمان و عالج ہے۔

ان افراد کے واقعات کو پڑھنا يا سننا جو اس عظيم فيض پر فائز اور حضرت کا شرف حضور حاصل کيا ہے ايسا ولولہ 
ہے کہ فطری طور پر شرف يابی کا ہيجان اور شوق پيدا کرتا ہے اور نتيجہ ميں نفس کی پاکيزگی اور  انگيز اور دل افزا

  تہذيب و اخالق کا سبب ہوتا ہے۔ اب ہم تبرکاً ان ميں سے چند مورد کی طرف اشاره کرتے ہيں۔
يوں سے جو خطاؤں اور گناہوں سے ۔ اس سلسلہ ميں کہ ائمٔہ اطہار کی احاديث انسانی قلوب کو تمام پليدگيوں اور ٓالودگ١

  نشٔاة پاتی ہيں صاف کرتی اور جال بخشتی ہيں ہم ان ميں سے دو روايت بيان کرنے پر اکتفا کرتے ہيں۔
فی الکافی باسناده عن عبد ّهللاٰ بن محّمد الحّجال عن بعض اصحابہ رفعہ قال قال رسول ّهللاٰ (ص) تذاکروا وتالقوا “۔  ٢١٨

  ١” ( يث جآلء للقلوب اّن القلوب لترين کما يرين الّسيف ) جآلٔوٰھا وتحّدثوا فاّن الحد
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۵٢، ص  ٢، ج  ٢٠٢، ص ١۔ بحار االنوار، ج  ۴١، ص، ١(۔ اصول کافی، ج ١

ٓانحضرت (ص) شيخ بزرگور عالمہ کلينی رحمة هللا عليہ نے کافی ميں حضرت رسول خدا (ص) سے روايت نقل کی ہے کہ 
نے فرمايا: علم دين کا ٓاپس ميں ذکر کيا کرو اور ايک دوسرے سے مالقات کرو اور ٓاپس ميں ہماری حديثوں کے بارے ميں 

گفتگو کيا کرو کيوں کہ ہماری حديثوں کا ذکر کرنا اور سننا قلوب کو جال بخشتا ہے، کيونکہ قلوب نافرمانی کی وجہ سے 
ہيں جس طرح تلوار، اگر اپنے مخصوص تيل سے روغن مالی نہ کی جائے تو زنگ ٓالود اور کثيف اور زنگ ٓالود ہوجاتے 

خراب ہوجاتی ہے اس بنا پر شمشير کو اسلحہ کے تيل سے صيقل کرنے سے جال ملتی ہے اسی طرح دلوں کو بھی ائمٔہ ہدی
  کی حديثوں سے جال ملتی ہے۔

علّی بن ابی طالب عليہ السالم قال ) عليہ السالم اّن ھذه القلوب تمّل کما تمّل وفی نہج البالغہ من کالم امير المٔومنين “ ۔  ٢١٩
کے من جملہ ُگہر بار اقوال ميں سے ہے کہ  -مولی الموحدين حضرت امير المومنين  ١” ( األبدان فابتغوا لھا طرائف الحکم

اتے ہيں جس طرح بدن بہت سے کام زحمت سے ٓاپ نے نہج البالغہ ميں فرمايا: يہ دل اسی طرح ملول و خستہ اور اُکتا ج
ملول و خستہ اور اکتا جاتے ہيں جس طرح انسان کے بدن ٓارام اور شرعی رفع خستگی سے ٓارام و سکون حاصل کرتے ہيں 
اسی طرح دلوں کی ماللت و افسردگی دور کرنے کے ليے بھی بيش بہا حکمتيں تالش کرو اور فطری بات ہے کہ کوئی بھی 

نی ٓايات اور حضرات معصومين جو علم اٰلہی کے خزانہ دار ہيں کی حديثوں سے زياده ارزش مند اور پختہ حکمت قرآ 
  مطالب پر مشتمل نہيں ہے۔

وه افراد جو عالمی مصلح امام منتظر قائم ٓال محمد عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کی مالقات کا شرف حاصل کرچکے ہيں اور
ہيں عالم طفلی اور غيبت صغرٰی کے زمانہ سے پہلے غيبت کبرٰی کے دوران تک نيز  جو عالمی حکومت کے بھی حامل

اپنے زمانہ کے چند واقعات کی طرف چاہنے والے منتظرين کے افسرده و رنجيده دلوں کی روشنی کے ليے ہم اشاره کر 
  رہے ہيں۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ (  ٩١(۔ نہج البالغہ، حکمت ١

د بن اسحاق بن سعد االشعری قال دخلت علٰی ابی محّمد الحسن بن علی وانا اريد ان اسٔالہ عن الخلف من بعده عن احم“۔  ٢٢٠
ّهللاٰ فقال لی مبتدئاً يا احمد بن اسحاق اّن ّهللاٰ تبارک و تعالٰی لم يخل األرض منذ خلق ٓادم وال يخليھا الٰی ان تقوم الّساعة من حجة 

ء عن اھل االرض وبہ ينّزل الغيث وبہ يخرج برکات االرض قال فقلت لہ يابن رسول ّهللاٰ فمن األمام علٰی خلقہ بہ يدفع البالٓ 
والخليفة بعدک فنھض عليہ السالم مسرعاً فدخل البيت ثم خرج وعلٰی عاتقة غالم کان وجھہ القمر ليلة البدر من ابناء ثالث سنين 

عّزوجّل وعلٰی حجہ ما عرضت عليک ابنی ھذا انّہ سّمی َرسول ّهللاٰ (ص) َوکنيہ  فقال يا احمد بن اسحاق لو ال کرامتک علی ّهللاٰ 
 الّذی يمالء االرض قسطاً َو َعَدالً َکما ملئت جوراً وظلماً يا احمد بن اسحاق مثلہ فی ٰھذه االّمة مثل الخضر ومثلہ مثل ذی القرنين

ّهللاٰ عّزوجّل علی القول بامامة ووفّقہ فيھا الّدعآء بتعجيل فرجہ فقال احمد بن وهللا ليغيبّن غيبة ال ينجوا من الھلکة فيھا ااّلمن ثبّة 
اسحاق فقلت يا موالی فھل من عالمة يطمئّن اليھا قلبی فنطق الغالم عليہ السالم بلسان عربّی فصيح فقال انا بقية ّهللاٰ فی ارضہ 

ق قال احمد بن اسحاق فخرجت مسروراً فرحاً فلما کان من الغد عدت والمنتقم من اعدائہ فال تطلب اثراً بعد حين يا احمد بن اسحا
اليہ فقلت يابن رسول ّهللاٰ لقد عظم سروری بما مننت بہ علّی فما الّسنة الجارية فيہ منالخضر وذی القرنين قال عليہ السالم طول 

ع عن ھذ االمر اکثر القائلين بہ وال يبقی االّ من اخذ ّهللاٰالغيبة يا احمد قلت يابن رسول ّهللاٰ واّن غيبة لتطول قال ای وربّی حتّٰی يرج
عّزوجّل عھده لواليتنا وکتب فی قلبہ االيمان وايّده بروح منہ يا احمد بن اسحاق ھذا امر من امر ّهللاٰ وسر من سّر ّهللاٰ وغيب من 

  ١(  ”غيب ّهللاٰ فخذما ٓاتيتک واکتمہ وکن من الشاکرين تکن ) معنا غداً فی علييّن
کی خدمت ميں اس اراده سے حاضر ہوا کہ دريافت کروں  -احمد ابن اسحاق اشعری کا بيان ہے: حضرت امام حسن عسکری 

کہ ٓاپ نے اپنے بعد اپنا جانشين (حّجت خدا) کس کو مقرر فرمايا ہے تو حضرت نے ابتدا ہی ميں (ميرے سوال کرنے سے 
گ و برتر نے ٓادم (ابو البشر) کی خلقت سے روز قيات تک زمين کو اپنی پہلے) فرمايا: اے احمد ابن اسحاق! خدائے بزر

حّجت سے کبھی خالی نہيں چھوڑا اور صبح قيامت تک خالی نہيں چھوڑے گا اس کی وجہ سے اہل زمين کی بالئيں دور 
  کرتا ہے اس کی وجہ سے پانی برساتا ہے زمين کی برکتيں اس کے ذريعہ باہر نکالتا ہے۔

حا ق کہتے ہيں: ميں نے عرض کيا: اے فرزند رسول (ص) !ٓاپ کے بعد امام اور خليفہ کون ہوگا؟ تو حضرت احمد ابن اس
تيزی سے اٹھے اور گھر ميں داخل ہوئے اور (کچه دير نہيں گزری تھی کہ) جب واپس ٓائے تو ٓاپ کے دوِش مبارک پر 

  ح چمک رہا تھا۔تقريباً تين سال کا بچہ تھا جس کا چہره چودھويں کے چاند کی طر
ٓاپ نے فرمايا: اے فرزند اسحاق! اگر هللا اور هللا کی حّجتوں کی نظر ميں تمہاری کوئی وقعت نہ ہوتی تو ميں اپنے اس بچے 

کو تمہارے سامنے نہ التا۔ جان لو کہ ! ميرا يہ بچہ وه ہے کہ جس کا نام اور کنيت خود رسول خدا (ص) کے ہم نام اور ہم 
وه بيٹا ہے جو زمين کو عدل و انصاف سے پُر کر دے گا جس طرح وه ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔  کنيت ہے ميرا يہی

اے احمد ابن اسحاق! ميری امت ميں ميرے اس بچے کی شان خضر اور ذو القرنين کی طرح ہے۔ خدا کی قسم! يقينا اس کی 
ات پائے گا کہ جس کو هللا تعالٰی اس کی امامت ايسی (بہت طوالنی) غيبت ہوگی کہ اس زمانہ ميں ہالکت سے صرف وہی نج

  کے اعتراف و اعتقاد پر ثابت قدم رکھے گا اور اس امر کی توفيق دے گا کہ وه اس کی غيبت مينتعجيل ظہور
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٣۴، ص ٣۔ کشف الغمہ، ج  ١٧۵(۔ ينابيع المعاجز، ص ١

سحاق کا بيان ہے: ميں نے عرض کيا: اے ميرے موال! کيا کوئی ايسی عالمت بھی ہے کے ليے دعا کرتا رہے گا۔ احمد ابن ا
) نے فصيح عربی زبان ميں فرمايا: -جس سے ميرا قلب مطمئن ہوجائے؟ يہ سن کر اس بچے (بقية هللا االعظم امام زمانہ 
وں سے انتقام لينے واال ہوں اور اسے سنو! ميں هللا کی زمين پر هللا کی طرف سے باقی رہنے واال ہوں ميں هللا کے دشمن

  احمد ابن اسحاق ! اب اپنی آنکھوں سے ديکه لينے کے بعد کوئی عالمت تالش نہ کرو ۔
احمد ابن اسحاق کا بيان ہے کہ: پھر ميں وہاں سے خوش حال ہوکر نکال اور دوسرے دن پھر حاضِر خدمت ہوا اور عرض 

کی زيارت سے) مجه پر احسان فرمايا ہے اس سے مجھے بے حد خوشی ہے  کيا: اے فرزند رسول! ٓاپ نے (اپنے جانشين
کی کون سی صفات ہوں گی؟ تو ٓاپ نے فرمايا: ان  -اور حضرت ذوالقرنين  -مگر يہ تو فرمائيے کہ ان ميں حضرت خضر 

برتر کی قسم! اس  کی طويل غيبت ہے ، ميں نے عرض کيا: کيا ان کی غيبت يقينا بہت طويل ہوگی؟ فرمايا: خدائے بزرگ و
قدر طويل ہوگی کہ اکثر لوگ جو ان کی امامت کے قائل ہوں گے وه بھی اپنے قول سے (شک ميں پڑنے کی وجہ سے) پھر 

جائيں گے اور صرف وہی لوگ ره جائيں گے کہ جن سے هللا تعالٰی نے ہماری واليت کا عہد و پيمان لے ليا ہوگا جن کے 
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رديا ہوگا اور جن کی مدد روح القدس کے ذريعے فرمائی ہوگی۔ اے فرزند اسحاق! يہ قدرت دلوں پر هللا نے ايمان کو نقش ک
کے کرشموں ميں سے ايک کرشمہ، هللا کے اسرار ميں سے ايک راز اور خدا کے غيوب ميں سے ايک غيبت ہے لٰہذا ميں 

شيده رکھنا اور خدا کا شکر ادا کرتے نے جو کچه اس عظيم نعمت کے بارے ميں تمہيں بتايا ہے اسے ياد رکھنا، دل ميں پو
  رہنا تاکہ تم جنت ميں ميرے ساته رہو۔

وفی اکمال الدين للّصدوق عليہ الرحمة : باسناده عن طريف ابو نصر قال قال: دخلت علٰی صاحب الّزمان عليہ السالم “۔  ٢٢١
انا؟ فقلت انت سيدی وابن سيّدی فقال: ليس ھذا سالتک  فقال علّی بالّصندل األحمر فاتيتہ بہ ، ثم قال: اتعرفنی ؟ قلت نعم فقال من

  ) ”١قال طريف فقلت : جعلنی ّهللاٰ فداک فبيّن لی قال انا خاتم االوصيآء وبی يدفع ّهللاٰ عزوجل البآلء عن اھلی وشيعتی )
ميں حضرت صاحب شيخ صدوق رحمة هللا عليہ نے کمال الدين ميں طريق ابو نصر سے نقل کيا ہے کہ اس کا بيان ہے : 

الزمان کی خدمت ميں شرف ياب ہوا تو فرمايا: اس سرخ صندل کو لے ٓاؤ تو ميں اسے لے ٓايا، پھردريافت فرمايا: کيا مجھے 
پہچانتے ہو؟ ميں نے عرض کيا: ہاں ، دريافت فرمايا: ميں کون ہوں؟ ميں نے عرض کی: ٓاپ ميرے موال اور ميرے موال 

ں نے تم سے يہ نہيں دريافت کيا تھا، ميں نے عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان جاؤں ٓاپ اپنے منشا و کے فرزند ہيں تو فرمايا: مي
اراده سے مجھے ٓاگاه فرمائيں؟ فرمايا: ميں خاتم االوصياء ہوں، خدائے بزرگ و برتر ميرے ہی ذريعے ميرے خاندان اور 

 بن جعفر الحميری قال: سٔالت محّمد بن عثمان العمروی وفيہ باسناده عن عبد ّهللاٰ “۔  ٢٢٢شيعوں سے بال کو دور کرے گا۔ 
رضی ّهللاٰ عنہ فقلت لہ : ٔارٔايت صاحب ھذا االمر؟ فقال: نعم وٓاخر عہدی بہ عند بيت ) ّهللاٰ الحرام وھو يقول : اللّھم انجزلی ما 

  ٢” ( وعدتنی 
ت نقل کی ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے محمد ابن نيز اسی کتاب ميں اپنی سند کے ساته عبد هللا ابن جعفر حميری سے رواي

) کو ٓاپ نے ديکھا ہے؟ جواب ديا: ہاں يہ ٓاخری مرحلہ -عثمان عمری سے دريافت کيا: کيا اس امر کے صاحب (امام زمانہ 
ان کے (غيبت کبرٰی کے بعد) ميں اتفاق ہوا تھا بيت هللا الحرام کے پاس تھا اور وه خدا سے درخواست کر رہے تھے کہ 

  ٓابائے کرام کے خون کا انتقام اور نصرت کا وعده عملی کرے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵۶٣۔ تبصرة الولی، حديث  ۴۴١، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١
  ۔ (  ٢٨٢، ص ٢۔ احتجاج، ج  ٣۶٠، ص ٩۔ وسائل الشيعہ، ج  ۴٢٨، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ٢

صلوات  - بن جعفر الحميری قال سمعت محّمد بن عثمان العمری ( رضی ّهللاٰ عنہ) يقول رايتہ وفيہ باسناده عن عبد ّهللاٰ “۔  ٢٢٣
  ١” ( متعلقاً باستار الکبعة فی المستجار وھو يقول ) اللّھم انتقم لی من اعدائی  -ّهللاٰ عليہ 

ہ ان کا بيان ہے: ميں نے محمد ابنمزيد اسی کتاب ميں اپنی سند کے ساته عبد هللا ابن جعفر حميری سے روايت نقل کی ہے ک
عثمان عمری حضرت کے پہلے نائب کو کہتے سنا ہے کہ ميں نے حضرت (بقية هللا االعظم) کو باب مستجار ميں خانٔہ کعبہ 
کا پرده پکڑے ہوئے ديکھا کہ هللا تعالٰی سے دعا و مناجات فرما رہے تھے: اے ميرے پروردگار! ميرے دشمنوں سے ميرا 

  ۔انتقام لے
۔ شيخ بزرگوار عالمہ صدوق رحمة هللا عليہ نے کتاب کمال الدين ميں اپنی سند کے ساته ابو محمد حسن ابن وجناء  ٢٢۴

کنت ساجداً تحت الميزاب فی رابع اربع وخسمين حجة بعد العتمة ، وانا “نصيبی سے روايت نقل کی ہے کہ ان کا بيان ہے : 
ل: قم يا حسن بن وجناء ، قال فقمت فاذاً جارية صفرٓاء نحيفة البدن اقول: انّھا من ابناء اتضّرع فی الّدعاء اذ حّرکنی محّرک فقا

اربعين فما فوقھا فمشت بين يدی وانا ال اسئلھا عن شیء حتّٰی اتت بی الٰی دار خديجة سالم هللا عليہا وفيھا بيت بابہ فی وسط 
ء: اصعد يا حسن فصعدت فوقفت بالباب ، فقال لی صاحب الّزمان الحايط ولہ درج ساج يرتقی فصعدت الجارية وجآء نی الندا

عليہ السالم ياحسن ٔاتراک خفيت علّی وّهللاٰ ما من وقت فی حّجک االّ وانا معک فيہ ثّم جعل يعّد علّی اوثاتی فوقعت مغشياً علٰی 
ما السالم وال يھمنّک طعامک وال وجھی فحسست بيد قد وقعت علّی فقمت ، فقال لی يا حسن الزم دار جعفر بن محّمد عليھ

  شرابک وال مايسر
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، ۴،ج - ۔ معجم ( احاديث االمام المہدی  ٣٢۵١۔ غيبت طوسی، ص  ٢۵٩، ص  ١٢۔ وسائل الشيعہ، ج  ۴۴٠، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١
  ۔  ٢٩٣ص 

ذا فادع، وھکذا صّل علّی ، وال تعطہ اال محقّی اوليائی فاّن ّهللاٰ عورتک ، ثم دفع الی دفتراً فيہ دعآء الفرج وصالة عليہ فقال بھ
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جّل جاللہ موفّقک فقلت يا موالی ال اراک بعدھا ؟ فقال يا حسن اذا شآء ّهللا ، قال فانصرفت من حّجتی ولزمت دار جعفر بن 
د وضوء او لنوم اولوقت األفطار ، وادخل بيتی محّمد ( علھيما السالم ) فانا اخرج منھا فال ادعو اليھااال لثالث خصال : لتجدي

 وقت األفطار فاصيب رباعياً مملٔواً ماء ورغيفاً علٰی رٔاسہ وعليہ ما تشتھی بالنّھار فٔاکل ٰذلک فھو کفاية لی ، وکسوة الّشتآء فی
لکوز فارغاً فٔاوتی بالطعام وال حاجة لیوقت الشتاء وکسوة الّصيف فی وقت الّصيف وانّی ألدخل المآء بالنّھار فٔارّش البيت وداع ا

  )١” )اليہ فاصٔادق بہ ليالً کيال يعلم بی من معی 
شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے ابو محمد حسن وجناء نصيبی سے روايت نقل کی ہے کہ ان کا بيان ہے: ميرا چّونواں سفر حج 

عالم ميں گريہ و زاری کے ساته دعا ميں تھا، نماز عشاء کے بعد طواف کے چوتھے چکر ميں تحِت ميزاب سجدے کے 
مشغول تھا کہ ناگاه کسی نے ميرا شانہ ہاليا اور کہا: اے حسن ابن وجناء اٹھو! جب ميں اٹھا تو ديکھا کہ ايک نحيف و الغر 

گورے رنگ کی کنيز ہے جس کا سن چاليس سال يا کچه زياده ہے وه مجھے لے کر چلی اور ميں بھی اسی کے پيچھے 
کے گھر پر لے  -ا ميں نے اس سے کچه نہ پوچھا کہ کہاں لے جارہی ہے يہاں تک کہ وه مجھے حضرت خديجہ چلنے لگ

ٓائی اس ميں ايک کمره تھا جس کا دروازه ديوار کے درميان تھا، وہيں سے اوپر جانے کے ليے ايک لکڑی کا زينہ تھا وه 
پر ٓاجاؤ، لٰہذا ميں اوپر گيا اور دروازه کے پاس کھڑا ہوگيا (کہ کنيز اوپر چلی گئی اور مجه تک ايک ٓاواز ٓائی: اے حسن! او

  ناگہاں) حضرت صاحب الزمان کو ديکھا انہوں نے مجه سے فرمايا: اے حسن! کيا تمہارا خيال ہے کہ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ۴٣ص  ( ۴، ج -۔ معجم االحاديث االمام المہدی  ٣٢، ص  ۵٢۔ بحار االنوار، ج  ۴۴۴، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١، 

)تمہارے اعمال) مجه سے مخفی ہيں؟ خدا کی قسم! ميں تمہارے تمام حج ميں ہر وقت تمہارے ساته ساته تھا پھر ٓاپ ہر يک 
دہی فرمانے لگے، يہ سن کر مجه پر غش کی حالت طاری ہوگئی اور ميں موقِع حج (اور ميرے اعمال کی کيفيت) کی نشان 

وہيں زمين پر گر پڑا، اور يہ بھی محسوس کرتا رہا کہ حضرت اپنے دست مبارک ميرے جسم پر پھير رہے ہيں پھر ميں 
کرو تمہيں  کھڑا ہوا تو حضرت نے مجه سے فرمايا: اے حسن ! تم مدينہ ميں حضرت جعفر ابن محمد کے مکان ميں رہا

کھانے پينے اور پہننے اوڑھنے کی فکر کی ضرورت نہيں ہے پھر ٓاپ نے مجھے ايک کتابچہ عطا کيا جس ميں دعائے 
فرج اور ٓاپ پر صلوات کا طريقہ مرقوم تھا اور فرمايا: تم اس طرح دعا کيا کرو اور اسی طرح مجه پر درود و صلوات 

ہمارے حقيقی دوستوں کے عالوه کسی اور کو نہ تعليم دينا هللا تعالٰی تمہيں اس  بھيجا کرو يہ دعائے فرج اور طريقٔہ صلوات
کی توفيق عطا کرنے واال ہے۔ ميں نے عرض کيا: اے ميرے موال! کيا اس کے بعد مجھے ٓاپ کی دوباره زيارت نصيب نہ 

ور مدينہ ميں حضرت جعفر ابن ہوگی؟ تو فرمايا: اے حسن! جب خدا چاہے۔ راوی کا بيان ہے کہ پھر حج سے واپس ہوا ا
کے مکان ميں رہنے لگا ميں وہاں سے باہر ٓاتا تھا اور دوباره واپس نہيں جاتا تھا مگر صرف تين چيزوں کے ليے،  -محمد 

دوباره وضو کرنے يا سونے اور ٓارام کرنے کے ليے يا جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو اپنے کمرے ميں داخل ہوتا تھا تو ميں 
تھا کہ ايک ظرف پانی روٹی اور ہر وه غذا جو ميرا دل چاہتا تھا موجود رہتی تھی، ان کو ميں کھاتا تھا اور سردی کا ديکھتا 

لباس سردی ميں اور گرمی کا لباس گرمی ميں فراہم رہتا تھا ميں روزانہ پانی ميں داخل ہوتا تھا اور کمرے ميں پانی چھڑکتا 
تھا ليکن رات ميں سب کو کھانے سے بھرا ہوا پاتا تھا اور وه غذائيں جو دوسرے افراد تھا اور پانی کے کوزه کو خالی رکھتا

مجھے ديتے تھے اسے رات ميں صدقہ دے ديتا تھا تاکہ دوسرے لوگ اس واقعہ کو نہ سمجه سکيں۔ مولف کہتے ہيں: 
منتظر افراد کو زيارت کی توفيق  صاحبان نعمت کو وه نعمتيں گوارا ہوں ہميں اور ان کے شرف ديدار کے تمام مشتاق اور

عطا فرمائے اور دنيا ميں صحت و عافيت عنايت کرے، ان کی اور ان کے اجداد طاہرين کی ٓاخرت ميں شفاعت نصيب 
فرمائے اور ان کے ظہور سے ہمارے ليے فرج و کشائش عطا کرے اور ان کی بہترين ٓارزؤوں کو ان تک پہنچا دے بحمد 

  وٓالہ الطاہرين۔

  ۴٢ہترين / ۔ ب٢
۔ و حکماً لمن قضٰی (اور قضاوت کرنے والوں کے ليے قطعی حکم اور فيصلہ ہے( قرٓان مجيد ہر اس شخص کے ليے  ۴٢

جو لوگوں کے درميان فيصلہ کرنا چاہتا ہے اس کے حکم کی سند اور مرجع ہے کيوں کہ اس کا حکم محکم اور حق ہے اور
متعدد مقامات پر ان افراد کو جو قرٓان کے عالوه حکم اور قضاوت کرتے ہيں اس کے عالوه باطل، خدائے بزرگ و برتر نے

  ١(  انہيں شديد الفاظ ميں ظالم و فاسق اور کافر سے ياد کيا ہے:
بے  ٢(  اور جو بھی خدا کے نازل کرده حکم کے خالف فيصلہ کرے گا وه ظالموں ميں شمار ہوگا۔ هللا تعالٰی نے فرمايا:
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نازل کيا ہے جس ميں ہدايت اور نور ہے اور اس کے ذريعہ اطاعت گزار انبياء يہوديوں کے ليے  شک ہم نے توريت کو
فيصلہ کرتے ہيں اور هللا والے اور علمائے يہود اس چيز سے فيصلہ کرتے ہيں جس کا کتاب خدا ميں ان کو محافظ بنايا گيا 

ف ہم سے ڈرو اور خبردار تھوڑی سی قيمت کے ليے ہے اور جس کے يہ گواه بھی ہيں لٰہذا تم ان لوگوں سے نہ ڈرو صر
  ہماری ٓايات کا کاروبار نہ کرنا اور جو بھی ہمارے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴۵(۔ سورئہ مائده، ٓايت ١
  ۔ (  ۴۴(۔ سورئہ مائده، ٓايت ٢

اہل انجيل کو  ١(  ٰی نے فرمايا:نازل کيے ہوئے قانون کے مطابق فيصلہ نہ کرے گا وه سب کافر شمار ہوں گے۔ هللا تعال
چاہيے کہ خدا نے جو حکم نازل کيا ہے اس کے مطابق فيصلہ کريں کہ جو بھی تنزيل خدا کے مطابق فيصلہ نہ کرے گا وه 
فاسقوں ميں شمار ہوگا۔ قرٓان مجيد جو تمام قاضيوں کے ليے مرجع اور سند ہے اور حق کو باطل سے جدا اور بيان کرنے 

، پيغمبر اکرم (ص) کی وصيت کے مطابق قاعدٔه تالزم کے اعتبار سے قرٓان اور اہل بيت عصمت و طہارت والی کتاب ہے
جب تک حوض کوثر پر وارد نہ ہوجائيں ايک دوسرے سے جدا ہونے والے نہينہيں اس کے عالوه قرٓان اس عظيم ہستی پر 

وں سے گھر والے زياده واقف ہوتے ہيں۔ اور تمام قرٓانی يعنی گھر کی بات” و اھل البيت ادرٰی بما فی البيت“ نازل ہوا ہے 
) اور ہم نے ہر شے کو ايک روشن امام ميں جمع کرديا ٢(  علوم پيغمبر اکرم (ص) اور ان کے اوصياء کے پاس موجود ہيں

تفسير صافی ميں امام) کوئی خشک و تر ايسا نہيں ہے جو کتاب مبين کے اندر محفوظ نہ ہو۔ ٣(  ہے۔ نيز هللا تعالٰی کا يہ قول:
کتاب ) ۵” ( فی کتاب مبين و ھو محکم“لوح محفوظ ہے۔ تفسير قمی ميں ذکر ہوا ہے ) ۴” ( اللوح المحفوظ“مبين سے مراد 

  مبين سے مراد وہی محکم ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٧(۔ سورئہ مائده، ٓايت ١
  ۔ ( ١٢(۔ سورئہ يسين، ٓايت ٢
  ۔ ( ۵٩يت (۔ سورئہ انعام، آ ٣
  ۔ ( ٢۴٧، ص ۴۔ تفسير صافی، ج (۴
  ۔ ( ٢١٢، ص ٢۔ تفسير قمی، ج (۵

وانا وٰهللاّ االمام “ نے فرمايا:  -۔ تفسير الميزان ميں ابن عباس سے انہوں نے امير المومنين سے نقل کيا ہے کہ حضرت  ٢٢۵
  )١” )المبين ابيّن الحق من الباطل ورثتہ من رسول ٰهللاّ (ص) 

نے فرمايا: خدا کی قسم ! ميں امام مبين ہوں حق کو باطل سے جدا اور بيان کرتا ہوں يہ علم ميں نے پيغمبر سے  - امام علی
وفی تاويل اآليات لمولفہ الفقيہ المفسر السيد الشرف الدين علی الحسنی األ سترابادی النجفی “۔  ٢٢۶ورثہ ميں حاصل کيا ہے۔ 

  ٢” ( قال: فی امير المٔومنين عليہ السالم  با عبد ّهللاٰ عليہ السالم يقرءباسناده عن صالح بن سھل قال سمعت ا
تاويل اآليات جو مفسر فقيہ سيد شرف الدين علی الحسينی استر ٓابادی نجفی کی تاليف ہے انہوں نے اپنی سند کے ساته صالح 

امير المومنين کی ذات“ ” پڑھتے ہوئے سنا: کو يوں  -ابن سہل سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام جعفر صادق 
  ميں ہم نے ہر شے کا احصاء کرديا ہے۔

قال لّما نزلت ھذه اآلية علی رسول ّهللاٰ  -وفيہ باسناده الٰی ابی الجارود عن محّمد بن علی الباقر صلوات ّهللاٰ عليھما “ ۔  ٢٢٧
فقاال يا رسول ّهللاٰ ھو التوراة ؟ قال ال قاال ھو االنجيل ؟ قال ال قال رجالن ( ابو بکر وعمر ) کما فی المعانی من مجلسھا  (ص)

و  قاال ھو القرٓان؟ قال ال قال فاقبل امير المٔومنين عليہ السالم فقال رسول ّهللاٰ (ص) ھو ھذا ، انّہ االمام الذی احصی ّهللاٰ تبارک
  ٣”’ ( مةتعالٰی فيہ علم کلّشیء يعنی علم ماکان وما يکون الٰی يوم ) القيٰ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٧٠، ص  ١٧(۔ تفسير الميزان، ج ١
  ۔ ) ( ۴٨٧، ص ٢(۔ تاويل اآليات، ج ٢
  (۔ گزشتہ حوالہ۔ ٣
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 نے فرمايا: جب يہ ٓايت -صاحب کتاب تاويل اآليات نے اپنی سند کے ساته ابو الجارود سے نقل کيا ہے کہ امام محمد باقر 
ل ہوئی (يعنی ابوبکر اور عمر) اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور کہا: يا رسول هللا (ص)! کيا امام مبين رسول خدا (ص) پر ناز

سے مراد توريت ہے؟فرمايا: نہيں، عرض کيا: کيا انجيل مراد ہے؟ فرمايا: نہيں ، پھر دريافت کيا قرٓان مراد ہے؟ فرمايا: 
  ول هللا نے فرمايا: وه امام يہ ہيں۔تشريف الئے تو رس -نہيں، اسی اثنا ميں امير المومنين علی 

يہ وه امام ہےں کہ خدائے بزرگ و برتر نے انہيں ہر شے کا علم عطا فرمايا ہے يعنی ماضی اور مستقبل کا روز قيامت تک 
احٰصاه  ويويد ھذ التاويل قول النبی (ص) فی خطبة يوم الغدير : معاشر النّاس ما من علم ااّل وقد“ ۔  ٢٢٨کا علم وديعت کيا ہے۔ 

  ١” ( ّهللاٰ فّی وکّل علم علّمت فقد احصيتہ فی امام المتقين وما من علم ااّل وقد علّمتہ ) عليّاً وھو االمام المبين 
نبی اکرم (ص) کے اس قول کی تائيد ميں وه فقره ہے جو ٓاپ نے غدير کے دن ايک مفصل خطبہ ميں حاجيوں کے کثير 

بتائی گئی ہے فرمايا: اے لوگو! کوئی علم ايسا نہيں ہے مگر يہ کہ خدائے بزرگ و  مجمع ميں کہ جن کی تعداد دو الکه تک
برتر نے اسے مجھے عطا کيا ہو اور ہر وه علم جسے ميں نے هللا تعالٰی سے اخذ کيا ہے ان سب کو امام المتقين کو عطا کيا 

ور وه وہی امام مبين ہے کہ جس کا ٓايت ميں ذکر کو تعليم نہ کيا ہو ا -اور کوئی علم ايسا نہيں ہے کہ جس کو ميں نے علی 
  ہوا ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ (  ٧۴، ص ١(۔ احتجاج ، ج ١
 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ نزول ٓاسمانی٣
قرٓان ٓاسمان سے نازل ہوا ہے اور حّجت کا “ القرٓان منّزل من الّسمآء : والحّجة منّزل نوره قبل الخلق الّسموات واالرض“ ۔ ٣

  پہلے نازل کيا گيا۔نور بھی تمام ٓاسمان اور زمين کی خلقت سے 
 وه ٓايات جو قرٓان کو ٓاسمان سے نازل ہونے کو بيان کرتی ہيں بہت ہيں ہم ان ميں سے چند ٓايات کے ذکر پر اکتفا کرتے ہيں:

الم يہ وه کتاب ہے جس ميں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہيں ہے يہ  ١(  يہاں تک کہ فرمايا: هللا تعالٰی نے فرمايا:
ٰی اور پرہيز گار لوگوں کے ليے مجسمٔہ ہدايت ہے۔ اگر تمہيں اس کالم کے بارے ميں کوئی شک ہے جسے ہم صاحبان تقو

  نے اپنے بندے پر نازل کيا ہے تو اس کا جيسا ايک ہی سوره لے ٓاؤ اور هللا کے عالوه جتنے تمہارے مددگار
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٣(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١

حم۔ ہم نے اس قرٓان کو ايک مبارک رات ميں  ١(  کو بالؤ اگر تم اپنے دعوے اور خيال ميں سچے ہو۔ ) اور فرمايا:ہيں سب 
  نازل کيا ہے ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے۔

  ٣(  بے شک ہم نے اسے شب قدر ميں نازل کيا ہے۔ ) هللا تعالٰی نے فرمايا: ٢(  ) مزيد هللا تعالٰی نے فرمايا:
  ۴(  ت ميں ہم نے ٓاپ پر قرٓان تدريجی طور پر نازل کيا ہے۔ ) هللا تعالٰی کا يہ قول:حقيق

  ۵(  ہم نے ہی اس قرٓان کو نازل کيا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہيں۔ خدائے بزرگ و برتر نے فرمايا:
پيغمبر ٓاپ کو ان سب کا گواه بناکر لے ٓائيں اور قيامت کے دن ہم ہر گروه کے خالف انہيں ميں کا ايک گواه اٹھائيں گے اور 

  گے اور ہم نے آپ پرکتاب نازل کی ہے جس ميں ہر شے کی وضاحت موجود ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٣(۔ سورئہ دخان، ٓايت ١
  ۔ (١(۔ سورئہ طور، ٓايت ٢
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  ۔ ( ٢٣(۔ سورئہ ھل اتی، ٓايت ٣
  ۔ ( ٩١۔ سورئہ حجر، ٓايت (۴
  ۔ (  ٨٩حل، ٓايت ۔ سورئہ ن(۵

  ١(  ) هللا تعالٰی نے فرمايا:
بابرکت ہے وه خدا جس نے اپنے بندے بر فرقان نازل کيا ہے تاکہ وه سارے عالمين کے ليے عذاب اٰلہی سے ڈرانے واال بن 

  جائے۔
  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا:

يں ڈال ديں يہ تو ان لوگوں کی ياد دہانی کے ليے طہ، ہم نے ٓاپ پر قرٓان اس ليے نہيں نازل کيا ہے کہ ٓاپ اپنے کو زحمت م
ہے کہ جن کے دلوں ميں خوف خدا ہے۔ يہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمين اور بلند ترين ٓاسمانوں کو پيدا 

  کيا ہے۔
  ٣(  هللا تعالٰی نے فرمايا:

پاک و پاکيزه افراد کے عالوه کوئی چھو بھی يقينا يہ بڑا محترم قرٓان ہے جسے ايک پوشيده کتاب ميں رکھا گيا ہے اسے 
  ۴(  نہيں سکتا ہے يہ رب العالمين کی طرف سے نازل کيا گيا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے فرمايا:

حم، خدائے رحمان و رحيم کی تنزيل ہے اس کتاب کی ٓايتيں تفصيل کے ساته بيان کی گئی ہيں عربی زبان کا قرٓان ہے اس 
  ے والی ہو۔ قوم کے ليے جو سمجھن

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (١(۔ سورئہ فرقان، ٓايت ١
  ۔ (۴۔ ١(۔ سورئہ طہ، آيت ٢
  ۔ ( ۴٠(۔ سورئہ واقعہ، ٓايت ٣
  ۔ (٣۔ سورئہ فصلت، ٓايت (۴

  ١(  ) نيز هللا تعالٰی کا قول ہے:
حق کے ساته نازل کيا ہے تاکہ  تو ٓاپ کہہ ديجيے کہ اس قرٓان کو روح القدس جبرئيل نے تمہارے پروردگار کی طرف

  صاحبان ايمان کو ثبات و استقالل عطا کرے۔
  ٢(  ) هللا تعالٰی نے فرمايا:

ہم نے ٓاپ کی طرف يہ برحق کتاب نازل کی ہے کہ لوگوں کے درميان حکم خدا کے مطابق فيصلہ کريں۔ اس کے عالوه اور
ر داللت کرتی ہيں، ليکن اس کے نزول کی تاريخ اور کيفيت ذکر وه ٓايات جو کلی طور پر قرٓان کے ٓاسمان سے نازل ہونے پ

ہوگی۔ قرٓان کے نزول کے ٓاغاز کے بارے ميں محققين علماء اور مفسرين کے مختلف نظريات پائے جاتے ہيں، بعض 
کی والدت  -مفسرين اس بات کا عقيده رکھتے ہيں کہ نزول قرٓان کا ٓاغاز نيمٔہ شعبان (حضرت بقية هللا مہدی ٓال محمد 

  وہی نيمٔہ شعبان کی رات ہے۔ باسعادت کے موقع) پر ہوا اور سورئہ دخان کی ٓايات ميں مبارک شب سے مراد
ليکن اکثر مفسرين اور محدثين کا عقيده يہ ہے کہ نزول قرٓان کا ٓاغاز ماه رمضان ميں ہوا تھا، يہاں تک کہ بعض نے اس کی 

  دوسروں نے وقت معين کيے بغير ذکر کيا ہے۔ رات اور دن کو بھی مشخص کيا ہے اور بعض
  کی صراحت کی طرف توجہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ٓائہ کريمہ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠٢(۔ سورئہ نحل، ٓايت ١
  ۔ (  ١٠۵(۔ سورئہ نساء، آيت ٢

رچہ خود شب قدر کے تعين ميں مختلف بطور مسلم بغير کسی شک وشبہ کے قرٓان کے نزول کا ٓاغازشب قدر ميں ہوا ہے اگ
ٓاراء و نظريات پائے جاتے ہيں۔ جيسا کہ ان ميں سے ايک شب نيمٔہ شعبان، پہلی، سترہويں، انيسويں، اکيسويں، تيئيسويں، 

  چوبيسويں، پچيسويں،
دی کے ساته ظن ستائيسويں ماه رمضان کی شب ميں احتمال ديا ہے، ليکن سوره قدر ، دخان اور بقره کی ٓايات کی جمع بن

  قوی حاصل ہوتا ہے کہ شب قدر ماه مبارک رمضان کی دس ٓاخری راتوں ميں سے ايک ہے۔
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بے شک ہم نے اسے شب قدر ميں نازل کيا ہے اس ٓائہ کريمہ ميں صرف علت ذکر نہ  سورئہ مبارکہ قدر ميں ہم پڑھتے ہيں
شب قدر ميں نازل ہوا وه قرٓان ہے اور ، سورئہ دخان ہونے کی وجہ سے مرجع ضمير سے يہ استفاده نہيں ہوتا کہ جو کچه 

کتاب مبين کی قسم ! کہ ہم نے اس کو مبارک رات ميں نازل کيا ہے ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے  ميں ہم پڑھتے ہيں
جو  کی ضمير کتاب مبين” انزلناه“تھے اس رات ميں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فيصلہ کيا جاتا ہے۔ اس ٓايت ميں 

ماه رمضان  قرٓان ہے اس کی طرف پلٹتی ہے اور مبارک شب سے مراد وہی شب قدر ہے اس ليے کہ ٓائہ کريمہ فرماتی ہے:
وه مہينہ ہے جس ميں قرٓان نازل کيا گيا ہے جو لوگوں کے ليے ہدايت ہے او اس ميں ہدايت اور حق و باطل کے امتياز کی 

وفی الخصال باسناده عن حّسان بن مھران قال “ ۔  ٢٢٩ی معنی کی تائيد کرتی ہيں۔ واضح نشانياں موجود ہيں، روايات بھی اس
  ١” ( سٔالت ابا عبد ّهللاٰ عليہ السالم ) عن ليلة القدر فقال التمسھا ليلة احدی و عشرين وليلة ثلث وعشرين

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵١٩(۔ الخصال، ص ١

اپنی سند کے ساته حسان مہران سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام جعفر خصال ميں صدوق عليہ الرحمہ نے 
  صادق سے شب قدر کے بارے ميں دريافت کيا: تو فرمايا: اسے اکيسويں اور تيئيسويں شب ميں تالش کرو۔

ب قدر معين ۔ بعض معصومين سے مروی روايات ميں لوگوں نے سوال کيا کہ ان دونوں شب ميں سے کوئی ايک ش ٢٣٠
) کتنا ٓاسان ہے کہ اپنے مطلوب کو ان ١” ( ٰما ايسر ليلتين فيما تطلب “ نے معين نہيں کيا بلکہ فرمايا:  -فرمائيں؟ تو حضرت 

) تمہيں کيا ہوجائے گا کہ ان دو ٢” ( ما عليک ان تفعل خيراً فی ليلتين “۔ يا يہ قول فرمايا:  ٢٣١دو راتوں ميں تالش کرو۔ 
  عمال خير انجام دو؟راتوں ميں ا

بہت سی حديثوں سے استفاده ہوتا ہے کہ شب قدر تيئيسويں شب ہے اور خود حضرات معصومين کے اعمال بھی اسی معنی 
کی نشان دہی کرتے ہيں: دعائم االسالم ميں روايت نقل ہوئی ہے کہ حضرت رسول اکرم (ص) ماه رمضان کی ٓاخری دس 

ر عبادت کے ليے اپنی کمر ہمت کو محکم طور پر بانده ليتے تھے اور تيئيسويں کی راتوں ميں اپنے بستر جمع کرليتے او
شب اپنے اہل خانہ کو بيدار رکھتے تھے اور جنہيں نيند ٓانے لگتی تھی تو ان کے چہروں پر ٓاب پاشی کرتے تھے۔ اور 

کے نہ سونے کا عالج غذا کم حضرت فاطمہ زہرا # اس رات اپنے اہل خانہ ميں سے کسی کو سونے نہيں ديتی تھيں ان 
کھالنے سے کيا کرتی تھيں اور انہيں تيئيسويں کی شب بيدار رہنے کے ليے ٓاماده کرتی تھيں نيز فرماتی تھيں:محروم وه 

شخص ہے جو ٓاج کی رات کی خير و خوبی سے محروم ہوجائے اور روايت ميں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق 
تيئيسويں کی شب ٓائی تو اپنے چاہنے والوں کو حکم ديا کہ انہيں اٹھا کر مسجد لے جائيں اور  سخت مريض ہوگئے تھے جب

  اس رات صبح تک مسجد ميں تھے اور مالئکہ و روح جو اعظِم مالئکہ کہالتے ہيں اسی شب قدر
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٠۶، ص ١(۔ فروع کافی، ج ١
  ( ۔ ۵٨، ص ٣(۔ تہذيب االحکام، ج ٢

کی خدمت بابرکت ميں مشرف ہوتے ہيں اور تمام مخلوقات  -ميں اذن پروردگار سے زمين پر نازل ہوتے ہيں اور امام زمانہ 
کے فقره ميں ذکر کيا ہے وہاں رجوع” فلجا لمن حاج بہ“کی تقديروں کو امام کے سامنے پيش کرتے ہيں نزول کی کيفيت کو 

گانہ مقدس نو ٓاور اور ان کے ٓاباء و اجداد کرام کے انوار مقدسہ بھی قرٓان کی طرح کا ي -کريں۔ مصلح جہانی امام زمانہ 
  عالم باال سے نازل ہوئے ہيں۔

قال يريدون  وفيہ باسناده عن محّمد بن الفضيل عن ابی الحسن عليہ السالم : قال سٔالتہ عن قول ّهللاٰ تبارک وتعالیٰ “۔  ٢٣٢
قال يقول : وهللا متّم االمامة واالمامة ھی النّور وٰذلک قولہ تعالٰی  السالم بٔافواھھم ، قلت قولہ ليطفٔووا والية اميرالمٔومنين عليہ

  ١” ( قال : النّور ) ھو االمام  عزوجلّ 
  

سے نقل کيا ہے کہ راوی کا بيان ہے:  -اسی کتاب ميں اپنی سند کے ساته محمد ابن فضيل سے انہوں نے حضرت ابو الحسن 
  ◌ْ  ريمہميں نے ٓائہ ک

) يہ لوگ چاہتے ہيں کہ نور خدا کو اپنے منه سے بجھا ديں۔ کا معنی دريافت کيا تو حضرت نے ) فرمايا: چاہتے ہيں کہ ٢
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و ّهللا متم“کی واليت کو اپنی ناروا اور ننگين پروپيگنڈوں سے خاموش کرديں، ميں نے عرض کيا: کالم اٰلہی  -امير المومنين 
کو مکمل کرنے واال ہے، سے کيا مراد ہے؟ فرمايا: خدائے بزرگ و برتر امامت کو پائہ تکميل تک  اور هللا اپنے نور” نوره

  ) لٰہذا خدا اور رسول٣(  پہنچانے واال ہے اور امامت وہی نور ہے اور برہان و بيان ہے جيسا کہ هللا تعالٰی کا قول ہے:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔  ١٩۶، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ (٨(۔ سورئہ صف، آيت ٢
  ۔ ( ٨(۔ سورئہ تغابن، ٓايت ٣

  اور اس نور پر ايمان لے ٓاؤ جسے ہم نے نازل کيا ہے، فرمايا: نور سے مراد وہی امام ہے۔
ھذا الموضع ) قال: النّور فی ١(  الی قولہ وفيہ : علّی بن ابراہيم باسناده عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فی قول ّهللاٰ تعالیٰ “ ۔  ٢٣٣

  ٢واالئّمة عليہم السالم ( )“ (علی ) امير المٔومنين 
نے فرمايا:  -سے نقل کيا ہے کہ حضرت  - نيز اسی کتاب ميں علی ابن ابراہيم قمی نے اپنی سند کے ساته امام جعفر صادق 

ميں (جو ٓاسمان سے نازل  ٓائہ کريمہ ميں جو لوگ رسول اّمی کا اتباع کرتے ہيں جس کا ذکر اپنے پاس توريت اور انجيل
ہوئی ہے) لکھا ہوا پاتے ہيں کہ وه نيکيوں کا حکم ديتا ہے اور برائيوں سے روکتا ہے اور پاکيزه چيزوں کو حالل قرار ديتا 
ہے اور خبيث چيزوں کو حرام قرار ديتا ہے يہاں تک کہ فرمايا: اتباع کرو اس نور کا جو اس پيغمبر کے ہمراه نازل کيا گيا 

  ی لوگ فالح پانے والے ہيں، فرمايا: يہاں نور سے مراد امير المومنين اور ائمہ کا نور ہے۔ہے وہ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۵٧(۔ سورئہ اعراف، ٓايت ١
  ۔ ( ١٩۴، ص ١(۔ اصول کافی، ج ٢

  

  ۔ جاوداں۴
 ان يبقيہ قرٓان کريم جاودانی اور دائمی ہے جب تک کہ۔القرٓان باقية ما دامت الّسموات واالرض: والحّجة باقية الٰی ان يشآء ٰهللاّ ۴

 -تمام ٓاسمان اور زمين ثابت اور اپنی جگہ باقی ہيں اور کبھی بھی زوال پذير نہيں ہوں گے اسی طرح حّجت خدا امام زمانہ 
  بھی ہميشہ زنده و پائنده ہيں کہ جب تک خدا چاہے۔

  ١(  ) هللا تعالٰی نے فرمايا:
  ٢(  قرٓان کو نازل کيا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہيں۔ ) نيز هللا تعالٰی نے فرمايا:ہم نے ہی اس 

بابرکت ہے وه خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کيا ہے تاکہ وه سارے عالمين کے ليے عذاب اٰلہی سے ڈرانے واال بن 
  جائے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ ٩(۔ سورئہ حجر، ٓايت ١
  ۔ ( ١(۔ سورئہ فرقان، ٓايت ٢

  ١(  -خدائے بزرگ و برتر نے فرمايا 
اور تم سب هللا کی رسی کو پکڑے رہو اور ٓاپس ميں تفرقہ نہ پيدا کرو اور هللا کی نعمت کو ياد کرو کہ تم لوگ ٓاپس ميں 

گئے اور تم جہنم کے کنارے  دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں ميں الفت پيدا کردی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن
پر تھے تو اس نے تمہيں نکال ليا اور هللا اسی طرح اپنی ٓايتيں بيان کرتا ہے کہ شايد تم ہدايت يافتہ بن جاؤ۔ هللا تعالٰی نے 

  ٢(  فرمايا:
حفوظ حم، اس روشن کتاب کی قسم بے شک ہم نے اسے عربی قرٓان قرار ديا ہے تاکہ سمجه سکو اور يہ ہمارے پاس لوح م

ہے نہايت درجہ بلند اور پُر از حکمت کتاب ہے۔ اس کے عالوه دوسری ٓايات بھی ہيں جو تينوں منطقی داللت (مطابقی، 
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تضمنی اور التزامی) کے مطابق اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ قرٓان مجيد هللا تعالٰی کی طرف سے نازل ہوا اور اس کتاب 
  ہے۔ ليکن احاديث بہت زياده ہيں من جملہ ان ميں سے ايک حديث ثقلين ہے۔ کی حفاظت ذات اقدس اٰلہی پر ہی منحصر

وفی البصائر عن ابی جعفر عليہ السالم قال : قال رسول ّهللاٰ (ص) : يا ايّھا النّاس انّی تارک فيکم الثّقلين الثّقل االکبر “ ۔  ٢٣۵
  سئلت اللّطيف الخبير ان ال يفترقا حتّٰی يردا علیّ  والثّقل األصغر ان تمّسکتم بھما لن تضلّوا وال تتبّدلوا ، وانّی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠٣(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت، ١
  ۔ ( ۴۔ ١(۔ سورئہ زخرف، ٓايت ٢

) کتاب ّهللاٰ سبب طرفہ بيدّهللاٰ الحوض فاعطيت ذلک ، قالوا وما الثّقل االکبر وما الثّقل االصغر ؟ قال عليہ السالم : الثّقل االکبر 
  ١” ( وسبب طرفہ بايديکم والثّقل االصغر عترتی واھل بيتی 

سے منقول ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا: اے لوگو! ميں تمہارے درميان دو عظيم -بصائر الدرجات ميں امام محمد باقر 
ھوٹی ہے اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو (گراں قدر) چيزيں چھوڑ رہا ہوں ان ميں سے ايک بڑی اور دوسری چ

ہرگز ہر گز گمراه نہ ہو گے اور اسے کسی چيز ميں تبديل نہ کرنا ميں نے خدائے لطيف و خبير سے درخواست کی ہے کہ 
وه ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں يہاں تک کہ حوض کوثر کے کنارے ميرے پاس وارد ہوں اور هللا تعالٰی نے ميری 

کی اور مجھے عطا فرمايا ہے، لوگوں نے دريافت کيا: يا رسول هللا! وه بڑی گراں قدر چيز کيا ہے؟ اور ان درخواست قبول 
ميں چھوڑی کون سی شے ہے؟ فرمايا: بڑی گراں قدر شے وہی کتاب خدا ہے کہ جس کا ايک سرا خدا کے قبضٔہ قدرت ميں 

  ں قدر شے ميری عترت ہے جو ميرے اہل بيت ہيں۔ہے اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاته ميں ہے، اور چھوٹی گرا
عن ابی ثابت مولی ابی ذّر قال : سمعت ام سلمة تقول : سمعت رسول ّهللاٰ (ص) فی مرضہ الّذی قبض فيہ يقول وقد “۔  ٢٣۶

کتاب ّهللاٰ ربّی  امتلئت الحجرة من اصحابہ : ايّھا النّاس يوشک ان اقبض سريعاً فينطلق بی وقد قدمت اليکم اال انّی مخلّف فيکم
  عّزوجّل وعترتی اھل بيتی ، ثم اخذ بيد علی عليہ السالم فرفعھا فقال: ھذا علی مع القرٓان والقرٓان مع علیٍّ خليفتان

ابو ثابت غالم ابوذر رضوان هللا تعالٰی عليہ سے  ٢” ( ) نصيران ال يفترقان حتی يردا علّی الحوض فاسئلھما ماذا خلّفت فيھما 
  ول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے ام سلمہروايت منق

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩١۔ مختصر بصائر الدرجات، ص  ۴٣۴(۔ بصائر الدرجات، ص ١
  ۔ (  ۴٧۶، ص  ٢٢(۔ بحار االنوار، ج ٢

کو يہ کہتے ہوئے سنا کہ: ميں نے رسول خدا (ص) سے اس مرض الموت کی حالت ميں جب انہوں نے دنيا سے رحلت 
فرمائی سنا کہ اس موقع پر ٓاپ کا حجرئہ مبارک اصحاب سے بھرا ہوا تھا تو وه فرما رہے تھے: اے لوگو! ميرے دنيا سے 
جانے کا وقت نزديک ٓاچکا ہے ميں تمہارے سامنے ٓايا ہوں جان لو ، ٓاگاه ہوجاؤ يقينا ميں تمہارے درميان (دو چيزيں بطور 

کا دست مبارک  -ی کتاب اور اپنی عترت جو ميرے اہل بيت ہيں، پھر حضرت علی امانت چھوڑ رہا ہوں) اپنے پروردگار ک
پکڑا اور بلند کرکے فرمايا: يہ علی قرٓان کے ساته ہيں اور قرٓان علی کے ساته ہے۔ يہ دونوں ميرے خليفہ اور ايک دوسرے 

نارے ميرے پاس وارد ہوں گےکے ناصر و مددگار ہيں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر کے ک
  پھر ميں ان دونوں سے سوال کروں گا کہ تمہارے ساته کيا سلوک کيا گيا؟

حديث ثقلين ان روايات ميں سے ہے جو رسول خدا (ص) سے شيعہ سنی طرق سے تواتر کے ساته نقل ہوئی ہے اور اس 
(ص) کے بعد واليت و خالفت کے زياده حق دار پيغمبر  -کے ذريعے استقالل اور اثبات کيا ہے کہ حضرت امير المومنين 

تھے۔ يہ مبارک حديث شيعہ طرق سے مشہور بلکہ اس کا متواتر ہونا غير قابل انکار ہے، يہاں تک کہ طرق اہل سنت سے 
ابی ففی مسند احمد بن حنبل باألسناد عن “۔  ٢٣٧بھی کتب صحاح ستہ ميں مع معتبر اسانيد اور تواتر کے ساته نقل ہوئی ہے۔ 

سعيد الخدری قال! قال رسول ّهللاٰ (ص) انّی قد ترکت فيکم الثقلين ما ان تمّسکتم بھما لن تضلّوا بعدی واحدھما اکبر من األخر 
) وقد روی عن١کتاب ّهللاٰ حبل ممدود من الّسمآء الی األرض وعترتی واھل بيتی اال وانّھما لن يفترقا حتٰی يردا ) علی الحوض ( 

  ٢” ( ہ قال عترة النّبی (ص) علی عليہ السالم ابی بکر ان
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



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

 
 

  ۔ ( ٢٧، ص ٣(۔ مسند احمد ابن حنبل، ج ١
  ۔ (  ١٠۶، ص  ٢٣(۔ بحار االنوار، ج ٢

احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند ميں ابو سعيد خدری سے روايت کی ہے کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا: يقينا ميں 
رميان دوعمده گراں قدر چيزيں چھوڑنے واال ہوں ميرے بعد جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے اور تمہارے د

مضبوطی سے تھامے رہو گے ہر گز ہرگز گمراه نہ ہوگے ان ميں سے ايک دوسری سے زياده بڑی ہے ايک کتاب خدا ہے 
اہل بيت ہيں جان لو کہ وه ايک  جو ٓاسمان سے لے کر زمين تک کھنچی ہوئی ہے اور دوسری ميری عترت جو ميرے

دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس وارد ہوں۔ اور ابوبکر سے روايت ہوئی ہے کہ 
  ہيں۔ -انہوں نے کہا: نبی اکرم (ص) کی عترت علی 

دينة فحمد ّهللاٰ واثنٰی عليہ ووعظ وذّکر ثّم وفی صحيح مسلم عنہ (ص) ، انّہ قام خطيباً فينا بمآء يدعٰی خماً بين مکة والم“ ۔  ٢٣٨
قال (ص) ايّھا النّاس انّما انا بشر يوشک ان ئاتينی رسول ربّی فاجيب ، وانّی تارک فيکم الثقلين احدھما کتاب ّهللاٰ فيہ الھدٰی 

يہ السالم واھل بيتی اذّکر کم ) ّهللاٰ فی اھل والنّور فخذوا بکتاب ّهللاٰ واستمسکوا بہ فحّث علٰی کتاب ّهللاٰ تعالٰی ورّغب فيہ ثّم قال عل
صحيح مسلم ميں پيغمبر اکرم (ص) سے منقول ہے کہ : رسول خدا  ١” ( بيتی اذّکرکم ّهللاٰ فی اھل بيتی اذّکرکم ّهللاٰ فی اھل بيتی

ے کھڑے کہتے ہيں جو مکہ اور مدينہ کے درميان ہ” خم“(ص) ہمارے درميان ايک پانی کے جمع ہونے کی جگہ جسے 
ہوئے اور خطبہ پڑھا حمد وثنائے اٰلہی کی موعظہ و نصيحت فرمائی پھر فرمايا: اے لوگو! ميں بھی صرف تمہاری طرح 
ايک انسان ہوں قريب ہے خدا کا فرستاده (عزرائيل) ميرے پاس ٓائے اور ميں لبيک کہوں اب ميں تمہارے درميان دو گراں 

  ايک هللا کی کتاب ہے کہ جس ميںقدر چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں ان ميں سے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ، ط محمد علی صبيح۔ ( ١٢٢، ص ٧(۔ صحيح مسلم، ج ١

ہدايت اور نور ہے لٰہذا کتاب خدا سے متمسک رہو اسے مضبوطی سے پکڑے رہو پھر کتاب خدا کی بہت زياده ترغيب و 
ہيں ميں خدا کے واسطے سے تمہيں اپنے اہل بيت کے بارے ميں توصيف بيان کی پھر فرمايا: دوسری چيز ميرے اہل بيت 

ياد دہانی کراتا ہوں ، تمہيں اپنے اہل بيت کے بارے ميں ياد دہانی کراتا ہوں ، تمہيں اپنے اہل بيت کے بارے ميں ياد دہانی 
  فرمائی۔کراتا ہوں ، (خدا کے ليے ميرے اہل بيت کو مّدنظر قرار دينا) اس کالم کی تين مرتبہ تاکيد 

وعن کتاب المجمع بين الّصحاح الستة عن سنن ابی دأود وعن صحيح الترمذی باسنادھما عن رسول ّهللاٰ (ص) قال: انّی “۔  ٢٣٩
تارک فيکم الثقلين ما ان تمّسکتم بھما لن تضلّوا بعدی احدھما اعظم من األخر وھو کتاب ّهللاٰ الممدود من الّسمآء الی األرض 

  ١” ( تی لن ) يفترقا حتّٰی يردا علّی الحوض فانظروا کيف تخلفونی فی عترتی وعترتی اھل بي
کتاب مجمع اور سنن ابو داؤد ميں صحيح ترمذی سے کہ ان دونوں نے اپنے اسناد کے ساته رسول خدا (ص) سے نقل کيا ہے

ہوں ميرے بعد جب تک ان دونوں  کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: يقينا ميں تمہارے درميان عمده گراں قدر چيزيں چھوڑ رہا
سے متمسک رہو گے اور مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ضاللت و گمراہی ميں نہيں پڑو گے ان ميں سے ايک 

دوسرے سے زياده بڑی ہے اور وه کتاب خدا ہے جو ٓاسمان سے لے کر زمين تک کھنچی ہوئی رسی ہے اور دوسرے ميری
رٓان و اہل بيت ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوض عترت جو ميرے اہل بيت ہيں اور يہ ق

  کوثر پر وارد ہوں گے، دقت سے غور کرو کہ ميری عترت کے ساته تم کيسا سلوک کرتے ہو۔
  واعتصموا بحبل ٰهللاّ جميعاً > باسانيد قال: قال رسول ّهللاٰ (ص) :“ < ۔  ٢۴٠

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٨١، ص ١العمال، ج  (۔ کنز١

 ايّھا النّاس انّی قد ترکت فيکم الثقلين ان اخذتم بھما لن تضلّوا بعدی احدھما اکبر من اآلخر کتاب ّهللاٰ حبل ممدود ما بين السماء
  ١” ( واالرض او قال الی األرض وعترتی اھل بيتی اال وانھما لن يفترقا ) حتّی يردا علّی الحوض 

کی تفسير ميں اپنے متعدد اسناد کے ساته ذکر کيا ہے کہ رسول خدا نے فرمايا: اے لوگو! تفسير ميں ٓائہ کريمہثعلبی نے اپنی 
  يقينا ميں تمہارے درميان دو گراں قدر چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں۔
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رگز ميرے بعد دونوں ميرے خليفہ اور نمائندے ہيں جب تک ان دونوں کو باہم ليے رہو گے (اور عمل کرو گے) تو ہرگز ہ
گمراه نہ ہوگے ان ميں سے ايک دوسرے سے بڑی ہے اور وه کتاب هللا ہے جو ٓاسمان سے لے کر زمين تک کھنچی ہوئی 

رسی ہے اور دوسری چيز ميرے اہل بيت ہيں جان لو يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض 
  کوثر پر مير ے پاس وارد ہوں گے۔

ابی الحسن الفقيہ فی مٔاة منقبة عن زيد بن ثابت قال : قال رسول ّهللاٰ (ص) انی تارک فيکم الثقلين کتاب ّهللاٰ وعلّی وعن “ ۔  ٢۴١
  ٢” ( بن ابی طالب افضل لکم من کتاب ّهللاٰ ألنّہ مترجم ) لکم کتاب ّهللاٰ 

نقل کی ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا:  ابو الحسن فقير سے ابن شاذان نے کتاب مائة منقبة ميں زيد ابن ثابت سے روايت
اور وه  -ميں تمہارے درميان دو عمده گراں قدر چيزيں چھوڑے جارہا ہوں ايک هللا کی کتاب اور دوسرے علی بن ابی طالب 

  تمہارے ليے کتاب سے افضل ہيں کيوں کہ وه کتاب هللا کی تمہارے ليے ترجمانی کرنے والے ہيں۔
  مد ابو المٔويّد اخطب خوارزمی باألسناد عن مجاھدوعن موفّق بن اح“ ۔  ٢۴٢

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠٧، ص  ٢٣(۔ بحار االنوار، ج ١
  ۔ (  ٣٧٨۔ ارشاد القلوب، ص  ٣٢، بہ نقل مقتل الحسين خوارزمی، ص  ١۴٧(۔ مائة منقبة، ص ٢

کرت وهللا احد الثقلين سبقنا بالّشھادتين وصلّی بالقبلتين وبايع البيعتين قال قيل البن عبّاس ما تقول فی علیٍّ کّرم ّهللاٰ وجھہ ؟ فقال: ذ
) وھو ٣) بعد ما غاب عن الثقلين وجّرد الّسيف تارتين ( ٢”( ) وھو ابو الّسبطين الحسن والحسين ورّدت عليہ الشمس مّرتين ١( 

  ۴ی طالب عليہ السالم ( فی االمة مثل ذی القرنين ، ذاک موالی علی بن اب“ صاحب الکونين فمثلہ ) 
ابو المٔويد اخطب خوارزمی نے اپنی سند کے ساته مجاہد سے روايت کی ہے کہ ابن عباس سے روايت نقل کی گئی ہے کہ ان
سے کہا گيا کہ ٓاپ علی کّرم هللا وجہ کی شان ميں کيا کہتے ہيں؟ کہا: خدا کی قسم !اس شخص کی گفتگو ہمارے درميان کی 

سے ايک ہے اور کلمٔہ شہادتين يعنی وحدانيت خدا اور رسول خدا (ص) کی رسالت کی گواہی ميں سبقت ہے جو ثقلين ميں 
کی ہے دو قبلوں (بيت المقدس اور بيت هللا الحرام) کی طرف نماز پڑھی ہے دو دفعہ بيعت (بيعت رضوان اور بيعت ذو 

طر دو مرتبہ سورج واپس لوٹا۔ جب وه دونوں قبلہ العشيره) کی ہے ٓاپ دو فرزندوں حسن و حسين کے باپ ہيں، ٓاپ کی خا
سے غائب اور غروب ہوچکا تھا اور دو مرتبہ تلوار کھينچی اور وہی صاحب کونين (دنيا و ٓاخرت ہيں ٓاپ کی مثل ائمہ ميں 

  ہيں۔ -ذو القرنين کی مانند ہے اور وه ہمارے ٓاقا و موال علی بن ابی طالب 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البيعتين:دو بيعت يعنی بيعت عشيره يہ وہی بيعت ہے جو حضرت امير المومنين نے رسول ( خدا (ص) کے ليے کی تھی جب انہوں  (۔١
اور اپنے قريبی رشتہ داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی۔  نے کہا: کون ہے جو ميرے امر ميں ميرا شريک ہو اس وقت جب هللا تعالٰی نے ٓايت

ابتدا ميں اور بيعت غدير انتہا ميں) اور علی ان دونوں فضيلت ميں فرد فريد کی حيثيت رکھتے ہيں اور  اور بيعت غدير (بيعت عشيره
(۔ رّد الشمس۔ ايک مرتبہ سورج کا پيغمبر (ص) کی دعا سے مقام صھباء سے ٢دونوں طرف کی فضيلت ٓاپ کے حصر ميں ٓائی ہے۔ 

  پلٹنا اور (
  دوسری مرتبہ سرزمين بابل ميں۔

د السيف۔ ايک مرتبہ جنگ خيبر ميں مرحب کے مقابل ميں تلوار کھينچی اور دوسری ( مرتبہ جنگ خندق ميں عمرو بن عبدود (۔ و جرّ ٣
  کے مقابل ميں۔

 ۔ (  ٣٣۔ مناقب خوارزمی، ص (۴
 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 
  

  ۔ دائمی حيات۵
  “القرٓان حیٌّ ال يموت والحّجة حیٌّ اليموت الٰی يوم القٰيمة“ ۔ ۵
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بھی زنده و پائنده ہيں جب تک خدا  -قرٓان مجيد زنده و پائنده ہے اور کبھی بھی فنا پذير نہيں ہوگا حّجت اٰلہی امام زمانہ 
  چاہے۔
انّہ قال: (علی) الھادی ومنّا الھادی ، فقلت فانت جعلت  روی العيّاشی باسناده عن ابی جعفر عليہ السالم فی قولہ تعالیٰ “۔  ٢۴٣

ٔقوام وماتوا مات اآلية لمات فداک الھادی قال صدقت اّن القرٓان حیٌّ ال يموت واآلية حيّة ال تموت فلو کانت اآلية اذا نزلت فی اال
  ١” ( القرٓان ، ) ولکن ھی جارية فی الباقين کما جرت فی الماضين 

(اور ہر قوم کے ليے ايک ہادی ہوتا ہے) کی  سے ٓائہ کريمہ -عياشی نے اپنی تفسير ميں اپنی سند کے ساته امام محمد باقر 
کرنے والے ہيں اور وه ہم ميں سے ہادی ہيں۔ ميں نے عرض کيا: ہدايت  -تفسير ميں نقل کيا ہے کہ حضرت نے فرمايا: علی 

ميں ٓاپ پر قربان! ٓاپ بھی ہادی ہيں؟ فرمايا: تم نے سچ کہا يقينا قرٓان زنده ہے اور اسے موت نہيں ٓائے گی يہاں تک کہ اس 
  کی ٓايت

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٠٣، ص ٢(۔ تفسير عياشی، ج ١

د ہے، اگر ايک ٓايت اقوام و ملل کے حق ميں نازل ہوئی ہو اور ان کی وفات اور مرنے کے بعداگر ٓايت کو بھی زندهٔ  جاوي
موت ٓاجاتی تو يقينا قرٓان بھی فنا ہوجاتا ليکن وه ٓايت دوسروں کے حق ميں جاری و ساری ہوتی ہے جس طرح دوسروں کے 

  حق ميں جاری و ساری تھی۔
يہ السالم : اّن القرٓان حیٌّ لم يمت وانّہ يجری کما يجری الليل ) والنھار ، وکما يجری الّشمس القمر وعن ابی عبد ٰهللاّ عل“۔  ٢۴۴

نے فرمايا: قرٓان  -سے روايت کی گئی ہے کہ حضرت  -امام جعفر صادق  ١” ( ، ويجری علٰی ٓاخرنا کما يجری علٰی اّولنا
ی ہے جس طرح کہ شب و روز جاری و ساری ہيں اور اسی طرح زنده ہے اور اسے موت نہيں ٓاتی ہے اور وه جاری و سار

کہ جيسے ٓافتاب و ماہتاب سير اور حرکت کرتے ہيں قرٓان بھی اس طرح ہمارے ٓاخر پر جاری ہے جس طرح ہمارے اول پر 
  جاری ہے۔

ّن القرٓان يجری اّولہ علٰی ٓاخره ما ولو اّن اآلية اذا نزلت فی قوم ثّم مات اولٓئک مات اآلية لمابقی من القرٓان شی وٰلک“ ۔  ٢۴۵
  ٢” ( دامت الّسموات واألرض ، ولکّل قوم ٓاية يتلوھا ھم منھا من ) خير و شرٍّ 

تفسير قمی ميں ذکر ہوا ہے: اگر ايک ٓايت کسی قوم کے درميان نازل ہوئی ہو اور ايک مدت کے بعد اس قوم کے افراد 
موت ٓاجائے اور وه ختم ہوجائے تو پھر قرٓان ميں سے کوئی چيز باقی نہيں  مرجائيں تو ان کے مرنے کے بعد ٓايت کو بھی

رہے گی ليکن قرٓان کی اول سے لے کر ٓاخر تک سير اور حرکت دائمی ہے جب تک تمام ٓاسمان اور زمين جاری و ساری 
يت سے يا خير ميں سے يا ہيں اور ہر ايک قوم و ملت کے ليے ٓايت ہے کہ جس کی وه لوگ تالوت کرتے ہيں وه لوگ اسی آ 

  شر ميں ہيں۔ يعنی ہر بات اس
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٠۴، ص  ٣۵(۔ بحار االنوار، ج ١
  ۔ (  ١٠، ص ١۔ تفسير عياشی، ج  ٢١، ص ١(۔ تفسير قمی، ج ٢

عالٰی نے اسے نازل کياقوم کا اس ٓايت سے استفاده کرنے پر موقوف اور وابستہ ہے يہ اگر اس طريقہ سے ہو جس طرح هللا ت
اور اس کے اراده کے مطابق عمل کيا تو وه خير ميں ہيں اور اگر اپنی خواہشات نفسانی کے تحت تاويل و توجيہ کی اور اس 

صاحب العصر عجل هللا تعالٰی  -پر عمل کيا تو وه شر ميں ہيں۔ جيسا کہ اشاره کيا جاچکا ہے کہ حضرت بقية هللا االعظم 
ی صبح قيامت تک زندٔه جاويد ہيں جہاں تک هللا تعالٰی چاہے اپنی الزوال قدرت سے انہيں زنده و باقی فرجہ الشريف بھ

رکھے گا۔ ٓايات اور روايات اس معنی کی طرف صريحاً گويا ہيں اور ہم تيمناً و تبرکاً ان ميں سے بعض کی طرف اشاره 
  کرتے ہيں۔

  ١(  يں فرمايا:۔ هللا تبارک و تعالٰی نے اپنی محکم کتاب م ٢۴۶
خداوند سبحان مخلوقات کی خلقت شروع کرنے سے پہلے خليفہ معين کر رہا ہے، يہ خود مخلوقات کے درميان خليفہ کی 

نے بھی فرمايا: الحجة قبل الخلق  -۔ امام جعفر صادق  ٢۴٧موقعيت و اہميت کے ليے بہت ہی واضح و روشن دليل ہے۔ ،( 
ٰلہی کو (بديہی طور پر چاہيے کہ) مخلوقات کی خلقت سے پہلے تخليق کے وقت اور حّجت ا ٢ومع الخلق وبعد الخلق ( 
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مخلوقات کی خلقت کے بعد موجود ہونا چاہيے اس ليے کہ هللا تعالٰی حکيم ہے جب کبھی اپنی مخلوقات کو خليفہ اور اپنی 
  ضے کے برخالف ہے۔حّجت سے پہلے خلق کرتا تو اسے مورد تلف قرار ديتا کہ يہ حکمت پروردگار کے تقا

)کيا جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دليل رکھتا ہے اور اس کے پيچھے اس کا گواه ٣(  هللا تعالٰی کا يہ قول ہے:
  بھی ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٠(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١
  ۔ ( ١٧(۔ سورئہ ہود، ٓايت ٣۔ (  ٢٢١، ص ۶، ص ١۔ کمال الدين، ج  ١٧٧، ص ١۔ کافی، ج  ۵٠٧(۔ بصائر الدرجات، ص ٢

قال:  وفی کمال الّدين للصدوق عليہ الرحمة باسناده عن ابی بصير ، عن ابی جعفر عليہ السالم فی قول ّهللاٰ عّزوجل“ ۔  ٢۴٨
بو بصير سےشيخ صدوق عليہ الرحمہ نے کمال الدين ميں ا ١” ( االئمة من ولد علی وفاطمة عليہما السالم الٰی ان تقوم الّساعة 

کے معنی ميں فرمايا: وه ائمٔہ اطہار ہيں جو اوالد  نے ٓائہ کريمہ -سے نقل کيا ہے کہ حضرت  -انہوں نے امام محمد باقر 
  علی و فاطمہ سے (ابتدائے خلقت سے) قيام قيامت تک ہيں۔

الحارث بن نوفل قال: قال علی عليہ  وفيہ باسناده عن عبد الّرحمن بن سليمان عن ابيہ عن ابی جعفر عليہ السالم عن“ ۔  ٢۴٩
ا استنقذھم ّهللاٰ السالم لرسول ٰهللاّ (ص) يا رسول ٰهللاّ ٔامنّا الھداة ٔام من غيرنا ؟ قال : بل منّا الھداة ( الی ٰهللاّ ) الٰی يوم القٰيمة ، بن

د ضاللة الفتنة کما بنا اصبحوا ) اخواناً بعدعّزوجل من ضاللة الّشرک ، وبنا يستنقذھم من ضاللہ الفتنة ، وبنا يصبحون اخواناً بع
اس کتاب ميں عبد الرحمن ابن سليمان سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں  ١” ( ضاللة الّشرک وبنا يختم ّهللاٰ کما بنا فتح ّهللاٰ 

حضرت  نے -سے انہوں نے حارث ابن نوفل سے روايت کی ہے کہ ان کا بيان ہے: حضرت علی  -نے امام محمد باقر 
رسول خدا سے عرض کيا: يا رسول هللا! ہدايت کرنے والے ہم ميں سے ہيں يا ہمارے عالوه دوسرے افراد ہيں؟ فرمايا: ہدايت

کرنے والے ہم ميں سے ہيں ابتدائے خلقت سے لے کرروز قيامت تک ، ہمارے وسيلہ سے هللا تعالٰی لوگوں کو گمراہی و 
  عہ ٓازمائشوںشرک سے نجات دے گا اور ہمارے ہی ذري

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٨٨، ص  ٢٣۔ بحار االنوار، ج  ٢٨٨، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١
  ۔ ( ٢٣٠، ص ١(۔ کمال الدين، ج ٢

ميں ضاللت کے بعد بھی، ہمارے ہی ذريعہ شرک و ضاللت کے بعد ايک دوسرے کے بھائی ہوئے اور ہمارے ہی وسيلہ 
  جس طرح ہمارے ہی وسيلہ سے ٓاغاز کيا تھا۔ سے هللا تعالٰی ختم کرے گا

ّٰ تعالٰی ذکره فيھا حّجة يعرف “۔  ٢۵٠ عن عبد ّهللاٰ بن سليمان العامری ، عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال: ما زالت االرض ااّل و
ماً قبل يوم القٰيمة ، فاذا رفعت الحجة الحالل والحرام يدعوا الی سبيل ّهللاٰ جّل وعّز وال ينقطع الحّجة من األرض اال اربعين يو

اغلق باب التوبة ولن ينفع نفساً ايمانھا لم تکن ٓامنت من قبل ان ترفع الحّجة اولئک شرار من خلق ّهللاٰ وھم الّذين تقوم ) عليہم 
  ١” ( القيامة 

زمين اپنی جگہ ثابت و نے فرمايا: جب تک  -سے روايت کی ہے کہ حضرت  - عبد هللا ابن عامری نے امام جعفر صادق 
برقرار رہے گی اس ميں هللا تعالٰی کے ليے ايک حّجت ہے جو حالل و حرام کو پہچانتا ہے اور لوگوں کو هللا کی طرف اور 
خدا کے راستے کی سمت دعوت ديتا ہے اور زمين پر حّجت کا سلسلہ ختم نہيں ہوگا مگر قيامت واقع ہونے سے چاليس دن 

دا سے حّجت اٹھالی جائے گی تو توبہ کے دروازے بند ہوجائيں گ اور اس ايمان النے والے کے پہلے، اور جب زميِن خ
ايمان النے کا کوئی فائده نہيں ہوگا جو حّجت اٰلہی کے دفع ہونے کے بعد ہو۔ وه لوگ مخلوقات خدا کے اشرار افراد ہيں اور 

داللت کرتی ہيں کہ زمين بغير حّجت کے باقی نہيں رہے قيامت انہيں لوگوں کے ضرر ميں قائم ہوگی۔ ليکن وه روايات جو 
وفی کمال الدين : “۔  ٢۵١گی داللِت التزامی بلکہ تضمنی طورپر داللت کرتی ہيں کہ وه لوگ قيام قيامت تک باقی رہيں گے۔ 

قال: لو بقيت األرض بغير امام باسناده عن ابی حمزة الثمالی عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال قلت لہ اتبقی األرض بغير امام ؟ 
  ساعة

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶٣۶۔ دالئل االمامة، ص  ۵٠۴(۔ بصائر الدرجات، ص ١
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  ١” ( ) لساخت 

شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدين ميں ابو حمزه ثمالی سے انہوں نے امام جعفر صادق سے روايت کی ہے 
کيا: کيا زمين بغير امام کے باقی رہے گی؟ فرمايا: اگر زمين ايک ساعت بھی بغير امام کے  کہ ميں نے حضرت سے عرض
وفيہ باسناده عن ابراہيم بن ابی محمود قال: قال الّرضا عليہ السالم : نحن حجج ّهللاٰ فی “۔  ٢۵٢ہو تو وه اپنے اندر نگل لے گی۔ 

کلمة التقوٰی ، والعروة الوثقٰی ، ونحن شھدٓاء ّهللاٰ واعالمہ فی بريّتہ ، بنا  خلقة وخلفائہ فی عباده ، وامنأٓوه علٰی سّره ، ونحن
يمسک ّهللاٰ الّسموات األرض ان تزوال ، بنا ينزل الغيث وينشر الّرحمة ، وال تخلو األرض من قائم منّا ظاہر اوخاف ، لو خلت 

  ٢” ( يوماً بغير حجة لما جت باھلھا ) کما يموج البحر بٔاھلہ 
نے فرمايا: ہم خدا کی مخلوق کے درميان  -يز اسی کتاب ميں ابراہيم ابن ابو محمود سے منقول ہے کہ حضرت امام رضا ن

حجج اور خلفاء ہيں اور اس کے بندوں کے درميان نمائندے ہيں اور اس کے راز کے امانت دار ہيں، ہم کلمٔہ تقوٰی ہيں اور 
اء اور اس کی مخلوق ميں نشانياں ہيں، ہمارے وسيلے سے هللا تعالٰی ٓاسمانوں اور (ايمان کا) محکم دستہ ہيں ہم هللا کے شہد

زمين کو زوال اور فنا پذير ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور ہماری وجہ سے رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے اور وه ہر 
ه ظاہر ہو يا مخفی اور پس پرده جگہ پہنچتی ہے اور روئے زمين ہمارے قائم (ٓال محمد (ص)) سے خالی نہيں ہوگی خواه و

ہو اگر زمين ايک دن بھی بغير حّجت کے باقی ره جائے تو دريا کی موج کی طرح اپنے ساکنوں کو اپنی گرفت ميں لے لے 
  گی اور غرق کردے گی۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٢٠۔ غيبت طوسی، ص  ١٣٨۔ غيبت نعمانی، ص  ٢٠١، ص ١(۔ کمال الدين، ج ١
  ۔  ٣۶۵، ص ( ۵، ج - ۔ معجم احاديث االمام المہدی  ٢٠٢، ص ١۔ کمال الدين، ج  ١٧٩، ص ١۔ کافی، ج (٢

نے فرمايا: خدا کی قسم ! جس وقت حضرت  -۔ بصائر الدرجات ميں ابو حمزه ثمالی سے منقول ہے کہ امام محمد باقر  ٢۵٣
اس ميں ايک امام موجود تھا کہ جس کے ذريعہ لوگ خدا  کی روح قبض ہوئی، زمين کبھی خالی نہيں رہی، مگر يہ کہ -ٓادم 

کی طرف ہدايت پاتے ہيں اور وه روئے زمين ميں اپنی مخلوقات پر حّجت خدا ہے زمين کبھی بھی امام جو خدا کے بندوں پر
  حّجت اٰلہی ہوتا ہے اس سے خالی نہيں رہتی۔

عبد ّهللاٰ عليہ السالم اتترک األرض بغير امام ؟ قال: ال فقلنالہ :  وفيہ باسناده عن الحسين بن ابی العال قال: قلت البی“۔  ٢۵۴
  ١” ( تکون االرض وفيھا امامان قال ال ااّل امام صامت ال يتکلم ) ويتکلم الذی قبلہ 

مزيد اسی کتاب ميں حسين ابن ابو العال سے منقول ہے ان کا بيان ہے کہ ميں نے امام جعفر صادق سے عرض کيا: کيا زمين 
بغير امام کے باقی ره سکتی ہے؟ فرمايا: نہيں، ميں نے عرض کيا: کيا روئے زمين پر دو امام ره سکتے ہيں؟ فرمايا: نہيں 

مگر يہ کہ ايک صامت ہو او ر امام کے عنوان سے گفتگو نہ کرے اور دوسرے کا تابع ہو اور وه امام جو اس سے پہلے ہے
  بہ عنوان امام گفتگو کرے گا۔

ہ ايضاً باسناده عن يعقوب السراج قال قلت البی عبد ّهللاٰ عليہ السالم تخلو االرض من عالم منکم حیٌّ ظاہر تفرع اليہ وفي“۔  ٢۵۵
امامکم واتقوا ّهللاٰ فيما ئامرکم وفرض  النّاس فی حاللھم وحرامھم فقال: يا ابا يوسف ال اّن ٰذلک لبيّن فی کتاب ّهللاٰ تعالٰی فقال :

اسی کتاب ميں يعقوب ابن سراج سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام جعفر صادق سے عرض  نيز ٢” ( عليکم 
  کيا: کيا زمين قائم ٓال محمد سے خالی ره سکتی ہے جو زنده اور ظاہر ہو اور لوگ اپنے حالل و

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٠۶(۔ بصائر الدرجات، ص ١
  ۔ (  ۵١، ص  ٢٣۔ بحار االنوار، ج ٨ص (۔ مختصر بصائر الدرجات، ٢

حرام دريافت کرنے کے ليے اس کی طرف رجوع کريں؟ تو حضرت نے فرمايا: نہيں، اے ابو يوسف! کيوں کہ يہ معنی 
قرٓان ميں واضح طور پر بيان ہوا ہے کہ: اے ايمان والو! دشمنوں اور مخالفين سے جو کچه تم تک پہنچے صبر کرو اور 

  ته رابطہ رکھے رہو اور جو کچه تمہيں حکم دے هللا سے ڈرواور فرماں برداری کرو۔اپنے امام کے سا
فی الکافی باسناده عن حمزة بن الطّيّار عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال لو بقی ) اثنان لکان احدھما الحّجة علی صاحبہ “۔  ٢۵۶
 ) ”١  
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سے روايت کی ہے کہ حضرت نے فرمايا: اگر روئے  -ر صادق کافی ميں کلينی نے حمزه ابن طيار سے انہوں نے امام جعف
زمين پر مخلوقاِت خدا ميں سے جب کبھی صرف دو افراد باقی رہيں تو ان ميں سے ايک دوسرے پر خدا کی حّجت ہوگا۔ 

لسالم :لو کان وفيہ باسناده عن الحسن بن موسٰی الخشاب ، عن جعفر بن محمد عن کرام قال: قال ابو عبد ٰهللاّ عليہ ا“۔  ٢۵٧
  النّاس رجلين لکان احدھما األمام وقال: ٓاخر من يموت االمام

  ٢” ( ) لئاّل يحتج احد علی ّهللاٰ عّزوجّل انہ ترکہ بغير حّجة ّهللاٰ عليہ 
نيز اسی کتاب ميں حسن ابن موسی خشاب سے جعفر ابن محمد سے انہوں نے ٓابائے کرام سے نقل کيا ہے کہ امام جعفر 

نے فرمايا: اگر تمام لوگوں ميں سے صرف دو افراد باقی ہوں تو ان ميں سے ايک امام ہوگا اور فرمايا: ٓاخر ميں  - صادق 
جس کا انتقال ہوگا وه امام ہوگا تاکہ کسی بنده کو خدائے بزرگ و برتر پر اعتراض اور احتجاج کی مجال باقی نہ رہے کہ هللا 

  ديا تھا۔ تعالٰی نے انہيں بغير حّجت کے کيوں چھوڑ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٧٩، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ ( ١٨٠، ص ١(۔ اصول کافی، ج ٢

  

  ۔ خاتم۶
۔ القرٓان ٓاخر کتب الّسماوية : والحّجة خاتم االوصيآء وٓاخر الّسفرٓاء قرٓان مجيد ٓاسمانی کتابوں ميں سے ٓاخری کتاب ہے اور ۶

فرجہ الشريف خاتم االوصياء اور اٰلہی پيغمبروں ميں سے ٓاخری سفير ہيں۔ مسلمانوں کا عقيده عجل هللا تعالیٰ  -حضرت حّجت 
  يہ ہے کہ وه ٓاسمانی کتابيں جو هللا تبارک و تعالٰی کی طرف سے پيغمبروں پر نازل ہوئيں وه ايک سو چوده کتابيں ہيں۔

پر اور دس کتاب  -بيس کتاب حضرت ابراہيم خليل هللا پر،  -پچاس کتاب حضرت ٓادم اور شيث # پر، تيس کتاب حضرت نوح 
  بقيہ تمام انبياء پر۔

  پر نازل ہوئی۔ -کتاب زبور حضرت داؤد 
  پر نازل ہوئی۔ -کتاب توريت حضرت موسٰی 

  پر نازل ہوئی۔ -کتاب انجيل حضرت عيسٰی ابن مريم 
ليکن نازل شده صحيفے مندرجہ ذيل  ١ازل ہوئی۔ ( پر ن -) اور کتاب قرٓان حضرت خاتم االنبياء حضرت محمد ابن عبد هللا 

  کے صحيفے ميں اکيس صحيفے، حضرت ابراہيم -ہيں: حضرت ٓادم 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ لغت نامہ دھخدا، بہ نقل تاريخ بلعمی بہ نقل فرہنگ فارسی، ڈاکٹر محمد معين۔ ( ١

کے صحيفے ميں -يس صحيفے اور حضرت ) موسٰی کے صحيفے ميں انت -کے صحيفے ميں دس صحيفے، حضرت شيث 
  ١دس صحيفے نازل ہوئے تھے۔ ( 

  کی والدت اور نزوِل توريت -حضرت موسٰی 
کی والدت سے پہلے اور دو ہزار چار  -تين ہزار ٓاٹه سو بيس سال پہلے جو ايک ہزار ٓاٹه سو سينتيس سال حضرت عيسٰی 

کی ہجرت سے پہلے وليد ابن مصعب (وہی مشہور فرعون) کی سلطنت و حکومت  -سو پينسٹه سال حضرت خاتم االنبياء 
کی مصر  -بلکہ خدا کے زمانہ ميں جو ايران کے قدرت مند بادشاه ضحاک تازی کا ہم عصر تھا حضرت موسٰی بن عمران 

  )۔٢ميں والدت ہوئی ( 
حضرت کے ہاتھوں قبطی کے قتل ہونے کے بعد (جو ايک اسرائيلی مظلوم کو چاہتا تھا کہ بے گاری کے ليے جائے تو وه 

پيغمبر کی  -کے پاس پناه گزيں ہوا) ناچار ہوکرفرار کرکے شہر مدين گئے اور دس سال حضرت شعيب  -حضرت موسٰی 
ينتاليس سال اور سينتيس دن گزر گئے تو وادی ايمن ميں نبوت خدمت ميں زندگی بسر کی اور جب ٓاپ کی عمر مبارک کے ت

  کے بلند درجہ پر فائز ہوئے۔
اور ايک سو چھبيس سال عمر گزارنے کے بعد بھی حضرت يوشع ابن نون کو اپنا جانشين معين کرنے کے بعد کوه تيہ ميں 
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ت ميں بنی اسرائيل کی بہت عظيم خدمات رمضان المبارک کے مہينے ميں رحمت اٰلہی سے جاملے۔ تراسی سال کی مدت نبو
انجام ديں: ظلم اور ظالمين (فرعون اور قبطيوں) کی بنيادوں کو اکھاڑ پھينکا، شرک و کفر کو برطرف کيا لوگوں کو شرک و

  کفر سے صراط مستقيم اور توحيد کے راه راست پر لے ٓائے اور اپنا عظيم 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  خدا، بہ نقل الفہرست ابن نديم۔ ((۔ لغت نامہ دھ١
ميں  ۴(۔ عالمہ سلطان الواعظين عليہ الرحمہ کی مکمل تحقيق کے مطابق، انہوں نے اپنی کتاب ( صد مقالہ کے مقالہ سوم ، ص ٢

  تحرير کيا ہے۔ 

اور وه مقدس ترين قيمتی گوہر بطور يادگار چھوڑا جو بنی اسرائيل کے ليے باعث سرفرازی اور اسباب سعادت قرار پايا 
کتاب توريت اور عظيم الواح و صحيفے تھے جو طور سينا ميں چاليس دن کی رياضت کے بعد عالِم غيبت سے ان پر نازل 

ہوئے اور اس کو ايک صندوق (عہد نامی صندوق) ميں مخفی رکھنے کا حکم ديا اور يہ کہ ہر سات سال ميں ايک مرتبہ 
ائيل کے ليے قرائت کريں اور اس صندوق کو بيت المقدس ميں قرار ديں تاکہ مقدس عہد کے دن باہر الئيں اور بنی اسر

نے اس مقدس توريت کی حفاظت کے -دشمنوں کی دست رس سے محفوظ رہے ، ليکن افسوس يہ ہے کہ حضرت موسٰی 
يہ موجوده توريت بارے ميں اس قدر تاکيد کی مگر ٓاج اس کا کوئی نام و نشان باقی نہيں ہے۔ اور يہوديوں کے ہاتھوں ميں 

اس بنا پر جو کچه خود وه لوگ معتقد ہيں اور اپنی کتابوں ميں تحرير کی ہيں وه الواح و صحيفے اور توريت کے اسفار 
سے متصل سند کلی  -پر نازل ہوئے ہرگز موجود نہيں ہيں اور اس توريت کی حضرت موسٰی  -خمسہ جو حضرت موسٰی 

سمجھا جاسکتا کہ کس زمانہ سے صندوق عہد ميں موجوده نسخہ غائب ہوا ليکن قدر طور پر منقطع ہے يقينی طور پر نہيں 
مسلم يہ ہے کہ حضرت سليمان سے پہلے اس توريت کا نسخہ غائب ہوا اس ليے کہ سفر ملوک کے ٓاٹھويں باب کی نويں ٓايت

پر احکام عشره درج تھے ميں درج ہے کہ جب حضرت سليمان نے صندوق کو کھوال تو دو سنگی لوح کے عالوه کہ جس 
  ١اس کے عالوه ) کوئی دوسری چيز نہيں پائی۔ ( 

  حضرت عيسٰی علی نبينا و ٓالہ و عليہ السالم کی والدت اور صليب
دو ہزار چه سال پہلے حضرت عيسٰی روح هللا فلسطين (بيت المقدس) ميں اپنی ماں مريم بنت عمران سے بطور اعجاز اور 

  سے پيدا ہوئے اور تيس سال کے  ) طريقے٢خارق العادت ( 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۶(۔ صد مقالہ سلطانی، ص ١
  )۔ ( عيسی کی مثال هللا کے نزديک ٓادم جيسی ہے کہ انہيں مٹی سے پيدا کيا اور پھر کہا ہوجا اور وه ہوگيا۔  ۵٩(ٓال عمران،  (۔٢

ئز ہوئے اور ايک کتاب بہ نام انجيل حق تعالٰی کی طرف سے بنی بعد مبعوث بہ رسالت ہوئے او لوالعزم کے درجہ پر فا
اسرائيل کے معاشره توريت کی تکميل اور ان کی ہدات کے ليے الئے۔ ٓاپ کے زمانٔہ رسالت کے تين سال گزرنے کے بعد 

(يعنی وه خاص  گروه يہود اپنی انتہائی شقاوت و عناد کے درجہ پر پہنچ کر حضرت کے قتل کے درپے ہوئے،لٰہذا حواريوں
اصحاب جو باره افراد تھے) ايک غار ميں مخفی ہوئے ليکن تالش و جستجو کرنے والے افراد مسلسل ان کے تعاقب ميں 
تھے اور انجام کار ميں حضرت کے شاگردوں اور حواريوں ميں سے اسخر ئوطی نامی يہودی شخص نے يہوديوں سے 

  ن دہی کی۔تيس درہم چاندی ليا اور حضرت کے مکان کی نشا
عجيب و غريب اچانک حملہ کے ساته حضرت کو گرفتار کيا اور بہت زياده ٓازار اور اذيت پہنچائی اور ايک معين جگہ مقيد 

  کيا اور انہيں اپنے زيِر نظر قرار ديا تاکہ کل عام لوگوں اور خود باشاه کے سامنے انہيں قتل کرديں۔ 

  ائيوں کا عقيدهکے مصلوب ہونے کے متعلق عيس -حضرت عيسٰی 
عيسائيوں کا عقيده اخبار اناجيل اور موجوده رسائل کے مطابق يہ ہے کہ حضرت کو صليب دی گئی اور شقاوت اور شديد 

  سختی کے ساته دار پر لٹکايا اور مصلوب اور دفن ہونے کے بعد زنده ہوئے اور ٓاسمان پر پہنچ گئے۔
کو نہ قتل کيا گيا اور نہ  -لمانوں کا عقيده يہ ہے کہ حضرت عيسٰی ليکن قرٓان مجيد کی ٓايات کی صراحت کے مطابق مس

کی شبيہ  -سولی دی گئی ہے بلکہ دوسرے کو ان کی شبيہ بنا ديا گيا اس ليے کہ وه شخص جو دقيق طور پر حضرت عيسٰی 
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  ١(  رمايا:تھا اسے دار پر لٹکايا جيسا کہ ٓائہ کريمہ بھی اس معنی کی صراحت کرتی ہے: هللا تعالٰی نے ف
نہ انہيں قتل کيا ہے اور نہ سولی دی ہے بلکہ دوسرے کو ان کی شبيہ بنا ديا گيا تھا اور جن لوگوں نے عيسٰی کے بارے ميں

اختالف کيا ہے وه سب منزل شک ميں ہيں اور کسی کو گمان کی پيروی کے عالوه کوئی علم نہيں ہے اور انہوں نے يقينا 
  خدا نے اپنی طرف اٹھاليا ہے۔ انہيں قتل نہيں کيا ہے بلکہ

کا زندان سے ٓاسمان پر جانے کے بعد گروه يہود جو ان کا اتباع کرنے والے تھے حد سے زياده غالب  -حضرت عيسٰی 
ہوگئے اور ايسے سخت حملے اور شديد صدمے پہنچائے کہ تمام عيسائی فرار اور مخفی ہوئے صحراؤں اور پہاڑوں ميں 

  وں نے اس مّدت ميں جو کچه انجيل کے نسخے حاصل کيے اسے نيست و نابود کرديا۔پوشيده ہوگئے اور يہودي
خود عيسائيوں کے قول کے مطابق بغير کتاب کے تھے، بغير کتاب ہونے کی مدت اتنی طويل ہوئی کہ ان ميں سے ايک 

  ی کوئی کتاب نہيں الئے ہيں!بالکل انجيل نام -گروه کلی طور پر اصل انجيل کا انکار کر بيٹھا اور کہا کہ حضرت عيسٰی 
چنانچہ عيسائيوں کے اکابر علماء کا ايک گروه جيسے جيروم وارجن مشہور عيسائی مفسرين نيز کنٹ ٹولسٹوی روسی نے 

: انجيل حضرت عيسٰی کے زمانہ ميں نہيں -اپنی کتاب کے مقدمہ ميں جو انجيل ٹو لسٹوی کے نام سے مشہور ہے کہتا ہے
کے برسوں بعدحواريوں پر الہام کی گئی اور ان کے ذريعے تصنيف کی گئی نيز اپنی کتاب کے مقدمہ تھی بلکہ زمانٔہ عيسیٰ 

سے متصل سند نہيں پائی جاتی بلکہ حضرت عيسٰی کے  - ميں کہتا ہے: ہمارے زمانہ کی موجوده اناجيل کی حضرت عيسٰی 
تفسير کی چودہويں جلد ميں اناجيل اربعہ (متی،  چار سو سال بعد تحرير کی گئی ہے۔ ٹو لسٹوی مشہور روسی رائٹر اپنی

کے زمانہ کے مدتوں بعد تحرير کی  -مرقس، لوقا اور يوحنا) کو ہر ايک کی تاريخ تاليف جو سب کی سب حضرت عيسٰی 
  گئی ہيں ذکر کيا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۵۶(۔ سورئہ نساء، آيت ١

  کی طرف رجوع کريں۔ ۴۶الواعظين شيرازی رحمة هللا عليہ ميں ص ہے قارئين کرام کتاب صد مقالہ سلطان 
ليکن قرٓان مجيد کے نزول کی تاريخ کے بارے ميں کہ وه کس دن اور کس مہينہ ميں منصہ شہود پر ٓايا اسالمی دانشوروں 

ختالف پايا کے درميان مختلف نظريات پائے جاتے ہيں جيسا کہ حضرت رسول اکرم (ص) کی مبعث کی تاريخ ميں بھی ا
جاتا ہے۔ ليکن چونکہ مسلّم طور پر قرٓان مجيد ٓاخری ٓاسمانی کتاب ہے لٰہذا مختلف نظريات کی وضاحت سے ہم صرف نظر 

  کرتے ہيں۔
۔ اکثر شيعہ روايات کے مطابق شب قدر ماه رمضان کے ٓاخری دس دنوں ميں قرار پائی ہے کہ ظنِّ قوی اور روايات  ٢۵٨

رمضان کی تيئيسويں شب کو شب قدر جاننا چاہيے اور قرٓان مجيد کے نزول کا ٓاغاز بھی اسی دس کی شہادت کے مطالب ماه
رات ميں ہے۔ سيوطی نے در منثور ميں اس سلسلہ ميں ايک قابل توجہ روايت نقل کی ہے وه رقم طراز ہيں: واثلہ ابن اسقع 

رمضان کے چه دن بعد ، انجيل ماه رمضان کی  سے روايت نقل ہوئی ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: توريت ماه
تيرہويں تاريخ سے پہلے، زبور اٹھارہويں ماه رمضان سے پہلے اور قرٓان جوبيسويں ماه رمضان سے پہلے نازل ہوا ہے 

ہم نے  (بے شک ) (ماه رمضان يہ وه مہينہ ہے جس ميں قرٓان نازل کيا گيا ہے) اور ٓائہ کريمہ١(  اور يہ احاديث ٓايات قرٓانی
اسے شب قدر ميں نازل کيا) سے تطبيق کرتی ہيں۔ اسی جيسی حديث کو ہم عصر دوستوں ميں سے ايک دوست نے کتاب 

  اپنی تاليفات ميں حفص ابن غياث سے اور انہوں نے  ٢، حديث نمبر ٨، ص ٧، ص ١جامع االخبار و اآلثار ج 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (  ۔ ١٨۵(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١

  انَّما انزل فی عشرين سنة بين اولہ وٓاخره قال: سٔالتة عن قول ّهللاٰ تعالیٰ “ ۔  ٢۵٩سے نقل کيا ہے:  -امام جعفر صاد ق 
فقال ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم نزل القرٓان جملة واحدة فی شہر رمضان اٰلی بيت المعمور ثّم نزل فی طول عشرين سنة ثم قال: قال 

لت صحف ابراہيم عليہ السالم فی اول ليلة من شھر رمضان وانزلت التّوراة لستٍّ مضمين من شھر رمضان النّبی (ص) : نز
وانزل االنجيل لثالث عشر ليلة خلت من شھر رمضان وانزل الّزبور لثمان عشر خلون من شھر رمضان وانزل القرٓان فی ثالث 

  ١” ( و ) عشرين من شھر رمضان
نے فرمايا:  -سے ماه رمضان ميں نزول قرٓان کے بارے ميں دريافت کيا تو حضرت  -صادق  حفص ابن غياث نے امام جعفر
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نے فرمايا: مکمل قرٓان تو ماه  -قرٓان صرف بيس برس کے عرصہ ميں اول سے ٓاخر تک نازل ہوا ہے پھر امام صادق 
دا (ص) پر نازل ہوتا رہا۔ پھر رمضان ميں بيت المعمور ميں نازل ہوا تھا پھر بيس سال کے عرصہ ميں حضرت رسول خ

پر صحيفے ماه رمضان کی پہلی رات ميں نازل ہوئے اور  -فرمايا کہ حضرت رسول خدا (ص) نے فرمايا: حضرت ابراہيم 
توريت چه رمضان کو نازل ہوئی اور انجيل شِب تيره ماه رمضان کو، زبور اٹھاره ماه رمضان کو اور قرٓان تيئيس ماه 

  رمضان کو نازل ہوا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، ۴٧٩، ص ٩، حديث  ٢٨۵، ص ( ١۔ نور الثقلين ج  ۴۴، حديث  ٢٢٧، ص  ١٣۔ بحار االنوار، ج ۶، حديث  ۶٢٨، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ ۵١٣۔ الجنة الواقيہ کفعمی ص  ۶٧٢حديث 

 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  قرٓان مجيد کے نزول کی کيفيت
قرٓان ايک مرتبہ شب قدر ميں مجموعی طور پر منظم شکل ميں نازل ہوا اور دوسری مرتبہ تيئيس سال ميں تدريجی طور پر 

قرٓان مجيد کے تمام ٓاسمانی کتابوں پر من جملہ نماياں امتيازات ميں سے ايک يہ ہے کہ وه صرف لوگوں تک پہنچايا گيا۔ 
ايک مرتبہ مجموعی طور پر منظم شک ميں گزشتہ انبياء پر نازل ہوتی تھيں اور عام لوگوں کے اختيار ميں قرار پاتی تھيں۔ 

ن الدفتين شب قدر ميں لوح محفوظ سے بيت المعمور کی ليکن قرٓان مجيد ايک مرتبہ مجموعی، مرتب اور کامل طور پر بي
(بے  طرف جو چوتھے ٓاسمان ميں ہے يا بيت العزت جو دنيا کے ٓاسمان ميں ہے نازل ہوا ہے جيسا کہ قرٓان مجيد فرماتا ہے:

قت ميں رسول شک ہم نے اسے شب قدر ميں نازل کيا ہے) ظاہرا بيت المعمور يا بيت العزت وغيره ميں نازل ہوتا ليکن حقي
(يقينا کی انيسويں ٓايت ميں فرماتا ہے: ٢خدا (ص) کے ہر دل عزيز مبارک قلب پر نازل ہوا جيسا کہ سورئہ بقره سورئہ نمبر 

 کی ايک سو چورانويں ٓايت ميں فرماتا ہے: ٢۶اسے هللا کی اجازت سے ٓاپ کے قلب پر نازل کيا) سوره شعراء، سوره نمبر 
  کے قلب پر لے کر نازل ہوئے)۔(اسے جبرئيل امين ٓاپ 

لٰہذا حضرت رسول خدا (ص) چاليس سال کی مدت ميں قرٓان مجيد کے دستورات پر عمل کرتے رہے ليکن اسے ابالغ کرنے
پر مامور نہيں ہوئے تھے مگر جب مبعوث بہ رسالت اور اسے ابالغ پر مامور ہوئے تو تيئيس سال کی مدت ميں پاره پاره 

کل ميں حاالت کے تقاضے کے مطابق پيغمبر خاتم (ص) کے قلب پر نازل اور ٓانحضرت (ص) کی زبان اور ٓايت ٓايت کی ش
  مبارک پر جاری ہوا۔

۔ جيسا کہ کتاب کافی اور عظيم تفسيروں نے مفضل ابن عمر کی حديث کو نقل کيا ہے کہ جب برحق امام ناطق، اسرار  ٢۶٠
نے قرٓان مجيد کی چند ٓايات کی تالوت فرمائی جيسے ٓائہ  -صادق حقائق کو کشف کرنے والے حضرت جعفر ابن محمد ال

  ٣(  ) ہم نے اس قرٓان کو ايک مبارک رات ميں نازل کيا ہے۔٢(  ) (وه مہينہ ہے جس ميں قرٓان نازل کيا گيا ہے)١(  کريمہ
سی طرح تدريجاً نازل کرتے ہيں تاکہ اور يہ کافر بھی کہتے ہيں کہ ٓاخر ان پر يہ قرٓان ايک دفعہ کامل کيوں نازل ہوگيا۔ ہم ا

  تمہارے دل کو مطمئن کرسکيں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کيا ہے۔
پس کيسے وحی بيس سال کی مدت ميں ” فکيف ظھر الوحی“مفضل ابن عمر نے عرض کيا: يہ ٓايات تنزيل قرٓان ميں ہيں 

القرٓان فی شھر رمضان وکان ال يبلغہ اال فی وقت استحقاق الخطاب يا مفضل اعطاه ّهللاٰ “نے فرمايا:  -ظاہر ہوئی؟ تو حضرت 
اے “ وال ئوّديہ ااّل فی وقت امر ونھی فھبط جبرئيل بالوحی فتبلغ ما ئومر بہ قولہ تعالٰی ال تحّرک بہ لسانک لتعجل بہ انتھی

ت نے لوگوں کو وه قرٓان ابالغ نہيں مفصل! هللا تعالٰی نے قرٓان پيغمبر (ص) کو ماه رمضان ميں عطا فرمايا اور ٓانحضر
فرمايا مگر خطاب کے استحقاق کے موقع پر (يعنی جب مقتضی موجود تھا)اور اسے ادا نہيں کيا مگر اس وقت جب 
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ٓانحضرت (ص) کو وحی ہوتی تھی تو اس وقت اس شے کو ابالغ فرماتے تھے جس کے ليے انہيں مامور کيا گيا تھا جيسا کہ
ہے: ٓاپ وحی کے تمام ہونے سے پہلے قرٓان کے بارے ميں عجلت سے کام نہ ليا کريں اس بات کی يہ ٓائہ  هللا تعالٰی فرماتا

  ۴(  کريمہ تائيد کرتی ہے کہ جس ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے :
  اور ٓاپ وحی کے تمام ہونے سے پہلے قرٓان کے بارے ميں عجلت سے کام نہ ليا کريں۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ) ١٨۵(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١
  ۔ (٢(۔ سورئہ دخان، ٓايت ٢
  ۔ ) ٣۴(۔ سورئہ فرقان، ٓايت ٣
  ۔ (  ١١٣۔ سورئہ طہ ، آيت (۴

  

  ۔ وسيع عبادت٧
۔ القرٓان : النظر اليہ واستماعہ وکتابة وقرائة کلّھا مستحّب وعبادة قرٓان مجيد کی طرف نگاه کرنا، سننا ، لکھنا اور اس کا ٧

ستحب اور عبادت ہے۔ اسی طرح معصوم کے چہرے پر نظر کرنا، انتظار ، ان کا ذکر کرنا ان کے فضائل مناقب کا پڑھنا م
  لکھنا اور سننا بھی مستحب اور عبادت ہے۔

م وانتظار النّظر والی وجوھھ -صلوات ّهللاٰ عليہم اجمعين  -وعلٰی ٓابائہ واجداده الطّيبين الطّاہرين  -صلوات ّهللاٰ عليہ  -والحّجة ”
  “فرجھم وذکر منا قبھم وفضائلھم وکتابتھا واستماعھا کلّھا مستحب وعبادة

اور ان کے ٓاباء واجداد طيبين و طاہرين عليہم الصالة و السالم اجمعين کے چہرے پر نظر کرنا اور ان کے  -حضرت حّجت 
  ننا سب کچه مستحب اور عبادت ہے۔ظہور کا انتظار کرنا ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کرنا اس کا لکھنا اور س

وفی الکافی باسناده عن بشربن غالب األسدی عن الحسين بن علّی عليہ السالم قال: من قرٔا ٓاية من کتاب ّهللاٰ عّزوجّل فی“ ۔  ٢۶١
استمع القرٓان  صالتہ قائماً يکتب لہ بکّل حرف مٔاة حسنة فاذا قرٔاھا فی غير صالة کتب ّهللاٰ لہ بکّل حرف عشر حسنات ، وان

کتب ّهللاٰ لہ بکّل حرف حسنة ، ان ختم القرٓان ليالً صلّت عليہ المالئکة حتٰی يصبح ، وان ختمہ نھاراً صلّت عليہ الحفظة حتٰی 
نی اسد يمسی وکانت لہ دعوة مجابة وکان خيراً لہ مما بين الّسمآء الی األرض قلت: ھذا لمن قرٔا القرٓان فمن لم يقرٔا ؟ قال: يا اخا ب

  ١” ( اّن ّهللاٰ جواد ماجد کريم اذا قرٔا ما معہ اعطاه ) ّهللاٰ ٰذِلک 
سے روايت نقل کی ہے کہ  -کتاب کافی ميں کلينی نے بشير ابن غالب اسدی سے انہوں نے سيد الشہداء حسين ابن علی 

ف کے بدلے سو نيکياں (اس نے فرمايا: جو شخص کتاب هللا کی ايک ٓايت کھڑے ہوکر پڑھے اس کے ليے ہر حر - حضرت 
کے نامٔہ اعمال ميں) لکھی جائيں گی اور جب نماز کے عالوه پڑھے تو هللا اس کے ليے ہر حرف کے بدلے دس نيکياں 

تحرير کرے گا اور جو قرٓان کو سنے تو هللا تعالٰی ہرحرف کے بدلے دس نيکياں لکھے گا اگر رات کو ختم قرٓان کرے گا تو 
ک درود بھيجيں گے اور اگر دن ميں ختم کرے گا تو شام تک فرشتے اس کی حفاظت کريں گے اور مالئکہ اس پر صبح ت

اس کی دعا قبول ہوگی (يہی قرائت قرٓان يا دعا مقبول ہوگی) وہی اس کے ليے زمين سے ٓاسمان تک جو کچه ہے بہتر ہے، 
والے کے ليے کيا ہے؟ (يعنی جسے معلوم نہ ميں نے عرض کيا: قرٓان پڑھنے والے کے ليے اتنا ثواب ہے اور نہ پڑھنے 

ہو اور صرف مختصر قرٓان حفظ ہو) فرمايا: اے بھائی بنی اسد! هللا تعالٰی صاحب جود و کرم ہے اگر کوئی اتنا پڑھے جتنا 
  اس کو ياد ہے هللا اس کو بھی اپنے کرم سے اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔

عن علّی بن الحسين عليہما السالم قال وقد روی ھذا الحديث عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ  وفيہ باالسناد عن محّمد بن بشير“ ۔  ٢۶٢
  السالم قال : من استمع حرفاً من کتاب ّهللاٰ عّزوجّل من غير قرائة کتب ّهللاٰ لہ حسنة ومحی عنہ سيّئة ورفع لہ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٠١، ص  ٨٩۔ بحار االنوار، ج  ۶١١، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ١

درجة من قرٔا نظراً من غير صوت کتب ّهللاٰ لہ بکّل حرف حسنة ومحا عنہ عشر سيّئة ورفع لہ عشر درجة ومن تعلّم منہ حرفاً 
ظاہراً کتب ّهللاٰ لہ عشر حسنات ومحی عنہ عشر سيئات ورفع لہ عشر درجات قال: ال اقول بکل ٓاية ولکن بکّل حرف: باء او تاء 

قال: ومن قرٔا حرفاً ظاہراً وھو جالس فی صالتہ کتب ّهللاٰ لہ بہ خمسين حسنة ومحا عنہ خمسين سيئة ورفع لہ خمسين او شبھھما 
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درجة ومن قرٔا حرفاً وھو قائم فی صالتہ کتب ّهللا لہ بکّل حرف مٔاة حسنة ومحی عنہ مٔاة سيئة و رفع لہ مٔاة درجة ومن ختمہ 
  ١” ( معّجلة قال: قلت : ) جعلت فداک ختمہ کلہ ؟ قال ختمہ کلّہ  کانت لہ دعوة مستجابة مٔوّخرة او

نے امام جعفر صادق  -نيز اس کتاب ميں کليني نے محمد ابن بشير سے اپنی سند کے ساته نقل کيا ہے کہ حضرت امام سجاد 
سنے تو هللا اس کےنے فرمايا: جو کتاب کے ايک حرف کو بغير قرائت کيے کان لگا کر  -سے روايت کی ہے کہ حضرت  -

نام ايک نيکی تحرير کرتا ہے اور ايک گناه محو کرتا ہے اور ايک درجہ بلند کرتا ہے اور جو بغير ٓاواز سے پڑھے صرف 
(قرٓان کے نقوش پر) نگاه کرے تو هللا ہر حرف کے بدلے ايک نيکی لکھتا ہے اور ايک گناه محو کرتا ہے اور ايک درجہ 

کو قرٓان کا ايک حرف پڑھائے تو هللا اس کے نام پر دس نيکياں تحرير کرتا ہے اور دس درجہ  بلند کرتا ہے جو شخص کسی
بلند کرتا ہے پھر فرمايا: تمہيں يہ نہيں کہتا کہ ہر ٓايت کے بدلے ميں (اس فضيلت کو اسے عطا کرے گا) بلکہ ہر حرف ب يا 

نماز ميں پرھے تو هللا اس کے ليے پچاس حسنہ لکھتا  ت کے بدلے ميں اور يہ بھی فرمايا: جو شخص ايک حرف کو بيٹه کر
ہے ، پچاس گناه محو کرتا ہے اور سو درجہ بلند کرتا ہے اور جو ايک حرف کھڑے ہو کر نماز ميں پڑھے تو هللا تعالٰی ہر 

  کرے تو اس حرف کے بدلے سو حسنہ تحرير کرتا ہے ، سو گناه مٹا ديتا ہے اور سو درجہ بلند کرتا ہے اور جو قرٓان ختم
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٩، ص ١۔ تفسير صافی، ج  ۶١٣، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ١

کے ليے جلد يا تاخير سے اس کی دعائيں (مصلحت کے باعث) مقبول ہوتی ہيں۔ راوی کا بيان ہے: ميں نے عرض کيا: ميں 
  ختم کرے۔ٓاپ پر فدا ہوں مکمل قرٓان ختم کرے؟ فرمايا: ہاں مکمل قرٓان 

وفيہ باألسناد عن اسحاق بن عّمار عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال: قلت لہ : جعلت فداک انّی احفظ القرٓان علی ظھر “۔  ٢۶٣
قلبی فاقراه علٰی ظھر قلبی افضل اوانظر فی المصحف ؟ قال فقال لی بل اقرٔاه وانظر فی المصحف فھو افضل ، اما علمت اّن 

  )١” ) عبادة  النظر فی المصحف
سے  -نيز اسی کتاب ميں کلينی نے اپنی سند کے ساته اسحاق ابن عمار سے نقل کيا ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق 

سے عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان جاؤں ميں قرٓان کا حافظ ہوں ( ميں حفظ کے ساته  -روايت کی ہے کہ ميں نے حضرت 
ں يہ بہتر ہے يا قرٓان کو ديکه کر؟ حضرت نے فرمايا: قرٓان ديکه کر پڑھنا افضل ہےقرٓان پڑه سکتا ہوں) کيا حفظ سے پڑھو

  کيا تمہيں نہيں معلوم کہ قرٓان پر نظر کرنا عبادت ہے۔
وفيہ عن الحسن بن راشد عن جّده عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال قرائة القرٓان ) فی المصحف تخفّف العذاب عن “۔  ٢۶۴

  ٢” ( کانا کافرين الوالدين ولو 
سے روايت کی ہے  -اسی کتاب ميں حسن ابن راشد سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے جد سے انہوں نے امام جعفر صادق 

نے فرمايا: قرٓان کو ديکه کر پڑھنا والدين کے عذاب ميں تخفيف کا باعث ہے اگر وه کافر ہی کيوں نہ ہوں۔  -کہ حضرت 
يزيد رفعہ الی ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال من قرٔا القرٓان فی المصحف متّع ببصره وخفّف  وفی رواية عن يعقوب بن“۔  ٢۶۵

  عن والديہ وان کانا کافرين وفی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢١۴، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ ( ۶١٣، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ٢

  ١” ( ) رواية وان کانا مشرکين 
سے روايت کی ہے کہ حضرت نے فرمايا: جو شخص قرٓان کو ديکه کر  - رفوعاً امام جعفر صادق يعقوب ابن يزيد نے م

  پڑھے اس کی ٓانکھوں کو فائده پہنچے گا اور اس کے والدين پر عذاب کی تخفيف ہوگی اگرچہ وه کافر ہی ہوں۔
ٓاباء و اجداد طاہرين ائمٔہ اطہار کی طرفمولف کہتے ہيں: حضرت بقية هللا االعظم عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف اور ٓاپ کے 

نگاه کرنا ان کی قبروں کی زيارت کرنا ان کے فضائل و مناقب اور مصائب ذکر کرنا خواه لکھنے سے يا سننے سے مربوط 
ہو نيز ان کے ظہور کا انتظار کرنا عبادت او مستحب ہے مزيد ثواب اور حقائق وغيره کشف کرنے ميں بہت سے ٓاثار و 

  پائے جاتے ہيں۔ برکات
وفی فرحة الغری : فی حديث عن النّبی (ص) انّہ قال لعلی عليہ السالم ومن زار قبورکم عدل ثواب ذلک سبعين حّجة “۔  ٢۶۶
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بعد حجة االسالم وخرج من ذنوبہ حتّٰی يرجع من زيارتکم کيوم ولدة اّمہ فابشروبّشر اوليائک ومحبيّک من النّعيم قرة العين بما ال
ت وال اذن سمعت وال خطر علٰی قلب بشر وٰلکن حثالة من النّاس يعيّرون زّوار قبورکم کما تعيّر الّزانية بزنائھا اولئک ) عين رأ 

  ٢” ( شرار اّمتی ال امالھم ّهللاٰ شفاعتی وال يردون حوضی 
ن ميں نقل کيا ہے کہ کتاب فرحة الغری ميں سيد ابن طاؤوس رضوان هللا عليہ نے پيغمبر اکرم (ص) کی ايک حديث کے ضم

سے فرمايا: جو شخص ٓاپ کی قبروں کی زيارت کرے تو اس کا ثواب حجة االسالم کے  -ٓانحضرت (ص) نے حضرت علی 
بعد ستّر حج کے ثواب کے برابر ہے اور وه اپنے گناہوں سے بری ہوجاتا ہے يہاں تک کہ ٓاپ کی زيارت سے واپس ہوتا ہے

  تو اس دن کی طرح ہوجاتا ہے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ گزشتہ حوالہ۔ (١
  ۔ (  ١٢١، ص  ٩٧۔ بحار االنوار، ج  ١٠۵(۔ فرحة الغری، ص ٢

کہ جس دن وه شکم مادر سے پيدا ہوا ہو لٰہذا تمہيں بشارت ہو اور اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کو نعمتوں (المتناہی 
کہ جسے نہ کسی ٓانکه نے ديکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا ، نہ  نعمتوں) کی بشارت دو اور ايسی ٓانکھوں کی روشنی کی

ہی کسی قلب بشر ميں خطور کيا ہو۔ ليکن بہت سے پست نظر افراد ٓاپ کی قبروں کے زائرين کو يوں طعنہ ديتے ہيں جيسے
وگ ہيں نہ انہيں بدکار عورت کو اسے اس کی بدکاری کی بنا پر طعنہ ديا جاتا ہے، وه لوگ ميری امت کے شرير ترين ل

ميری شفاعت نصيب ہوگی اور نہ ہی ميرے حوض کوثر پر وارد ہوں گے (يعنی هللا تعالٰی انہيں ميری شفاعت سے محروم 
  رکھے گا(

مولف کہتے ہيں: پيغمبر اکرم (ص) کی زيارت کے بارے ميں ائمٔہ اطہار ميں ہر ايک سے بہت فضيلت اور نامحدود ثواب 
قل ہوا ہے کہ اختصار کے ساته ہم چند مقام کی طرف اشاره کرتے ہيں قارئين کرام مفصل کتابوں معادن وحی و تنزيل سے ن

جيسے بحار االنوار عالمہ مجلسی ، کامل الزيارات عالمہ ابن قولويہ اور وسائل الشيعہ شيخ حر عاملی کی طرف رجوع 
احدکم فليختم ) حجہ بزيارتنا فاّن ذلک من تمام الحّج  وفی علل الشرايع للصدوق عن الصادق عليہ السالم اذا حجّ “۔  ٢۶٧کريں۔ 

 ) ”١  
سے روايت کی ہے کہ حضرت نے فرمايا: جب تم  -شيخ صدوق رحمة هللا عليہ نے کتاب علل الشرائع ميں امام جعفر صادق 

ارت کے ميں سے کوئی شخص حج پر جائے تو اسے چاہيے کہ اپنے حج کو ہماری زيارت پر ختم کرے کيوں کہ ہماری زي
  ليے ٓانا ہی حج کو حد کمال تک پہنچاتا ہے۔

وفيہ عنہ عليہ السالم : قال قال الحسن بن علی عليہ السالم لرسول ّهللاٰ يا ابتاه ما جزٓاء من زارک فقال رسول ّهللاٰ (ص) “۔  ٢۶٨
  ٢” ( يوم القٰيمة فاخلّصہ من ذنوبہ  يا بنّی من زارنی حيّاً اوميّتاً او زار اباک او اخاک او زارک ) کان حقّاً علّی ان ازوره

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٩٣، ص ١، ج  - ۔ عيون االخبار الرضا  ۴۵٩، ص ٢(۔ علل الشرايع، ج ١
  ۔ ( ٣٧٣، ص  ٩۶۔ بحار االنوار، ج  ٩١۔ کامل الزيارات، ص  ۴۶٠، ص ٢(۔ علل الشرايع، ج ٢

نے  -سے روايت نقل کی ہے کہ حضرت  - رائع ميں امام جعفر صادق شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے اپنی کتاب علل الش
فرمايا: امام حسن مجتبٰی نے حضرت رسول خدا (ص) کی خدمت ميں عرض کيا: اے ميرے پدر گرامی! جو ٓاپ کی زيارت 

تمہارے کرے اس کا کيا اجر و ثواب ہے؟ فرمايا: اے بيٹے! جو ميری زندگی ميں يا مرنے کے بعد ميری زيارت کرے يا 
والد گرامی يا تمہارے عزيز بھائی يا خود تمہاری زيارت کرے تو يہ ميرے ليے اس کے زائد حق ميں واجب ہے کہ اس کی 

وفی کامل الزيارة البن قولويہ “۔  ٢۶٩قيامت کے دن زيارت کروں اور اسے گناہوں کی قيد سے نجات اور چھٹکارا دالؤں۔ 
قبری بعد ) موتی کان کمن ھاجر الّی فی حٰيوتی فان لم تستطيعوا فابعثوا الّی بالسالم  قدس سره: قال رسول ّهللاٰ (ص) من زار

  ١” ( فانّہ يبلغنی 
کامل الزيارات ميں ابن قولويہ رحمة هللا عليہ نے رسول خدا (ص) سے نقل کيا ہے کہ ٓانحضرت نے فرمايا: جو شخص 

س نے تيری زندگی ميں ميری طرف ہجرت کی اگر ميرے بعد ميری قبر کی زيارت کرے وه اس شخص کی طرح ہے ج
  تمہارے اس عمل کا امکان نہ پايا جاتا ہو تو جہاں کہيں رہو مجھے سالم بھيجو وه مجھے پہنچ جائے گا۔

ة وفی فرحة الغری عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال من زار امير المٔومنين عليہ السالم ما شياً کتب ّهللاٰ لہ بکّل خطو“ ۔  ٢٧٠
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فرحة  ٢” ( حجة وعمرة فان رجع ماشياً کتب ّهللا بکّل خطوة حجة ) وعمرة فان رجع ماشياً کتب ّهللا بکل خطوة حجتان وعمرتان
  سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمايا: جو شخص -الغری ميں امام جعفر صادق 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٣٧، ص  ١۴۔ وسائل الشيعہ، ج ٣، ص ۶۔ تہذيب االحکام ، ج  ۴٧(۔ کامل الزيارات، ص ١
  ۔ ( ٢۶٠، ص  ٩٧۔ بحار االنوار، ج  ٣٠۔ مزار شيخ مفيد، ص  ١٠٣(۔ فرحة الغری، ص ٢

کی پا پياده زيارت کرے تو هللا تعالٰی اس کے نامٔہ اعمال ميں ہر قدم پر ايک حج اور ايک عمره  -حضرت امير المومنين علی 
  ا پياده واپس جائے تو ہر ايک قدم پر دو حج اور دو عمره کا ثواب تحرير کرتا ہے۔کا ثواب لکھتا ہے اور اگر پ

وعنہ عليہ السالم وقد ذکر امير المٔومنين عليہ السالم فقال يابن مارد من زار جّدی عارفاً بحقہ کتب ّهللاٰ لہ بکّل خطوة “ ۔  ٢٧١
اً تغبرت فی زيارة امير المٔومنين عليہ السالم ماشياً کان او راکباً، حجة مقبولة وعمرة مبرورة يابن مارد وهللا ما يطعم النار قدم

  ١” ( يابن مارد اکتب ھذا الحديث ) بماء الّذھب 
سے روايت نقل  -سيد جليل القدر جناب ابن طاووس رضوان هللا تعالٰی عليہ نے اپنی کتاب فرحة الغری ميں امام جعفر صادق 

کے بارے ميں گفتگو ہوئی (ابن مارد کے ذريعہ يا کسی دوسرے کے ذريعہ) تو حضرتکی ہے کہ گويا ان کے جّد بزرگوار 
نے ابن مارد کو خطاب کرکے فرمايا: اے فرزند مارد! جو شخص ميرے جد بزرگوار کی حقيقی معرفت کے ساته زيارت 

پر قبول شده حج اور عمره  کرے (ان کی واليت و خالفت بال فصل کا عقيده رکھتا ہو) تو خدائے عزوجل اس کے ہر ايک قدم
اس کے نامٔہ اعمال ميں تحرير کرتا ہے، اے فرزند مارد! خدا کی قسم ! ٓاتش جہنم اس قدم کو اپنی غذا نہيں بناتی جو حضرت

کی زيارت کی راه ميں اٹھايا جائے ، خواه وه پياده گيا ہو يا سواری کے ساته اے فرزند مارد! اس حديث کو  -امير المومنين 
  کے پانی سے تحرير کرو۔ سونے

مولف کہتے ہيں: کتنی زياده روايات حضرت سيد الشہداء حسين ابن علی عليہما السالم کی زيارت کی فضيلت اور ثواب کے 
  بارے ميں وارد ہوئی ہيں جو مستفيض بلکہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہيں۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢۶٠، ص  ٩٧، ج  ١۴٧، ص ٢االنوار، ج ۔ بحار  ١٠٣(۔ فرحة الغرٰی، ص ١

فی االمالی باسناده عن محّمد بن مسلم عن ابی جعفر عليہ السالم قال مروا شيعتنا بزيارة الحسين بن علی عليہما السالم “ ۔  ٢٧٢
م باالمامة من ّهللاٰ فاّن زيارتہ تدفع الھدم و الغرق والحرق ) واکل الّسبع وزيارتہ مفترضة علی من اقّر للحسين عليہما السال

  ١” ( عّزوجّل 
سے روايت کی ہے کہ حضرت نے فرمايا: ہمارے  -امالی شيخ صدوق ميں بطور مسند محمد ابن مسلم نے امام محمد باقر 

شيعوں کو حسين ابن علی عليہما السالم کی زيارت کے ليے جانے کا حکم دو کيوں کہ ان کی زيارت (کی برکت) سے گھر 
رق ہونے ، جلنے اور درندوں کے پھاڑ کھانے کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے اور هللا تعالٰی کی طرف ويران ہونے، غ

  کی زيارت فرض ہے جو اِن کی امامت (و خالفت) کا اعتراف کرچکے ہيں۔ -سے ہر اس شخص پر حضرت 
ال مالی بہ عھد منذ حين قال سبحان ربّیوقال الصادق عليہ السالم ألبان بن تغلب متٰی عھدک بقبر الحسين عليہ السالم ق“۔  ٢٧٣

العظيم وبحمده وانت من رٔوسائی الشيعة تترک الحسين ال تزوره من زار الحسين عليہ السالم کتب ّهللاٰ لہ بکّل خطوة حسنة ومحی
  ٢” ( عنہ بکّل ) خطوة سيّئة وغفره ما تقّدم من ذنبہ وما تٔاّخر الخ 

کی قبر کی زيارت کے  -سالم نے ابان ابن تغلب سے فرمايا: تم کس وقت امام حسين ٓال محمد عليہم ال -حضرت امام صادق 
کی قبر کی زيارت کے ليے نہيں گيا ہوں (تو  -ليے گئے تھے؟ عرض کيا: ايک مدت ہوگئی ہے کہ حضرت امام حسين 

ی حمد وثناء ہے حاالنکہ تم پاک و پاکيزه ہے ميرا پروردگار اور اسی ک” سبحان ربی العظيم و بحمده“تعجب سے) فرمايا: 
ہمارے شيعوں کے بزرگوں ميں سے ہو اور امام حسين کی زيارت نہيں کرتے! (کيا تم نہيں جانتے يا اس بات سے غافل ہو 

  کہ) جو شخص امام حسين
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٨٣، ص ٢۔ من ال يحضره الفقيہ، ج  ٢٠۶(۔ امالی صدوق، ص ١
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  ۔ ( ٧، ص  ٩٨۔ بحار االنوار، ج  ٣٣١ص،  (۔ کامل الزيارات٢

کی زيارت کرے تو خداوند متعال اس کے نامٔہ اعمال ميں ہر قدم پر ايک نيکی تحرير کرے گا اور ہر قدم پر ايک گناه مٹا 
  دے گا نيز اس کے گزشتہ اور ٓائنده کے گناه کو بخش دے گا۔ حديث کے ٓاخر تک۔

وغيره من المشايخ عن معاوية بن وھب قال دخلت علٰی ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم وھو فی  وروی ابن قولويہ باسناد کثيره“۔  ٢٧۴
مصاله فجسلت وحتّٰی قضٰی صالتہ فسمعتہ وھو يناجی ربّہ يقول يا من خّصنا بالکرامة ووعدنا الّشفاعة وحملنا الّرسالة وجعلنا 

عطانا علم مامضی وعلم ما بقی وجعل افئدة من النّاس تھوی الينا اغفرلی ورثة االنبيآء وختم بنا االمم الّسالفة وخصنا بالوصيّة وا
وألخوانی وزّوار قبر ابی الحسين بن علی عليہ السالم الذين انفقوا اموالھم واشخصوا ابدانھم رغبة فی بّرنا ورجآء لما عندک فی 

حم تلک الخدود التی تقلبت علٰی قبر ابی عبد هللا عليہ صلتنا الٰی ان قال عليہ السالم فارحم تلک الوجوه التی غيرتھا الشمس وار
السالم وارحم تلک االعين التی جرت دموعھا رحمة لنا وارحم تلک القلوب التی جزعت واحترقت لنا وارحم تلک الصخة التی 

عليہ السالم يدعوا بھذا کانت لنا اللھم انّی استودعک تلک األنفس وتلک األبدان حتٰی ترويھم من ) الحوض يوم العطش فما زال 
ابن قولويہ نے ابن کثير سے اپنے اسنا دکے ساته اور ان کے عالوه مشائخ (روايات) نے معاويہ ابن ١” ( الّدعا وھو ساجد الخ

کی خدمت اقدس ميں اس وقت حاضر ہوا جب ٓاپ  - وہب سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں حضرت امام جعفر صادق 
ھے ہوئے نماز ميں مشغول تھے تو ميں بيٹھا تاکہ حضرت اپنی نماز تمام کريں اور ميں نے اسی حالت ميںاپنے مصلی پر بيٹ

  سنا کہ اپنے پروردگار سے دعاء و مناجات کر رہے تھے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨، ص  ٩٨۔ بحار االنوار، ج  ٩۵۔ ثواب االعمال، ص  ۵٨٢، ص ۴۔ کافی، ج  ٢٢٩(۔ کامل الزيارات، ص ١

اور فرماتے تھے: اے وه (خدا) کہ جس نے ہم کو اپنی کرامت سے مخصوص کيا اور ہم سے شفاعت کا وعده کيا اور ہميں 
رے ذريعہ اختتام پذير کيا اور وصايت (امامت و خالفت) کو ہم رسالت انبياء کا ورثہ دار قرار ديا اور گزشتہ امتوں کو ہما

سے مخصوص کيا گزشتہ اور ٓائنده کا ہميں علم عطا فرمايا اور بعض لوگوں کے دلوں کو ہمارا عاشق و حامی قرا ديا اپنی 
  مل حال فرما۔بخشش و مغرفت کو ميرے بھائيوں اور ميرے جد بزرگوار حسين بن علی عليہما السالم کے زائرين کے شا

وه لوگ جنہوں نے اپنے اموال کو خرچ کيا اپنی بدن کو غم و اندوه اور خستگی ميں ڈاال ہماری راه ميں جو تيرے پاس اجر و
ثواب کی (ہم سے نزديک ہونے کے ليے) اميد پائی جاتی ہے نيکی انجام دی ۔ اے خدا! پنی رحمت ان چہروں پر نازل فرما 

يں ٓافتاب کی گرمی سے تبديل ہوگئے اے خد! ان رخساروں پر اپنی رحمت نازل فرما جو جو تيری زيارت کے راستے م
کی قبر پر رکھے گئے، اے خدا! ان ٓانکھوں پر اپنی رحمت نازل فرما کہ جن کے اشک ہماری  -حضرت ابا عبد هللا الحسين 

جنہوں نے ہمارے مصائب کی وجہ سے عطوفت و محبت ميں جاری ہوئے، اے خدا ! ان قلوب پر اپنی رحمت نازل فرما کہ 
(ہماری مظلوميت کی بنا پر نالہ و فرياديں بلند کيں۔ اے خدا! ميں تيرے پاس ان نفوس او ر ابدان کو (کہ جنہوں نے ہماری 
زيارت کی بجا ٓاوری کے ليے خود کو زحمت ومشقت ميں ڈاال) بطورامانت چھوڑ رہا ہوں تاکہ تو پياس کے دن (قيامت) 

مسلسل حضرت سيد الشہداء کے زائروں  -کوثر سے سيراب فرما۔ راوی کا بيان ہے: حضرت امام جعفر صادق  انہيں حوض
  اور عاشقوں کے ليے سجده کی حالت ميں اس دعا کی تکرار کر رہے تھے۔

ی سعيد وفی مستدرک الصحيحين روی بسنده عن اب“ ۔  ٢٧۵چہرٔه علی پر نظر کرناعبادت ہے ” النظر الی وجہ علی عبادة ”
قال الحاکم ھذا حديث صحيح األسناد ،” ١” ( الخدری عن عمران بن ) حصين قال: قال رسول ّهللاٰ (ص) : النظر الٰی علی عبادة 

  “ثم قال ؟ و شواھده عن عبد ّهللاٰ بن مسعود صحيحة
سے روايت کی ہے کہحاکم نے مستدرک صحيحين ميں اپنی سند کے ساته ابو سعيد خدری سے انہوں نے عمران ابن حصين 

کے چہره پر نظر کرنا عبادت ہے۔ حاکم نے اس حديث کے اسناد کے  -حضرت رسول خدا (ص) نے فرمايا: حضرت علی 
صحيح ہونے کی تائيد کی ہے، پھر کہا: اس کے شواہد عبد هللا ابن مسعود سے صحيح ہيں۔ مولف کہتے ہيں: اہل سنت کی 

کے چہره پر نظر کرنا عبادت ہے اب مولف اختصار  -ر ہوا ہے کہ حضرت علی معتبر کتابوں سے متعدد روايات ميں ذک
) وغيره سے تبرکاً کتاب کے اس مختصر حصہ کو زينت بخش قرار ٢کے ساته سند کو حذف کرکے کتاب فضائل الخمسہ ( 

البی نعيم : عن عايشہ  وفی حلية االولياء“۔  ٢٧۶ديتے ہيں قارئين کرام تفصيل کے ليے گزشتہ حوالہ کی طرف رجوع کريں۔ 
  ٣” ( قالت: قال رسول ّهللاٰ (ص) النّظر الٰی ) علی عبادة 

  حافظ ابو نعيم نے حلية االولياء ميں عائشہ سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے کہ رسول خدا (ص) نے
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۴١، ص ٣(۔ مستدرک الصحيحين ، ج ١
  مرتضٰی حسين فيروز ٓابادی رحمة هللا عليہ۔ ( (۔ ٓايت هللا الحاج سيد٢
  ۔ (  ٢٨، ص ۴(۔ اس سلسلہ ميں رجوع کريں: الغدير، ج ٣

تاريخ بغداد: عن ابی ہريرة قال: رٔايت معاذ بن جبل مديم النّظر “۔  ٢٧٧کی طرف ديکھنا عبادت ہے۔  -فرمايا: حضرت علی 
النّظر الٰی علیٍّ کانک لم تره؟ فقال: سمعت رسول ّهللاٰ ) (ص) يقول : النظر  الٰی علّی بن ابی طالب عليہ السالم فقلت : مالک تديم

  ١” ( وجہ علی عبادة 
تاريخ بغداد ميں ابو ہريره سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے معاذ ابن جبل کو ديکھا کہ مسلسل حضرت علی ابن ابی 

کی طرف ديکه  -ٓاپ کو کيا ہوگيا ہے کہ مسلسل حضرت علی کی طرف نگاه کر رہے ہيں تو ميں نے عرض کيا کہ  -طالب 
کے چہره پر -رہے ہيں ايسا محسوس ہوتا ہے کہ انہيں نہ ديکھا ہو؟ کہا: ميں نے رسول خدا (ص) کو يہ کہتے سنا ہے: علی 

  نظر کرنا عبادت ہے۔
ال المناوی فی الّشرح : قال الّزمخشری عن ابن کنز العمال والمناوی فی فيض القدير : قاال: النظر الٰی وجہ علی عبادة ق“۔  ٢٧٨

عہ االعرابی اذا برز ( يعنی علياً عليہ السالم ) قال النّاس: ال الہ االّ ّهللاٰ ما اشرق ھذا الفتی مااعلمہ ما اکرمہ ما احلمہ ما اشج
  ٢” ( فکانت رٔويتہ تحمل علی ) النّطق بالعبادة فيالھا من سعادة 

کے چہره پر نظر کرنا  -ی کتاب ميں اور مناوی نے فيض القدير ميں دونوں نے کہا ہے کہ: علی صاحب کنز العمال نے اپن
(سماج ميں ظاہر ہوں  - عبادت ہے۔ مناوی نے شرح ميں نقل کيا ہے کہ:زمخشری نے ابن اعرابی سے کہا: جس وقت علی 

جواں کا علم و کرامت اور شجاعت قابل  گے) تو لوگ تعجب سے کہيں گے ال الہ اال هللا کيا نورانيت کے حامل ہيں اس
کے چہرٔه مبارک پر  -توصيف نہيں لٰہذا ان کا ديدار لوگوں کو عبادت کے ليے برانگيختہ کرتا ہے اور وه کہتے ہيں کہ علی 

  نظر کرنا عبادت ہے ان کی کيا خوش نصيبی ہے۔
  : کان۔ المحّب الطبری فی الرياض النظره قال وعن معاذة الغفّاريّة قالت ٢٧٩

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶١٢، ص ٢۔اختيارلمعرفة الرجال، ج  ٧٧، ص ۵(۔ نہايہ ابن اثير، ج ٢۔ (  ۴٩، ص ٢(۔ تاريخ بغدادی، ج ١

لی ٔانس بالنبی (ص) اخرج معہ فی االسفار ، ؤاقوم علی المرضٰی ومداوی لجرحٰی ، فدخلت الٰی رسول ّهللاٰ (ص) فی بيت عايشة
يہ السالم خارج من عنده فسمعتہ يقول : يا عايشة ان ھذا احب الّرجال الّی واکرمھم علّی فاعرفی لہ حقّہ ، واکرمی وعلی عل

مثواه، فلما ان جری بينھا وبين علی عليہ السالم بالبصرة ماجرٰی رجعت عايشة الٰی المدينة فدخلت عليھا فقلت لھا: يا اّم المٔومنين 
ت رسول ّهللاٰ (ص) يقول لک فيہ ما قال؟ قالت : يا معاذة کيف يکون قلبی لرجل کان اذ دخل علّی کيف قلبک اليوم بعد ما سمع

ر الی وابی عندنا اليمّل من النّظر اليہ ، فقلت لہ : يا ابة انّک لتديمّن النظر الٰی علی ، فقال: يا بنيّة سمعت رسول ّهللاٰ يقول : النظ
  وجہ علی عبادة۔

ض النضره ميں نقل کيا ہے کہ معاذٔه غفاريہ نے کہا: مجھے نبی اکرم (ص) سے انس و محبت تھی محب الدين طبری نے ريا
ميں ان کے ہمراه ان کے سفر ميں جاتی تھی اور مريضوں اور مجروحين کا مداوا و عالج کرتی تھی (ايک دن) ميں عائشہ 

ول خدا (ص) کے پاس باہر ٓارہے رس -کے گھر رسول خدا (ص) کی خدمت ميں اس وقت حاضر ہوئی جب حضرت علی 
ميرے نزديک مردوں ميں سب سے زياده محبوب  -تھے پھر ميں نے سنا کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: اے عائشہ! يہ علی 

ہيں اور وه ميرے نزديک زياده عزيز اور محترم ہيں لٰہذا ان کی معرفت حاصل کرو اور ان کے حق کو پہچانو اور ان کی 
) اور ١کے درميان بصره کا واقعہ رونما ہوا (  -اکرام و احترام کرو، جب عائشہ اور حضرت علی موقعيت و منصب کا 

عائشہ مدينہ واپس ٓائی تو ميں اس کے پاس گئی اور اس سے کہا: اے اّم المومنين! ٓاج ٓاپ کے دل کی کيا کيفيت ہے جب کہ 
  ا تھا کہہکے حق ميں جو کچه کہن -ٓاپ کے ليے رسول خدا (ص) کو حضرت علی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(۔ جنگ جمل کی طرف اشاره ہے جو حضرت عائشہ (ام المومنين) کے منصوبہ کے تحت ( عثمان کی خوں خواہی اور ان سے دفاع ١
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  کے بارے ميں رونما ہوئی اور جو کچه کرنا تھا کيا۔ 

کيسی ہوگی کہ جب وه ميرے اور ميرے پدر چکے؟ جواب ديا: اے معاذه! ميرے دل کی کيفيت اس شخص کے بارے ميں 
گرامی کے پاس ٓاتا تھا تو ہم اس کو ديکھنے سے ملول اور رنجيده خاطر نہيں ہوتے تھے، پھر ميں نے اپنے والد گرامی 

کی طرف مسلسل دقّت سے ديکه رہے ہيں اور نگاه کرنے سے احساس خستگی  -سے عرض کيا: اے بابا! ٓاپ حضرت علی 
ا: اے بيٹی! ميں نے رسول اکرم کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے: علی کے (مبارک) چہره پر نگاه کرنا عبادت نہيں کرتے؟ کہ

  ہے۔
الرياض النضرة : عن عايشة قالت: رٔايت ابابکر يکثر النّظر الٰی وجہ علیٍّ ، فقلت : يا ٔابة رٔايتک تکثر النظر الٰی وجہ “۔  ٢٨٠

  ١” (  (ص) يقول النّظر الٰی ) وجہ علی عبادة علیٍّ ، فقال : يا بنيّة سمعت رسول ّهللاٰ 
کے چہره پر کثرت سے  -رياض النضرة ميں عائشہ سے منقول ہے کہ اس کا بيان ہے: ميں نے ابوبکر کو حضرت علی 

نظر کرتے ہوئے ديکھا تو ميں نے عرض کيا: اے بابا جان! ميں نے ٓاپ کو علی کے چہره کی طرف بہت زياده نگاه کرتا 
پايا؟ تو کہا: اے ميری بيٹی! ميں نے رسول خدا (ص) کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہره پر نظر کرنا عبادتہوا 

وفيہ ايضاً : عن جابر قال: قال رسول ّهللاٰ (ص) لعلی عليہ السالم عد عمران بن الحصين فانّہ مريض ، فاتاه وعنده“ ۔  ٢٨١ہے۔ 
ّد النظر الٰی علیٍّ عليہ السالم ، فقال لہ معاذ : لم تحّد النّظر اليہ ؟ فقال : سمعت رسول ّهللاٰ (ص)معاذ وابو ہريرة، فاقبل عمران يح

نيز  ٢” ( يقول النظر الی علی عبادة ، ) قال معاذ : وانا سمعتہ من رسول ّهللاٰ قال ابو ہريرة : اوانا سمعتہ من رسول ّهللاٰ (ص) 
  نقول ہے کہ ان کا بيان ہے: رسول خدا (ص) نےرياض النضرة ميں جابر (انصاری) سے م

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ٢٠٠، ص (  ٣٨۔ بحار االنوار، ج  ٩۵۔ ذخائر العقبٰی، ص  ٣۶٧۔ العمده، ص  ٢١٠(۔ مناقب ابن مغازلی، ص ١
  ۔ (  ١٨۵، ص ٢۔ ينابيع المودة، ج  ٩۵(۔ ذخائر العقبٰی، ص ٢

عيادت کے ليے اس -ابن حصين مريض ہےں لٰہذا ان کی عيادت کرو تو حضرت علی سے فرمايا کہ: عمران  -حضرت علی 
 -وقت ان کے پاس گئے کہ جب معاذ اور ابوہريره بھی ان کے پاس موجود تھے عمران پوری دقّت کے ساته حضرت علی 

ساته ديکه رہے کی طرف اس شّدت و حّدت کے  -کی طرف ديکه رہے تھے تو معاذ بن عمران سے عرض کيا: کيوں علی 
ہيں؟ تو جواب ديا: ميں نے رسول خدا کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کی طرف ديکھنا عبادت ہے، معاذ نے کہا: ميں 
نے رسول خدا (ص) سے يہ سنا ہے۔ اور ابو ہريره نے بھی کہا کہ: ميں نے بھی رسول خدا (ص) سے يہی بات سنی ہے۔ 

اذ اور عائشہ کی روايت ميں ذکر ہوا ہے کہ رسول خدا (ص) سے منقول ہے کہ حضرت ۔ بحار االنوار ميں : عمار، مع ٢٨٢
کی طرف نظر کرنا عبادت ہے ان کا نام اور فضائل ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور کسی بنده کا ايمان  -علی ابن ابی طالب 

ائت و بيزاری اختيار کرنے سے۔ قابل قبول نہيں ہوتا مگر ان کی واليت و محبت کی وجہ سے اور ان کے دشمنوں سے بر
وفيہ نقالً عن بشارة المصطفٰی لشيعة المرتضٰی باسناده عن جابر بن عبد ّهللاٰ ) قال: قال رسول ّهللاٰ (ص) زيّنوا مجالسکم “۔  ٢٨٣

  ١” ( بذکر علّی بن ابی طالب عليہ السالم 
ابن عبد هللا انصاری سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان عالمہ مجلسی نے بحار ميں بشارة المصطفٰی سے اپنی سند کے ساته جابر 

کے  -کے ذکر سے زينت دو، يعنی حضرت علی  -ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا: اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب 
نام فضائل و مصائب اور ان کی مظلوميت کو ذکر کرنا ہر حالت ميں مجالس کی زينت ہے۔ مولف کہتے ہيں: نہ صرف يہ کہ 

کا ذکر عبادت ہے بلکہ پيغمبر اکرم محمد و ٓال محمد بالخصوص حضرت بقية هللا االعظم حضرت حجة  -علی ابن ابی طالب 
  ابن الحسن العسکری عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا ذکر جو

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٧٨، ص  ٣٨(۔ بحار االنوار، ج ١

وفی البحا ر نقاًل عن روضة والفضايل “۔  ٢٨۴زيز پھول ہيں باال ترين عبادت ہے۔ اہل بيت عصمت و طہارت کے ہر دل ع
باالسناد يرفعہ عن ام المٔومنين اّم سلمة رضی ّهللاٰ عنھا انّھا قالت سمعت رسول ّهللاٰ (ص) يقول : ما قوم اجتمعوا يذکرون فضل 

تحّف بھم فاذا تفّرقوا عرجت المالئکة الٰی الّسماء فيقول لھم  علی بن ابی طالب عليہ السالم اال ھبطت عليھم مالئکة السماء حتیٰ 
المالئکة انّا نشّم من رايحتکم ماال نشّمة من المالئکة فلم نرا رائحة اطيبت منھا فيقولون کنّا عند قوم يذکرون محّمداً واھل بيتہ 
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ی کل واحد منھم الی منزلة فيقولون اھبطوا بنا حتٰی ) فعلق فينا من ريحھم فتعطّرٰنا فيقولن اھبطوا بنا اليھم فيقولون تفرقوا ومض
  ١” ( نتعطر بٰذلک المکان 

بحارميں روضہ اور فضائل سے اپنے اسناد کے ساته مرفوعاً ام المومنين حضرت ام سلمہ سالم هللا عليہا سے نقل کيا ہے کہ 
قوم ٓاپس ميں جمع ہو اور حضرت علی ابن  ان کا بيان ہے: ميں نے رسول خدا (ص) کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے: کوئی بھی

کی فضيلت و منقبت کا ذکر کرے تو ان کے پاس ٓاسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہيں يہاں تک کہ ان کے اطراف  -ابی طالب 
کو اپنے احاطہ ميں لے ليتے ہيں اور جب وه ايک دوسرے سے جدا ہوتے ہيں تو فرشتے ٓاسمان کی طرف جاتے ہيں اور 

وده فرشتے ان سے عرض کرتے ہيں کہ :ہم ٓاپ لوگوں سے ايسی خوشبو محسوس کر رہے ہيں جو دوسرے وہاں کے موج
مالئکہ ميں نہيں پائی جاتی اور ہم نے اتنی پاک و پاکيزه خوشبو اب تک نہيں ديکھی تھی تو فرشتے جواب ديں گے: ہم ايک 

ی ہم ان کی خوشبو اور عطر سے معطّر ہوئے ہيں قوم کے پاس تھے جو محمد اور ان کے اہل بيت کے ذکر ميں مشغول تھ
  تو وه فرشتے کہيں گے: ہمارے ساته ٓاؤ اور ان کے پاس چليں ، تو وه کہيں گے : ہر ايک

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩٩، ص  ٣٩(۔ بحار االنوار، ج ١

گا تو اہل خانہ اس سے کہيں گے:  دوسرے سے جدا ہوجائے او ر ان ميں سے ہر ايک جب اپنے گھر کی طرف واپس جائے
  ميرے ساته چلو تاکہ ہم بھی اس جگہ کی خوشبو اور عطر سے معطّر ہوجائيں۔

بٔابی انتم واّمی ونفسی واھلی ذکرکم فی الّذاکرين “ ۔ مٔولف کہتے ہيں: ہم زيارت جامعٔہ کبيره ميں بھی پڑھتے ہيں  ٢٨۵
رواحکم فی األرواح وانفسکم فی النّفوس وٓاثارکم فی اآلثار وقبورکم فی القبور فماواسمآئکم فی االسمآء واجسادکم فی األجساد وا
ميرے ماں باپ ، ميری جان و مال اور ميرے اہل سب ٓاپ پر قربان ۔ ٓاپ ١” ( احلی اسمآئکم ) واکرم انفسکم واعظم شٔانکم الخ

اجساد، جسموں ميں، ٓاپ کی روحيں، ارواح ميں، ٓاپ کے کا ذکر ذاکرين ميں ہے۔ ٓاپ کا نام ناموس ميں نماياں ہے ٓاپ کے 
نفس، نفوس ميں۔ ٓاپ کے ٓاثار، ٓاثار ميں ۔ ٓاپ کی قبريں، قبروں ميں نماياں ہيں کيا شيريں ٓاپ کے نام ہيں کيا کريم ٓاپ کا نفس 

ِت جميلہ اور انسانی ہے اور کيا عظيم ٓاپ کی شان ہے۔ خالصٔہ کالم يہ ہے کہ حضرت ائمٔہ اطہار کا مقدس وجود صفا
کماالت عاليہ اور خداوند سبحان کے منتخب افراد کے اوصاف کا حامل ہے اور ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہيں کيوں 
کہ وه عظيم ہستياں خود جن کی تعبير ميں وه کلمات اٰلہی ہيں اور کلمات اٰلہی بھی جيسا کہ ذکر ہوا کہ تمام دريا اور سمندر 

ی اور دنيا بھر کے درخت قلم بن جائيں اور تمام جس و انس لکھنے والے بن جائيں تو دريا اورسمندر خشک کے پانی روشنائ
ہوجائيں گے ليکن ان کے فضائل و مناقب ختم نہيں ہوں گے۔ کتاب فضل ترا ٓاب بحر کافی نيست کہ تر کنی سر انگشت و 

ندر کا پانی بھی ناکافی ہے ، تاکہ تم سِر انگشت کو تر صفحہ بشماری ٓاپ کے فضائل و مناقب کی کتاب لکھنے کے ليے سم
  کرو اور صفحات کو شمار کرو۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٣٠(۔ مزار ابن مشہدی، ص ١

 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ درجات تک پرواز٨
  ۔ القرٓان قرائة لکّل حرف مٔاة درجة ٨

  زيارتھم لکّل خطوة حجة وعمرة بل حجتان وعمرتان  -صلوات ّهللاٰ عليہم اجمعين  -و األئّمة 
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جس طرح کہ خداوند متعال قرٓان مجيد کے ہر حرف کی قرائت کے ليے سو درجہ عطا فرماتا ہے ائمٔہ معصومين کی زيارت 
کی راه ميں جو قدم اٹھايا جاتا ہے ہر قدم پر ايک حج اور ايک عمره کا بلکہ دو حج اور دو عمره کا ثواب عنايت فرماتا ہے۔ 

اے ميری چادر لپيٹنے والے، رات کو اٹھو مگر ذرا کم ، ٓادھی رات يا اس سے  ١(  ہے :۔ ليکن ٓايات: هللا تعالٰی کا قول  ٢٨۶
  ٢(  بھی کچه کم کردو يا کچه زياده کردو اور قرٓان کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعده پڑھو۔ ) او ر هللا تعالٰی کا يہ قول:

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ١(۔ سورئہ مزمل، ٓايت ١۔ ، ۴
  ۔ (  ٢٠مل، ٓايت (۔ سورئہ مز٢

وامااألخبار ففی جامع االخبار للصدوق “ ۔  ٢٨٧اب جس قدر قرٓان ممکن ہو اتنا پڑھو۔ اور اس کے عالوه دوسری ٓايات بھی۔ 
لمنذر اعليہ الرحمة عن النّبی األکرم (ص) قال (ص): القرٓان مٔادبة ّهللاٰ فتعلموا مٔادبة ما استطعتم اّن ھذا القرٓان ھو حبل ّهللاٰ وھو 

حرف واحد وٰلکن  المبين والشفاء النّافع فٔاقٔروه فاّن ّهللاٰ عّزوجّل ئاجرکم علٰی تالوتہ بکّل حرف عشر حسنات اٰما انّی ال ) اقول
  ١” ( الف والم وميم ثلثون حسنة 

سکھانے کا وسيلہ ہے  جامع االخبار ميں منقول ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: قرٓان مجيد مرکز اور تربيت و ادب اٰلہی
جتنا تعليم حاصل کرنے کا امکان اور قدرت رکھتے ہو ياد کرو کيوں کہ يہ قرٓان ريسمان اٰلہی ہے اور وہی واضح و ٓاشکار 
طور پر ڈرانے واال اور پُر منفعت (بغير ضرر و نقصان کے) شفا ہے لٰہذا اسے پڑھو اس ليے کہ يقينا هللا تعالٰی اس کے ايک

ت پر تمہيں دس نيکيوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ليکن يہ بھی جان لو کہ يہ نہيں کہتا کہ (الم) ايک حرف کی تالو
حرف ہے ليکن صرف الف دس نيکی، الم دس نيکی اور ميم دس نيکی ہے کہ مجموعی طور پر (الم) کے ذريعہ تيس نيکی 

  عطا فرمائے گا۔
) ٓانحضرت سے مجمع البيان ميں منقول ہے کہ ٓاپ نے ٢” ( رائة القرٓان وفی المجمع عنہ (ص) : افضل العبادة ق“۔  ٢٨٨

وفيہ عنہ (ص) قال اّن ھذا القرٓان مٔادبة ّهللاٰ تعالٰی فتعلّموا من مٔادبتہ ما ستطعتم “۔  ٢٨٩فرمايا: بہترين عبادت قرائت قرٓان ہے۔ 
عصمة لمن تمّسک بہ ، و نجاة لمن تبعہ ال يعّوج فيقّوم ، وال يزيغ فسيتعتب اّن ھذا القرٓان حبل ّهللاٰ ھو النّور المبين والّشفآء النّافع 

  ، وال تنقضی عجآئبہ ، وال يخلق علٰی کثرة الّرد ، فاتلوه فان ّهللاٰ ئاجرکم علٰی تالوتہ بکلّ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩، ص  ٨٩االنوار، ج ۔ بحار  ٢٧، ص ٢۔ امالی سيد مرتضٰی، ج  ٨٢۶، ص ۴(۔ وسائل الشيعہ، ج ١
  ۔ (  ۴۴، ص ١(۔ مجمع البيان، ج ٢

  )١” ) عشر ولکن اقول الف عشر والم عشر وميم عشر  حرف عشر حسنات ، اما انّی ال اقول
اسی کتاب ميں منقول ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: يقينا يہ قرٓان، هللا تعالٰی کا ادب و تربيت کے ليے مصدر و منشا 

سيلہ ہے لٰہذا جتنا ٓاداب حاصل کرنا ممکن ہو اسے ياد کرو يہ قرٓان رسی ہے واضح و روشن نور اور پُر منفعت شفا اور و
دينے واال ہے اور اپنے متمسکين کی حفاظت کرنے واال ہے نيز اس کی پيروی کرنے والوں کے ليے باعث نجات ہے، 

نہ ہی خود منحرف ہوگا نہ کسی دوسرے کو منحرف کرے گا  کبھی بھی اس ميں کجی نہيں ہوگی کہ اسے سيدھا کيا جائے
تاکہ اس کے انحراف کی تالفی کی جائے اس کے عجائب وغرائب ختم ہونے والے نہيں ہيں اس کا زياده مرور اور مطالعہ 

ف کی تالوت پر اس کے کہنہ پن يا ختم ہونے کا سبب نہيں بنتا لٰہذا اسے بہت زياده پڑھو کيوں کہ هللا تعالٰی اس کے ايک حر
تمہيں دس نيکيوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا ليکن يہ بھی جان لو کہ ميں يہ نہيں کہتا کہ (الم ) ايک حرف ہے ليکن 

 صرف الف دس نيکی، الم دس نيکی اور ميم دس نيکی ہے کہ مجموعی طور پر (الم) کے ذريعہ تيس نيکی عطا فرمائے گا۔
الصادق عليہ السالم : ما من عبد من شيعتنا يتلوا القرٓان فی صلوتہ قائماً اال ولہ بکّل حرف مٔاة وفی الکافی عن مولٰينا “۔  ٢٩٠

 ٢” ( حسنة ، والقرء فی صالتہ جالساً االّ ولہ بکّل حرف خمسون ) حسنة وال فی غير صلٰواتہ ااّل ولہ بکّل حرف عشر حسنات 
ت نے فرمايا: جو ہمارے شيعوں ميں سے کوئی ايک بنده جو سے منقول ہے کہ حضر -اصول کافی ميں امام جعفر صادق 

  قرٓان مجيد کی ايک ٓايت کھڑے ہوکر نماز ميں پڑھتا ہے تو اس کے ليے ہر حرف
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴۴، ص ١(۔ مجمع البيان، ج ١
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  ۔ (  ۶١١، ص ٢(۔ کافی، ج ٢

ه کر اپنی نماز ميں پڑھے تو ہر حرف کے عوض اسے پچاس نيکيوں کے بدلے سو نيکيوں کا ثواب ديا جاتا ہے اور اگر بيٹ
کا ثواب ديا جاتا ہے اور اگر نماز کے عالوه عادی طور پر اس کی تالوت کرے تو ہر حرف کے بدلے هللا تعالٰی دس نيکيوں 

  کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 

  ۔ تمام حقائق کا بيان کرنے واال٩
  حّجة عنده علم ما کان ومايکون وما ھو کائن الٰی يوم القٰيمة۔ القرٓان فيہ تبيان کل شیء وال٩

 تمام کائنات کے حقائق کو جاننے والے ہيں۔ -جس طرح قرٓان کريم نے کائنات کے تمام حقائق کو بيان فرمايا ہے امام زمانہ 
  ١(  هللا تبارک و تعالٰی نے فرمايا:

ضاحت موجود ہے اور يہ کتاب اطاعت گزاروں کے ليے ہدايت، اور ہم نے ٓاپ پر کتاب نازل کی ہے جس ميں ہر شے کی و
َماِء َوااْلَٔرْضِ◌ إِالَّ فِی ِکتَاٍب ُمبِيٍن > ( اور ٓاسمان و  ٢ رحمت اور بشارت ہے۔ ) هللا تعالٰی کا يہ قول: < َوَما ِمن َغائِبٍَة فِی السَّ

  نہ ہو۔زمين ميں کوئی پوشيده چيز ايسی نہيں ہے جس کا ذکر کتاب مبين ميں 
  اور هللا تعالٰی کا يہ قول : َوَما ِمن َدابٍَّة فِی ااْلَٔرْضِ◌ َوالَطَائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحيْہِ◌ إِالَّ ٔاَُممٌ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨٩(۔ سورئہ نحل، ٓايت ١
  ۔ (  ٧۵(۔ سورئہ نمل، ٓايت ٢

طْنَ◌ا فِی الْکِ◌تَاِب ِمن َشیْء◌ٍ  اور زمين ميں کوئی بھی رينگنے واال يا دونوں پروں سے پرواز  ١> ( ) ٔاَمْثَ◌الُُکم َما فَرَّ
کرنے واال طائر ايسا نہيں ہے۔جو اپنی جگہ پر تمہاری طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو۔ ہم نے کتاب ميں کسی شے کے بيان 

  ميں کوئی کمی نہيں کی ہے۔
  ٢(  اور هللا تعالٰی کا يہ قول:

يں جنہيں اس کے عالوه کوئی نہيں جانتا ہے اور وه خشک و تر سب کا جاننے واال ہے اور اس کے پاس غيبت کے خزانے ہ
کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے زمين کی تاريکيوں ميں کوئی دانہ يا کوئی خشک و تر ايسا نہيں ہے جو کتاب 

  ٣(  مبين کے اندر محفوظ نہ ہو۔ ) اور خدائے عزيز کا يہ قول:
واما “ ۔  ٢٩١شے کو ايک روشن امام ميں جمع کر ديا ہے۔ اس بنا پر کہ امام سے مراد اس ٓايت ميں کتاب ہو۔  اور ہم نے ہر

عباد االخبار : ففی الکافی عن الصادق عليہ السالم : اّن ٰهللاّ انزل فی القرٓان تبيان کل شیء حتّٰی وّهللاٰ ما ترک شيئاً يحتاج اليہ ال
  لوکان ھذا انزل حتٰی ال يستطيع عبد ان يقول

  ۴” ( ) فی القرٓان اال وقد انزلہ ٰهللاّ فيہ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٨(۔ سورئہ انعام، ٓايت ١
  ۔ ( ۵٩(۔ سورئہ انعام، ٓايت ٢
  ۔ ( ١٢(۔ سورئہ يسين، ٓايت، ٣
  ۔ (  ۵٩، ص ١۔ اصول کافی، ج (۴

ے فرمايا: هللا تعالٰی نے قرٓان ميں ہر شے کو بيان فرمايا ہے سے منقول ہے کہ حضرت ن -اصول کافی ميں امام جعفر صادق 
يہاں تک کہ خدا کی قسم ! جس چيز کے اس کے بندے محتاج تھے ان ميں سے ايک کو بھی نہ ترک کيا يہاں تک کہ کسی 

يں نازل کی شخص کے پاس يہ کہنے کی طاقت نہيں پائی جاتی کہ يہ فالں چيز بھی (جو اس کے ذہن ميں ٓاتی ہے) قرٓان م
  جاتی ٓاگاه ہوجاؤ کہ هللا تعالٰی نے قرٓان ميں اس کو نازل کيا ہے۔

وفيہ باسناده عن عمر بن قيس عن ابی جعفر عليہ السالم قال سمعتہ يقول : ان ّهللاٰ تبارک وتعالٰی لم يدع شيئاً يحتاج اليہ “۔  ٢٩٢
یء حّداً وجعل عليہ دليالً يدّل عليہ وجعل علی من تعّدی ذلک الحّد األّمة ااّل نزلہ فی کتابہ وبيّنہ لرسولہ (ص) وجعل لکّل ) ش

نيز اسی کتاب ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته نقل کيا ہے کہ عمر ابن قيس کا بيان ہے کہ ميں نے  ١” ( حّداً 
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کو قرٓان ميں ترک نہيں کيا ہے۔ امت  کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: خداوند تبارک و تعالٰی نے کسی ايسی چيز -امام باقر 
جس کی ضرورت مند تھی اس کو اپنی کتاب ميں نازل اور اسے اپنے رسول (ص) سے بيان فرمايا اور ہر شے کے ليے 

حدو مرز قرار دی اور اس پر ايک دليل و رہنما بھی قائم کرديا جو امت کی اس کی رہبری کرے اور اس شخص کے ليے حد
وفيہ عن الصادق عليہ السالم : ما من امر يختلف فيہ “۔  ٢٩٣ردی جو اسی حد و مرز سے تجاوز کرے۔ (عذاب) بھی معين ک

  ٢” ( اثنان ااّل ولہ اصل فی کتاب ) ّهللاٰ ولکن ال تبلغہ عقول الّرجال 
  نے فرمايا: کوئی امر ايسا نہيں ہے کہ جس  - کافی ميں منقول ہے کہ امام جعفر صادق 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٩، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ (  ۶٠، ص ١(۔ کافی، ج ٢

  ميں دو شخص اختالف رکھتے ہو مگر يہ کہ وه کتاب خدا ميں موجود ہے ليکن لوگوں کی عقليں ان تک نہيں پہنچتيں۔
علم پايا جاتا ہے۔ مولف کہتے ہيں: جيسا کہ گزشتہ ٓايات ميں صراحت سے ذکر ہوا ہے کہ قرٓان مجيد ميں ہر خشک و تر کا 

اور ہر شے کی وضاحت موجود ہے البتہ اس کا علم اور وضاحت ان لوگوں کے پاس ہے کہ جن کے گھر ميں قرٓان نازل ہوا
ہے اس سے مراد راسخون فی العلم جو اہل بيت عصمت و طہارت ہيں کہ ہم ان ميں سے تبرکاً چند مورد کی طرف اشاره 

  کرتے ہيں۔
فی تفسيره عن مولٰينا الصادق عليہ السالم قال: نحن وهللا نعلم ما فی الّسموات وما فی األرض وما فی روی العياشی “ ۔  ٢٩۴

) ونّزلنا عليک الکتاب تبياناً لکّل شیء وھدی ١الجنة وما فی النّار وما بين ذلک ثم قال: اّن ذلک فی کتاب ّهللاٰ ثّم تال ھذه اآلية ( 
  ) ٢)“ورحمة وبشری للمسلمين 

نے فرمايا: خدا کی قسم! ہميں ان چيزوں  -سے روايت نقل کی ہے کہ حضرت  -ی نے اپنی تفسير ميں امام جعفر صادق عياش
کا علم ہے جو ٓاسمان و زمين ميں ہے جو کچه جنت و جہنم ميں ہے اور جو کچه اس کے درميان ہے (ہم سب کچه جانتے 

اور ہم نے ٓاپ پر کتاب نازل کی جس ميں ہر “اس ٓايت کی تالوت فرمائی: ہيں) پھر فرمايا: يقينا يہ سب کتاب هللا ميں ہے پھر 
وفی الکافی “۔  ٢٩۵شے کی وضاحت موجود ہے اور يہ کتاب اطاعت گزاروں کے ليے ہدايت، رحمت اور بشارت ہے۔ 

تابہ وھو الّصادق الباّر ، فيہ باسناده عن سماعة بن مھران قال: قال ابوعبد ٰهللاّ عليہ السالم ، ان العزيز الجبّار انزل عليکم ک
  خبرکم وخبر من قبلکم وخبر من بعدکم و خبر الّسمآء واألرض ولو اتاکم من يخبرکم عن

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۶۶، ص ٢(۔ تفسير عياشی، ج ١
  ۔ (  ٣٨(۔ سورئہ انعام، ٓايت ٢

نے  -ماء ابن مہران سے نقل کيا ہے کہ امام جعفر صادق کلينی نے کافی ميں اپنی سند کے ساته س ١” ( ) ذلک لتعّجبتم 
فرمايا: يقينا خدا ئے عزيز و جبار نے تم پر اپنی کتاب نازل کی اور وه سچا اور خير پسند (راست باز اور نيکو کار) ہے اور 

ں بھی اور تم اس ميں تمہاری (سرگزشت اور تقدير کے بارے ميں) خبر دی گئی ہے اور تم سے پہلے والوں کے بارے مي
سے بعد ميں ٓانے والوں کے بارے ميں بھی خبر دی گئی ہے اور اگر کوئی تم سے ان حوادث کی خبريں ٓاکر بيان کرتا تو تم 

  يقينا حيرت و تعجب کرتے۔
اکان وما يکون ،۔ وفيہ عنہ عليہ السالم : انّی أل علم ما فی الّسموات ومافی األرض واعلم ما فی الجنة وما فی النّار واعلم م ٢٩۶

۔ نيز اسی  ثّم سکت ھنيئة فرٔای اّن ذلک کبر علٰی من سمعہ منہ فقال عليہ السالم علمت ذلک من کتاب ّهللاٰ عّزوجّل اّن ّهللاٰ يقول
نے فرمايا: يقينا جو کچه زمين اور ٓاسمانوں ميں ہے اس کو جانتا ہوں اور اس کا  - کتب ميں منقول ہے کہ امام جعفر صادق 

مجھے علم ہے جو جنت اور جو جہنم ميں ہے اور جو کچه ہوچکا اور جو کچه ہونے واال ہے پھر کچه دير خاموش تھےبھی 
ديکھا کہ يہ بات اس شخص کو بری معلوم ہوئی جس نے حضرت سے يہ سنا (وه تحمل نہيں کر پايا) لٰہذا حضرت نے فرمايا:

اب خدا (قرٓان مجيد) سے ميں نے جانا ہے هللا تعالٰی نے فرمايا ہے: يہ جو کچه مطالب ميں نے تم سے بيان کيے ہيں اسے کت
وفيہ باسناده عن عبد االعلی مولٰی ٓال سام قال: سمعت ابا عبد ٰهللاّ عليہ السالم يقول “۔  ٢٩٧اس ميں ہر شے کا بيان موجود ہے۔ 

  خبروّهللاٰ انی أل علم کتاب ّهللاٰ من اّولہ الٰی ٓاخره کٔانّہ فی کفّی فيہ 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٩٩، ص ٢(۔ کافی، ج ١

نيز اسی کتاب ميں کلينی عليہ  ١” ( ) الّسمآء وخبر األرض وخبر ماکان وخبر ماھو کائن قال ّهللاٰ عزوجّل : فيہ تبيان کل شیء 
کو يوں  - کہ ميں نے امام جعفر صادق الرحمہ نے اپنی سند کے ساته عبد االعلی مدنی ٓال سام سے نقل کيا ہے ان کا بيان ہے 

فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: خدا کی قسم!يقينا ميں خدا کی کتاب کو اول سے ٓاخر تک ايسے جانتا ہوں گويا وه ميرے (دسِت 
قدرت) اختيار ميں ہو جس ميں زمين و ٓاسمان کی خبر موجود ہے اور اس کی بھی جو کچه ہوچکا يا ہونے واال ہے هللا تعالٰی 

ارشاد فرمايا: اس ميں ہر شے کو بيان کرديا گيا ہے۔ ائمٔہ ہدی جو معادن وحی و تنزيل ہيں اور کتاب خدا ميں راسخون فی نے
العلم کے عنوان سے متعارف ہوئے ہيں قرٓان مجيد ان کے گھر ميں نازل ہوا ہے کہ ايسے نفوس قدسيہ کے ليے سزاوار ہے 

وفی الکافی باسناده عن بريد بن معاوية عن “۔  ٢٩٨ما يکون کی خبروں سے ٓاگاه ہوں۔  کہ تمام علوم اسرار قرٓان اور ما کان و
فرسول ّهللاٰ (ص) افضل الرٔااسخين فی العلم قد علّمہ ّهللاٰ عّزوجّل جميع ما انزل عليہ  احدھما عليہما السالم فی قول ّهللاٰ عّزوجلّ 

ئاً لم يعلّمہ تٔاويلہ و اوصيآئہ من بعده يعلمونہ کلّہ ، والذين ال يعلمون تٔاويلہ اذا قال من التنزيل والتّٔاويل وما کان ّهللاٰ لينزل عليہ شي
 ٢” ( والقرٓان خاصٌّ و عامٌّ ومحکم و متشابہ ) وناسخ ومنسوخ ، فالّراسخون فی العلم يعلمونہ  العالم فيھم بعلم فاجابھم ّهللاٰ بقولہ

  ابن معاويہ سے نقل کيا ہے کہ انہوں نے امام محمد باقرکلينی نے کافی ميں اپنی سند کے ساته بريد 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٢٩، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  ۔ (  ٢١٣، ص ١(۔ کافی، ج ١

کے بارے ميں نقل کيا ہے کہ حضرت نے فرمايا: رسول خدا (ص) راسخون فی  سے اس ٓائہ کريمہ -يا امام جعفر صادق 
ے عزوجل نے ان کو ان تمام چيزوں کا علم عطا کيا تھا جو ان پر تنزيل و تاويل (ٓايات) کے عنوان العلم ميں افضل ہيں خدائ

سے نازل کی تھيں اور هللا تعالٰی نے ٓانحضرت پر کوئی شے ايسی نازل نہيں کی جس کی تاويل اور اس کے باطن سے انہيں 
ويالت کے جاننے والے ہيں وه لوگ جو متشابھات کی تاويل ٓاگاه نہ کيا ہو اور ٓانحضرت کے بعد ان کے اوصياء ان تمام تا

نہيں جانتے جب عالم ٓال محمد (معصوم ) ان کی وضاحت کرتا ہے (هللا تعالٰی نے ان کے حق ميں فرمايا ہے) تو وه سب 
مينسے  کہتے ہيں کہ ہم اس پر ايمان الئے يہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے قرٓان کے علوم بہت زياده ہيں من جملہ ان

  ) اور ناسخ و منسوخ ہے اور راسخون فی العلم ان سب کا علم رکھتے ہيں۔١خاص و عام محکم و متشابہ ( 
  ٢” ( وفيہ باالسناد عن ابی بصير عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال: نحن الّراسخون فی ) العلم ونحن نعلم تٔاويلہ “۔  ٢٩٩

نے فرمايا: راسخون فی العلم ہم ہيں اور ہم ان کی تاويل  -ہ امام جعفر صادق نيز اسی کتاب ميں ابو بصير سے منقول ہے ک
وفيہ باسناده عن عبد الرحمن بن کثير عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال: ) الّراسخون فی العلم امير المٔومنين “۔  ٣٠٠جانتے ہيں۔ 

  ٣” ( عليہ السالم واالئّمة من بعدی عليھم الّسالم 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(۔ محکمات قرٓان سے مراد وه ٓايات ہيں کہ جن کے معانی عربی زبان جاننے والوں کو معلوم ( ہےں اور اس سے ايک معنی سے ١
خدا اپنے بندوں پر ظلم نہيں کرتا ہے) متشابہ وه ہے کہ جس کے معانی (اور ” ان ّهللاٰ ليس بظاّلم للعبيد“زياده مراد نہيں ہے جيسے 

متعدد و مختلف ہيں اور اس کے متکلم کا مقصود و مطلوب سمجھنے کے ليے متکلم ہی کی طرف سے تفسير اور وضاحت کی ضرورت
رش پر اختيار و اقتدار رکھنے واال (بے شک هللا ع درکار ہوتی ہے مختلف معانی کی تفصيل معتبر تفسيروں ميں ذکر ہوئی ہے جيسے

  ۔ ( ٢١٣، ص ١(۔ کافی، ج ٢ہے( 
  (۔ گزشتہ حوالہ۔ ( ٣

نيز اسی کتاب ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته عبد الرحمن ابن کثير سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے کہ امام 
  ر ان کے بعد تمام ائمٔہ ہدی عليہم السالم ہيں۔نے فرمايا: راسخون فی العلم حضرت امير المومنين او - جعفر صادق 

وفی األختصاص للمفيد ( رضوان ٰهللاّ تعالٰی) باسناده عن االصبغ بن نباتہ عن امير المٔومنين عليہ السالم قال: سمعتہ “ ۔  ٣٠١
لقيمة کّل باب منھا يفتح الف باب يقول اّن رسول ّهللاٰ (ص) علّمنی الف باب من الحالل والحرام مّما کان ومّما ھو کائن الٰی يوم ا

  ١” ( فذلک الف الف باب حتّٰی علمت ) علم المنايا والباليا و فصل الخطاب
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عالمٔہ جليل القدر شيخ مفيد عليہ الرحمہ نے کتاب اختصاص ميں اپنی سند کے ساته اصبغ ابن نباتہ سے نقل کيا ہے کہ انہوں 
ميں نے حضرت کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ہر باب ميں سے ہزار باب سے روايت کی ہے کہ  -نے موال امير المومنين 

کھلتے ہيں جو مجموعی طور پر (مختلف علوم کے ايک ملين (دس الکه) باب کھلتے ہيں يہاں تک کہ مجھے تمام منايا و باليا
  اور فصل الخطاب کا علم حاصل ہوا۔

دينے کے بارے ميں متعدد روايات اسی باب کے عنوان سے  حضرت رسول اکرم (ص) کا حالل وحرام کے ہزار باب تعليم
ذکر ہوئی ہيں اور بعض دوسری روايت ميں ہزار حديث يا ہزار کلمہ اور بعض ميں ہزار حرف کہ ان ميں ہر ايک سے ايک 

درجاتہزار حديث اور ہزار کلمے اور ہزار حرف کھلتے ہيں کہ جس کی تفصيالت بحار االنوار ميں اختصاص اور بصائر ال
وفی االختصاص باسناده عن االصبغ بن نباتہ : قال :امرنا امير المٔومنين عليہ السالم بالمسير الی “ ۔  ٣٠٢سے نقل ہوئی ہے۔ 

  المدائن من الکوفة فسرنا يوم األحد وتخلّف عمرو بن
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٨٣(۔ اختصاص، ص ١

مکان بالحيرة يسّمی الخورنق فقالوا نتنّزه فاذا کان يوم االربعاء خرجنا فلحقنا عليّاً عليہ  فخرجوا الیٰ  ١) حريث فی سبعة نفر ( 
السالم قبل ان يجمع ، فبيناھم يتغّدون اذ خرج عليھم ضبٌّ فصادره فٔاخذه عمرو بن حريث فنصب کفّہ فقال : بايعوا ھذا امير 

االربعآء فقدموا المدائن يوم الجمعة وامير المٔومنين عليہ السالم يخطب ولم المٔومنين فبايعہ الّسبعة وعمرو ثامنھم وارتحلوا ليلة 
انيفارق بعضھم بعضاً ، کانوا جميعاً حتٰی نزلوا علٰی باب المسجد فلّما دخلونظر اليھم امير المٔومنين عليہ السالم فقال: ايھا النّاس 

وانّی اقسم لکم با  لکّل باب الف مفتاح وانّی سمعت ّهللاٰ يقول :رسول ّهللاٰ (ص) اسّر الّی الف حديث فی کّل حديث الف باب 
ليبعثن يوم القيمة ثٰمنية نفر بامامھم وھو ضب ولوشئت ان اسّميھم فقلت ، قال: فلو رٔايت عمرو بن حريث سقط ) کما تسقط التعفة 

  ٢” ( وجيباً 
نے ہميں حکم ديا  -يان ہے کہ: حضرت امير المومنين علی اختصاص مفيد عليہ الرحمہ ميں منقول ہے کہ اصبغ ابن نباتہ کا ب

کہ ہم کوفہ سے مدائن کی طرف حرکت کريں تو ہم لوگوں نے اتوار کے دن وہاں سے حرکت کی عمرو ابن حريث نے سات 
ہ دوسرے افراد کے ساته مخالفت کی اور مقام حيره کی طرف گئے جسے خورنق کہا جاتا ہے تو وہاں پہنچ کر کہنے لگے ک

سے ملحق ہوجائيں گے قبل اس  -يہاں ٓارام کريں پھر سير و سياحت کريں گے اور بده کے دن چليں گے اور حضرت علی 
کے کہ وه لوگ وہانجمع ہوں وه لوگ اس اثنا ميں ناشتہ تناول کرنے ميں مشغول تھے تو ايک سوسمار (گوه) ظاہر ہوا اور 

  اسے شکار کيا عمرو
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ راوندی نے اپنی کتاب خرائج ميں ان کے اسماء نقل کيے ہيں من جملہ ان ميں سے شبث ( ١

۔ ( ابن حريث  ٢٨٣۔ اختصاص، ص  ٣٢۶(۔ بصائر الدرجات، ص ٢ابن ربعی، اشعث ابن قيس اور جرير ابن عبد هللا تھے۔ 
المومنين ہے تو ان سات لوگوں نے اس سوسمارنے اسے پکڑا اپنے ہاته سے اسے مار کر کہا: اس کی بيعت کرو کہ يہ امير 

کی بيعت کے ليے دست دراز کيا اور عمرو بھی ان ميں سے ٓاٹھواں شخص تھا۔ شِب بده وہاں سے سفر کيا اور جمعہ کے دن
خطبہ دينے ميں مشغول تھے ان ميں سے کوئی ايک بھی ايک  - مدائن ميں اس وقت داخل ہوئے جب (موال) امير المومنين 

ے سے جدا نہيں ہوا اور سب کے سب مسجد کے دروازه کے پاس اترے اور جب مسجد ميں وارد ہوئے تو حضرت دوسر
امير المومنين نے ان لوگوں پر ايک نگاه کی اور فرمايا: اے لوگو! يقينا رسول خدا (ص) نے مجه سے ہزار مخفی حديث بيان

لم کی ہزار کنجی ہے ميں نے باليقين سنا ہے کہ هللا تعالٰی فرمائی کہ ہر حديث ميں ہزار دروازے اور ہر دروازے ميں ع
فرماتا ہے: (ہم قيامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام وپيشوا کے ساته بالئيں گے) اور ميں تمہيں خدا کی قسم کھا کر کہتا 

جس کی ان لوگوں نے ہوں کہ: يقينا ٓاٹه لوگ قيامت کے دن محشور ہوں گے کہ جس کا امام و پيشوا سوسمار (گوه) ہے کہ 
بيعت کی تھی اگر ميں چاہوں تو ميں تمہيں ان لوگوں کا تعارف ان کے نام سے کراؤں ۔ راوی نے عرض کيا: اگر عمرو ابن 

حريث کو ديکھتے کہ وه اس طرح لرز کر گرا جيسے کھجور کی شاخ مضطرب ہوکر گر پڑتی ہے۔ مولف کہتے ہيں: وه 
  مرو ابن حريث، اشعث بن قيس اور جرير ابن عبدهللا (خدا انہيں ذليل فرمائے)۔چار افراد يہ تھے شبث ابن ربعی، ع

اّن شبث بن ربعی وعمرو بن حريث واالشعث بن قيس ) وجرير بن عبد ّهللاٰ بايعوا ضبّاً “ ۔ روايت ميں ذکر ہوا ہے:  ٣٠٣



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

 
 

بعی، عمرو ابن حريث، اشعث ابن قيس اور يعنی شبث ابن ر ١” ( فيبعثون يوم القيمة وامامھم الضّب وھو يسوقھم الی النّار
  جرير ابن عبد هللا نے 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٧٠، ص ٢(۔ سفينة البحار، ج ١

کی بيعت کرنے کے باجود سوسمار (گوه) کی بيعت کی لٰہذا قيامت کے دن اس حالت ميں انہيں  -حضرت امير المومنين علی 
  اد کا امام سوسمار ہوگا جو انہيں جہنم کی طرف لے جائے گا۔محشور کيا جائے گا کہ چاروں افر

قال ابن ابی الحديد : وروی يحيی البرمکی عن االعمش انّا جريراً و االشعث خرجاً الی الجبّان بالکوفة فمّر بھا ضبٌّ “۔  ٣٠۴
غ علی عليہ السالم قولھما فقال انّھما يحشران يوم يعدو َوھما فی َذّم َعلّی عليہ السالم فناَديا يا اَبَا حسل ھَلّم نبايعک بالخالفة فبل

  )١” )القٰيمة وامامھما ضبٌّ 
ابن ابی الحديد شارح نہج البالغہ کا بيان ہے: يحيٰی برمکی نے اعمش سے روايت کی ہے کہ جرير اور اشعث، جبان کی 

کی  -وه لوگ حضرت علی  مالقات کے ليے کوفہ نکلے تو ايک سوسمار (گوه) تيزی سے ان کے سامنے سے گزرا اور
مذمت کر رہے تھے تو ان دونوں نے اسے ٓاواز دی: اے ابو حسل! تم ٓاؤ کہ ہم تمہاری بيعت کريں يہاں تک کہ دونوں افراد 

نے فرمايا: وه لوگ قيامت کے دن اس حالت ميں محشور کيے جائيں گے  -تک پہنچی تو حضرت  -کی يہ بات حضرت علی 
  ں گے۔کہ وه سوسمار کے امام ہو

٢” ( من احّب حجراً حشره ّهللاٰ معہ “ ۔  ٣٠۵مولف کہتے ہيں: احاديث معتبره اور مسلمات حديثوں ميں سے ہے کہ فرمايا : ) 
جو شخص کسی پتھر کو دوست رکھتا ہو وه اس کے ساته محشور کيا جائے گا۔ ليکن شبث ابن ربعی، جنگ صفين ميں 

ھا معاويہ کے ساته بہت سے معامالت کے بعد نہروان کے خوارج سے کے اصحاب کے درميان موجود ت -حضرت علی 
  ملحق ہوا داؤد اور اس کے تين دوسرے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٧٣، ص ٣۔ تہذيب المقال، ج  ٧۵، ص ۴(۔ شرح نہج البالغہ، ج ١
۔  ۵٠٣، ص  ١۴۔ وسائل ( الشيعہ، ج  ۴١٧۔ روضة الواعظين، ص  ٢٧٨۔ امالی صدوق، ص  ٢۶٩، ص ٣، ج -(۔ عيون اخبار الرضا ٢

  ۔  ٢٨٢، ص  ٧۴بحار االنوار، ج 

کی خالف ورزی کی اور حضرت نے خبر دی کہ ان  -دوستوں نے نہروان کے راستے ميں حضرت امير المومنين علی 
يعت کرنے کیلوگوں کا اراده يہ ہے کہ لشکر حق کے اطراف سے لوگوں کو منتشر کرديں ان لوگوں کا سوسمار (گوه) کی ب

 -حضرت امام علی  ١” ( اما وهللا ياشبث ويابن حريث لتقاتالن اِبنی الُحسين عليہ السالم ” : ٣٠۶بھی خبر دی اور فرمايا: ) 
  نے شبث ابن ربعی اور ابن حريث سے فرمايا: خدا کی قسم ! تم دونوں ميرے بيٹے حسين کو شہيد کرو گے۔

کے بارے ميں بہت  -ی شخص تھانيز کوفہ ميں ابن زياد کا نمائنده تھا، حضرت علی ليکن عمرو ابن حريث: ايک منافق عثمان
سی جسارتيں کيں اور ان کی طرف سحر، جادوگری اور کذب کی نسبت دی ہے اب اس کے باطنی خباثت کے موضوع سے 

  متعلق شيخ مفيد رحمة هللا عليہ کی کتاب اختصاص سے اشاره کر رہے ہيں۔
باسناده عن االصبغ بن نباتہ قال: کنّا وقوفاً علٰی امير المٔومنين بالکوفة وھو يعطی العطآء فی المسجد ازفی االختصاص “۔  ٣٠٧

جآئت امرٔاة فقالت : يا امير المٔومنين اعطيت العطاء جميع األحياء ما خال ھذا الحّی من مراد لم تعطھم شيئاً فقال : اسکتی يا 
ق يا من ال تحيض کما تحيض النّساء ، قال: فولّت فخرجت من المسجد فتبعھا عمرو بن حريث جرئية، يا بذيہ ، يا سلفع يا سلقل

احد  فقال لھا: ايّتھا المرٔاة قد قال علیٌّ فيک ما قال ٔايصّدق عليک ؟ فقالت وهللا ما کذب واّن کل ما رمانی بی لفّی ، واما اطّلع علیّ 
  فرجع عمرو بن حريث فقال : يا امير المٔومنين تبعت المرٔاة فسٔالتھا عّما رميتھا بہ االّ ّهللاٰ الّذی خلقنی واّمی الّتی ولدتنی ،

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٨۴، ص  ٣٣۔ بحار االنوار، ج  ١٩٠، ص ٣۔ مدينة المعاجز، ج  ٢٢۶، ص ١(۔ الخرائج و الجرائح، ج ١

اّن رسول ّهللاٰ (ص) علّمنی الف باب من الحالل والحرام يفتح کل باب  فی بدريھا فاقّرت بذلک کلّہ ، فمن اين علمت ذلک ؟ فقال
  ١” ( الف باب حتّی علمت المنايا والوصايا وفصل الخطاب وحتٰی علمت ) المّذکرات من النّساء والمٔونثّين من الّرجال 
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حضرت مسجد ميں لوگوں کو کی خدمت اقدس ميں کھڑے تھے اور  -اصبغ ابن نباتہ کا بيان ہے: کوفہ ميں ہم حضرت علی 
! تمام حی (قبيلہ يا محلے) والوں کو عطا -عطيے بخش رہے تھے تو ناگاه ايک عورت ٓائی اور عرض کيا: يا امير المومنين 

فرمايا سوائے ابن حی کے جو مراد کے قبيلہ سے تھا اسے کوئی شے مرحمت نہيں فرمائی تو حضرت نے فرمايا: خاموش 
اے سلفٔع سلقلق! اے وه کہ جو خون حيض نہيں ديکھتی! جس طرح دوسری عورتيں ديکھتی ہيں۔ راوی ہوجا اے جرئيہ بذيّہ! 

کا بيان ہے: وه عورت فوراً مسجد سے باہر گئی اور عمرو ابن حريث اس کے پيچھے گيا اور کہا: اے عورت ! حضرت 
ديا: خدا کی قسم! اس نے ميری بہ نسبت  نے تمہارے حق ميں جو بات کہی ہے کيا تم اس کی تصديق کرتی ہو؟ جواب -علی 

کہا وه سچ کہا ہے وه سب صفت ميرے اندر پائی جاتی ہے اور ميرے خدا کے عالوه کہ جس نے مجھے پيدا کيا اور ميرں 
ماں کہ جس نے مجھے جنا ہے کسی اور کو ان موضوعات کی اطالع نہيں ہے، عمرو ابن حريث واپس ہوا اور عرض کيا: 

! ميں اس عورت کے پيچھے گيا اور ان اوصاف کے بارے ميں جو اس کی بدن سے متعلق ٓاپ نے نسبت  -ين يا امير المومن
  دی تھی دريافت کيا اس نے سب کا اعتراف کيا، ٓاپ کو ان باتوں کا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ تو حضرت نے فرمايا:

جن ميں ہر ايک دروازه سے دوسرے ہزار  رسول خدا (ص) نے مجھے حالل و حرام کے ہزار دروازوں کی تعليم دی کہ
دروازے کھلتے ہيں يہاں تک کہ علم منايا وصايا اور فصل خطاب کا علم مجھے حاصل ہوا نہ صرف يہ بلکہ وه عورتيں جو 

  مردوں جيسے اوصاف کی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٠ ، ص٣۔ مستدرک الوسائل، ج  ٣٠۵۔ االختصاص، ص  ٣٨٠(۔ بصائر الدرجات، ص ١

وفيہ باسناده عن الحارث االعور قال: “۔  ٣٠٨حامل ہيں وه مرد جو عورتوں جيسے صفات کے حامل ہيں سب کچه جانتا ہوں۔ 
کنت مع امير المٔومنين عليہ السالم فی مجلس القضاء اذا اقبلت امرٔاة مستعدية علٰی زوجھا فتکلّمت بحّجتھا وتکلّم الزوج بحّجتہ 

، فغضبت غضباً شديداً ثّم قالت وّهللاٰ امير المٔومنين لقد حکمت علّی بالجور وما بھذا امرک ّهللاٰ ، فقال لھا يا فوجة القضاء عليھا 
سلفع ، يا مھيع ، يا قردع بل حکمت عليک بالحّق الّذی علمتہ، فلّما سمعت منہ الکالم ولّت ھاربة فلم ترّد عليہ جواباً ، فاتبعھا 

 يا امة ّهللاٰ لقد سمعت اليوم منک عجباً وسمعت امير المٔومنين قال لک قوالً فقمت من عنده ھاربة عمرو بن حريث فقال لھا: وهللا
خافة ان مولّية ما رددت عليہ جواباً ، فقالت : يا عبد ّهللاٰ لقد ٔاخبری بٔامر يطّلع عليہ احد االّ ّهللاٰ ؤانا ، وما قمت من عنده االّ م

فصبری علٰی واحدة کان اجمل من ٔان اصبر علی واحدة بعد واحدة ، قال لھا عمرو: فٔاخبرنی يخبرنی باعظم مّما رمانی بی 
النّسآء من  عافاک ّهللاٰ ما الّذی قال لک ؟ قالت يا عبد ّهللاٰ اِنّی ال اقول ٰذلک ألنّہ قال ما فّی وما اکره فانّہ قبيح ان يعلم الّرجال فی

فينی وال عرفک ولعلّک الترينی وال اراک بعد يومی ھذا، قال عمر ، فلّما رٔاتنی قد الحمت عليھا العيوب ، فقال لھا : وّهللاٰ ما تعري
 قالت : اّما قولہ : يا سلفع فوّهللاٰ ما کذب علّی انّی ال احيض من حيث تحيض النّساء ، واما قولہ : يا مھيع فٔانی وهللا صاحبة نساء

دع فٔانّی المخّرية بيت زوجی وما ابقی عليہ فقال لھا : ويحک وما علمہ بھذا ؟ ٔاتراه وما انا بصاحبة رجال ، واّما قولہ : يا قر
ساحراً او کاھناً او محذوماً ؟ اخبرک بما فيک وھذا علم کثير فقالت لہ : بئس ما قلت يا عبد ّهللاٰ انّہ ليس بساحر وال کاھن وال 

(ص) وارثہ وھو يخبر الناس بما القاه رسول ّهللاٰ (ص) وعلّمہ ألنّہ حجة محذوم ولکنّہ من اھل بيت النّبوة وھو وصّی رسول ّهللاٰ 
ّهللاٰ علٰی ھذا الخلق بعد نبيّہ (ص) ، فاقبل عمرو بن حريث الٰی مجلسہ ، فقال لہ امير المٔومنين : يا عمرو بما استحللت ان ترمينی 

وال قفّن انا وانت من ّهللاٰ موقفاً فانظر کيف تتخلص من ّهللاٰ ، فقال : يا بما رميتنی بہ ٔاما وّهللاٰ لقد کانت المرٔاة احسن قواًل فی منک 
اقف انا امير المٔومنين : انا تائب الی ّهللاٰ واليک مّما کان فاغفره لی غفر ّهللاٰ لک فقال : ال وهللا ال اغفرلک ھذا الّذنب ابداً حتّٰی 

  ) ”١وانت بين يدی من ال يظلمک شيئاً )
کی خدمت اقدس ميں مجلس قضاوت ميں موجود تھا تو ناگہاں ايک  -بيان ہے: ميں حضرت امير المومنين حارث اعور کا 

عورت اس حالت ميں داخل ہوئی کہ وه اپنے شوہر کے ظلم کی شکايت کر رہی تھی اس کے ظلم و ستم کی دليلوں اور کيفيت
بيان کيا، فيصلہ کا رخ عورت کے ضرر ميں تمام ہوا تو  کو بيان کيا اور اس کے شوہر نامدار نے بھی اپنی حّجت و دليل کو

عورت بہت زياده غضب ناک ہوئی پھر کہا: خدا کی قسم! اے امير المومنين! ٓاپ نے ميرے حق ميں ايسا فيصلہ کيا ہے کہ 
مھيع! اور اے  هللا تعالٰی نے ٓاپ کو کسی وقت بھی ايسا حکم نہيں فرمايا تو حضرت نے جواب ميں فرمايا: اے سلفع! اور اے

قردع! بلکہ ميں نے تمہارے ضرر ميں حق اور علم کی رو سے حکم کيا کہ جس کو تم نے بھی سمجه ليا، جب اس عورت 
نے حضرت کی اس بات کو سنا تو راِه فرار کی طرف رخ کيا اور کوئی جواب نہيں ديا، عمرو ابن حريث جو مجلس (مجلس 

ر کہا: اے کنيز خدا! خدا کی قسم ! ميں نے ٓاج تم سے عجيب و غريب چيزيں قضا) ميں موجود تھا اس کے پيچھے گيا او
نے تم سے کہی تو تم وہاں فوراً کھڑی ہوگئی ، راه فرار اختيار  -سنی ہيں اور اسی طرح ايک بات حضرت امير المومنين 
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  کرلی اور ان کا کوئی جواب نہيں ديا، کہا: اے خدا کے بندے! يقينا انہوں نے مجھے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢١٠، ص ٢۔ مدينة العاجز، ج  ٢٩١، ص  ۴١۔ بحار االنوار، ج  ٣٠۵(۔ االختصاص، ص ١

ايسی شے کے بارے ميں خبر دی کہ جسے ميرے اور ميرے خدا کے عالوه کوئی دوسرا شخص نہيں جانتا تھا، اور ميں ان 
  کے پاس سے کھڑی نہيں ہوئی سوائے اس خوف سے کہ

ہے اس سے عظيم شے کے بارے ميں مجھے خبر ديں۔ لٰہذا ميں نے مناسب سمجھا کہ ايک ہی بات پر صبر کرنا بہتر ممکن 
ہے بہ نسبت اس کے کہ ايک ايک بات جو ميرے بارے ميں ہے اسے سنوں اور صبر کروں۔ عمرو نے اس سے کہا: خدا 

بندے!ميں بيان نہيں کرسکتی کيوں کہ جو کچه ميرے تمہيں عافيت عطا کرے انہوں نے تم سے کيا کہا: کہا: اے خدا کے 
اندر موجود ہے انہوں نے خبر دی اور مجھے يہ پسند نہيں ہے کہ ميں اس کا اظہار کروں اور اس کے عالوه يہ بات بہت 

بری ہے کہ عورتوں کے عيوب و نقائص سے مردوں کو اطالع حاصل ہو، عمرو نے کہا: خدا کی قسم! نہ تم مجھے 
ہو اور نہ ہی ميں تمہاری معرفت رکھتا ہوں، اور ٓاج کے دن کے عالوه نہ تم مجھے ديکھو گی اور نہ ميں تمہارا پہچانتی 

ديدار کروں گا، عمرو کا بيان ہے: جب ميں نے بہت اصرار کيا تو کہا: ليکن انہوننے فرمايا: اے سلفع! خدائے بزرگ و برتر
ا کيوں کہ ميں حائض عورتوں کی طرح خون حيض نہيں ديکھتی اور جو کی قسم! انہوں نے ميری بہ نسبت جھوٹ نہيں کہ

) اور جو انہوں نے فرمايا: اے ١انہوں نے فرمايا: اے مھيع! خدا کی قسم! نہ ميں صاحِب عورت ہوں اور نہ ہی صاحب مرد 
  قردع! ميں خراب کار عورت ہوں اپنے شوہر کے گھر کو خراب )

ے ليے باقی نہيں چھوڑتی۔ عمرو نے کہا: تمہيں ہالکت ہو اسے ان باتوں کا علم کہاں کرتی ہوں اور اس کی کوئی چيز اس ک
سے ہوا، ممکن ہے وه ساحر اور جادوگری کرنے واال اور محذوم ہو (اور تمہيں اس طريقہ سے خبر دی ہو) تو عورت نے 

ور نہ ہی محذوم ہے ليکن وه اہل بيت اس سے کہا: اے بندٔه خدا! تم نے کتنی بری بات کی ہے وه نہ ساحر ہے نہ جادوگر ا
نبوت و رسالت کا فرد ہے اور رسول خدا (ص) کا وصی اور ان کے علم کا وارث ہے وه لوگوں کو ان چيزوں کی خبر ديتا 

  ہے کہ جن کی رسول خدا (ص) نے انہيں تعليم دی ہے کيوں کہ وه نبی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نے کا مقصد يہ ہو کہ ميں صاحب عورت ہوں نہ صاحب مرد، ( ممکن ہے در واقع مرد تھا اور اس (۔ اور شايد عورت سے تعبير کر١
  کی بيوی تھی اگرچہ لوگوں کے درميان عورتوں کی طرح رفت و ٓامد کرتا تھا اور لوگ نہيں جانتے تھے۔ 

کی  -د حضرت امير المومنيناکرم کے بعد مخلوقات پر خدا کی حّجت ہيں۔ عمرو ابن حريث نے ان باتوں کو سننے کے بع
مجلس قضاوت کی طرف رخ کيا تو حضرت نے فرمايا: اے عمروا! کس معيار کی بنا پر تم نے ميری طرف ان باتوں کی 
نسبت دينا جائز جانا جو کچه تم نے نسبت دی ہے جان لو کہ خدا کی قسم! اس عورت کی بات ميرے حق ميں تمہاری بات 

ا ہم اور تم محکمٔہ عدل اٰلہی ميں کھڑے ہوں گے پھر ديکھنا کہ تم خود کو (عذاب اٰلہی سے) سے زياده اچھی تھی، اور يقين
کيسے چھٹکارا دالؤ گے۔ عمرو نے کہا: يا امير المومنين! ميں خدا سے توبہ کرتا ہوں اور جو کچه ميں نے ٓاپ کو کہا ہے 

توحضرت نے فرمايا: خدا کی قسم! ميں تمہارے  مجھے معاف کرديں ، بخش ديں خدا ٓاپ کو بھی معاف کرے اور بخش دے۔
ان گناہوں کو کبھی بھی نہيں بخشوں گا يہاں تک کہ ميں اور تم اس کی بارگاه ميں کھڑے ہو کہ جو کبھی بھی تمہارے اوپر 

  کسی طرح کا ظلم نہيں کرے گا۔
نے جرير  -ھے اور حضرت علی کے دشمنوں ميں سے ت -ليکن جرير ابن عبد هللا: جرير اور اشعث دونوں ہی حضرت علی 

کا گھر ويران کرديا۔ معاويہ نے ان چار افراد (شبث ابن ربعی، عمرو ابن حريث، اشعث ابن قيس اور جرير ابن عبد هللا) سے 
وعده کيا کہ اگر حسن ابن علی عليہما السالم کو قتل کردے تو ان ميں سے ہر ايک کو بيس ہزار درہم نقد اور شام کی چانديوں

 سے کچه چاندی اور اپنی لڑکيوں ميں سے ايک لڑکی دے گا۔ ميں 
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  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ ہمراہی ١٠
  ۔ القرٓان مع االئّمة عليہم السالم والحّجة مع القرٓان ١٠

سمت ميں ہيں، ان ميں کسی کی مخالفت قرٓان کے ساته ہيں، وه ہمراه ہم گام اور ايک ہی  -قرٓان ائمہ کے ساته اور امام زمانہ 
کرنا دوسرے کی مخالفت ہے۔ لٰہذا ہمارا درود و سالم ہو اس يکتا و يگانہ ٓاسمانی کتاب پر جو تحريف نہيں ہوئی اور تمام 

  کتابوں ميں خاتم الکتاب کی حيثيت رکھتی ہے۔
ت قطب گردون سيارٔه نبوت پر جس سے عالم اور ہمارا نامحدود سالم اور بے شمار درود ہو اس ٓافتاب فلک عظمت و جالل

انسانيت محروم ہے جس پر کمال و حقيقت کا دار ومدار ہے (يعنی حضرت محمد مصطفی کی ذات پاک پر) بے انتہا درود و 
سالم ہو فلک امامت کے پاک سورج اور ٓاسمان واليت کے ماہتاب مجسم پيکر پر اور ان کے گياره عزيز فرزند پر جو 

رخشاں ستارے ہيں اور چمکتے سورج پروردگار کی ضياء پاشی کررہے ہيں وه عظيم ہستياں کہ جنہيں خدائے زمانے کے د
بزرگ و برتر نے قرٓان کے ساته اور قرٓان کو ان کے ہمراه قرار ديا ہے اور ايک لمحہ کے ليے بھی ايک دوسرے سے جدا 

پہنچيں گے اور هللا تبارک و تعالٰی نے رسول کريم جو  نہيں ہوں گے يہاں تک کہ قيامت کے دن اس سرور دوعالم کے پاس
رؤوف و رحيم بھی ہيں ان کو حکم ديا ہے کہ لوگوں کی سعادت اور رہنمائی کے ليے ان دونوں کو اپنا خليفہ و جانشين قرار 

ات سے ديں تاکہ لوگ ان سے متمسک ہوکر دنيا و ٓاخرت کی سعادت حاصل کريں۔ زمانے کے تحوالت، تاريخ اور تجرب
معلوم ہوا ہے کہ ہر دور اور زمانے کے ہر حصہ ميں دين و ايمان کے ره زنوں اور چوروں کا وجود پايا جاتا رہا ہے جو 

متديّن افراد کے اعتقادات ميں اپنے تمام ممکنہ ذرائع سے شک و شبہ ايجاد کرتے رہے تاکہ ضعيف االعتقاد مومنين کو اپنے
نہيں وحشت زده اور حيران و سرگردان بناديں۔ پيغمبر اکرم (ص) نے اپنی مبارک عمر کے دام فريب ميں گرفتار کريں اور ا

ٓاخری لمحات ميں پروردگار کے حکم سے امت کے اموِر زندگی کی حفاظت کے ليے اور راه سعادت کو دوام بخشنے کی 
دو بہت سنگين اور عظيم امانت کو  خاطر تاکہ ان کے بعد وه لوگ بشريت کے درندوں اور چوروں کی گرفت ميں نہ ٓائيں ان

امت کے درميان قرار ديا اور ان سے متمسک رہنے کے ليے بہت زياده تاکيد کرکے ان دونوں کو ضاللت و گمراہی سے 
محفوظ رہنے کا عامل اور معيار قرار ديا جو حديث ثقلين کے نام سے مشہور و معروف اور متفق بين الفريقين ہے شيعہ و 

ہاں معتبر ہے۔ اسے شيعہ اور سنی حضرات کے علماء ، اکابر اور مفسرين نے اپنی متعدد اور معتبر سنی دونوں کے ي
کتابوں ميں تواتر کے ساته نقل کيا ہے۔ يہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جاّده مستقيم سے منحرف ہونا اور ره زنوں اور چوروں 

اور اہل بيت سے عدم تمسک اور ان کی طرف رجوع نہ کرنے کے دام فريب ميں گرفتار ہونا شبہات ميں پڑنا ہے جو قرٓان 
  کا نتيجہ ہے لٰہذا ہم چند مقام کی طرف تبرکاً اشاره کر رہے ہيں۔

وفی السفينة نقل عن معانی األخبار فی معنی العترة عن الصادق عن ٓابائہ عليہم السالم قال سئل امير المٔومنين عليہ “۔  ٣٠٩
 (ص) انّی مخلف فيکم الثقلين کتاب ٰهللاّ عترتی ومن العترة؟ فقال انا والحسن والحسين واالئّمة السالم عن معنی قول رسول ّهللاٰ 

  ١” ( التسعة من ولد الحسين تاسعھم مھديھم وقائمھم ال يفارقون کتاب ّهللاٰ وال يفارقھم حتّٰی يردا علی رسول ّهللاٰ ) (ص) حوضہ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٧٧، ص ٧۔ مستدرک سفينة البحار، ج  ٩٠خبار، ص (۔ معانی اال١

نے فرمايا:  -سے منقول ہے کہ حضرت  -سفينة البحار ميں معانی االخبار سے عترت کے معنی ميں امام جعفر صادق 
 سے رسول هللا کے اس کالم کے بارے ميں دريافت کيا گيا کہ ميں تمہارے درميان دو عمده گراں -حضرت امير المومنين 

قدر چيزيں چھوڑ رہا ہوں ايک کتاب خدا اور دوسری ميری عترت ، عترت کا معنی کيا ہے؟ فرمايا: ميں، حسن، حسين اور 
اوالد حسين ميں سے نو ائمہ کہ ان ميں سے نواں ان کا مہدی اور ان کا قائم مراد ہے نہ وه کتاب خدا سے جدا ہوں گے اور 

  کہ حوض کوثر پر رسول هللا (ص) کے پاس وارد ہوں گے۔نہ ہی کتاب خدا ان سے جدا ہوگی يہاں تک 
نيز ” انّی تارک فيکم الثقلين کتاب ّهللاٰ وعترتی ما ان تمّسکتم بھما لن تضلّوا ابداً الخ  -صلوات ٰهللاّ عليہ وٓالہ  -وقال “۔  ٣١٠

رہا ہوں ايک هللا کی کتاب اور ٓانحضرت (ص) نے ارشاد فرمايا: ميں تمہارے درميان دو عظيم گراں قدر چيزيں چھوڑ کر جا
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دوسری ميری عترت ہے جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے ہر گز ہرگز گمراه نہ ہوگے۔ اس مبارک حديث کو عالمہ 
مجلسی رحمة هللا عليہ نے اخبار ثقلين کے باب ميں سو حديث سے زائد شيعوں کی معتبر کتابوں اور اہل سنت کی صحاح ستہ

  ١تابوں سے نقل کيا ہے۔ ( اور ان کی دوسری ) ک
يا ايّھا ) النّاس انّی ترکت فيکم ما ان اخذ تم “ ۔ رسول خدا (ص) نے جاہلوں اور غافلوں کے مجمع کثير ميں ٓاواز دی :  ٣١١

  ٢” ( بہ لن تضلّوا کتاب ّهللاٰ وعترتی اھل بيتی 
بيت ) اگر تم لوگ ان سے متمسک رہو گے تواے لوگو! ميں نے تمہارے درميان دو امانت چھوڑی ہے (قرٓان اور ميرے اہل 

  ہرگز ہرگز گمراه نہ ہوگے۔
  ۔ وقال (ص) ، انّی ترکت فيکم ما ان تمّسکتم بہ لن تضلّوا بعدی کتاب ٣١٢

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دی نے کنز العمال جزء ( (۔ ترمذی اور نسائی نے جابر سے اس حديث کو نقل کيا ہے ، متقی ہن٢۔ (  ٩۵، ص  ٢٣(۔ بحار االنوار، ج ١
  ، باب االعتصام بالکتاب و السنة کی ابتدا ميں ان دونوں کو نقل کيا ہے۔  ۴۴اول ، ص 

  ّهللاٰ حبل ممدود من الّسماء الی االرض وعترتی اھل بيتی ولن يفترقا حتٰی يردا علّی الحوض فانظروا کيف تخلفونی فيھم
رميان دو امانت چھوڑی ہے، اگر ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: ميں نے تمہارے د

گمراه نہ ہوگے۔ قرٓان جو ٓاسمان سے لے کر زمين تک کھنچی ہوئی رسی ہے اور ميری عترت جو ميرے اہل بيت ہيں اور يہ
وفکر کرو کہ ان دونوں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے لٰہذا غور

  دوستوں کے ساته کيا سلوک اختيار کرتے ہو۔
وقال (ص) انّی تارک فيکم خليفتين : کتاب ّهللاٰ حبل ممدود ما بين الّسماء واالرض ) ٔاو ما بين الّسماء الی األرض “ ۔  ٣١٣

د مصطفی (ص) نے فرمايا: ميں پيغمبر اسالم حضرت محم ١” ( وعترتی اھل بيتی وانّھما لن يفترقا حتٰی يردا علّی الحوض 
تمہارے درميان دو جانشين (خليفہ) بطور امانت چھوڑ رہا ہوں ايک هللا کی کتاب (قرٓان) جو ٓاسمان سے لے کر زمين تک 
کھنچی ہوئی ہے اور ايک ميری عترت (جو ميرے اہل بيت ہيں) اور يہ دونوں کبھی بھی ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں 

  کے دن ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ گے يہاں تک کہ قيامت
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کے آغاز ميں  ١٨٣(۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کو زيد ابن ثابت سے دو صحيح طرق سے نقل کيا ہے ان ميں ( سے ايک کو ص ١
اسے طبری نے زيد ابن ثابت سے بھی نقل کے ٓاخر ميں کتاب مسند کے پانچويں جز ميں تحرير کيا ہے اور  ١٨٩اور دوسرے کو ص 

  ميں موجود ہے۔  ۴۴جزء اول، ص  ٨٧٣کيا ہے اور وه حديث کنز العمال کے شماره حديث 

  

  ۔ کامل اور جامع ايمان کا اعتراف ١١
ہ السالم من اقّربہ بجميع۔ القرٓان من اقّربہ اقر بجميع الکتب المنّزلة ومن لم يقّربہ لم ينفعہ اال قرار بغيره من الکتب القائم علي ١١

  االئّمة ومن لم يقّربہ لم ينفعہ األقرار بغيره من االئّمة 
جس شخص نے قرٓان کا اقرار کيا اس نے خدا کی جانب سے نازل شده تمام کتابوں کا اقرار کيا ہے اور جو شخص قرٓان کا 

  تو وه اسے کوئی فائده نہيں بخشے گا۔ اعتراف و اقرار نہيں کرتا اور تمام نازل شده کتابوں کا اقرار کرتا ہے
اسی طرح حجة ابن الحسن قائم ٓال محمد ہيں جو شخص ہمارے ساته ہے ان کی خالفت و امامت کا اعتقاد و اعتراف کرتا ہے 
 تو وه تمام ائمٔہ اطہار کا اعتقاد و اقرا رکرتا ہے اور جو شخص ان کی امامت کا اعتقاد و اعتراف نہ کرے اگرچہ وه ان کے

  ١(  عالوه تمام ائمہ کا اقرا ر کرے تو وه اسے کوئی فائده نہيں بخشے گا اور وه خساره ميں ہے۔ هللا تعالٰی نے فرمايا:
اور اس وقت کو ياد کرو جب خدا نے تمام انبياء سے عہد ليا کہ تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہيں اس کے بعد جب وه 

کرنے واال ہے تو تم سب اس پر ايمان لے ٓانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اور  رسول ٓاجائے جو تمہاری کتابوں کی تصديق
پھر پوچھا: کيا تم نے ان باتوں کا اقرار کرليا اور ہمارے عہد کو قبول کرليا تو سب نے کہا کہ : بے شک ہم نے اقرار کرليا ،

  ٢(  ميں ہوں۔ هللا تعالٰی نے فرمايا:ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواه بھی رہنا اور ميں بھی تمہارے ساته گواہوں 
رسول ان تمام باتوں پر ايمان رکھتا ہے جو اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور سب مومنين بھی هللا اور مالئکہ اور 
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مرسلين پر ايمان رکھتے ہيں ان (مومنين) کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درميان تفريق نہيں کرتے ہم نے پيغام اٰلہی کو سنا 
ور اس کی اطاعت کی۔ پروردگار اب تيری مغفرت درکار ہے اور تيری ہی طرف پلٹ کر ٓانا ہے۔ يہ دونوں ٓائہ کريمہ اس ا

بات کو بيان کر رہی ہے کہ تمام انبياء و اوصياء اور تمام مومنين کتاب (قرٓان) و حکمت جو پيغمبر اسالم (ص) پر هللا تعالٰی 
اس کا اقرار کيا اور ايمان الئے اور اس کی نصرت و مدد سے دريغ نہيں کيا تو  کی طرف سے نازل ہوئی اگر لوگوں نے

  وفی غيبة النعمانی باسناده عن ابی حمزة الثمالی قال کنت عند ابی‘ ‘۔ ٣١۴تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر ايمان الئے ہيں۔ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨١(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ١
  ۔ ( ٢٨۵بقره، ٓايت  (۔ سورئہ٢

قائمنا جعفر محّمد الباقر عليہ السالم ذات يوم فلّما تفّرق من کان عنده قال لی يا ابا حمزة من المحتوم الّذی التبديل لہ عند ّهللاٰ قيام 
ی بٔابی من يمأل فمن شک اقول لقی ّهللاٰ وھو کافر لہ جاحد ثّم قال بابی واّمی المسّمٰی باسمی والمکنّی بکنتی الّسابع من بعد

االرض عدالً وقسطاً کما ملئت ظلماً و جوراً ثّم قال يا ابا حمزة من ادرکہ فلم يسلّم لہ فما سلّم لمحمد و علی ) عليہما السالم وقد 
  ١” ( حّرم ّهللاٰ عليہ الجنّة وما واه النار وبئس مثوی الظّالمين 

حمزٔه ثمالی سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے : ايک دن ميں ابو جعفرنعمانی نے اپنی کتاب غيبت ميں اپنی سند کے ساته ابو 
کی خدمت اقدس ميں موجود تھا جب سب لوگ چلے گئے تو ٓاپ نے مجه سے فرمايا:اے ابو حمزه!  -حضرت امام محمد باقر 

ر و تبديل نہيں ہے ان ميں سے وه حتمی و يقينی امور کہ جن کو هللا تعالٰی نے حتمی اور يقينی کہا ہے جو کبھی بھی قابل تغي
ايک ہمارے قائم (مہدی ٓال محمد ) کا قيام بھی ہے جو شخص ميرے اس قول ميں شک و شبہ کرے گا تو وه جب مرے گا تو 

کافر اور منکر خدا ہوکر مرے گا،پھر فرمايا: ميرے باپ اور ماں فدا ہوں اس پر جس کا نام ميرا ہوگا اور جس کی کنيت 
ميرے بعد وه ساتواں ہوگا اور وہی زمين کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وه ظلم و ميری کنيت ہوگی 

جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اے ابو حمزه! جو شخص اس کو پائے اور اسے بھی اسی طرح تسليم کرے جس طرح اس نے 
عنی اسالم نہيں قبول کرے گا اس پر يقينا محمد و علی کو تسليم کيا ہے اس پر جنت واجب ہے اور جو نہيں تسليم کرے گا ي

  جنت حرام ہے اس کی پناه گاه جہنم ہے اور ظالموں کی سب سے بری بازگشت کی جگہ ہے۔
  وفی کمال الّدين وتمام النعمة للصدوق ( عليہ الرحمة ) باسناده عن“۔  ٣١۵

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٨۶(۔ غيبت نعمانی، ص ١

فور قال قال ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم من اقّر باألئمة من ٓابائی وولدی وجحد المھدّی من ولدی کان کمن اقّر بجميع عبد ّهللاٰ بن يع
 االنبيآء وجحد محّمداً صلّی ّهللاٰ عليہ وٓالہ نبّوتہ ، فقلت يا سيّدی ومن المھدی من ولدک ؟ قال الخامس من ولد الّسابع يغيب عنکم

  ١” ( ) تسميتہ شخصہ وال يحّل لکم 
عالمٔہ جليل القدر شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے کمال الدين و تمام النعمة ميں اپنی سند کے ساته عبد هللا ابن يعفور سے نقل کيا 

نے فرمايا: جس شخص نے ميرے ٓابائے کرام اور ميری اوالد ميں سے تمام ائمٔہ -ہے کہ ان کا بيان ہے کہ امام جعفر صادق 
مگری ميری اوالد ميں سے جو مہدی ہوں گے ان کا انکار کيا تو وه ايسا ہی ہے جيسے کسی نے تمام انبياء کا  کا اقرار کيا

اقرار کيا ليکن حضرت محمد کی نبوت سے انکار کرديا۔ تو ميں نے عرض کيا: اے ميرے ٓاقا و موال! ٓاپ کی اوالد ميں سے 
فرزند جن کے ليے جسمانی غيبت ہوگی اور ان کا نام لينا تمہارے ليے کون ہوگا؟ فرمايا: ساتويں امام کا پانچواں  -مہدی 

  جائز نہيں ہوگا۔
وفی الّسفينة نقالً عن الخصال عن علّی بن ابی طالب عليہ السالم قال سمعت رسول ّهللاٰ (ص) يقول اّن امة موسٰی عليہ “ ۔  ٣١۶

ة وسبعون فی النّار ، وافترقت اّمة عيسٰی عليہ السالم بعده علٰی السالم افترقت بعده علٰی احدٰی وسبعين فرقة ، فرقة ممنھا ناجي
اثنتين و سبعين فرقة ، فرقة منھا ناجية واحدی وسبعون فی النّار و اّن اّمتی ستفترق بعدی علی ثلثٍة و ) سبعين فرقة ، فرقة ناجية 

  ٢” ( واثنتان و سبعون فی النّار 
  دوق عليہ الرحمہ سے تحرير کيا ہے کہ انہوں نے علی ابن ابیشيخ عباس قمی نے سفينة البحار ميں خصال ص

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ ( ٢٣٠، ص ٣۔ کشف الغمہ، ج  ٣٣٢، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١
  ۔ (  ١٩٠، ص ٨۔ مستدرک سفينة البحار، ج  ٣۴، ص  ٢٨۔ بحار االنوار، ج  ۵٨۵(۔ خصال، ص ٢

 - ايا: ميں نے رسول خدا (ص) کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ : حضرت موسٰی سے نقل کيا ہے کہ حضرت نے فرم -طالب 
کی امت ان کے بعد اکھتر فرقوں ميں تقسيم ہوئی ان ميں سے ايک فرقہ نجات پانے واال ہے اور ستّرفرقے جہنمی تھے 

واال ہے اور اکھتر حضرت عيسٰی کے بعد ان کی امت بہتّر فرقوں ميں بٹ گئی ان ميں سے صرف ايک فرقہ نجات پانے 
فرقے جہنمی تھے اور يقينا عنقريب ميری امت تہتّر فرقوں ميں تقسيم ہو جائے گی ان ميں سے صرف ايک فرقہ نجات يافتہ 

  ہوگا اور بہتّر فرقے جہنمی ہوں گے۔
ہ السالم يقول اّن وفی کتاب سليم بن قيس الکوفی عن ابان بن ابی عيّاش قال قال سليم و سمعت علّی بن ابی طالب علي“۔  ٣١٧

االّمة ستفترق علی ثالث وسبعين فرقة ، اثنتان وسبعون فرقةً فی النّار وفرقة فی الجنة وثالث عشرة من الثالث عشرة فرقة من 
المسلمة الثالث والسبعين تنتحل محبتنا اھل البيت واحدة منھا فی الجنّة و اثنتا عشرة فی النّار و اما الفرقة الناجية المھدية المٔومنةُ 

الموفقة المرشدة فھی المٔومنة بی ، المسلّمة ألمری ، المطيعة لی ، المتبّرئة من عدّوی ، المحبة لی ، المبغضة لعدی ، الّتی قد 
عرفت حقّی وامامتی وفرض طاعتی من کتاب ّهللاٰ وسنة نبيّہ ولم ترتد ولم تشک لما قد اقّر ّهللاٰ فی قلبھا من معرفة حقنا وعّرفھا 

ضلھا والھمھا واخذ بنواصيھا فادخلھا فی شيعتنا حتی اطمٔانت قلوبھا واستيقنت يقيناً ال يخالطہ شک انّی انا واوصيائی بعدی من ف
بھم ّهللاٰ بنفسہ وبيّنہ فی ٓايات من کتاب ّهللاٰ کثيرة وطھّرنا وعصمنا وجعلنا شھدٓاء علیٰ   خلقہ الی يوم القٰيمة ھداة مھديّون الذين قرَّ

ی ارضہ وخّزانہ علی علمہ ومعادن حکمہ وتراجمِة وحيہ وجعلنا مع القرٓان والقرٓان معنا ال نفارقہ وال يفارقنا حتّٰی نرد وحّجتة ف
وتلک الفرقة الواحدة من الثالث والسبعين فرقة ھی النّاجية  -صلوات ّهللاٰ وسالمہ عليہ  -علٰی رسول ّهللاٰ (ص) حوضہ ، کما قال 

بھات ھم من اھل الجنة حقاً الحديث من النّار ومن جميع ال   ١” ( فتن والّضالالت ) والشُّ
کتاب سليم ابن قيس کوفی ميں ابان ابن ابی عياش سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: سليم ناقل ہيں: ميں نے حضرت علی بن 

م ہوجائے گی ان ميں سے صرف کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: يقينا عنقريب امت محمدی تہتّر فرقوں ميں تقسي -ابی طالب 
ايک فرقہ بہشت ميں ہوگا اور بہتّر فرقے جہنمی ہوں گے اور تہتّر فرقوں ميں سے تيره فرقے ميری محبت کا دعوٰی کريں 
گے اور خود کو ہم اہل بيت سے منسوب جانيں گے ليکن ان ميں سے ايک جنتی ہوگا اور دوسرے باره فرقے جہنمی ہوں 

  گے۔
جيہ جو ہدايت يافتہ با ايمان و اسالم ، کامياب اور رشد يافتہ ہو گا تو يہ وه افراد ہوں گے جو مجه پر ايمان ليکن وه فرقٔہ نا

  الئے اور ميرے فرمان اور حکم کے فرماں بردار ميرے دشمنوں سے بيزار اور دور ہيں۔
ہمارے حق اور امامت کی ميرے دوستوں کے دوست اور ميرے دشمنوں کے دشمن ہيں يہ وه افراد ہوں گے جنہوں نے 

معرفت حاصل کی اور ہماری اطاعت کو کتاب خدا اور سنت پيغمبر سے پہچانا کوئی شک و شبہ (ان کے اعتقاد ميں نہيں 
پايا جاتا) کيوں کہ هللا تعالٰی نے ان کے دلوں ميں اپنا نور اور ہماری کما حقہ معرفت کا بيج ڈاال اور انہيں فضيلت معرفت کو 

ر انہيں الہام کيا ان کی دست گيری کرکے انہيں شيعوں کے زمرے ميں داخل کيا يہاں تک کہ انہيں اطمينان قلب پہچنوايا او
نصيب ہوا اور انہوں نے ايسا يقين حاصل کيا کہ جس ميں شک و شبہ کا شائبہ تک نہيں ہوسکتا اور وه ميں ہوں (نبی اکرم کا 

قيامت تک ہدايت شده اور ہايت يافتہ ہيں کہ جن (ہستيوں) کو هللا تعالٰی وصی) يقينا ميں اور ميرے بعد ميرے اوصياء صبح 
نے خود سے اپنے رسول سے نزديک قرار ديا اور انہيں قرٓان مجيد کی بہت سی ٓايات ميں تمام قسم کی ٓالودگی سے پاک و 

  پاکيزه معصوم قرار ديا اور ہميں اپنی مخلوق پر شہداء قرار ديا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۴، ص  ٢٨۔ بحار االنوار، ج  ١۶٩(۔ کتاب سليم ابن قيس، ص ١

روئے زمين پر اپنی حّجت، مخزن علم، معدن حکم اور اپنی وحی کے کی طرف رجوع کرنے والوں کی جگہ قرار دی ہميں 
قرٓان ہم سے عليحده ہوگا يہاں  قرٓان کے ساته اور قرٓان کو ہمارے ساته قرار ديا کہ نہ ہم قرٓان سے جدا ہوں گے اور نہ ہی

لن يفترقا حتی “ تک کہ حوض کوثر پر رسول خدا (ص) کے پاس وارد ہوں گے جيسا کہ خود ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: 
اور ان تہتّر فرقوں ميں سے صرف ايک ٓاتش جہنم سے نجات يافتہ ہوگا اور تمام فتنوں ، گمراہيوں اور ” يردا علی الحوض 
  ات پاچکے ہيں حقيقت ميں وہی لوگ اہل بہشت ہيں۔ حديث کے ٓاخر تک۔شبہات سے بھی نج

 اللھم اجعلنا وجميع المٔومنين من الفرقة الناجية التی نّور ٰهللاّ قلوبھم بنور معرفة اوليائہ ائمة الھدی واھل بيتھم واخذ بنواصيھم
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  الدنيا واآلخرة انشاء ٰهللا ۔ وادخلھم فی زمرة شيعة علی بن ابی طالب واوالده الطاہرين وحشرنا معھم فی
اے خدا! ہميں اور تمام مومنين کو فرقٔہ ناجيہ ميں قرار دے کہ جن کے قلوب کو اپنے اولياء و ائمٔہ ہدی اور ان کے اہل بيت 

کے نور کی معرفت سے روشن و منور فرمايا اور ان کو حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کی اوالد طاہرين کے شيعوں 
  ميں داخل فرما اور ہميں ان کے ساته دنيا و ٓاخرت ميں محشور فرما۔ انشاء هللا۔  کے زمره

  ۔ اٰلہی و ٓاسمانی ہديہ١٢
ْنيا ۔ ١٢ ُ النّبَی (ص) فی قِباِل َجميِع ما اَعطاهُ اَْھَل الدُّ   ۔ القُرٓاُن اَعطاهُ ٰهللاّ

ے ميں عطا کيا جو تمام اہل دنيا کو عطا کيا يعنی هللا تعالٰی قرٓان کو هللا تعالٰی نے نبی اکرم (ص) کو ان تمام چيزوں کے مقابل
نے اہل دنيا کو جو کچه مال و منال عطا کيا اور جن چيزوں پر ٓافتاب کی روشنی پڑتی ہے وه ايک طرف اور قرٓان مجيد جو 

ے مقابلے ميں کوئی پيغمبر اکرم (ص) کو عطا کيا گيا وه ايک طرف، دنيا اور جو کچه اس ميں ہے اس گراں بہا گوہر ک
  ارزش نہيں رکھتی۔

هللا تبارک و تعالٰی فرماتا ہے: اور ہم نے ٓاپ کو سبع مثانی (سورئہ حمد) اور قرٓان عظيم عطا  ١(  ) قال هللا تبارک و تعالٰی:
  کيا ہے۔
لسَّبْعِ◌ الْمَ◌ثانی َوالْقُ◌رٓاِن الْعَ◌ظيم ِھَی َوفی التہذيب باسناده عن محّمد بن مسلم قاَل َسٔالُت اَبا عبد ّهللاٰ عليہ السالم َعِن ا“ ۔  ٣١٨

تہذيب ميں بطور  ٢” ( فاتَِحةُ الْکِ◌تاب ؟ قاَل نََعم قُلْتُ◌ بِسم هللاّٰ الْرَ◌حمِن الْرَ◌حيم ) ِمَن الْسَ◌بْعِ◌ ؟ قاَل نََعم ِھَی اَفْضَ◌لُھُنَّ 
  جعفر مسند محمد ابن مسلم سے روايت نقل کی گئی ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨٧(۔ سورئہ حجر، ٓايت ١
  ۔ (  ٢٨٩، ص ٢(۔ تہذيب االحکام، ج ٢

سے سبع مثانی اور قرٓان عظيم جو فاتحة الکتاب (سورئہ حمد ) ہے اس کے متعلق دريافت کيا؟ فرمايا: ہاں، ميں نے  - صادق 
ميں سے ہے؟ فرمايا: ہاں وه ان ٓايات ميں افضل ہے ۔ يہی معنی شيعہ بھی سبع (سات) ” بسم ٰهللاّ الرحمن الرحيم “عرض کيا:

اور اکثر ائمٔہ اہل بيت سے بيان کيا گيا ہے اور اہل سنت کی روايت ميں بھی حضرت  -روايت ميں حضرت امير المومنين 
ر ابو ہريره وغيره سے اور بعض اصحاب جيسے عمر ابن خطاب ، عبد هللا ابن مسعود، ابن عباس، ابی ) ابن کعب او -علی 

  ١نقل ہوا ہے۔( 
َوَعن البحار : عن ابی جعفر “ ۔  ٣١٩مولف کہتے ہيں: مفسرين کے درميان مشہور ہے کہ سبع ثانی سورئہ فاتحة الکتاب ہے۔ 

 نَبيِّنا َونَحْنُ◌ َوجہُ هللاِّٰ نَتَقَلُّب فی اال
ُ رْضِ◌ بَيْنَ◌ اَظْهَ◌ِرُکم َعَرفْنا َمن َعَرفْنا عليہ السالم : قاَل نَْحُن اْلَمثانی اَلّتی اَْعطاھا ّهللاٰ

  ٢” ( َوِجھْلَ◌نَا َمن َجِھلَنا َمن َعَرفْنا فَٔاَماُمہُ ) اليَقيُن َوَمن َجِھلَنا فَاَماُمہُ السَّعيرُ 
د) نے فرمايا: ہم وه مثانی (دوبار نازل ہونے والی سورت حم -سے منقول ہے کہ حضرت  -بحار االنوار ميں امام محمد باقر 

ہيں جو هللا نے اپنے نبی کو عطا کی اور ہم وجہ هللا (يعنی جن کی طرف توجہ کی جاتی ہے) ہيں ہم تمہارے روبرو روئے 
زمين پر ٓامد و رفت رکھتے ہيں جو ہميں پہچانتا ہے وه پہچانتا ہے اور جو ہم کونہيں جانتا نہيں جانتا اور جس نے ہماری 

کی منزل ہے اور جو شخص ہماری معرفت سے جاہل ہو اس کے سامنے جہنم معرفت حاصل کرلی اس کے سامنے يقين 
  ہے۔
َوالَجماَعةُ فی فی الوسائل : َسبْعُ◌ ِخصاٍل اَعْطَ◌ی هللاّٰ نَبيَّہُ (ص) ِمن بَيْنِ◌ النَبيِيَن َوِھَی فاتَِحةُ الِکتاِب َو االذاُن َواالقاَمةُ “۔  ٣٢٠

َ◌فَِر والَصالة َعلَی الجنائِز الَمسْجِ◌د َويَوْمُ◌ الْجُ◌َمَعةُ َواالِجھارُ    فی ثاَلِث َصلواٍت َوالَرخْصُ◌ الَمتِِہ ِعنَد الَمَرِض والْسّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ميں ذکر کيا ہے۔ ( ٢٠٨، ص  ١٢(۔ عالمہ طباطبائی نے بھی تفسير الميزان، ج ١
  ۔ (  ١١۴، ص  ٢۴(۔ بحار االنوار، ج ٢

  ١” ( ) َوالْشَ◌فاَعةُ الصْحاِب الکبائِِر ِمن اَُمتِِہ 
وسائل الشيعہ ميں منقول ہے کہ سات خصلتيں هللا تعالٰی نے تمام انبياء کے درميان اپنے نبی اکرم کو عطا فرمائی ہيں اور وه 

ے پڑھنا (نماز مغرب و عشاء يہ ہےں: سورئہ حمد، اذان، اقامت، مسجد ميننماز جماعت ، روز جمعہ، تين نمازيں بلند ٓاواز س
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کی ابتدائی دو رکعتيں اور نماز صبح) حالت مرض، سفر ميں اپنی امت پر نماز پڑھنا نماز جنازه پڑھنا اور اس کی امت کے 
  گناہان کبيره والے افراد کی شفاعت ميں رخصت عطا کی ہے۔

يد کے علوم کا حامل ہے اور تمام انبياء اور ائمہ ہدی حضرت قائم ٓال محمد صلوات هللا عليہ وٓالہ کا مقدس وجود تمام قرٓان مج
کے علوم کے وارث ہيں اور جو کچه ہوچکا اور ہو رہا ہے اور ہونے واال ہے اس کا بھی علم اس عظيم ہستی کے پاس ہے۔ 

ں انہيں ان کے عالوه اٰلہی وعدے جو قرٓان مجيد ميں مقدس دين اسالم کی تمام اديان پر کاميابی کی بشارت دے رہے ہي
  حضرت کے قدرت مند ہاتھوں کی برکت سے محقق ہوں گے۔

کی شمشير براں سے قطع ہوگی اور ہر قسم کے ظلم و جور منکرات اور بے  -کفر و شرک و نفاق کی جڑ اس امام منتطر 
م مقام ہوگیعدالتی اپنا رخت سفر بانده کر رخصت ہوجائے گی اور عدالت و انصاف پسندی ان کی حيات طيبہ ميں اس کی قائ

هللا تبارک و تعالٰی نے فرمايا: وه خدا وه ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور دين حق ٢(  انشاء هللا۔ قال تبارک و تعالٰی:
  کے ساته بھيجا تاکہ اپنے دين کو تمام اديان پر غالب بنائے چاہے مشرکين کو کتنا ہی ناگوار کيوں نہ ہو۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١١۶، ص  ٨١۔ بحار االنوار، ج  ٢٧٧، ص ۵(۔ وسائل الشيعہ، ج ١
  ۔ ( ٩، سورئہ صف، ٓايت  ٣٣(۔ سورئہ توبہ، ٓايت ٢

تفسير قمی ميں نقل ہوا ہے کہ يہ مذکوره ٓائہ کريمہ  ١” ( َوفی تَفْسير القُمی اِنَّھا نََزلَت فی القائِِم ِمن ٓاِل ُمَحَمد (ص)“ ۔  ٣٢١) 
  کے حق ميں نازل ہوئی ہے۔ قائم ٓال محمد

وفی تفسير البرھان عن الصدوق عليہ الرحمة باسناده َعْن ابی بَصيْر قاَل: قاَل اَبُو َعبِد هللاّٰ عليہ السالم فی قَوْلِ◌ِه “۔  ٣٢٢
ُ ما نََزَل تَاويلُھا َحتّی يَْخَرُج اْلقائُِم عليہ السالم ، فَاذا َخَرج القائ َعَزَوَجلّ  ِ َوال ُمشْرِ◌ٌک اآليَہَ َوّهللاٰ ّٰ ُم عليہ السالم لَْم يَبَق کافٌِر بِا

تفسير  ٢” ( لُہُ بِاالماِم ااّلَکِرهَ ُخروَجہُ َحتی لَو کاَن الکافُِر فی بَطْنِ◌ َصخْرَ◌ٍة قالَت يا ُمٔوِمن فی بَطنی کافٌِر ) فَاکِسرْنی َواقْت◌ُ 
نے  -قول ہے کہ ان کا بيان ہے: امام جعفر صادق برہان ميں شيخ صدوق عليہ الرحمہ سے بطور مسند ابو بصير سے من

وه وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول محمد (ص) کو بھيجا ہدايت “فرمايا: خدائے بزرگ و برتر کا قول جس ميں فرماتا ہے 
گی ٓايت کے آخر تک: خدا کی قسم! ابھی اس کی تفسير اور تاويل نازل نہينہوئی ہے اور نہ نازل ہو” اور دين حق کے ساته

مگر يہ کہ جب قائم ٓال محمد قيام و ظہور کريں گے تو ہر کافر اور مشرک کو ٓاپ کا خروج و ظہور ناپسند و ناگوار ہوگا۔ 
اس ليے کہ کوئی کافر و مشرک پتھر کی چٹان ميں بھی گھس کر بيٹه جائے تو چٹان خود ٓاواز دے گی کہ اے مرِد مومن! 

  ھا ہوا ہے،لٰہذا، مجھے توڑ دو اور اس کو قتل کردو۔ميرے بطن ميں کافر يا مشرک پوشيده بيٹ
قاَل ال يَکوُن ِذلَک َحتی ال  َوفی الدر الُمْنثور اخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيہقی فی سننہ عن جابر فی قولہ ٓاية“۔  ٣٢٣

  ، َوالْبَ◌قََرةُ يَْبقی يَھودٌی َوال نَصرانٌی صاِحُب ِملٍَة االساْلِم حتَی تٔاَمُن نَشاْةُ الِذئَب 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٢، ص ۵، ج - ۔ معجم احاديث االمام المہدی  ١۴، ص ١(۔ تفسير قمی، ج ١
  ۔ (  ١۴۵، ص ۵، ج - ۔ معجم احاديث االمام المہدی  ۶٧٠، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ٢

يَوَضُع الَجزْیَ◌ةُ َويُکْسَ◌ُر الَصليُب َويُقْتَ◌ُل الِخنْزيُر ) َو ذلَک اذا االَسَد َواالنْساُن الَحيَةَ َحتی ال تَفْرُ◌ُض فٔارةٌ ِجراباً َو َحتی 
  ١” ( نََزَل عيسی بُن َمْريََم عليہ السالم 

سيوطی نے اپنی تفسير الدر المنثور ميں نقل کيا ہے کہ سعيد ابن منصور، ابن منذر اور بيہقی اپنی سنن ميں جابر سے اس 
ہ معنی يعنی دين اسالم کا تمام اديان پر غالب ہونا محقق نہيں ہوگا جب تک کہ کوئی يہودی، کے ذيل ميں نقل کيا ہے ي ٓايت

کوئی نصرانی، يا کوئی اور مذہب واال ايسا شخص باقی نہيں رہے گا جو دين اسالم ميں داخل نہ ہوجائے بلکہ بھيڑ اور 
سے زندگی بسر کريں گے يہاں تک کہ چوہا بھی بھيڑيا، بيل اور شير انسان اور سانپ ايک دوسری کے ساته امن و سکون 

چمڑے کے تھيلے ميں سوراخ نہيں کرے گا اور بھی ختم ہوجائے گا، صليب توڑ دی جائے گی، تمام سور قتل کردی جائے 
  نازل ہوں گے۔ -) جزيہ سب کچه اس وقت محقق ہوگا جب عيسٰی ابن مريم Texگی اور يہ (

حضرت قائم ٓال محمد کے بابرکت ظہور کی طرف اشاره کر رہا ہے کہ حضرت  کا نزول - مولف کہتے ہيں: حضرت عيسی 
  نازل ہوکر حضرت قائم ٓال محمد کی اقتدا کرکے ان کے پيچھے نماز پڑھيں گے انشاء هللا تعالٰی۔ -عيسی 
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غصب شده حقوقخالصہ يہ کہ زمين کا کفر و شرک سے پاک ہونا، ظلم و ستم اور ائمٔہ اطہار اور ان کے اجداد طاہرين کے 
کو مکمل طورپر اخذ کرنا، اور جو روئے زمين پر ناحق خون بہائے گئے ہيں حق کا ظہور، حق و باطل کے درميان جدائی 
کافروں کا قتل يہاں تک کہ ٓاپ کی شمشير بّراں سے شيطان رجيم کا قتل حضرت کے مبارک ہاتھوں انجام پائے گا اور دنيا 

يں ايک تازه روح پھونکی جائے گی۔ لوگوں کی عقليں اس عالمی مصلح کے دسِت مبارک اور اس کے درميان رہنے والوں م
کی برکت سے کامل ہوجائےں گی اور ايک پاک و صاف فضا کائنات ميں ايجاد ہوگی کہ گويا کائنات بہشت بريں ہوگئی ہے، 

  اور قابل
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۴٩، ص ۵، ج - ديث االمام المہدی ۔ معجم احا ٢٣١، ص ٣(۔ الدر المنثور، ج ١

  توجہ يہ ہے کہ يہ قدرت اور عالمی قوت اس عظيم ہستی کے عالوه کسی اور کو نہيں عطا کی گئی ہے۔
لَہُ َواجْعَ◌لنا ِمن اَعوانِہ َواَنْصاِرِه َوشيعتِِہ وَ  ضيَن بِفَعْلِ◌ه َوُممتثليَن ال الرااللھُمَّ َعّجل فََرَجہُ َوَسھِّل َمخْرَ◌َجہُ َوبَلِّغْہُ◌ اَفْضَ◌َل ما امَّ

  َ◌عيُن ٓاميَن ربَّ العالَمين ۔واِمِره َوالُمسْتَ◌شْهِ◌ديَن بَيْنَ◌ يََديِہ بُِمَحَمٍد َوٓالہ الطَيِبيَن الطاہريين َسالُم هللاّٰ َو َصلَواتُہُ َعلَيْہِ◌ُم اَجمْ 
ترين ٓارزو انہيں نصيب ہو اور ہميں ان کے خدايا! ان کے ظہور ميں تعجيل فرما ان کی گشائش کو ٓاسان فرما اور ان کی بہ

اعوان و انصار اور ان کے شيعوں ميں قرار دے نيز ان لوگوں ميں قرار دے جو ان کے فعل سے راضی رہنے والے اور ان
 کے فرامين کی اطاعت کرنے والے ہيں نيز ان کے ساته درجٔہ شہادت پر فائز ہونے والوں ميں قرار دے۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ مومنين کے ليے شفا  ١٣
  ۔ القُرٓاُن ِشفاُء لِْلمٔومنيَن  ١٣

ة القائُِم عليہ السالم ِشفاُء لِْلمٔومنين   َوالُحجَّ
  کائنات کے تمام مومنين کے ہر قسم کے درد و الم کے ليے شفا ہيں۔ -قرٓان اور امام زمانہ 

خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے: ہم قرٓان ميں وه سب کچه نازل کر رہے ہيں جو صاحباِن ايمان کے ليے  ١(  ) قال ّهللاٰ تعالیٰ 
  شفا اور رحمت ہے۔

” (  عليہ السالم : انما الشفاُء فی علم القرٓان ) لقول ّهللاٰ ماھو شفاء ورحمة للمٔومنين وفی تفسير العياشی عن ابی عبد ٰهللاّ “۔  ٣٣۴
٢  

نے فرمايا: شفا صرف علم قرٓان ميں ہے کيوں کہ هللا  -سے منقول ہے کہ حضرت  -تفسير عياشی ميں امام جعفر صادق 
  تعالٰی فرماتا ہے جو صاحباِن ايمان کے ليے شفا اور رحمت ہے۔

  َوفی تفسير الفرات : اِن القْرٓاَن ھَُو الَدواُء َواِنَّ فيِہ ِشفاٌء ِمن ُکِل داٍء َواِنَّ “ ۔  ٣٢۵
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨٢(۔ سورئہ بنی اسرائيل، ٓايت ١
  ۔ (  ٣١۵، ص ٢(۔ تفسير عياشی، ج ٢

يٍة ِمن اّی ٓاية القُرٓان شاَء ثَُم قاَل َسبْعَ◌ َمرْاٍت يا هللاُّٰ فَلََو َدعا َعلَی الَصخْرَ◌ِة َمن لَم يَسْتَ◌شْفِ◌ بِِہ فاَل ِشفاُء هللاُّٰ َوَمن قََرٔا ِماةَ آ 
  “لَقَلََعھا۔

تفسير فرات ميں نقل ہوا ہے کہ : يقينا قرٓان دوا ہے اور اس ميں تمام درد و الم کے ليے شفا ہے جو شخص قرٓان کے ذريعے 
اسے شفا نہيں عطا کرے گا جو شخص قرٓان کی ٓايات ميں سے سو ٓايتوں کی تالوت شفا نہ حاصل کرسکے تو خداوند متعال 
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کرے اور پھر سات مرتبہ يا هللا کہے اس کے بعد اگر کسی بڑے پتھر پر پڑھے تو يقينا وه اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا۔ 
  يَن ِشکايَةً وفی طب االئمة عن الصادق عليہ السالم : ما اَشْتَ◌کی اَحٌد ِمَن المٔوِمن“ ۔  ٣٢۶

  ١” ( :اال ُعوفی ِمْن تِْلَک ِعلٍَّة ٓايَّةُ ِعلٍّة کانت َوِمْصداُق ذلَک فی اآليِة َحْيُث ) يَقوُل  َوقَطُ َوقاَل باخالِص نيٍَّة َوَمَسَح موضَع الِعلَة
بھی کسی  سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمايا: مومنين ميں سے کسی ايک مومن نے -طب االئمہ ميں امام جعفر صادق 

کو مس کيا اور صحت و عافيت  قسم کی بھی کوئی شکايت نہيں کی اور خلوص نيت کے ساته درد کی جگہ اس ٓايت مبارکہ
صاحبان ايمان کے ليے“نہ حاصل کی ہو خواه وه کسی قسم کا درد رہا ہو وه اسی ٓايت کا مصداق ہے جہاں ارشاد فرماتا ہے: 

  ۔”شفا اور رحمت ہے
قرٓان کے معنی ميں روحوں کے ليے شفا ہے اور اس کے الفاظ ميں اجسام و ابدان کے ليے شفا ہے ٓائہ مولف کہتے ہيں: 

َوفی ( مجمِع ) فی َمْعنٰی اْلتَْرتيَل َعْن ابی بَصير َعن ابی َعْبِد ّهللاٰ عليہ السالم ٰقاَل ھَُو اَن “ ۔  ٣٢٧) کی تفسير ميں۔ ٢(  کريمہ
  صوتََک َوقيَل َحفِظُ الوقوِف َواداء تَتََمکْث فيِہ َوتُحْسِ◌َن بِہِ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١١٠، ص  ۵۴، ص  ٩٢۔ بحار االنوار، ج  ٢٨(۔ طب االئمہ، ص ١
  ۔ ( ۴(۔ سورئہ مزمل، ٓايت ٢

  ١” ( ) الُحروْف 
ہ حضرت نے فرمايا: سے نقل کيا ہے ک -مجمع البيان ميں ترتيل کے معنی ميں ابو بصير سے انہوں نے امام جعفر صادق 

ترتيل سے مراد يہ ہے کہ اس کی قرائت کے وقت ٹھہرو اور اپنی ٓاواز کو اچھی طرح باہر نکالو۔ اور کہا گيا ہے کہ ترتيل 
  يعنی وقف کے مقامات کی رعايت کرنا اور حروف کو بہترين طريقے سے ادا کرنا ہے۔

ِ (ص) ُسئَِل َعن قوِل هللاِّٰ َوفی الّدرالمنثور اخرج العسکری فی المواعظ عن ع“۔  ٣٢٨ قاَل بَيِّنَہُ تَبييناً  لی عليہ السالم انَّ َرسوَل ٰهللاّ
کوابِِہ القُلوَب َوال يَُکن ھُمَّ  هُ ھَزَّ ) الِشعْرِ◌ قِفُوا ِعنْدِ◌ َعجائبِہ َوَحرِّ  ٢” ( احدُکم ٓاخر السوَرِة  َوال تَنْثِ◌رْهُ◌ نَثر الَدقََل َوال تَھُزَّ

سے نقل کيا ہے کہ فرمايا: رسول خدا (ص) سے هللا  -منثور ميں عسکری سے مواعظ ميں حضرت علی سيوطی نے الدر ال
  کے متعلق سوال کيا گيا، کے قول

فرمايا: ٓاشکار کرنے کی طرح مکمل طور پر ٓاشکار کرو اور اسے دقل خرما کی طرح پراگنده نہ کرو بلکہ اس کے عجائب 
ذريعے دل کو حرکت دو اور تمہاری کوشش يہ نہ ہو کہ جتنی جلدی ہو سکے  و غرائب ميں غور وفکر کرو اور ان کے

  سورے کو اختتام کی منزل پر پہنچاؤ۔
ه ھَزَّ الِشْعِر َوال تَ “۔  ٣٢٩ ْنثُرهُ نَْثَر وفی الکافی باسناده عن عبد ّهللاٰ بن سليمان عن صادق عن علی عليہ السالم بَيِّنَہُ تَبييناً َوال تَھُزُّ
ْملِ    ٣” ( ، َولکْن اَفِرُغوا قُلوبَُکْم القاسيةَ َوال يَُکْن ھَمُّ احدُکْم ) ٓاخر السوَرِة  الرَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۶٢، ص  ١٠(۔ تفسير مجمع البيان، ج ١
  ۔ ( ٢٧، ص ۶(۔ الدر المنثور، ج ٢
  ، باب ترتيل القرٓان۔ ( ١، حديث  ۶١۴، ص ٢(۔ الکافی، ج ٣

سے نقل کيا ہے کہ فرمايا: الفاظ کو  -سے اور انہوں نے حضرت علی  - ابن سليمان امام جعفر صادق کافی ميں عبد هللا
واضح طريقے سے ادا کرو اور اشعار کی طرح نہ پڑھو اور رمل (ريت) کی طرح اسے ريخت و پاش (پراگنده) نہ کرو 

سعی و کوشش يہ نہ ہو کہ جتنی جلدی ہوسکے بلکہ قرٓان اس طرح پڑھو کہ تمہارے سخت دل نرم ہوجائيں اور تمہاری 
  سورے کے ٓاخر تک پہنچو۔

َولکَن َوفی اصوِل کافی باسناِدِه َعن َعلَی بن ابی َحمْزَ◌ةَ قاَل: قاَل ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم اِّن القُرٓاَن ال يَقْرء ھَذْرَ◌مةً “۔  ٣٣٠
الَجنَّة فَقِف ِعنْدَ◌ھا ) َواسٔاِل هللاّٰ َعّزوجّل الَجنَّةَ َواذا َمَررْتَ◌ بآيٍَة فيھا ِذکْرُ◌ النار فَقِف يَُرتُِّل تَرْتيالً فَاذا َمَررْتَ◌ بآيٍَة فيھا ِذکْرُ◌ 

ِّٰ ِمَن الناِر  سے نقل کيا  -اصول کافی ميں بطور مسند علی ابن حمزه سے انہوں نے امام جعفر صادق  ١” ( ِعنْدَ◌ھا وتعوذ با
و سرعت سے نہيں پڑھنا چاہيے بلکہ ترتيل اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور جب ايسی ہے کہ حضرت نے فرمايا: قرٓان ک

ٓايت پڑھو جس ميں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہو تو رک جاؤ اور خدائے بزرگ و برتر سے جنت طلب کرو اور اگر 
  ہنم سے پناه طلب کرو۔جب ايسی ٓايت پڑھو جس ميں ٓاتش جہنم کا ذکر ہو تو توقف کرو اور هللا سے ٓاتِش ج
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خداوند متعال نے قرٓان مجيد کو شفا قرار ديا ہے، شفا مرض اور مرض کی حالت کے ليے ہے، ٓائہ کريمہ اس بات کی دليل 
ہے کہ قلوب کے مختلف حاالت ہوا کرتے ہيں۔ اور ان کی بہ نسبت قرٓان ان کے امراض کے ليے شفا بخش دوا ہے۔ انسان 

صحت و سالمتی اور جسمانی و روحی استقامت کا حامل ہے جب تک اس کی جسمانی اور خلقت اصلی کے لحاظ سے 
  روحی صحت و سالمتی مختل نہ ہو اور اگر روحی خلل واقع ہو تو روحی امراض عارض ہوئے لٰہذا اس کا روحی عالج

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶١٧، ص ٢(۔ الکافی، ج ١

  ہو تو جسمانی امراض درپيش ہوئے لٰہذا اس کا جسمانی عالج ضروری ہے۔ضروری ہے اسی طرح جسمانی خلل 
مختلف امراض کے عالج لے ليے خواه وه جسمانی ہوں يا روحی، قرٓانی ٓايات اور سوروں ميں بہت سے خواص ذکر ہوئے 

مصادر جيسے  ہيں کہ اس مختصر کتاب ميں اس کے ذکر کرنے کی گنجائش نہيں ہے، قارئين کرام س کے متعلق منابع و
  بحار االنوار وغيره کی طرف رجوع کريں۔

مولف کہتے ہيں: جس طرح عظيم الشان قرٓان مجيد مختلف جسمانی و روحی امراض کے ليے شفا بخش ہے اسی طرح قائم 
ٓال محمد مہدی موعود عجل هللا تعالٰی فرجہ کا مقدس وجود بھی دشوار عالج والے امراض کے ليے شفا بخش ہے بلکہ 

  انی اور روحی العالج امراض کے ليے بھی۔ تبرکاً ہم چند مورد کی طرف اشاره کرتے ہيں۔جسم
۔ محدث نوری طبرسی رحمة هللا عليہ کتاب نجم الثاقب ميں تحرير کرتے ہيں ٓاغا محمد مہدی شيرازی تاجر تھے جو بند ١

ں مبتال ہوئے کہ جس کے نتيجے ميں قوت کلومين چين کے ممالک ميں پيدا ہوئے وہيں پرورش پائی وه ايسے شديد مرض مي
گويائی و سماعت جاتی رہی تقريباً تين سال تک اسی حالت ميں باقی رہے پھر شفا حاصل کرنے کی غرض سے ائمٔہ عراق 

ئه ميں کاظمين وارد ہوئے اور وہاں اپنے رشتہ داروں ميں سے  ١٣٩٩کی زيارتوں کے ليے جاتے ہيں اور جمادی االولٰی 
جر کے گھر قيام پذير ہوئے وہاں بيس دن سکونت اختيار کی پھر ان کی سواری سامره کی طرف حرکت کے کسی ايک تا

وقت چلی، اس کے رشتہ داروں نے اسے سواری پر سوار کيا اور اہل قافلہ جو اہل بغداد اور اہل کربال تھے ان کے ہمراه کيا
ے عاجزی کی بنا پر سامره کے مجاورين کو ايک خط اور گونگے ہونے کی وجہ اور پنے مقاصد و حوائج کے اظہار س

هء سرداب مقدس کی زيارت  ١٢٩٩جمادی الثانيہ بروز جمعہ  ١٠تحرير کيا تاکہ وه ان کی مدد کريں، وہاں پہنچنے کے بعد 
 سے مشرف ہوئے خّدام اور موثق افراد کا ايک گروه ان کے ليے زيارت پڑه رہا تھا يہاں تک کہ سرداب کے چبوترے پر

گئے اور کنويں کے اوپر کچه دير تک گريہ و زاری کرتے ہيں اور جملہ حاضرين و ناظرين سے اپنے ليے دعا اور شفا کی
التماس کرتے ہيں گريہ وزاری بے قراری اور انابہ و توبہ کے بعد ان کی زبان حضرت کی طرف سے کھل گئی اور صاف 

اور سنيچر کے دن ان کے دوستوں نے انہيں جناب ٓايت هللا  صاف تيزی کے ساته فصيح عربی ميں گفتگو کر رہے تھے
سرکار مرزا محمد حسين شيرازی عليہ الرحمہ و الرضوان کی مجلس درس ميں حاضر کيا اور ان کے سامنے تبرکاً مکمل 

ايسا  صحت و حسن قرائت کے ساته سورئہ الحمد کی تالوت کی تاکہ تمام حاضرين کو مکمل طور پر يقين ہو جائے چنانچہ
ہی ہوا اور وه دن بڑی مسرت اور خوشی کا رہا شب يکشنبہ ، دوشنبہ صحن مبارک ميں چراغانی ہوئی۔ اس واقعہ کے 

سلسلے ميں بہت سی نظميں عرب و عجم کے شعرا نے نظم کيں کہ ان ) ميں سے بعض رسالة جنت الماوٰی ميں موجود ہے۔ 
 )١  
کا واقعہ مشہور ہے وه حضرت کو پہچان ليتے ہيں اور اپنی بائيں طرف کے ۔ اسماعيل ہرقلی کی غيبت کبرٰی ميں مالقات ٢

کی برکت سے شفا حاصل کرتے ہيں کہ جس کے عالج سے تمام جّراح اور ڈاکٹر مايوس  -ران کے زخم سے امام زمانہ 
ل کيا ہے۔ تھے اس کی مفصل داستان کتاب نجم الثاقب ميں ہے کہ مولف حقير نے بہت ہی خالصہ کے طور پر يوں نق

اسماعيل ہرقلی کی بائيں ران ميں کوئی چيز پيدا ہوتی ہے جس کو توثہ کی بيماری کہتے ہيں جو بہت زياده درد اور تکليف 
ده تھی تمام ڈاکٹروں اور جراحوں کے پاس گئے نتيجتاً يہی کہا کہ اس کا ٓاپريشن کے عالوه کوئی چارٔه کار نہيں ہے اور وه 

  رناک ہے۔ٓاپريشن بھی سو فيصد خط
اسماعيل مايوس ہوکر حلہ ٓائے اور سيد جليل القدر علی ابن طاوس کی خدمت ميں حاضر ہوکر يہ شکايت کی اور وه ان کے 
ساته بغداد گئے اور سيد جليل القدر نے بغداد کے ڈاکٹروں کو باليا اور سب نے وہی تشخيص دی اور وه لوگ ان کے عالج 

  ابن طاوس سے سے مايوس ہوجاتے ہيں، اسماعيل سيد
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ (  ٨٢، حکايت  ۶٢٠(۔ نجم الثاقب، ١

عرض کرتے ہيں کہ اب جب ميں بغداد تک ٓاہی گيا ہوں تو کيا بہتر ہے کہ زيارات عسکريين عليہما السالم سے مشرف ہو 
کے ليے بيان کيے پھر وه سامره کی لوں اور پھر گھر واپس جاؤں، سيد جليل القدر نے بھی شرعی وظائف نماز وغيره ان 

طرف روانہ ہوجاتے ہيں جب وه سامرا پہنچتے ہيں تو پہلے حرم مبارک عسکريين عليہما السالم ميں داخل ہوکر زيارت 
کرتے ہيں پھر سرداب مقدس کی زيارت سے مشرف ہوتے ہيں اور هللا تعالٰی سے فرياد و استغاثہ کر کے حضرت حّجت 

ع قرار ديتے ہيں اس رات کچه دير تک وہاں قيام کرتے ہيں جمعرات کے دن تک وہيں رہتے ہيں اور کو شفي -صاحب االمر 
اس دن دجلہ ميں جاکر غسل کرکے پاکيزه لباس پہن کر اپنے ہمراه جو لوٹا رکھے ہوئے تھے اسے بھر کر زيارت کے ليے 

ديکھتے ہيں کہ چار افراد اپنی سواری پر حصار  واپس ٓاتے ہيں يہاں تک کہ شہر سامرا کے حصار ميں پہنچتے ہيں تو کيا
سے باہر ٓائے دو شخص ان ميں جوان اور ايک شخص نقاب دار ضعيف العمر اور ايک دوسرے شخص بہت زياده بہترين 

  لباس صاحب فرجيہ (اس زمانے کا مخصوص شان دار لباس) پہنے ہوئے تھے۔
وه راستے کے داہنی طرف ليے کھڑے تھے اور وه دونوں جوان  ضعيف العمر نقا ب دار شخص کے ہاته ميں نيزه تھا جسے

بائيں طرف اور صاحب فرجيہ درمياِن راه کھڑے تھے مجھے سالم کيا ميں نے سالم کا جواب ديا صاحب فرجيہ نے کہا: کل 
يں کس چيز سے تم اپنے اہل و عيال کے پا س چلے جاؤ گے؟ ميں نے عرض کيا: ہاں، فرمايا: ٓاگے ٓاؤ تاکہ ميں ديکھوں تمہ

تکليف ہو رہی ہے جب اس کے پاس گيا تو وه صاحب فرجيہ اپنی سواری سے جھکے اور ميرے شانے کو پکڑ کر اپنا ہاته 
ميرے زخم پر رکھا اور دبا کر نچوڑ ديا پھر اپنے گھوڑے پر بيٹھے پھر اس شخص نے کہا: اے اسماعيل! تم نے چھٹکارا 

سب کے ليے فالح و نجات ہے، اس کے بعد اس ضعيف العمر نے کہا کہ يہ بزرگوار ہستی پاليا ، ميں نے کہا: انشاء هللا ہم 
ہيں پھر ميں ان کے پاس گيا اور ان کے پائے مبارک کا بوسہ ديا اور انہوں نے اپنے گھوڑے کو  -تمہارے امام زمانہ 

  حرکت دی۔
ان کے مبارک ظہور ميں تعجيل ) فرمائے اور ہميں اور تمام مومنين کو وانفََعنَا ّهللاٰ وجميع المٔومنين بوجوده نفعاً تاماً؛هللا تعالٰی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ١ان کے وجود ذی جود سے مکمل نفع پہنچائے۔ ( 

  ، حکايت سوم۔ ( ۴١١(۔ گزشتہ حوالہ، ص ١

  

  ۔ مخالفين کا انحطاط  ١۴
١۴  ً ةُ القائِم عليہ السالم ۔َوالقُرٓان ال يَزيُد الظالميَن اال َخساراً َوظُغيانا   َوُکفراً َوکذلَِک الُحجَّ

تمام انسانوں کے ليے سرمائہ ہدايت ہيں۔ ليکن اگر کوئی شخص ان سے روگردانی اختيار کرے اور  -قرٓان اور امام زمانہ 
  ہدايت کا طالب نہ ہو تو وه کفر وسرکشی اور شديد خسارے ميں مبتال ہوگا۔

  ١(  ٰی: قاَل هللاّٰ تَباَرک َو تَعال
خدائے تبارک و تعالٰی نے فرمايا: اور ہم قرٓان ميں وه سب کچه نازل کر رہے ہيں جو صاحباِن ايمان کے ليے شفا اوررحمت 

  ہے اور ظالمين کے ليے خساره ميں اضافہ کے عالوه کچه نہ ہوگا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٢(  :قاَل ّهللاٰ تعالیٰ 

  ۔ ( ٨٢يت (۔ سورئہ بنی اسرائيل ، آ ١
  ۔ ( ١٠(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ٢

هللا تعالٰی نے فرمايا: بے شک يہ قرٓان اس راستہ کی ہدايت کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے اور ان صاحبان ايمان کو بشارت ديتا
ليے ہم ہے جو نيک اعمال بجا التے ہيں کہ ان کے ليے بہت بڑا اجر ہے اور جو لوگ ٓاخرت پر ايمان نہيں رکھتے ان کے 

هللا تعالٰی نے فرمايا: وہی وه خدا ہے جس نے تم کو زمين ميں اگلوں ١(  :نے ايک دردناک عذاب مہيا کر رکھا ہے۔ قاَل تعالیٰ 
کو جانشين بنايا ہے اب جو کفر کرے گا وه اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا اور کفر پروردگار کی نظر ميں کافروں کے ليے 

اور جو خدا کو چھوڑ کر  ٢(  :کے کسی شے ميں اضافہ نہيں کرسکتا ہے۔ ) قولہ تعالیٰ سوائے غضب اٰلہی اور خساره 
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شيطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنائے گا وه کھلے ہوئے خساره ميں رہے گا۔ (کيوں کہ اپنی عمر کا سرمايہ ضايع کرديتا 
  ہے اور اس سے بغير فائده کے باقی ره جاتا ہے)۔

ہ ميں قرٓان کو پڑه کر سناؤں اب اس کے بعد جو ہدايت حاصل کرلے گا وه اپنے فائدے کے ليے اور يہ ک ٣(  :قولہ تعالیٰ 
کرے گا اور جو بہک جائے گا اس سے کہہ ديجيے کہ ميں تو صرف ڈرانے واالہوں۔ مذکوره ٓايات کے عالوه بہت سی 

قرٓانی ٓايات اس کے باوجود کہ وه ہر انسانی دوسری ٓايتيں قرٓان مجيد ميں موجود ہيں جو اس بات کی نشان دہی کرتی ہيں کہ 
  فرد کے ليے ہدايت گر اور ره گشا ہيں ليکن ان

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٩(۔ سورئہ فاطر، ٓايت ١
  ۔ ( ١١٩(۔ سورئہ نساء، آيت ٢
  ۔ ( ٩٢(۔ سورئہ نمل، ٓايت ٣

دريائے کفر و شرک ميں غوطہ زن رہے انہيں سوائے لوگوں کی بہ نسبت کہ جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم و ستم کيا اور 
خسارے اور نقصان ميں اضافہ ہونے کے کچه اور حاصل نہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت حّجت قائم ٓال محمد کے متعلق جب هللا

 تعالٰی کی مشيت و اراده ہوگا تو وه قيام کريں گے اور اس تاريک کائنات کو نور ہدايت اور اپنے جمال انور سے منور
فرمائيں گے اس وقت لوگ دو حالت سے خارج نہيں ہوں گے يا وه ان کے مطيع و فرماں بردار ہوں گے يا مخالف ان کے 
  احکام کے اطاعت گزاروں کو رحمت و نعمت اور ان کی مخالفت اور دشمنی کرنے والوں کو ذلت و عذاب حاصل ہوگا۔

َرِة َعن ابی َجعْفَ◌ر عليہ السالم قاَل قُلُت لَہُ صالٌح ِمَن الصالِحيَن َسماهَ لِی وفی َغيْبَ◌ِتِ◌ النُعمانی : باسْناِدِه َعن َزرا“۔  ٣٣١
 بسيَرتِِہ قُلُت اُريُد القائِم عليہ السالم فَقاَل اِسُمہُ اسمی قُلُت ٔايِسيُر ه بَسيرِة ُمحّمد (ص) قال : ھَيھاَت ھَيھاَت يا ُزراَرةُ ما يَسيرُ 

ُسوَل ّهللاٰ (ص) ساَر فی اُمتِہ باللّيِن کاَن يَتَالَُف الناَس َوالقائُِم عليہ السالم يَسيُر بالقَتِل بِذَک اُِمَر فی ) ُجِعلْتُ◌ فَداَک لَِم قاَل اِن رَ 
غيبت نعمانی ميں بطور مسند زراره سے انہوں  ١” ( الِکتاِب الذی َمَعہُ اَن يَسيَر بالْقَ◌تْلِ◌ َوال يَستَتيَب اََحداً َويْلٌ◌ لِمن ناواهُ 

سے روايت کی ہے کہ ان کا بيان ہے: ايک مرتبہ ميں نے حضرت سے عرض کيا: صالحين ميں سے  -امام محمد باقر نے 
کے حاالت سے باخبر ہونا  -ايک صالح شخص نے اس کا نام مجھے بتايا مجه سے خواہش ظاہر کی: (ميں حضرت قائم 

رض کيا: کيا اُن حضرت کی سيرت بھی حضرت محمد چاہتا ہوں) حضرت نے فرمايا: اس کا نام ميرا نام ہوگا ميں نے ع
  نے فرمايا: نہيں، افسوس ، افسوس بہت دور کی بات ہے اے زراره! وه -(ص) کی سيرت ہوگی؟ امام محمد باقر 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ٣٠٣(  ، ص٣، ج - ۔ معجم احاديث االمام المہدی  ٣۵٣، ص  ۵٢۔ بحار االنوار، ج  ٢٣١(۔ غيبت نعمانی، ص ١

ٓانحضرت (ص) کی سيرت پر عمل نہ کريں گے۔ ميں نے عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان يہ کيوں؟ ٓاپ نے فرمايا: اس ليے کہ 
تو شمشير کے  -حضرت رسول خدا (ص) نے اپنی امت کے ساته نرمی اور تاليف قلوب کا سلوک کيا ، ليکن حضرت حّجت 

ب ہے اس ميں ان کو اسی طرح حکم ديا گيا ہے اور کسی شخص سے اس ساته سلوک کريں گے کيوں ان کے پاس جو کتا
  کی توبہ قبول نہيں کريں گے ويل اور ٓاتش جہنم ہے اس شخص کے ليے جو اِن سے نزاع اور دشمنی کرے۔

وم فََوَجدتُہُ ِمفکِّراً ينُکُث فی االرض َوفيِہ باسْناِدِه َعِن االَصبََغ بن نُباتہ قاَل اَتَيُت اَمير المٔومنين َعليّاً عليہ السالم ذاَت يَ “۔  ٣٣٢
ِ ما َرِغْبُت فيھا َوال  فی الدنيا ساَعةً قَطُ فقُْلُت يا اميَر المٔومنين مالی اَراک ِمفَکراً تنُکُث فی االرض ٔاَرغبةً ِمنَک فيھا فَقاَل ال َوّهللاٰ

ن ُولدی ھَُو المھدی الذی يَمال ھا قسطا َوَعدالً کما ُملئت ظُلماً َولکنَّ فِکری فی َمولُوٍد يَُکوُن ِمن ظَھری ( ِمن ظھر الحادی َعشَر م
الَغيَبةُ فقاَل سبُت ِمَن َوَجوراً لَہُ َحيرةٌ َو َغيبَةٌ يَِضُل فيھما اَقواٌم َويَھتدی فيھما اَخُروَن فَقُْلُت يا امير المٔومنين فکم تکوُن الحيَرةُ وَ 

ِة  الدَّھِر فقُلُت اِنَّ ھذا لکايٌِن فَقالَ  نَعُم کما اَنَّہ مخلوٌق قُلُت اُدرُک ذلُک الَزماِن قاَل اَنی لََک يا اَصبُغ بھذا االمر أولئَک خياُر ھذه االمَّ
  ١” (  مَع ابراِر ھذِه الِعترِة فقُلُت ) ماذا يَکوُن بَعَد َذلک قاَل ثَُم يفعُل ّهللاٰ مايشآء فَاِنَّ لہُ ارادٍت َوغاياٍت َونَھاياتٍ 

ميں بطور مسند اصبغ ابن نباتہ نے روايت نقل کی ہے کہ ان کا بيان ہے: ايک دن ميں حضرت امير المومنين علی  اسی کتاب
کی خدمت ميں حاضر ہوا تو ديکھا کہ ٓاپ کچه متفکر معلوم ہوتے ہيں اور زمين کريد رہے ہيں ميں نے عرض کيا: يا امير  -

  فکر! ٓاج کيا بات ہے ميں ٓاپ کو قدرے مت-المومنين 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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۔ ( غيبت شيخ طوسی، ص  ٢٠٩۔ االختصاص، ص  ٢٨٩، ص ٢۔ کمال الدين، ج  ٣٣٨، ص ١۔ کافی، ج  ۶١(۔ غيبت نعمانی، ص ١
  ۔  ١۶۵

نہيں، خدا کی قسم ! نہ محسوس کر رہا ہوں اور ٓاپ زمين کريد رہے ہيں کيا ٓاپ کو اس زمين کی خواہش ہے؟ تو فرمايا: 
مجھے اس زمين کی خواہش ہے اور نہ کبھی کسی دن مجھے دنيا کی خواہش رہی ہے بلکہ ميں تو بيٹھا ہوا اس مولود کے 

متعلق غور وفکر کر رہا ہوں جو ميری نسل (گيارہويں پشت ميں) سے ہوگا، جو اِس زمين کو عدل و انصاف سے اس طرح 
تم سے بھری ہوئی ہوگی مگر اس کے ليے غيبت و حيرت کا زمانہ بھی ہوگا جس ميں کچه بھر دے گا جس طرح يہ ظلم و س

قوميں گمراه ہوجائيں گی اور کچه لوگ ہدايت پر قائم رہيں گے۔ تو ميں نے عرض کيا:کتنی مدت تک غيبت و حيرت کا زمانہ
  ! کيا واقعاً ايسا ہونے واال ہے؟-ہوگا؟ فرمايا: ايک عرصے تک ايسا رہے گا ميں نے عرض کيا:يا امير المومنين 

فرمايا: ہاں وه اسی ليے خلق کيے گئے ہيں۔ ميں نے عرض کيا: کيا ميں بھی اس زمانے ميں رہوں گا؟ فرمايا: اے اصبغ ! 
تمہيں کہاں وه زمانہ نصيب ہوگا (يعنی تم کہاں اور وه زمانہ کہاں) وه لوگ اس امت کے بہترين افراد ، ابرار اور سب سے 

نيک لوگ اس عترت (عترت پيغمبر اکرم (ص)) کے ہيں۔ پھر ميں نے عرض کيا: اس کے بعد کيا ہوگا؟ فرمايا: پھر هللا زياده
  تعالٰی جو چاہے گا کرے گا اس ليے کہ ارادے اور مقاصد اسی کے ہيں اور انتہا تک پہنچانا اسی کا کام ہے۔

َعْن ابی عبدهللا عليہ السالم قاَل اذا تََمن ْیٰ اََحُدُکم القائَِم عليہ السالم  َوفی َروضہ الکافی باسناده َعن ُمعاويِة بن عمارٍ “۔  ٣٣٣
  ١” ( فَلْيَ◌تََمنُّہُ فی عافيٍَة فاّن هللاّٰ بَعَث ُمَحَمداً َرحَمةً َويبَعُث القائُِم ) نِقْمَ◌ةً ای َعلَی الکافِرين 

سے نقل کی ہے کہ حضرت نے  -نے امام جعفر صادق روضٔہ کافی ميں بطور مسند ايک حديث معاويہ ابن عمار سے انہون
(کے ديدار)کی تمنا ہو تو خدا سے عافيت کے طلب گار رہو (کہو: ) کيوں کہ هللا تعالٰی -فرمايا: جب کبھی تمہيں حضرت قائم 

  کو -نے محمد (ص) کو رحمت کے ساته مبعوث کيا اور قائم 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٠۶، حديث  ٢٣٣(۔ روضة الکافی، ص ١

  عذاب کے ساته مبعوث کرے گا (کيوں کہ انہيں ہر مجرم سے انتقام لينا ہے)۔
َن َعلَی َوفيہ باسناده َعْن سالم بن المستنيِر قاَل َسِمَعْت ابا َجعفَر عليہ السالم يُحّدُث اذا قاَم القائُِم عليہ السالم َعَرَض االيما“۔  ٣٣۴

ِة َويُشدُّ َعلَی َوَسِطِہ الھَمْياَن وَ ُکلِّ ناِصٍب فان َدَخَل في يُخْرُ◌ُجھُم ِہ بَِحقيقٍة وااّلَضَرَب ُعنقَہُ اَو يُودی الِجزيَةَ َکما يُوديھا اليوِم اھِل الِذمَّ
  ) ”١ِمن االمْصاِر اِلی الّسواِد )

محمد باقر کو فرماتے ہوئے روضٔہ کافی ميں بطور مسند سالم ابن مستنير سے نقل ہوا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام 
قيام کريں گے تو ہر ناصبی (دشمنان اہل بيت عصمت و طہارت) کے ليے ايمان پيش کريں گے اگر  -سنا ہے: جب قائم 

) کيا (تو بہتر ہے) اور اگر ايمان قبول نہيں کيا تو اس کی گردن اڑا ديں گے يا وه جزيہ Texحقيقت ميں ايمان قبول دے گا (
ے اہل ذمہ جزيہ ادا کرتے ہيں اور ہميانی (پيسوں کی تھيلی) ان کی گردن ميں بانده کر شہروں سے باہر جس طرح ٓاج کل ک

  نکاليں گے۔
بعض روايت ميں نقل ہوا ہے کہ جزيہ بھی ختم ہوجائے گا اور شايد يہ حديث حضرت کے ابتدائی زمانے سے مربوط ہو 

مان کے عالوه کوئی دوسری چيز قابل قبول نہ ہوگی (يعنی يا ايمان ورنہ روايات کا ظاہری مطلب يہ ہے کہ ان لوگوں سے اي
  يا قتل)۔ جيسا کہ روضٔہ کافی کے حاشيے ميں صاحب مرٔاة العقول (عالمہ مجلسي) نے بھی ذکر کيا ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٨٨، حديث  ٢٢٧(۔ روضة الکافی، ص ١

  

  ۔ نجات  ١۵
  لِيُْخِرَجھُْم ِمَن الظُلماِت اِلَی النورُ  القرٓاُن انَزلَہُ ٰهللاّ 

  َوالقائم عليہ السالم يُظِھُرهُ هللاّٰ لِيُخْرِ◌َجھُم ِمَن الظُلماِت اِلَی النور ظاِہراً َوباِطناً
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  خداوند متعال نے قرٓان صامت اور قرٓان ناطق کو، انسان کو تمام ظلمتوں سے نجات عطا کرنے کے ليے بھيجا ہے۔
ٌف ) رَ >ہَُو الَِّذی  ُل َعلَی َعبْدِ◌ِه آيَاٍت بَيِّنَاٍت لِيُخْرِ◌َجُکم ِمن الظُّلَُماِت إِلَی النُّوِر َوإِنَّ هللاَ بُِکم لََرٔوُ   ١ِحيٌم > ( يُنَزِّ

وہی وه ہے جو اپنے بندے پر کھلی ہوئی نشانياں نازل کرتا ہے تاکہ تمہيں تاريکيوں سے نور کی طرف نکال کر لے ٓائے 
وُح ااْلَِٔميُن اور هللا تمہ # َعلَی ارے حال پر يقينا مہربان اور رحم کرنے واال ہے۔ >َوإِنَّہُ لَتَنْزِ◌يُل َربِّ الْعَ◌الَِميَن # نََزَل بِِہ الرُّ

 ہے اسے) اور يہ قرٓان رب العالمين کی طرف سے نازل ہونے واال٢قَلْبِ◌َک لِتَُکوَن ِمن الْمُ◌نِذِريَن #) بِلَِساٍن َعَربِیٍّ ُمبِيٍن > ( 
  جبرئيل امين لے کر نازل ہوئے ہيں يہ ٓاپ کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ ٓاپ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٩(۔ سورئہ حديد، ٓايت ١
  ۔ (  ١٩۵۔  ١٩٢(۔ سورئہ شعراء، ٓايت ٢

قًا لَِما َمَعُکم ِمن قَبْلِ◌ ٔاَن نَطْمِ◌َس ُوُجوہًا لوگوں کو عذاب اٰلہی سے ڈرائيں۔ >يَأاَيُّہَا الَِّذيَن ٔاُوتُوا الْکِ◌تَاَب آِمنُوا بِمَ  لْنَ◌ا ُمَصدِّ ا نَزَّ
ہَا َعلَی ٔاَدْبَ◌اِرہَا ٔاَو نَلْعَ◌نَہُم َکَما لََعنَّا ٔاَصْحَ◌اَب السَّبْتِ◌ َوکَ  ہَا ) َعلَی ٔاَدْبَ◌اِرہَا فَنَُردَّ   ١اَن ٔاَمْرُ◌ هللاِ َمفْعُ◌واًل > ( فَنَُردَّ

ريت) دی گئی ہے ہمارے نازل کيے ہوئے قرٓان پر ايمان لے ٓاؤ جو تمہاری کتابوں کی تصديق اے وه لوگ جنہيں کتاب (تو
کرنے واال ہے قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر پشت کی طرف پھير ديں (يعنی ان کی توجہ ہدايت سے پھير 

مشغول رہتے تھے) پر لعنت کی ہے  ديں) يا ان پر لعنت کريں جس طرح ہم نے اصحاِب سبت (جو مچھلی کے شکار ميں
  اور هللا کا حکم بہرحال نافذ ہے۔

اگر صاحبان توريت خدا کی طرف سے نازل شده قرٓان پر ايمان التے تو راِه ہدايت ان کے ليے کھل جاتی اور انہيں ظلمت 
والوں) نے مکر و  سے نور کی طرف لے جاتی اور وه لعنت اٰلہی ميں بھی مبتال نہ ہوتے جس طرح اصحاب سبت (سنيچر

  حيلہ کرکے حکم خدا سے سرکشی کی اور لعنت خداوندی ميں گرفتار ہوئے۔
هللا تبارک و تعالٰی نے پيغمبر اکرم (ص) کو زمانے کے ايک مخصوص وقت کے ليے مبعوث فرمايا کہ جب تمام دنيا ميں 

ں کے معبود بنے ہوئے تھے، موال امير ہرج و مرج کفر و شرک و نفاق ہر جگہ سايہ فگن تھا اور لکڑی پتھر اکثر لوگو
نے بعثت کے بعض واقعات کو نہج البالغہ ميں بيان فرمايا ہے جو اس تاريک دور کی عکاسی کرتا ہے ہم اسے  -المومنين 

استھوتُھُم االھواُء بَعثَہُ َوالناُْس َضالٌل فی َحيرٍة َوخابطُوَن فی فِتْنَ◌ٍة قَد  -سالم ّهللاٰ عليہ  -قال “۔  ٣٣۵يہاں بيان کرتے ہيں۔ 
  َواستزلَّتُْھم الِکْبرياء َواْستََخفتھُْم الجاِھليةُ الُجھاَلء ، َحيارٰی فی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٧(۔ سورئہ نساء، آيت ١

طَّريقِة َوَدعا ) اِلی الحکمِة َوالموِعَظِة ِزلزاٍل ِمَن االمِر َوباَلٍء ِمَن الَجھِل فَبالَغ َصلّی هللاّٰ عليہ وٓالہ فی النَّصيَحِة َوَمضی َعلَی ال
  ١” ( الَحَسنَِة 

هللا تعالٰی نے پيغمبر اسالم (ص) کو اس وقت بھيجا جب لوگ گمراہی ميں متحير تھے اور فتنوں ميں ہاته پاؤں مار رہے تھے۔
حاالت اور جہالت کی بالؤں ميں  خواہشات نے انہيں بہکا ديا تھا اور غرور نے ذليل و خوار بنا ديا تھا اور وه غير يقينی

حيران و سرگرداں تھے۔ ٓاپ نے نصيحت کا حق ادا کرديا، سيدھے راستے پر چلے اور لوگوں کو حکمت اور موعظٔہ حسنہ 
  کی طرف دعوت دی۔

بعض افراد جوان لڑکيوں کو زنده درگور کرتے تھے، بعض اپنی ماں بہن کے ساته زنا اور بدکاريوں ميں مشغول تھے بعض
صحراؤں اور جزيروں ميں درندوں کی طرح خوں ريزی ميں مصروف تھے اور حيوانات کے ساته زندگی گزار رہے تھے 
ايسے موقع پر خداوند متعال نے حضرت محمد مصطفی (ص) کو اپنی طرف انسان کو دعوت دينے کے ليے مامور فرمايا، 

رينہ بليغ سعی و کوشش انجام دی اور بشر کی نجات پھر رسول خدا (ص) نے لوگوں کو وعظ و نصيحت کرنے ميں اپنی دي
کے ليے اقدام کيا انہيں حکمتوں اور اچھی نصيحتوں کی طرف دعوت دی اور ابھی زياده مدت نہيں گزری تھی کہ اس منجِی 

ست عالِم بشريت کے دستوراِت عاليہ اور نورانی قوانين نے عرب کے مشرکين و مستکبرين کو فرماں بردار اور توحيد پر
بناديا نيز ان تمام خدا کی معرفت نہ رکھنے والوں اور ٓاتش کے قائلين، غارنشين قبيلے والوں اور يورپ کے وحشيوں کو 
حيوانات کے ساته زندگی بسر کرنے سے نجات دالئی ان کی عورتوں کی گردنوں سے اسيری کی زنجير نکالی، يہ نيک 
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بالخصوص حضرت بقية هللا االعظم عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کہ  سيرت تمام انبياء و اوصياء ميں جاری و ساری ہے
جنہيں هللا تعالٰی نے ذخيره قرار ديا اور جس زمانہ ميں ظلم و جور فتنہ و فساد تمام دنيا پر چھا جائے گا لوگ جہالت و 

  ضاللت کی وادی ميں حيران و سرگرداں غوطہ زن ہوں گے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٩ج البالغہ، خطبہ (۔ نہ١

  جس طرح ايک ڈوبنے واال اپنی نجات کے ليے ہاته پاؤں چال کر ہر ممکنہ وسائل اختيار کرتا ہے ان سے متمسک ہوگا۔
اس مقام پر بديہی طور پر لوگوں کو ايک عالمی مصلح اور منجی کی ضرورت پيدا ہوتی ہے اور تمام قلوب پروردگار رب 

وکر دست نياز هللا تبارک و تعالٰی کی طرف پھيال کر ظہور کی درخواست کر رہے ہوں گے اور العالمين کی طرف متوجہ ہ
کہ جس کے انتظار ميں  - جب مشيت و اراده اٰلہی ہوگا تو حضرت کے ظہور کی اجازت ملے گی اور مہدی فاطمہ اطہر 

و انصاف سے بھر ديں گے جس طرح  کائنات خون جگر پی رہی ہے اور گريہ کناں ہے تشريف الئيں گے اور دنيا کو عدل
  وه ظلم وستم سے بھر چکی ہوگی۔

وفی کمال الّدين للصدوق عليہ الرحمة باسناده َعْن َعْبِد اْلَعظی دی َعلَی ْبِن ُمْحّمٍد عليہ السالم فَلَّما بَصربی “ ۔  ٢٣۶ِم ْبِن َعْبد ّهللاٰ 
عْرِ◌َض َعلَيْکَ◌ َمرحبابَِک يا ابَاالقاِسم انْتَ◌ َوليّنا َحقّاً قاَل: فَقُْلُت لَہُ يا بَن قاَل لی : ی قاَل َدخلُت َعلَی سی الْحَ◌َسن اُريُد اَن اَ 

 : اِنی دينی اقوُل اَِن هللاّٰ َرسول ّهللاٰ اِنی فاّن کاَن مرضياً ثَبَُّت َعلَيْہِ◌ َحّت ٰی الْقَ◌ِی هللاّٰ َعّزَوجّل فَقاَل : ھاِت يا ابَا القاِسْم ، فَقُْلتُ 
َوال َعَرٍض عال ٰی واحٌد، ليَس َکِمثْلِ◌ِه َشیٌء خاِرٌج َعِن الَحدَّيْنِ◌ حدَّ االبْطاِل َوحّد التَشبيِہ ، َوانہُ ليَس بِِجْسٍم َوال صورٍة تبارک َوت

ثُہُ َوان و ال َجوہٍَر ، بَْل ھَُو ُمَجِسُم االْجساِم َوُمَصّوَر الُصَوِر ، َوخالُِق االعراِض َوالَجواِہِر ، َوَربُّ ُکِل شیء َوم الُِکہُ َوجاِعلُہُ َوُمَحدِّ
 فَال شريَعة بَعَدھا الی يَوَم ُمَحَمًد (ص) َعبْدُ◌هُ َو َرسولہُ خاتُِم النَبييَن فال نَبیَّ بَعْدَ◌هُ اِلَی يَِوم الق ٰيَمة ، َوان َشريعتہُ خاتَِمةُ الشرايِعِ 

  القِياَمةَ 
االماَم َوالَخليفَةَ َوَولَی االمْيِر الُمٔومنين َعلی بن الُحسيَِن ، ثَُم ُمَحَمِد بْنِ◌ َعلٍَی ، ثَُم َجعْفَ◌ِر  ْبُن ابی طالٍِب ، ثُّم الَحَسِن ثُّم َواقول : اَنَّ 

َل عليہ ْتَ◌ يا َموالَی فقابْنِ◌ ُمَحَمٍد ، ثَُم ُموَسی بْنِ◌ َجعْفَ◌ٍر الُحسيِن ، ثُّم َعلی ثَُم َعلِی بْنِ◌ ُموس ٰی ، ثَُم ُمَحَمِد بْنِ◌ َعلٍَی ، ثَُم اَن
: النّہُ ال يُرٰی ) السالم : َوَمن بَعْدی الَحَسَن ابنی فَکيْفَ◌ لِلْناِس بالْخَ◌لَِف ِمن بَعْدِ◌ِه ؟ قاَل: فَقُلْتُ◌ َوَکيْفَ◌ ذاَک يا َموالَی ؟ قالَ 

  ١” ( ئَت َجوراً َوظُلْمَ◌اً َشخْصُ◌هُ َوال يَِحلُّ ِذکْرُ◌هُ بِاسِمِہ َحت ٰی يَخْرُ◌ُج فَيَماْلَء االرْضَ◌ قِسْطاً َو عَدالً َک ٰما ُملِ 
کمال الدين ميں شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته حضرت عبد العظيم ابن عبد هللا الحسنی سے روايت کی ہے 

کی خدمت ميں شرف ياب ہوا تو ان کی چشم مبارک ميرے اوپر پڑی تو  -کہ ان کا بيان ہے : ميں حضرت امام علی نقی 
ٓامديد اے ابو القاسم! تم يقينا ميرے حقيقی دوست ہو : ميں نے عرض کيا: اے فرزند رسول (ص)! ميں  فرمايا: مرحبا خوش

چاہتا ہوں کہ اپنا دين ٓاپ کے سامنے پيش کروں اگر ٓاپ راضی و خوشنود ہوں تو اس پر ثابت قدم رہوں يہاں تک کہ خدائے 
کہو، تو ميں نے عرض کيا: ميں کہتا ہوں کہ خداوند متعال متعال سے مالقات کروں ، حضرت نے فرمايا: اے ابو القاسم! 

واحد ہے اپنا مثل و نظير نہيں رکھتا، دو حد سے خارج ہے ايک حِد ابطال سے دوسرے حِد تشبيہ سے يعنی نہ بارگاه اٰلہی 
کی اپنی ايک شان ہے۔ ميں نہ کوئی تعطّل ہے اور نہ ہی تشبيہ کا گزر بسر ہے، يقينا وه (کل يوم ھو فی شان) يعنی ہر دن اس

اور خدائے سبحان نہ جسم ہے نہ ہی صورت اور عرض بھی نہيں ہے (کہ محل کا محتاج ہو) اور نہ ہی جوہر ہے۔ بلکہ وه 
تمام اجسام کو جسم عطا کرنے واال ہے اور تمام صورتوں کو شکل و صورت بخشتا ہے، اور تمام اعراض و جواہر کا خالق 

اال ہے اور ہر شے کا مالک جعل اور ايجاد کرنے واال ہے۔ اور ميں اس بات کا قائل ہوں کہ ہے ہر شے کا تربيت کرنے و
حضرت محمد (ص) خدا کے بندے اور اس کے رسول ہيں اور خاتم االوصياء ہيں ان کے بعد کوئی پيغمبر نہيں ٓائے گا اور 

ات کا معتقد و معترف ہوں کہ پيغمبر (ص) ان کی شريعت کے عالوه روز قيامت تک کوئی شريعت نہ ہوگی ، اور ميں اس ب
  ان کے بعد -پھر امام حسين  -پھر امام حسن  -کے بعد امام و خليفہ اور ولی امير المومنين علی ابن ابی طالب 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢١۶، ص ۴، ج  - ۔ معجم احاديث امام مہدی  ٣٧٩، ص ٢(۔ کمال الدين صدوق، ج ١

، پھر امام علی ابن -، پھر امام موسی ابن جعفر -، پھر امام جعفر ابن محمد -پھر امام محمد بن علی  -الحسين امام علی ابن 
  اور ان کے بعد ٓاپ ميرے ٓاقا و موال ہيں۔ -موسی، پھر محمد ابن علی 
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ن کے جانشين کے متعلق۔ پھر لوگوں کا ا-نے فرمايا: ميرے بعد ميرے فرزند ارجمند امام حسن عسکری  -پھر امام علی نقی 
کيا حال ہوگا؟ کہا: ميں نے عرض کيا: اے ميرے موال لوگوں کا کيا حال ہوگا؟ فرمايا: کيوں کہ ان کا وجود مشاہده ميں نہيں 

ٓائے گا اور ان کا نام ذکر کرنا جائز نہيں ہے يہاں تک کہ وه ظہور کريں اور زمين کو عدل و انصاف سے بھر ديں جس 
  ر سے پُر ہوچکی ہوگی۔طرح وه ظلم و جو

ِ عليہ السالم يَقوُل اَن قائِمنا اِذا قاَم اِسْتَ◌ق“۔  ٣٣٧ ْبَ◌َل وفی غيبة النعمانی باسناده عن الفضيل بن يساِر قاَل َسِمْعُت ابا َعْبد ّهللاٰ
يْفَ◌ ذلَک قاَل اَِن َرسوَل هللاِّٰ (ص) اتَی الناَس َوھُم ِمن جھَتِِہ الناِس اَشَد ِمماْ اَسْتَ◌قْبَ◌لَہُ َرسوُل هللاِّٰ ِمن ُجھّاِل الجاِھليَِة فَقُلْتُ◌ َوکَ 

ُل َعلَ  يْہِ◌ ِکتاَب هللاّٰ َويَحْتَ◌َج َعلَيْہِ◌ بِِہ ثُم يَعْبدوَن الحجاَرةَ َوالُصُخوَر َوالْعيداَن َوالْمَ◌نْحُوتَةُ َواَِن قائِِمٓنا اِذا قاَم اَتَی الناَس َوُکلُّھُم يَتاوَّ
  ) ”١د )يَدْخُ◌لَنَّ َعلَيْهِ◌م َعدْلُ◌هُ اَ ٰا م َوهللاِّٰ لِيَدْخُ◌لَنَّ َعلَيْهِ◌م َعدْلُ◌هُ َجوَف بيوتِِھم َکما يَدْخُ◌ُل الَحرُّ َوالبرقاَل اَ ٰا م َوهللاِّٰ لِ 

 -نعمانی نے غيبت ميں اپنی سند کے ساته فضيل ابن يسار سے روايت کی ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام جعفر صادق 
سنا: جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو انہيں جاہلوں کی طرف سے اس سے بھی زياده شديد مزاحمتوں کا  کو يہ کہتے ہوئے

سابقہ ہوگا جن مزاحمتوں سے رسول هللا (ص) کو دور جاہليت کے جاہلوں کے ہاتھوں سابقہ پڑا تھا۔ پھر ميں نے عرض کيا: 
 (ص) تشريف الئے تھے تو وه لوگ پتھروں ، چٹانوں، اس طرح کيسے ہوگا؟ ٓاپ نے فرمايا: وه اس طرح کہ جب رسول هللا

کھجور کے اونچے اونچے درختوں اور لکڑی کے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش وپوجا کيا کرتے تھے ليکن ہمارا قائم 
  (اس

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٠١، ص ٣، ج -۔ معجم احاديث امام مہدی  ٣۶٢، ص  ۵٣(۔ غيبت نعمانی، ج  ١

ت ٓائے گا اور ظہور کرے گا کہ جب تمام لوگ با علم و فہم اور بيدار ہوں گے) جب لوگ هللا تعالٰی کی کتاب سے غلط وق
تاويليں اخذ کرکے ٓاپ کے سامنے دليليں پيش کريں گے اور ان بزرگوار کے خالف کہ جن کے گھر ميں قرٓان نازل ہوا ہے 

جاج کريں گے۔ پھر ٓاپ نے فرمايا: خدا کی قسم! جان لو اور باخبر اور وه تمام علوم جو حضرت کے پاس ہيں لوگ احت
اپنا عدل و انصاف اس انداز سے قائم کريں گے جس طرح ان کے گھروں ميں  -ہوجاؤ! ان لوگوں کے گھروں ميں امام قائم 

  سردی اور گرمی داخل ہوکر اپنا اثر و نفوذ قائم کرليتی ہے۔
ُرُکْم َعلَی اِخْتِ◌الٍف ِمَن الناِس َوَزالِزٍل فَيَماْل فی البحار باسناد َعن الی س“۔  ٣٣٨ ِ (ص) اُبَشِّ عيد الخدری قاَل : َرسوُل ّهللاٰ

ُم  ااْلَ◌رْضَ◌ قِسْطاً َو عليہ السالم يُْبَعُث فی اُْمتی باْلَمْھدی َعدالً َک ٰما ُملِئَت ظُلْمَ◌اً َو َجوْرَ◌اً يَرْضَ◌ ٰی بہ ساِکنُ  الْسَ◌ماُء يُقَسِّ
ِة ُمَحَمٍد (ص) َغنِ الْماَل صِ  ن َو ٰا م الْصِ◌ ٰحاُح ؟ ٰاقِل بِالسويَِّة بَيْنَ◌ ال ٰانِس فَيَماْلُء هللاُّٰ قُلُوَب اُمَّ ًی َويََسُعھُم َعدْلُ◌هُ َح ٰتیحاحاً ، قُل ْاٰ

يُقوُل ٔانَا ، فَيَقُوُل لَہُ اُْحُث يَعنی َح ٰتی اِذا َجَعلَہُ فی ِحجِرِه يَاُمُر ُم ٰانِدياً ُخْذ فَيُٰنادی َمْن لَہُ فی ماٍل حاَجةٌ فاَل يَقُوُم ِمَن الناِس ااِلَّ َرُجٌل فَ 
 ِمنْہُ◌ فَيَقوُل لَہُ اِنا ال َواَحْرَ◌َزهُ فَيَقُوُل ُکنْتَ◌ اجْشَ◌ُع اَُمِة ُمَحَمٍد (ص) نَفْسَ◌اً اَو َعجْزُ◌ َعنی ما َوِسَعھُم ، قاَل فَيَِزُدهُ فاَل يَقبَلُ 

ی هُ ، قاَل فَيَکوُن ذلَک َسبْعَ◌ ) ِسنيَن اوثَماِن ِسنيَن او تِسَع سنيَن ثَُم الَخيْرَ◌ فِی العيش بَعْدَ◌هُ اَو قاَل ال َخيْرَ◌ فِ نٔاُخُذ َشيئاً ٔاعْطَ◌ينا
بحار االنوار ميں ابو سعيد خدری سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا: ميں تم کو ١” ( الَحياِة بَعده

ا ہوں کہ مہدی اس وقت ظہور کريں گے جب لوگوں ميں تزلزل و اختالفات رونما ہوں گے ، تو اس وقت وه خوش خبری ديت
  زمين کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر ديں گے جس طرح وه ظلم و جور سے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٩٢، ص ١، ج -۔ معجم احاديث امام مہدی  ٩٢، ص  ٨١، ص  ۵١(۔ بحار االنوار، ج ١

بھری ہوئی ہوگی اور اہل ٓاسمان وزمين سب کے سب ان سے خوش اور راضی ہوں گے، وه مال کو صحاح (صحيح طور 
سے) کے ساته تقسيم کريں گے، ہم نے دريافت کيا: صحاح کا کيا مطلب ہے؟ ٓاپ نے فرمايا: وه لوگوں کے درميان مال کو 

محمديہ کے دلوں کو غنی بناديں گے اور عدل و انصاف قائم کريں گے،  بطور مساوی برابر برابر تقسيم کريں گے اور امتِ 
يہاں تک کہ منادی کو حکم ہوگا کہ ٓاواز دو، کيا کوئی ہے جس کو مال و دولت کی ضرورت ہو؟ تو اس ميں سے کوئی نہ 

ر اس سے کہہ دو کہ اٹھے گا صرف ايک ٓادمی اٹھے گا اور کہے گا: ہاں ميں ہوں ، تو حکم ہوگا کہ خزانچی کو بالؤ او
نے حکم ديا ہے کہ اس کو کچه دے اور خزانچی جب اس کے دامن ميں سونے کی ڈلياں (ٹکڑے) ال کر ڈال  -(امام مہدی 

دے گا تو وه کہے گا کہ ميں امت محمدی (ص) ميں سب سے زياده اللچی اور سب سے زياده مفلس تھا، مگر اب ميرا دل 
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ہہ کر واپس کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ ہم لوگ جو کچه کسی کو عطا غنی ہے (مجھے ضرورت نہيں ہے) يہ ک
سات، ٓاٹه يا نو سال تک زنده رہيں گے اور اس کے بعد زندگی کا  -کرتے ہيں وه پھر واپس نہيں ليتے۔ پس اسی طرح مہدی 

  ١لطف ہی جاتا رہے گا۔ اس کے بعد حيات ميں کوئی مز ا نہ ) رہے گا۔ ( 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  کی اٰلہی حکومت و سلطنت کی (  -(۔ مولف کہتے ہيں: حضرت بقية هللا االعظم صاحب الزمان ١

مدت کے بارے ميں بہت زياده اختالف پايا جاتا ہے کسی مورخ نے بھی دو سال سے کم کی مدت تحرير نہيں کی ہے پانچ 
نو سال کے اضافہ کے ساته درج کيا ہے اور بحار االنوار  سال سات سال نو سال سے لے کر تين سو تيره سال اس ميں مزيد

کی حکومت کی مدت کے بارے  -، کی جديد طبع ميں منقول ہے کہ مفضل ابن عمر امام جعفر صادق سے امام مہدی  ۵٣ج 
ا کو کا اس کے متعلق جواب يہ تھا اس کا خالصہ يوں ہے کہ اس کی مدت خد -ميں دريافت کرتے ہيں تو امام جعفر صادق 

معلوم ہے اور وه مشيت و ارادٔه اٰلہی کے تابع ہے جيسا کہ ہمارے عزيز القدر دوست محقق ارجمند جناب ٓاقائے سيد محمود 
ده سرخی اصفہانی نے اپنی کتاب (ياتی علی الناس زمان) ميں اکتيس اقوال شيعہ اور اہل سنت کی مختلف کتابوں سے نقل 

رجوع کريں۔ معادن وحی و تنزيل سے حضراِت معصومين کے تشريف النے  تک ۴٨۴سے  ۴٨١کيے ہيں قارئين صفحہ 
کی ذات گرامی اور تمام ائمٔہ  -اور دابة االرض کے خروج سے متعلق وارد شده روايات کہ جن کی حضرت امير المومنين 

وں سال سلطنت و ہدی سے تفسير کی گئی ہے بہت زياده ہيں جو حضرت بقية هللا االعظم روحی لہ الفداء کے بعد سيکڑ
  حکومت کريں گے کہ جس ميں حيات طيبہ اور عيش و ٓارام کی زندگی فراہم ہوگی۔

 هللا تعالٰی ہميں اور تمام مشتاق مومنين کو وه زندگی اور ان کے زمانٔہ حضور کو درک کرنے کی توفيق عطا فرمائے، امين۔
ُ يحيی االرَض بَْعَد َوفِی ينابيع اْلُمودِة باسناده َعن َسالم ْبِن المست“۔  ٣٣٩ نير عن الباقر عليہ السالم فِی قولہ تعالٰی َواعلَموا اَن ٰهللاّ

  ١” ( َموتِھا قاَل عليہ السالم يُحيھا ٰهللاّ بالقائِم عليہ السالم ) فَيَعِدُل فيھا فَيُحی االرُض بالْعَ◌دِل بَعْدِ◌ َموتَھا بالظُلم 
سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت نے فرمايا: ٓايت کی تفسير و  -ر امام محمد باقر ينابيع المودة مينبطور مسند سالم ابن المستني

تاويل يہ ہے کہ هللا تعالٰی زمين کو حضرت قائم کے ذريعے زنده کرے گا پھر وه عدالت کے ساته لوگوں سے سلوک کريں 
  گے لٰہذا (زمين ظلم و ستم کی وجہ سے مرنے کے بعد عدل و انصاف کے ذريعہ زنده ہوگی۔

 ۔ َوفِی المالحم : باسناده ن ابی سعيد الخدری عن النبی (ص) قاَل: يَکوُن فِی الَمھدُی عليہ السالم يَماْلٔ ٰھا قِسطاً َو َعدالً کَ  ٣۴٠
مآُء َمطَراً اَُمتی َکَمھْدِ◌ ٓاَدَم عليہ السالم َوتَخْرُ◌ُج االرُض بََرَکَت ٰھا وَ  ً ٰماُملِئَت ظُلماً َو َجوراً تَمْطُ◌ُر الْسّ تَعيُش اُمَّتی فِی َزمانِِہ َعيْشا

  لَم تَِعشہُ قَبَل ذلَِک فِی َزماٍن قَطُ۔
مالحم ميں سيد ابن طاؤوس رحمة هللا عليہ نے اپنی سند کے ساته ابو سعيد خدری سے انہوں نے رسول خدا (ص) سے 

دل و انصاف سے اسی طرح بھر روايت نقل کی ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: ميری امت ميں مہدی ہوگا جو دنيا کو ع
کے  -دے گا جس طرح دنيا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور ٓاسمان سے اس طرح بارش ہوگی جس طرح حضرت ٓادم 

زمانے ميں بارش ہوئی تھی اور زمين اپنی برکت کو خارج کردے گی ميری امت اس عظيم ہستی کے زمانے ميں ايسے 
 اس سے پہلے کسی زمانے ميں بھی راحت و سکون کی زندگی بسر نہ کی ہوگی۔ عيش و ٓارام سے زندگی بسر کرے گی کہ

  مولف کہتے ہيں: بہت سی معتبر کتابوں ميں حضرت بقية هللا االعظم عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   ۔ ( ۴۴١، ص ۵۔معجم احاديث امام المہدی، ج  ٢۵٢، ص ٣(۔ ينابيع المودة، ج ١

اوصاف و حاالت کو تمام پہلوؤں خواه عالمات ظہور يا بعد از ظہور اور ان کی سيرت و رفتار کفار وغيره کے ساته عدل و 
انصاف کا پھيالنا ، اموال کی تقسيم اسی طرح حضرت کے خاص اصحاب اور تمام مومنين کے حاالت ضبط تحرير ميں 

اب ميں ان سب کے ذکر کرنے کی گنجائس نہيں ہے لٰہذا انہيں چند الئے جاچکے ہيں وه بہت زياده ہيں۔کہ اس مختصر کت
 مذکوره روايت پر ہم نے اکتفا کيا ہے قارئين کرام تفصيالت کے ليے دوسری کتابوں کی طرف رجوع کريں۔ 
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  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ شفاعت ١۶
  ۔القُرٓاُن يَشْفَ◌ُع لِقارئيِہ يَوْمَ◌ الق ٰيَمةَ  ١۶

  القائُِم عليہ السالم يَشْفَ◌ُع لِتابِعيِہ يَوْمَ◌ الق ٰيَمةَ 
بھی اپنے فرماں برداروں کی شفاعت  -قرٓان کريم قيامت کے دن اپنے پڑھنے والے شخص کی شفاعت کرے گا امام زمانہ 

  فرمائيں گے۔
ِ َعْن ٓابائِِہ عليہم السالم قاَل : قاَل َرسول ّهللاٰ (ص) : اَيُّھا ا“ ۔  ٢۴١ نُکم فِی لناُس اِ وفی الکافی باسناِدِه َعْن الَسکونُی َعْن اَبی عبد ّهللاٰ

باِن ُکَل بَعيٍد داِر ھُدْنٍة َوانتُم َعلَی ظَھْرِ◌ َسفٍَر َوالَسيُر بُِکم َسريٌع َوقَد رٔايْتُ◌م اللَيْلَ◌ َوالنَھاَر َوالَشمُس َوالقََمَر يُبلْ  ياِن ُکَل َجديٍد َويُقَرِّ
الِمقداد بن االسَود فَقاَل يا َرسول هللاِّٰ َوما دار الْهُ◌دْنَ◌ة ؟ قال: داُر َوئاتياِن بُِکِل مُوعوٍد فَاِعّدوا الِجھاَز لِبُعْدِ◌ الْمَ◌جاَز ، قاَل فَقاَم 

َ◌ٌع َو ٰا مِحٌل ُمَصَدٌق َوَمن باَلٍغ َوانقِطاٍع فَا ٰا ذ الْتُ◌بََست َعلَيُکم الْفِ◌تَُن َکقََطِع الْلَ◌يْلِ◌ الُمظلِِم فََعليُکم بِالقرٓاِن فَانَہُ شافٌع ُمشفْ 
صيل َوبَياٌن ال ٰی الَجنَِّة َوَمن َجَعلَہُ َخلْفَ◌هُ ساقَہُ ال ٰی الناِر َوھَُو الدليُل يَُدلُّ َعلَی َخيْرٍ◌ َسبيٍل َوھَُو ِکتاٌب فيِہ تَف َجَعلَہُ اََماَمہ قاَدهُ 

باِطنہُ عميٌق ، لَہُ نُجوٌم َوَعلٰی َوتَحصيٌل َوھَُوالفَضُل لَيَس بِالھزْلِ◌ َولَہُ ظَھْرٌ◌ َوبَطٌَن فَظاِھرهُ ُحْکٌم َوباِطنہُ ِعْلٌم ، ظاِہرهٌ اَنيٌق وَ 
) لَِمن َعَرَف ١ ( نَجوِمِہ نُجوٌم ال تُحصٰی َعجائبہُ َوال تُبْل ٰی َغرائِبُہُ ، َمصابيُح الھُد ٰی َوَمناُر الِحکْمَ◌ِة َودليٌل َعلَی الَمغْفِ◌َرةِ 

َعطٍَب َو يَتََخلَُّص ِمن نََشٍب فَاّن الْتَ◌فََکُر َحياةُ قَلِب ) الْبَ◌صير ، َکم الْصِ◌فَِة فَلْيُ◌ِجِل جاٍل بََصَرهُ َولِيُبلُغ الِصفَةَ نَظََرهُ يَنْجُ◌ ِمن 
  ٢” ( ايَمش ٰی الْمُ◌ستَنيُر فِی الظُلماِت بالنوِر فَعليُکم بُِحسْنِ◌ التََخلُِّص َوقلِّة التََربُّص

سے انہوں نے اپنے آبائے  -دق کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته سکونی سے انہوں نے امام جعفر صا
کرام سے انہوں نے حضرت رسول خدا (ص) سے يہ حديث نقل کی ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: اے لوگو! تم نہ 

(صلح و مصالحت) کے گھر ميں ہو تم سفر ميں ہو (ايسی سواری جو بہت تيز رفتار ہے) اور نہايت تيزی سے سفر کر رہے 
ات اور دن (طلوع و غروب) سورج اور چاند ہر نئی چيز کو کہن بنا رہے ہيں اور ہر بعيد کو قريب ہو يقينا تم نے ديکھا کہ ر

کرتے جا رہے ہيں اور وعده کيے ہوئے کو ال رہے ہيں لٰہذا راستہ دور ہے اور اپنی کوششوں سے کوچ کو ٓاماده رکھو تاکہ 
ڑے ہوکر عرض کيا: يا رسول هللا! دار ہدنہ کيا ہے؟ مفاز جو فالح و نجات کی جگہ ہے پہنچ جاؤ۔ اس وقت مقداد نے کھ

فرمايا: وه امتحان (و ٓازمائش) کا گھر ہے اور اس طرح کی لذتوں سے قطع کرنے کا مقام ہے لٰہذا جب بھی فتنے تمہارے 
وه  اوپر مشتبہ ہوجائيں اور تاريک رات کی طرح چھا جائيں تو تم قرٓان کی طرف رجوع کرو اس سے متمسک رہو کيونکہ

شفاعت کرنے واال بھی ہے اور شفاعت کو قبول کرنے واال بھی اور جو خدا کی طرف سے ٓايا ہے اس کی تصديق کرنے 
واال جس نے اُسے ٓاگے رکھا وه جنت کی طرف لے گيا اور جس نے اسے پيچھے ڈاال اور اس کا احترام ملحوظ خاطر نہيں 

مفصل ہے) يہاں تک کہ فرمايا: قرٓان مجيد کے عجائب و غرائب رکھا تووه اسے دوزخ کی طرف کھينچ لے گيا (روايت 
  شمار ميں نہيں ٓاتے اس

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ بعض نسخوں ميں (دليل علی المعرفة لمن عرفت) يعنی معرفت کے ليے دليل و رہنما ہے ( جس شخص نے اس کو پہچان ليا۔١
  لقرٓان۔ ( ، باب ترتيل ا٢، حديث  ۵٩٨، ص ٢(۔ کافی، ج ٢

کی حد شمار سے باہر اور اس کے غرائب ہميشہ جديد اور تازه ہيں ، بوسيده و کہنہ نہيں ہوتے وه ہدايت کے چراغ ہيں اور 
حکمت کے منارے ہيں اور جس نے اس کی حقيقت اور با ارزش مطالب کو پہچان ليا وه اس کے ليے تمام نيکيوں کے ليے 

اس کی صفات کو پہچان ليا وه اس کے ليے دليل مغفرت بن گيا (عالمہ مجلسی عليہ دليل و راه گشا ہوگيا۔ اور جس نے 
) لٰہذا ضروری ہے کہ ٢الرحمہ سے منقول ہے کہ ان کا قول يہ ہے يعنی وه صفات جو مغفرت و بخشش کا باعث ہيں ( 
دارک کرليا ہو اس نے ہالکت انسان دقِّت نظر کا حامل ہو تيز بين ہو اور جس نے دقت نظر کی وجہ سے اس کی صفات کا ا

سے نجات پائی اور دام فريب سے ٓازاد رہا اور احکام قرٓانی ميں غور وفکر کرنا قلب بصير کی زندگی ہے اور وه اس طرح 
ہدايت پاتا ہے جيسے تاريکی ميں چراغ لے کر چلنے واال پس تم کو چاہيے کہ شبہات سے جدا رہو اور شبہات کے پيدا 
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  کرو۔ ہونے کا انتظار کم
نِدِه َعن سعد الخفاِف عن اَبی َجعْفَ◌ر عليہ السالم ٰاقَل: ٰيا َسعد تعلُّموا القرٓاَن فاَنَّ القرٓاَن يَاتی يو“ ۔  ٣۴٣ َم القيامة فی َوِفيِہ بِاَس ْاٰ

د (ص) َواربعوَن ٔالَف صٍف احسن صورة نََظَر الَيھا الَخلق َوالناُس ُصفُوٌت عشروَن َومٔاة ٔالِف صٍف ثمانوَن ٔالَف صٍف اُمَّةُ ُمَحم
َحليُم الکريْم اَِن ھَذا الَرجَل مَن من سايِِر االَمم فَيَاتی َعلَی َصٍف الُمسلِميَن فی ُصَورِة فيُسلُّم فَيَنظُُرون اليِہ ثَُم يَقُولُوَن : ال اِلہ اال ٰهللاّ ال

اً منافی القرٓاُن فَمن ھُناک َعلَی َصِف الُشھداِء اُعطی ِمن البَھاء َوالجماِل الُمسلِميَن نعِرفُہُ بِنعتِِہ َوِصفتِہ َغير انہُ کاَن اَشھُد اِجتھاد
  َوالنوِر مالَم نعِطِہ ثَُم يُجاِوز ح ٰتی ئاتی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

طرف نظر (۔ بعض نسخہ بدل ميں نجوم کے بجائے نخوم ذکر ہوا ہے کہ جس کا معنی ہر شے کی انتہا ( کے ہيں يعنی جس چيز کی ١
  کريں تمام معنی ميں انتہا کے نہيں پھر بھی وه ايک دوسری انتھی ضرور ہے۔

يعنی مغفرت ( کے ليے دليل و رہنما ہے جس شخص ” دليل علی المغفرة لمن عرف “(۔ مولف کہتے ہيں: کافی کے ايک نسخہ ميں ٢
  نے اس کو پہچان ليا۔ 

ال الہ اال ٰهللاّ الَرُب الَرحيْم اِّن ھذا الَرُجَل ِمَن الُشھداِء نَعرفُہُ ِمن البَھاء َوالفَضِل مالَم نُعطَہُ ، فَيَنظُروَن اليِہ ( الُشہداُء ) ثَُم يَقولوَن 
 ہ ُشھداُء البَحرُ قال: بَِسمتِِہ َوِصفَتِِہ غيَر اَنہُ ِمن ُشھدا البَحِر فَمن ھُناک اُعطی علََی صِف ُشھداء البَحِر فی صورِة َشھيِد فَينظُُر الي
َجزيرةَ التی اُصبنا فَيَکثر فَيَتَجاَوُز حتی ياتی اُصيَب فيھا تَعجبُھُم َويقولوَن اَن ھذا ِمن ُشھداء البَحِر نَعرفہُ بَِسمتِہ َوُصفتہ َغير اّن ال

َم يجاوُز حتی يَاتی َصَف النبييَن فيھا فَِمن ھُناک اُعطی ِمَن البَھاء َوالَجماِل َوالنُوِر مالَُم کانت اعظَُم ھُوالء ِمن الَجزيرِة التی نُعطہُ ثُ 
 الَحليُم الَکريم اّن ھذاوالُمرسليَن فی صوَرِة نَبی ُمرسٍل فَينظُروَن النبيوَن َوالُمرسلوَن اليِہ فَيشتَُد بذلَِک تَعُجبُھُم َويَقولُوَن ال الہ اال ٰهللاّ 

قال: فَيجتمعوَن فَيَاتُوَن َرسول هللاِّٰ (ص) فَيسٔالونہُ َويقولوَن : يا ُمَحمد  النبی ُمرسٌل نَعرفہُ بَِسمتِہ َوِصفتِہ غير انہُ اُعِطی فَضال کثيراً 
ُ َعليِہ ، فَيَقوُل َرسوُل ّهللاٰ  ِ (ص) َمن ھذا؟ فَيَقوُل لَھُم : اَو ما تَِعرفونہ فَيقولُوَن ما نعرفُہُ ھذا مَمْن لَْم يَغضب ّهللاٰ ةَ ّهللاٰ  (ص) ھذاُحجَّ

ثُم يجاوُز حتی ياتی َصّف الَمالئکة فی صورِة َملٍک مقرٍب فَتَنظُُر اليہ المالئَکةُ فَيَشتَُد تعَجبھم َويکبُر ذلَک َعليِھم ِلَعلَی خلقِِہ فَيُسلُم 
ِ َن اقربَ ٰما َراوا ِمن فَضلَہُ َويَقولون : تعالٰی َربُّنا َو تقدَس اِن ھذا العبُد ِمن المالئِکة نَعرفُہُ بِسمتِہ َوِصفتِہ غيَر انہُ کا الَمالئکِة الی ّهللاٰ

 تعالٰی فَيَّخِر تَحَت َعّزوَجّل َمقاماً فَمن ھُناَک اُلبَِس ِمن النُوِر َوالجماِل مالَْم نُلبْس ، ثُم يُجاوُز فی حتی يالقی الی رّب العزِة تَبارَک وَ 
رٔاسَک َوَسل تُعطَ َواشفُع تُشفّع فَيَرفُع رٔاَسہُ فيَقوُل  العرِش فَيُناديہ تَبارک وتَعالٰی يا ُحجتی االرِض َوَکالَمَی الصادَق والناطَق ارفَعُ 

َوکذََّب بی هللاّٰ تبارک و تَعالٰی : َکيف رٔايت ِعبادی ؟ فيَقوُل يا رِب ِمنھُم َمن صاننی َوحافظَ َعلَی ولَم يضيَع شيئاً َواسْتَ◌َخف بِحقی 
ِتَک علی جميِع خلقَِک فَيقوُل هللاَّٰ تبارک و  َومنھُم َمن ضيَّعنَی َوارتفاِع مکانی الثيبّن َعليَک اليوَم اَحسَن الثَواٍب َوالعاقِبنَّ َوانَا ُحجَّ

جعفَر فی اَّی  َعليَک اليوَم اليَم تعالٰی َوعزتی َوَجاللی الِعقاِب قال: فَيرِجُع القرٓاُن راسہُ فی صورِة اُخری، قاَل: فَقُلُت لَہُ : يا ابَا
َرُجٍل شاحٍب متَغيٍر يبصُرهُ اَھل الَجمِع فياتی الَرُجُل ِمن شيعتِنا الذی کان يَعِرفُہُ اھل الخالِف فيقوُم  صورٍة يَرِجُع ؟ قال فی صورةِ 

ُجل فَيقوُل : ما اعرفَُک َويُجاِدُل بِہ يا َعبَد هللاِّٰ قاَل: فيرِجعُ   فی صورتِہ التی کانت فی بيَن يديِہ فَيقوُل : ما تَعِرفُنی؟ فَينظُُر اليِہ الرَّ
ذی َوُرِجمْتَ◌ الخلِق االَوِل َويَقوُل : ما تَْعِرفُنی ؟ فيقوُل : نعم فَيقوُل القرٓان : اَنا الذی اسھَرْتُ◌ ليلَک َوانصبُت َعيَشَک َسِمعَت اال

ة تبارک وتعالٰی فَيقوُل : يا َرّب بالقوِل فیَّ ، اَ اٰل َواِن ُکّل تاجٍر قُد اِستوفی تجارتہُ َوانا ورائَک اليوم قاَل : فَينطَلُِق بِِہ الی َرّب العزّ 
جوهُ  ياَرّب عبُدَک َوانَت اعلَُم بِِہ قد کاَن نِصباً فیَّ ، مواظباً َعلَیَّ ، يعادی بسببی ويُحِب فِیَّ َويبَغُض َواکسوهُ ِحلةً ِمن ُحلَِل الَجنِة َوتَوِّ

ی ذلَک ُعِرض َعلی القرٓاِن فَيَقال لہُ: ھَل رضيَت بِما ُصنِع بوليَک فيَقوُلبتاٍج ، فاذا فُِعَل بہ ، فَيقوُل ّهللاٰ عّزَوجّل : ادِخلوا َعبدی َجنت
يوَم َخمسةَ اشياِء مَع يا َرّب انی استَقُِل ھذا لہ فَِزدهُ َمزيد الخيِر کلِِّہ ، فَيَقول : َوعزتي َوجاللي َوُعلوي َوارتفاع َمکاني الَنَحلَنَّ لہُ ال

نّھُم َشباٌب ال يَھَرموَن َواصْحاُء اليَسقموَن َواغنياِء ال يفتقروَن َوفَِرحوَن ال يحزنَوَن َواحياُء ال المزيِد لَہُ َولمن کاَن بِمنزلتِ  ِہ ااَلاِٰ
َم ثُم قاَل:لََم القرٓاُن فَتَ يَموتوَن ۔ ثَُم تاَل ھذه اآليِة ال يذوقوَن فيھا الموَت االّ الموتَةَ االولی قاَل قُلُت ُجِعلُت فداَک يا ابَا جعفر َوھَل يَتک بَسَّ

و تنھٰی قاَل سعُد : فَتََغيَّر  َرحَم هللاُّٰ الُضعفاَء ِمن شيعتِنا اِنھُم اھُل تسليم ثَُم قاَل: نَعم يا سعُد والصلٰوةُ تَتََکلَُّم َولھا صورةٌ َوخلٌق وتٔامر
عفر : َوھل الناُس االشيعتُنا فمن لم يَعرِف الصالةَ فَقَد لذلَک لوني َوقُلُت ھذا شیٌء ال استطيُع ( انا )اتکلََّم بِہ فی الناِس فقاَل ابو ج

فحشاء والُمنکر انَکر َحقنا ثُم قاَل: يا سعُد اُْسِمُعَک کالم القرٓاِن : قاَل سعُد فَقُلت : بَلی صلی ّهللاٰ َعليک فَقال اّن الصلوة تنھی عن ال
ِ اکبَُر فالنَھُی ) کالٌم َوالفحشاء والمنکُر ر ِ َونحُن اکبرِ َولذکر ّهللاٰ   ١” ( جاالً َونحُن ذکر ّهللاٰ

-کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته سعد خفاف سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے کہ حضرت امام محمد باقر 
اسے  نے فرمايا: اے سعد! قرٓان کے معانی و مطالب حاصل کرو۔ قيامت کے دن قرٓان نہايت اچھی صورت ميں ٓائے گا لوگ

ديکھيں گے لوگوں کی ايک الکه بيس ہزار صفيں ہوں گی جن ميں اّسی ہزار صفيں تو امت محمد (ص) کی ہوں گی اور 
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چاليس ہزار تمام امتوں کی۔ قرٓان مسلمانوں کی ايک صف کے سامنے ايک مرد کی صورت ميں ٓائے گا اور سالم کرے گا 
الحليم الکريم ضرور يہ شخص مسلمانوں ميں سے ہے ہم اس کی تعريف  لوگ اس کی طرف ديکه کر کہيں گے: ال الہ اال هللا

اور صفت کو جانتے ہيں سوائے اس کے کہ اس نے ہم سے زياده علم قرٓان حاصل کرنے ميں جدوجہد کی اس ليے اسے 
گا شہداء اس کو حسن و جمال اور نور ديا گيا جو ہم کو نہيں ديا گيا۔ پھر وه وہاں سے بڑه کر شہداء کی صف کی طرف ٓائے 

ديکه کر کہيں گے: ال الہ اال هللا الرب الرحيم يہ شخص شہداء ميں سے ہے ہم شہيد کی عالمت اور صفت کو جانتے ہيں 
سوائے اس کے کہ يہ شہدائے بحر سے ہے جس کو يہ حسن و فضيلت ملی ہے اور ہميں نہيں ملی پھر وه شہداء بحر کے 

اسے ديکه کر تعجب سے کہيں گے: يہ ہے تو شہداء بحر سے کيونکہ ہم اس کی پاس ٓائے گا بصورت شہيد، شہداء بحر 
عالمت و خصوصيت جانتے ہيں مگر يہ جزيزه ميں شہيد کيا گيا ہوگا جو اس جزيره سے بہت بڑا ہوگا جہاں ہم شہيد ہوئے 

ف ٓائے گا وه اسے ديکه اسی وجہ سے اس کا حسن و جمال و نور ہم سے زياده ہے پھر وه انبياء و مرسلين کی صف کی طر
  کر نہايت متعجب ہوں

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ، کتاب فضل القرآن۔ ( ١، حديث  ۵٩۶، ص ٢(۔ کافی، ج ١

گے اور کہيں گے: ال الہ اال هللا الحليم الکريم يہ ضرور نبِی مرسل ہے کيونکہ ہم اس کی عالمت اور خصوصيت کو جانتے 
  ده فضيلت دی گئی ہے۔ہيں مگر يہ کہ اس کو بہت زيا

پھر امام نے فرمايا: پس لوگ جمع ہوکر رسول هللا (ص) کے پاس ٓاکر کہيں گے: يا محمد (ص)! يہ کون ہے؟ حضرت 
فرمائيں گے: يہ مخلوق خدا کی حّجت ہے پھر وه سالم کرکے ٓاگے بڑه جائے گا اور ايک ملک مقرب کی صورت ميں صف 

يکه کر بہت تعجب کريں گے اور اس کی فضيلت کو ديکه کر اس کی بڑائی کا اقرار مالئکہ کی طرف ٓائے گا مالئکہ اسے د
کريں گے اورکہيں گے: ہمارا رب بلند مرتبہ اور پاک ہے يہ بنده ضرور مالئکہ ميں سے ہے ہم اس کی عالمتوں اور 

وجہ ہے کہ اس نے نور صفتوں سے پہچان گئے ليکن يہ ضرور ہے کہ يہ کوئی خدا کا سب سے زياده مقرب فرشتہ ہے يہی
کا ايسا لباس پہن رکھا ہے جو ہميں ميسر نہيں۔ پھر ٓاگے بڑھے گا اور بارگاه رب العزت تک پہنچے گا پس عرش کے نيچے 

سجده ميں جائے گا خدا فرمائے گا: اے روئے زمين پر ميری حّجت! اے ميرے کالم صادق و ناطق! اپنا سر اٹھا اور سوال 
گا سفارش کر قبول ہوگی وه اپنا سر اٹھائے گا خدا دريافت کرے گا تو نے ميرے بندوں کو کيسا پايا؟ وه کر تيرا سوال پورا ہو

کہے گا: پروردگار کچه تو ان ميں ايسے تھے جنہوں نے ميری حفاظت کی اور مجھے حفظ يا درک کيا اور کوئی شے 
ميرے حق کو ہلکا سمجھا اور مجھے جھٹاليا ضائع ہونے نہيں دی اور کچه ايسے ہيں جنہوں نے مجھے ضائع کيا اور 

حاالنکہ ميں تمام مخلوق پر تيری حّجت تھا خدائے تبارک و تعالٰی فرمائے گا: اپنے عزت و جالل اور بلندِی مکان کی قسم 
سخت  کھا کر کہتا ہوں! ٓاج تيری حفاظت کرنے والوں کو بہت زياده دوں گا اور نہ ماننے والوں اور ناقدری کرنے والوں کو

  سزا دوں گا۔
پھر فرمايا: قرٓان اس کے بعد ايک دوسری صورت اختيار کرے گا راوی نے پوچھا: وه کيا صورت ہوگی؟ فرمايا: ايک 
مسافر کی صورت جس کا رنگ سفر کی تکان سے متغير ہوگيا ہوگااہل محشر اسے ديکھيں گے اس وقت ايک شخص 

ہوگا اور وه محافظ قرٓان سے اس کے بارے ميں بحث کيا کرتا تھا وه اس ہمارے شيعوں ميں سے ٓائے گا جو اس کو پہچانتا 
کے سامنے کھڑے ہوکر کہے گا: تو نے مجھے پہچانا نہيں؟ وه شخص اس کی طرف ديکه کر کہے گا: اے بندٔه خدا! ميں 

ے گا: ہاں پہچان ليا تو نے تجھے نہيں پہچانا تب قرٓان اپنی اصل صورت ميں ٓاکر کہے گا: تو نے اب بھی نہ پہچانا؟ وه کہ
قرٓان کہے گا: ميں وہی ہوں جس کی وجہ سے تو راتوں کو بيدار تھا اور اپنے عيش کو ترک کيا تھا اور ميرے بارے ميں 

لوگوں کی طعن ٓاميز باتيں سنی تھيں۔ سب تاجروں نے اپنی تجارت کا نفع پاليا ٓاج ميں تجھے نفع پہنچاؤں گا حضرت نے 
اسے لے کر خدا کے پاس ٓائے گا اور کہے گا: اے پروردگار! يہ تيرا بنده ہے اور تو اس کا حال بہتر فرمايا: پھر قرٓان 

جاننے واال ہے اس نے ميری وجہ سے ہميشہ تکليف اٹھائی اور ميرے سبب سے لوگوں کو اپنا دشمن بنايا ميرے ليے اس 
و ميری جنت ميں داخل کرو اور جنت کا لباس اسے نے لوگوں سے دوستی يا دشمنی کی۔ خدا فرمائے گا: ميرے اس بنده ک

  پہناؤ اور اس کے سر پر تاج رکھو۔
جب يہ سب ہوچکے گا تو قرٓان پيش کرکے کہا جائے گا جو تيرے دوست کے ساته کيا گيا اس پر تو راضی ہے وه کہے گا: 

گا: قسم ہے اپنے عزت و جالل اور  اے پروردگار! ميرے لےے يہ تو کم ہے اور زياده خير و برکت عطا فرما، خدا فرمائے
بلندی اور ارتفاع مکانی کی! ميں اس کے عالوه پانچ چيزيں اور اس کے ليے اور جو اس کے درجے کا ہے اس کے ليے 
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اضافہ کرتا ہوں۔ ٓاگاه ہوجاؤ! وه ہميشہ ايسے جوان رہيں گے بوڑھے نہ ہوں ، ايسے تندرست رہيں گے بيمار نہ ہوں گے، وه 
ر رہيں گے کہ محتاج نہ ہوں گے ، ايسے خوش رہيں گے کہ رنجيده خاطر نہ ہوں گے ، ايسے زنده رہيں گے ايسے مال دا

جو جنت ميں ہوں موت کا مزه نہ چکھيں “نے اس ٓايت کی تالوت فرمائی :  -کہ مريں گے نہيں۔ پھر حضرت امام محمد باقر 
رض کيا: اے ابو جعفر! ميں ٓاپ پر قربان! کيا قرٓان بھی ) اس (سعد) کا بيان ہے: ميں نے ع١گے سوائے پہلی موت کے ( 

بولتا ہے؟ حضرت نے مسکرا کر فرمايا: هللا رحم کرے ہمارے ضعيف شيعوں پر کہ! وه ہماری بات کو قبول کر ليتے ہيں 
  (اور اس کو تسليم کرتے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵۶(۔ سورئہ دخان، ٓايت ١

سعد! نماز بھی بولتی ہے اس کی صورت و خلقت ہے وه روکتی ہے حکم ديتی ہے، سعد نے کہا: يہ سن ہيں) پھر فرمايا: اے 
 -کر ميرا چہره متغير ہوگيا ميں نے کہا: يہ ايسی بات ہے کہ ميں لوگوں کے سامنے کہہ نہيں سکتا؟ حضرت امام محمد باقر 

پہچانا اس نے ہمارے حق سے انکار کيا۔ پھر فرمايا:  نے کہا: سمجه دار لوگ تو ہمارے شيعہ ہی ہيں جس نے نماز کو نہ
اسے سعد! کيا ميں اب تمہيں قرٓان کی ٓايت سناؤں؟ ميں نے کہا: ضرور سنائيں، فرمايا: يقينا نماز بدکاری اور برے کاموں 

م لوگ ہيں ) پس يہی کالم ہی تو ہے اور فحشاء و منکر کے مصداق عا١سے روکتی ہے اور هللا کا ذکر سب سے بڑا ہے ( 
َوفيِہ باسناده َعن ابی بصيٍر قاَل: َسِمعُت ابا َعبد ٰهللاّ عليہ السالم يَقوُل “ ۔  ٣۴٣اور ذکر هللا سے مراد ہم ہيں اور ہم اکبر ہيں۔ ء 

  ٢” ( اِّن القُرٓاَن ) زاِجٌر َوٓاِمٌر ئاُمُر بالَجنَِّة َويزُجُر َعن الناِر 
لينی عليہ الرحمہ نے ابو بصير سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ميں نے نيز اسی کتاب ميں اپنی سند کے ساته ک

کو يہ کہتے سنا ہے کہ: يقينا قرٓان روکنے واال اور حکم دينے واال ہے اور جنت کی طرف حکم  -حضرت امام جعفر صادق 
  ديتا ہے اور جہنم کی طرف جانے سے روکتا ہے۔

اٍر قاَل: قاَل ابو َعبد ٰهللاّ عليہ السالم اّن الدواويَن يَوم الق ٰيمِة ثاَلثَةٌ ديواٌن فيِِہ النَِعُم َوديواٌن َوفيِہ باسنادِه َعن يونِس ابن عم“۔  ٣۴۴
ِت يَبقی ديواُن السيئافيِِہ الَحسناٌت َوديواٌن فيِِہ السيئاٌت فَيقابَُل بيَن ديواِن النَِعِم َوديواِن الَحسناِت فَستَْغِرُق النعُم عامةَ الحسناِت و

  فَيُدعی بابُن ٓاَدَم المٔوِمِن للِحساِب فَيَتَقَدُم القُرٓاُن امامہُ فی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴۵(۔ سورئہ عنکبوت، ٓايت ١
  ۔ ( ٩، حديث  ۶٠١، ص ٣(۔ کافی، ج ٢

يعنی اگر قرٓان  ء۔ قرٓان کے متعلق اس حديث ميں جو اوصاف بيان کيے گئے ہيں وه استعاره و تمثيل کی صورت ميں ہيں
يُتْعِ◌ُبوجود ظاہری اختيار کرتا تو يہ صورت ہوتی۔ (مترجم( اَحَسِن صورٍة فَيقوُل يا َرّب انَا القُرٓاُن َوھذا َعبُدَک المٔوِمُن قد کاَن 

َد فَارِضِہ َکما اَرضانی قاَل:  فَيَقوُل الَعزيُز الَجباُر َعبدی اَبْسُ◌ط يَمينََک نَفْسَ◌هُ ِبتِالوتی َويُطيُل لَيلِِہ بِتَرتيلی َوتَفيُض َعيناهُ اِذا تََحجَّ
 لََک ) فَاقْرٔا َواصْعَ◌ُد فِاذا قََرٔا ٓايةً فَيَمألھا ِمن ِرضواِن هللاِّٰ الْعَ◌زيُز الَجباِر َويَمالُء ِشمالَہُ ِمن َرحَمِت هللاِّٰ ثُّم يُقاُل : ھذِه الَجنَّةٌ ُمباَحةٌ 

  ١” ( َصعْدَ◌ َدَرَجةً 
نے فرمايا: قيامت  -نی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته عمار سے نقل کيا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کافی ميں کلي

کے دن تين دفتر ہوں گے ايک (اٰلہی) نعمتوں کا ديوان ہوگا اور دوسرا حسنات کا جس ميں وه درج ہوں گے اور تيسرا 
عمتوں کی تعداد حسنات سے بڑه جائے گی (کيوں کہ نعمات اٰلہی الگناہوں کا ، نعمتوں اور حسنات کے دفتر ميں مقابلہ ہوگا۔ ن

تعداد و بے شمار ہيں انسان کے تمام نيک اعمال ہر قسم کی خيرات خدا کی نعمتوں ميں سے صرف ايک نعمت کا مقابلہ نہيں
گا: اے ابن ٓادم! مومن  کرسکتی ، تمام نعمتوں کی بات ہی جدا ہے) اور گناہوں کا دفتر بے مقابل رہے گا پس پکارا جائے

حساب کے ليے آ۔ قرٓان اس کے پاس بہترين صورت ميں ٓائے گا اور کہے گا: اے پروردگار! ميں قرٓان ہوں اور يہ تيرا بندئہ 
مومن ہے جس نے اپنے نفس کو تکليف ميں ڈاال ميری تالوت کرکے طوالنی رات گزاری۔ ميری ترتيل ميں تہجد و نماز شب 

نکھوں سے ٓانسو بہا کرتے تھے تو اس سے راضی ہو جيسے ميں اس سے راضی ہوا۔ خدا فرمائے گا: کے وقت اس کی آ 
اے ميرے بندے! اپنا داہنا ہاته پھيال، پس اس کو رضواِن خدا سے عزيز و جبار بھر دے گا پھر کہے گا: باياں ہاته پھيال اس 

تيرے ليے مباح ہے پس قرٓان کو پڑھتا ہوا بلند درجے پرکو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا: يہ جنت 
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  پہنچ پس جب وه آيت پڑھے گا تو وه بلند درجہ حاصل ہوگا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٢، حديث  ۶٠٢، ص ٢(۔ کافی، ج ١

َجَمَع ّهللاٰ عّزوجَل االوليَن َواالخريَن اذاھُْم بِشخٍص  َوفيِہ باسناِدِه َعن اسحاق بن غالٍب قاَل: قاَل ابو َعبِد ٰهللاّ عليہ السالم اذا“ ۔  ٣۴۵
ٔايٰنا فاٰذا اَنتَھٰی اِلَيِھم جاَزھُمقَد اَقبَل لَم يُرقطُ اَحسُن صورةً ِمنہُ فَاذا نَظََر اليِہ المٔوِمنوَن َوھَو القرٓاُن قالوا : ھذا ِمنّا، ھذا اَحسُن َشیٍء رَ 

ذا اِنتھٰی الی ٓاِخِرِھم جاَزھُْم فَيَقولوَن : ھذا القُرٓاُن فَيجوُزھُم ُکلَّھُْم حتٰی اذا اَنتَھی الی الُمرسليَن فَيقولوَن ، ثُّم يَنظُُر اليِہ الُشھدا حتی اِ 
العرِش فَيقوُل يميِن ھذا القُرٓاُن فَيُجوُزھُْم َحتٰی يَنتھی الی المالئکِة فَيقولوَن : ھذا القُرٓاُن فَيَُجوُزھُم (ثُّم يَنتھی ) َحت ٰی يَقِف َعن 

  َمکانی اَلُکِرَمنَّ اليوَم َمن اکَرَمَک َواَلُھی ١” ( الَجباُر : َوعزتی وَجاللی َوارتفاُع ) ننَّ َمن اَھانَکَ 
نے فرمايا: جب روز قيامت  -اسی کتاب ميں اسحاق ابن غالب سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق 

تو ايک نہايت خوب صورت شخص نظر ٓائے گا ايسا حسين کہ اس سے بہتر ديکھا ہی نہيں گيا  اولين و ٓاخرين جمع ہوں گے
جب مومن اس شخص کو جو درحقيقت قرٓان ہوگا ديکھيں گے تو کہيں گے: يہ ہم ميں سے ہے جب ان سے ٓاگے بڑھے گا تو 

ٓان ہے جب وه ان سب سے گزرتا ہوا شہداء اس کو ديکھيں گے جب وه ان کے ٓاخر ميں پہنچے گا تو وه کہيں گے: يہ قر
مرسلين تک پہنچے گا تو وه کہيں گے: يہ قرٓان ہے پھر وه ان سے گزرتا ہوا مالئکہ کی طرف ٓائے گا تو وه کہيں گے: يہ 

: قسم ہے مجھے اپنے عزت و جالل کی -قرٓان ہے پھر يہاں سے چل کر وه عرش کے داہنی طرف کھڑا ہوگا۔ خدا فرمائے گا
مکان کی ميں ٓاج اس کی عزت کروں گا جس نے تيری عزت کی ہے اور اس کی توہين کروں گا جس نے تيری  اور ارتفاع

  توہين کی ہے۔
  َوفيِہ باسناِدِه َعْن الفُضيل بن يَسار َعن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قا ل:“ ۔  ٣۴۶

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶٠٢، ص ٢(۔ کافی، ج ١

کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته فضيل ابن يسار  ١” ( رٓاِن للعاِمُل بِِہ َمَع الَسفَرِة الِکراِم البََررة ) الحافِظُ للقُ 
نے فرمايا: من جملہ بعض اعتقادات اماميہ ميں سے ثبوت شفاعت ہے نہ  - سے نقل کيا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق 

سی ٓايات اور وحی و تنزيل سے وارد شده روايات اس بات پر داللت کرتی ہيں اور مجموعی طور سے کہ قرٓان مجيد کی بہت
يہ ايک ايسی بحث ہے جو مفصل ہے موضوع کی حيثيت سے بھی اور اس جہت سے کہ کن افراد کے حق ميں شفاعت 

ائده کب ملے گا؟ جاری و ساری ہے اور شفاعت کرنے والی ہستياں کون ہيں؟ شفاعت کن چيزوں سے متعلق ہوگی؟ اس کا ف
شفاعت کی کتنی قسميں ہيں؟ يہ سب کا الزمہ مفصل بحث ہے جن کا ذکر کرنا اس مختصر کتاب کے تقاضے کے برخالف 

ہے۔ قارئين تفسيروں اور اس سے متعلقہ کتابوں کی طرف رجوع کريں کيوں کہ ہماری بحث کا عمده محور حضرت بقية هللا 
ن کريم کے ساته موازنہ ہے کہ من جملہ ان بحثوں ميں سے قيامت کے دن قرٓان کی االعظم عجل هللا تعالٰی فرجہ کا قرآ 

شفاعت کا واقع ہونا بھی ہے لٰہذا ہم نے تيمناً و تبرکاً ان ميں سے بعض حصے کا سرسری طور پر ذکر کيا ہے نيز ان ميں 
نقل ہوئی ہيں اشاره کيا ہے اور قرٓان سے بعض ٓايات جو تقريباً تيس کے نزديک ہيں اور بعض وه روايات جو فريقين سے 

مجيد کی شفاعت کی کيفيت کے بارے ميں جو قارئين کے ليے ہمارا اصل موضوع اور محور بحث ہے اور جس نے اس کی 
پيروی کی ہے نيز اس کا احترام کيا جو اس کے مضامين پر عمل کرنا ہے اسی پر اکتفا کيا ہے پھر حضرت حّجت قائم ٓال 

جو قرٓان کريم کے شريک و ہم پلہ ہيں حضرت کے تابعين اور فرماں برداروں کی بہ نسبت اس بحث کا  محمد کی شفاعت
  ٓاغاز کيا ہے پھر ان ميں سے بعض ٓايات اور وارد شده روايات کو قارئين کرام کے سامنے پيش کريں گے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ گزشتہ حوالہ۔ (١

  

  شفاعت کا معنی



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

 
 

ميں جيسا کہ مفردات راغب ميں ذکر ہوا ہے (ضم الشی الی مثلہ) کسی ( شے کا اپنی جيسی چيز کا منضم کرلينا  لغت” شفع”
گويا شفاعت کرنے واال شخص خود کو مستشفع (شفاعت طلب  ١ہے۔ شفع زوج (جفت) اور وتر (طاق) کو کہا جاتا ہے ( 

سيلہ سے اپنی حاجت تک پہنچنے کے ليے وه تقويت پيداکرنے والے) کے پاس اس کے ناقص وسيلہ کو منظم کرتا ہے اس و
کرتا ہے کہ اگر يہ نہ ہوتا تو وه صرف تنہا اور اپنی اس کمی کے ساته اپنے ہدف اور مقصد تک نہيں پہنچ سکتا تھا اور 

عت کا معنی يعنیمعموالً بلکہ اکثر و بيشتر عالی مرتبہ انسان اپنے سے پست انسان سے يہ معنی محقق پاتا ہے اس بنا پر شفا
ايک شے کا دوسری چيز کی مدد کرنے کے ليے اس ميں ضميمہ کرنا ہے۔ شفاعت کی دوقسميں ہيں: شفاعت تکوينيہ اور 

  شفاعيت تشريعيہ۔
کائنات ميں تمام موجوده اسباب هللا تعالٰی کے نزديک شفيع (شفاعت کرنے والے) کی حيثيت رکھتے ہيں ” شفاعت تکوينيہ”

صرف اور صرف عالم تکليف اور جزا دينے ميں ” شفاعت تشريعيہ“اشياء کے درميان واسطہ ہيں۔ ليکن  کيوں کہ خدا اور
  ہے۔ ليکن شفاعت کرنے والے

پس وه چيزيں جو طالب مغفرت يا بارگاه احديت ميں تقرب کا باعث ہوں کافی حد تک پائی جانی چاہيے کہ من جملہ ان ميں 
يا : قُل يَاِعبَاِدی الَِّذيَن ٔاَسْرَ◌فُوا َعلَی ٔاَنْفُ◌ِسِہم الَتَقْنَ◌طُوا ِمن َرحْمَ◌ِة هللاِ إِنَّ هللاَ يَغْفِ◌ُر سے ايک توبہ ہے هللا تعالٰی نے فرما

نُوَب َجِميًعا إِنَّہُ ہَُو الْغَ◌فُورُ    الذُّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢۶۴(۔ مفردات راغب اصفہانی، ص ١

ِحيُم # َؤاَنِيبُوا إِ  خدائے بزرگ و برتر فرماتا  ١لَی َربُِّکم َؤاَسْلِ◌ُموا لَہُ ِمن قَبْلِ◌ ٔاَن ئَاْتِ◌يَُکم الْعَ◌َذاُب ثُمَّ الَتُنْصَ◌ُروَن> ( ) الرَّ
ہے: پيغمبر ٓاپ پيغام پہنچا ديجيے کہ اے ميرے بندوں! جنہوں نے اپنے نفس پر (گناہوں کا ارتکاب کرکے زياده روی کی 

ا سے مايوس نہ ہونا هللا تعالٰی تمام گناہوں کا معاف کرنے واال ہے اور وه يقينا بہت زياده ہے) زيادتی کی ہے رحمِت خد
بخشنے واال اور مہربان ہے۔ اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف (شرک اور نافرمانی سے) رجوع کرو اور اس کے ليے 

  نہيں کی جاسکتی ہے۔سراپا تسليم ہوجاؤ قبل اس کے کہ تم تک عذاب ٓاجائے تو پھر تمہاری مدد 
مولف کہتے ہيں: باب توبہ اس قدر وسيع اور اس کی شموليت عام ہے کہ تمام گناہوں يہاں تک کہ شرک جو ظلم عظيم ہے 

اسے بھی شامل کرليتا ہے۔ من جملہ ان طلب مغفرت کے اسباب ميں سے خدا اور رسول (ص) پر ايمان رکھنا هللا تعالٰی نے 
لوں! هللا سے ڈرو اور رسول پر ايمان لے ٓاؤ تاکہ خدا تمہيں اپنی رحمت کے دہرے حصے عطا ) اے ايمان وا٢(  فرمايا:

کردے اور تمہارے ليے ايسا نور قرار دے دے جس کی روشنی ميں چل سکو اور تمہيں بخش دے اور هللا بہت زياده بخشنے 
  واال مہربان ہے۔

هللا تعالٰی نے صاحبان ايمان اور عمل صالح  ٣(  الٰی نے فرمايا:من جملہ ان اسباب مغفرت ميں سے نيک اعمال ہيں: هللا تع
  والوں سے وعده کيا ہے کہ ان کے لے مغفرت اور اجر

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ۵٣(۔ سورئہ زمر، ٓايت ١۔ ،  ۵۴
  ۔ ( ٢٨(۔ سورئہ حديد، ٓايت ٢
  ۔ ( ٩(۔ سورئہ مائده، ٓايت ٣

  ١(  عظيم ہے۔ اور هللا تعالٰی کا يہ قول ہے:
ايمان والو هللا (کی نافرمانی) سے ڈرو اور اس (کے قرب و منزلت) تک پہنچنے کا وسيلہ تالش کرو اور اس کی راه ميں 

  (کفار اور نفس اماره کے ساته) جہاد کرو کہ شايد اس طرح کامياب ہوجاؤ۔
  ائی جاتی ہيں کہ ہم نے انہيں مذکوره ٓايات پر بالخصوص اکتفا کيا ہے۔مولف کہتے ہيں: اور بہت سے دوسری ٓايات پ

ہْدِ◌ی من جملہ شفاعت کرنے والوں ميں سے قرٓان مجيد بھی ہے: هللا تعالٰی کا قول ہے: < قَد َجائَُکم ِمن هللاِ نُوٌر َوِکتَاٌب ُمبِيٌن يَ 
) يقينا ٢ْرِ◌ُجہُم ِمن الظُّلَُماِت إِلَی النُّوِر بِإِذْنِ◌ِه َويَہْدِ◌يِہم إِلَی ِصَراٍط ُمسْتَ◌قِيٍم > ( بِِہ هللاُ َمن اتَّبََع ِرضْوَ◌انَہُ ُسبَُل السَّالَِم َويُخ

تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور (پيغمبر (ص)) اور روشن کتاب ٓاچکی ہے جس کے ذريعہ خدا اپنی خوشنودی کا اتباع 
دايت کرتا ہے اور انہيں تاريکيوں سے نکال کر اپنے حکم سے نور کرنے والوں اور (عذاب سے) سالمتی کے راستوں کی ہ

کی طرف لے ٓاتا ہے اور انہيں صراط مستقيم کی طرف ہدايت کرتا ہے۔ اور ہر وه شے جو عمل صالح کے ساته ارتباط 
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بھی من جملہ اسباب رکھتی ہے۔ مساجد مقامات متبرکہ اور مشاہد مشرفہ نيک ايّام انبياء و رسل کا ان کے ليے استغفار کرنا 
  شفاعت ميں سے ہے۔
  ٣(  هللا تعالٰی کا قول ہے:

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣۵(۔ سورئہ مائده، ٓايت ١
  ( ١۵(۔ سورئہ مائده، ٓايت ٢۔ ،  ١۶
  ۔ (  ۶۴(۔ سورئہ نساء، آيت ٣

ت کی جائے (نہ يہ کہ طاغوت اور ہم نے کسی رسول کو نہيں بھيجا ہے مگر صرف اس ليے کہ حکم خدا سے اس کی اطاع
کی اطاعت کريں) اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کيا تھا تو ٓاپ کے پاس ٓاتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے 

ليے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق ميں استغفار کرتا تو يہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے واال اور مہربان پاتے۔ 
  ١(  مومنين کے حق ميں اپنے استغفار کے ذريعہ شفاعت طلب کرتے ہيں: هللا تعالٰی نے فرمايا: اور فرشتے

جو فرشتے عرش اٰلہی کو اٹھائے ہوئے ہيں اور جو اس کے گرد معين ہيں سب حمد خدا کی تسبيح و تقديس کر رہے ہيں اور 
ہيں کہ خدايا! تيری رحمت اور تيرا علم ہر شے پر اسی پر ايمان رکھتے ہيں اور صاحبان ايمان کے ليے استغفار کر رہے 

محيط ہے لٰہذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تيرے راستہ (جو اسالم ہے) کا اتباع کيا ہے اور انہيں 
  جہنم کے عذاب سے بچالے۔

ے اوپر سے شگافتہ ہوجائيں اور قريب ہے کہ تمام ٓاسمان اس (خدا کی عظمت سے) کی ہيبت س ٢(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
مالئکہ بھی اپنے پروردگار کی حمد کی تسبيح کر رہے ہيں اور زمين والوں کے حق ميں استغفار کر رہے ہيں ٓاگاه ہوجاؤ کہ 

خدا ہی وه ہے جو بہت بخشنے واال اور مہربان ہے۔ اور مومنين کا اپنے اور برادران مومن کے حق ميں توبہ و استغفار 
  کرنا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٧(۔ سورئہ غافر، ٓايت ١
  ۔ ( ۵(۔ سورئہ شورٰی، ٓايت ٢

  ١(  هللا تعالٰی کا قول ہے:
هللا تعالٰی کسی نفس کو اس کی طاقت کی وسعت سے زياده تکليف نہيں ديتا (يہاں تک کہ فرماتا ہے) پروردگارا! ہم پر ويسا 

اال گيا ہے پروردگارا! ہم پر وه بار نہ ڈالنا جس کی ہم ميں طاقت نہ ہو ہميں (ہمارے بوجه نہ ڈالنا جيسا پہلے والی امتوں پر ڈ
گناہوں کو) معاف کردينا ہميں بخش ديناہم پر رحم کرنا تو ہمارا موال اور مالک ہے اب کافروں کے مقابلہ ميں ہماری مدد 

  فرما۔
داء اور شيعہ حضرات اس کے حق دار ہيں اور عام من جملہ شفاعت کرنے والوں ميں سے انبياء و اوصياء، علماء و شہ

  لوگوں کے ليے نيز مومن دوسرے کے حق ميں يہاں تک کہ غالموں کے حق ميں بھی شفاعت کرنے والے ہيں۔
ِ عّزوجّل فَيُشفَ “ ۔  ٣۴٧ عوَن االنبياُء ، ثُّم َوفی الخصال : َعن َعلِی عليہ السالم قاَل : قاَل رسول ّهللاٰ (ص) : ثاَلثةٌ يَشفَعوَن ) الی ٰهللاّ

سے منقول ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا: تين گروه کے لوگ خدائے  -خصال ميں حضرت علی  ٢” ( الُعلماُء ثُّم الُشھدا
  ۔ شہداء۔٣۔ علماء ٢۔ انبياء ١بزرگ و برتر کے پاس شفاعت کريں گے اور ان کی شفاعت بارگاه احديت ميں قبول ہوگی۔ 

الَصدوق َعن الحسيِن بن خالٍد َعِن الِرضا عَن ٓابائِہ َعن امير المٔومنين عليہ السالم قاَل: قاَل َرسول ّهللاٰ (ص) َوفی امالی “ ۔  ٣۴٨
  اَمن لَم يُوِمن بِحوضی فاَل اوَرَدهَ هللاُّٰ َحوضی َوَمن لَم يُوِمن بَِشفاَعتی فاَل انا لَہُ هللاّٰ َشفاَعتی ثُّم قاَل (ص) انم

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٨۶(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١
  ۔ (  ١۵، ص ٢۔ بحار االنوار، ج  ۶۴۔ قرب االسناد، ص  ١۵۶(۔ خصال، ص ٢

ہ السالم يابن رسولَشفاَعتی الھِل الکبائِر ِمن اَُمتی فاّما الُمحسنوَن ِمنھُْم فَما َعليِھْم من َسبيٍل قاَل الحسيُن بن خالٍد : فَقلُت لِلرضا علي
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  ١” ( قاَل عليہ السالم ال يشفعوَن االَّ من ارتضٰی ّهللا دينہُ فَما َمعنٰی قوِل ّهللا عّزوجلّ  ّهللا
نے اپنے ٓابائے کرام سے انہوں نے  -امالی صدوق ميں حسين ابن خالد سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے کہ امام علی رضا 

فرمايا: جو شخص ميرے حوض کوثر پر ايمان نہيں  حضرت امير المومنين سے روايت کی ہے کہ رسول خدا (ص) نے
رکھتا هللا تعالٰی اس کو ميرے حوض پر وارد (سيراب) نہيں کرے گا اور جو شخص ميری شفاعت پر ايمان نہيں رکھتا هللا 

تعالٰی اس کو قيامت کے دن ميری شفاعت سے محروم رکھے گا پھر اس کے بعد رسول خدا (ص) نے فرمايا: ميری شفاعت 
ری امت کے صرف اہل کبائر (گناہان کبيره ميں مرتکب ہونے والے) کے ليے ہوگی ليکن جو محسن اور نيکو کار افراد مي

 -ہيں ان کے ليے کوئی راستے (شفاعت کی بات) کی ضرورت نہيں ہوگی ۔ حسين ابن خالد کا بيان ہے کہ ميں نے امام رضا
اعت نہيں کرسکے گا مگر وه کہ جو پسنديده ہے) اس ٓائہ کريمہ (اور کوئی شف سے عرض کيا: اے فرزند رسول (ص)! پھر

کا معنی و مفہوم کيا ہے؟ فرمايا: اس سے مراد يہ ہے کہ کوئی شفاعت نہيں کرسکے گا مگر وه کہ جس کے دين کو خدا 
  پسند فرمائے گا۔

قاَل: يَقوُم الناُس يَوَم القيامِة  ی قوِل ٰهللا عّزوجلّ فی تَفسير العياشی : عن ُسماَعِة بن ِمھران عن ابی ابراہ“۔  ٣۴٩م عليہ السالم فی 
يئاً فَياتوَن مقداَر اربعيَن عاماً َويومُر الَشمُس فَيَرکُب َعلَی رٔوِس الِعباد ، َويُلِجمھُم العرُق َويومُر االرُض ال تَقْبَ◌ل ِمن عرقِھم شَ 

  ٓادَم فيستشفعونَ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٢۵، ص ٢۔ عيون االخبار الرضا، ج  ۵۶ق، ص (۔ امالی شيخ صد١

َويَُدلُّھُْم عيسی فَيَقوُل  منہُ فَيدلّھُم َعلَی نوٍح ، َويَُدلُّھم نوُح َعلَی ابراہيَم َويَُدلُّھُم اِبراہيُم َعلی موس ٰی َويَُدلُّھُم موس ٰی َعلی عيسیٰ 
لَھا فَيَنْطَ◌لُِق حتٰی ياتی باِب الَجنِة فَيَُدُق فَيُقاُل لَہُ َمن ھذا؟ َوّهللاٰ َعلُم فَيقوُل ُمحمٌد  َعلَيُکْم بمحّمد خاتَِم البشِر ، فَيقوُل محمٌد (ص) : انا

ہُفَع تَشْفَ◌ع فَيَرْفَ◌ُع رٔاسَ فَيقاُل افتَحوا لَہُ فاذا فُتَح الباُب استقبَل ربہُ فََخرَّ ساجداً فاَل َرفََع رٔاسہ حتٰی يُقاُل لَہُ : تَکلَّم َوسل تعط َواش
الناِس يوَم القياَمِة فی َجميِع َويَستَقبَُل ربَہُ فيخُر ساِجداً فيقاُل لَہُ مثلُھا فَيرفُع رٔاسہُ حتٰی انہُ لِيشفَع َمْن قَْد اُحرَق بالنّاِر فَما احٌد ِمن 

ِ تَعالٰی )   ١” (  االمِم اوَجہُ ِمن ُمحمٍد (ص) َوھَو قوُل ّهللاٰ
مراد ہوں) سے ٓائہ  -سے منقول ہے کہ انہوں نے ابو ابراہيم (شايد موسی ابن جعفر  تفسير عياشی ميں سماعہ ابن مہران

کے معنی کے بارے ميں دريافت کيا تو حضرت نے فرمايا: قيامت کے دن چاليس سال کی تعداد تک لوگ کھڑے رہيں کريمہ
کے ساته) ٹھہرا رہے اور لوگوں  گے اور سورج کو حکم ديا جائے گا تاکہ بندوں کے سروں کے اوپر (اپنی چندان گرمی

کے بدن کے پسينے ان کے دہن تک پہنچيں اور زمين کو بھی حکم ديا جائے کہ ان لوگوں کے پسينے کو جذب نہ کرے (لٰہذا
کے پاس ٓائيں گے تاکہ ان لوگوں کی شفاعت کريں تو  -ان لوگوں کو شديد رنج و الم عارض ہوگا) پھر وه حضرت ٓادم 

کے پاس ٓائيں گے تو  -کی طرف رہنمائی کرکے ان کے پاس بھيج ديں گے جب حضرت نوح  - ضرت نوح ، ح -حضرت ٓادم 
کی طرف رہنمائی کرکے ان  -کی طرف اور وه حضرت موسٰی کی طرف اور وه حضرت عيسٰی  -حضرت ابراہيم  -نوح 

 کے پاس لے جائيں گے اور جب کے پاس بھيج ديں گے اور وه فرمائيں گے کہ ميرے ہمراه ٓاؤ اور وه حضرت محمد (ص)
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢١۵، ص ٢(۔ تفسير عياشی، ج ١

ٓانحضرت (ص) کے پاس جائيں گے تو وه فرمائيں گے: ميرے ساته ٓاؤ پس وه بہشت کے دروازے کی طرف لے جائيں گے 
اور خدا زياده جاننے واال ہے پھر ٓانحضرت اور بہشت کا دروازه کھٹکھٹائيں گے تو دريافت کيا جائے گا: ٓاپ کون ہيں؟ 

(ص) کہيں گے: ميں محمد ہوں دروازه کھولو پھر ٓانحضرت (ص) بارگاه اٰلہی ميں سجده ريز ہوں گے اور سجده کی حالت 
ميں کافی دير تک رہيں گے يہاں تک کہ حق تعالٰی کی طرف سے حکم ہوگا کہ اپنا سر سجده سے اٹھاؤ اور شفاعت کرو 

اری شفاعت قبول کروں اور جو کچه تم چاہو طلب کرو تاکہ ميں عطا کروں تو ٓانحضرت (ص) يہ سن کر سجدے تاکہ تمہ
سے سر اٹھائيں گے اور پھر دوباره سجدٔه معبود ميں سر رکه ديں گے پھر انہيں وہی ٓاواز دی جائے گی: سر اٹھاؤ اور 

ل چکے ہيں اس دن تمام امتوں کے درميان کوئی بھی شخص شفاعت کرو يہاں تک کہ ان افراد کی بھی جو ٓاتش جہنم ميں ج
  ۔ حضرت محمد (ص) سے زياده وجيہ اور باعزت نہ ہوگا اور يہ ہے اس چيز کا معنی جو خدا نے ارشاد فرمايا

فاَعةً ؟ قاَل نََعم فَقاَل لَہُ َرُجٌل ِمَن َوفيِہ اَيضاً: َعن عبَيد بن ُزراَرٍة قاَل: ُسئَِل اَبو عبِدهللاّٰ عليہ السالم َعِن المٔوِمِن ھَل لَہُ شَ “۔  ٣۵٠
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ال يحتاج الی شفاعة محّمد القوِم ھَل يَحْتاُج الموِمِن اِلی َشفاَعِة ُمَحَمٍد (ص) يَوَمئٍذ ٰاقَل: نََعْم ان للمٔومنيَن َخطايا َوذنوباً َوٰما ِمن اَحد ا
 فخر ، قال: نَعم قال: يَاخُذ حلقَة باب الجنة فيفتحھا فَيَِخرُّ ساجداً فيقول ّهللاٰيومئذ قاَل: َوَرجل َعن قَول رسول ّهللاٰ : انا سيد ولہ آدم وال

  ١” ( : ارفع راسک اشفع تشفع واطلب تعط ثُم يرفَع راَسہُ ) فيشفع َويطلُُب فَيعطی 
  -نيز اسی کتاب ميں عبيد ابن زراره نے روايت کی ہے ان کا بيان ہے کہ: حضرت امام جعفر صادق 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣١۴، ص ٢(۔ تفسير عياشی، ج ١

سے مومن کی حالت دريافت کی کہ کيا اسے بھی شفاعت کا حق حاصل ہے؟ فرمايا: ہاں لٰہذا قوم کے ايک شخص نے عرض
ھی خطا کيا: کيا خود مومن بھی قيامت کے دن حضرت محمد (ص) کی شفاعت کا محتاج ہوگا؟ فرمايا: ہاں کيوں کہ مومنين ب

کار اور گنہگار ہيں۔ کوئی شخص ايسا نہيں ہے کہ جسے اس دن حضرت محمد کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو ۔ راوی نے 
سے دريافت کيا کہ رسول خدا (ص) کے اس قول کا کيا معنی ہے کہ انہوں نے  -عرض کيا: ايک دوسرے شخص نے امام 

  فخر و مباہات نہيں کرتا۔فرمايا: ميں اوالد ٓادم کا سيد و سردار ہوں اور ميں 
فرمايا: ہاں ٓانحضرت (ص) دروازٔه جنت کا حلقہ (دستہ) پکڑ کر اسے کھوليں گے اور بارگاه اٰلہی ميں سجده ريز ہوں گے 

هللا تعالٰی کی طرف سے ٓاواز ٓائے گی: سر کو اٹھاؤ اور شفاعت کرو تاکہ تمہاری شفاعت قبول کروں اور جو کچه طلب کرو 
  چہ ٓانحضرت (ص) سربلند کرکے شفاعت کريں گے اور هللا تعالٰی ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔عطا کروں چنان

ِ َوفی تَفسير الفُراِت : باسناِدِة َعن بشِربْنِ◌ ُشريِح البَصری قاَل: قُلْتُ◌ لُِمحمِد بَن َعلی عليہما السالم اَيَّةُ ٓايٍَة فِی “۔  ٣۵١ کتاِب ّهللاٰ
ا اَھُل بَْيٍت ال نَقوُل ذلَِک قاَل : قُلُت : فٔایُّ َشیٍء تَقولوَن فيه ؟ٰا  ولُوَن في ٰھا قَوُمَک ؟ قُلُت يَقولوَن :ارجٰی ؟ قاَل : َف ٰما يَق قاَل: ٰلِکنّٰ

ِ ) الَشفاَعةُ َوٰهللاّ الَشفاَعةُ  قاَل: نَقولُ    ١” ( الَشفاَعةُ وٰهللاّ
-يت نقل کی ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام محمد باقر فرات کوفی نے اپنی سند کے ساته بشر ابن شريح بصری سے روا

سے عرض کيا کہ کتاب خدا (قرٓان) ميں کون سی ٓايت زياده اميد وار بنانے والی ہے؟ دريافت فرمايا: اس سلسلہ ميں تمہاری 
  قوم کے افراد کيا کہتے ہيں؟ ميں نے عرض کيا: کہتے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٧٠، ص (۔ تفسير فرات٢

ہے (کيوں کہ هللا تعالٰی اپنی رحمت سے نا اميد ہونے کے ليے منع فرما تا ہے) حضرت نے فرمايا: ليکن ہم اہل بيت  ہيں: ٓايۂ 
وه بات نہيں کہتے۔ ميں نے عرض کيا: پھر ٓاپ اس سلسلہ ميں کس ٓايت کے بارے ميں فرماتے ہيں؟ فرمايا: ہم اس ٓايت کے 

  (يعنی عنقريب تمہارا پروردگار تمہيں اس قدر عطا کردے گا کہ خوش ہوجاؤ)۔ بارے ميں کہتے ہيں
پھر حضرت نے قسم کھا کر تين مرتبہ تکرار کرکے فرمايا: اس ٓايت سے مراد شفاعت ہے۔ مولف کہتے ہيں: تمام ائمٔہ اطہار

  ی۔، حضرت فاطمہ زہرا # اور ان کی ذريت طاہرين اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائےں گ
َل: اِ ٰا ذ َوفِی َب ٰشاَرِة الُمصَطفی لِشيَعِة الْمُ◌رتَض ٰی : بِٔاس ٰانِدِه َعن اَبی بَصير َعن اَبی عبِد هللاّٰ اْلصاِدْق عليہ السالم قا“ ۔  ٣۵٢

َن ال ٰی َربِِھم َويَقُولوَن ٰايرِب اِکِشَف َعنّا کاَن يَوُم الْقياَمِة َجَمَع هللاّٰ االوليَن َواآلخريَن فی َصعيٍد واِحٍد فَتَغشاھُم ظُلمةٌ َشديدةٌ فَيَِضجو
ِ ھِذِه الْظُ◌لْمَ◌ة قاَل: فَيَقْبَ◌ُل قَوٌم يَمْشِ◌َی الْنورْبَ◌يْنَ◌ اَيْديِھم قَد اَضاَء اَرْضُ◌ الْق ٰايَمِة فَيَقوُل : اَْھُل الْ  َجمِع ٰھوالِء اَْنبياُء ّهللاٰ

بِاَنبياَء هللاِّٰ فَيَجْمَ◌ُع اَھُل الْجَ◌مِع اِنَّھُم َمالئَِکةَ هللاّٰ فَيُجيئھُم الْنِ◌داُء ِمن ِعند هللاِّٰ ٰا م ٰھوآلِء  فَيُجيئھُم اْلنِداُء ِمن ِعند هللاِّٰ َما ٰھوآلءِ 
ِ ٰما ھوالِء بُِشھَداِ  ولُوَن : َمن ہُم فَيُجيئھُم الْنِ◌داِء ِمن ِعنْد فَيَقُ بَِمالئَِکِة هللاِّٰ ، فَيَقوُل : اَْھُل الَجْمِع ھوالِء ُشھَداِ فَيُجيئھُم اْلنِداِء ِمن ِعْند ّهللاٰ

ِذريِة ُمَحَمٍد َرسول هللاِّٰ  هللاِّٰ يَا اَھْلَ◌ الْجَ◌مِع سلُوھُم َمن اَنْتُ◌م فَيَقوُل : اَھُل الْجَ◌مِع َمن اَنتُم ؟ فَيَقولوَن : نَُحن الَعلِويّوُن نَحْن◌ُ 
َن بِِکر ٰماَِة هللاِّٰ نَحْنُ◌ ا اٰلِمنوَن الْمطمئِنوَن فَيُجيئھُم الْنِ◌داُء ِمن ِعنْدَ◌ هللاّٰ تَعال ٰی (ص) نَحْنُ◌ اَواْلُد َعلی َولیُّ هللاِّٰ الْمَ◌خصوُصو

  ١” ( اِشفَُعوا ُکم َواَھْلِ◌ فِی ُمِحبی ) َمَوَدتُِکم َوشيَعتُِکم فَيَشْفَ◌عوَن فَيَُشفُِّعوَن 
نے  -بصير سے روايت نقل کی ہے کہ امام جعفر صادق صاحب بشارة المصطفٰی لشيعة المرتضی نے اپنی سند کے ساته ابو 

فرمايا: جب قيامت کا دن ہوگا تو هللا تعالٰی تمام اولين و ٓاخرين کو ايک ہی زمين پر جمع کرے گا پھر انہيں شديد ظلمت و 
و تاريکی کو  تاريکی گھير لے گی کہ تمام لوگ نالہ و فغاں کرتے ہوئے خدا سے فرياد کريں گے: پروردگارا! ہم سے ظلمت

دور کردے۔ پھر اہل محشر کی طرف رخ کرکے کہيں گے: ايک گروه کے چہرے کی نورانيت سے قيامت کی زمين کو 
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روشن و منور کيے ہوگی تو اہل محشر کہيں گے: يہ سب انبيائے اٰلہی ہيں لٰہذا خدائے سبحان کی طرف سے ٓاواز ٓائے گی کہ
ت کريں گے:کيا يہ لوگ خدائے عزوجل کے مقرب فرشتے ہيں؟ تو حضرت احديت کی يہ انبياء نہيں ہيں پھر تمام لوگ درياف

بارگاه سے ٓاواز ٓائے گی کہ يہ لوگ مالئکہ مقربين بھی نہيں ہيں پھر سوال کريں گے کہ کيا يہ لوگ شہيداِن راه خدا ہيں ؟پھر
ں۔ پھر دريافت کريں گے: پھر وه کون لوگ ہيں؟ بارگاه رب العزت سے ٓاواز ٓائے گی کہ وه لوگ شہيداِن راه خدا بھی نہيں ہي

ندا ٓائے گی کہ اے اہل محشر! خود انہيں لوگوں سے دريافت کرو کہ تم لوگ کون ہو؟ جب وه دريافت کريں گے تو وه جواب 
ديں گے: ہم حضرت محمد رسول هللا (ص) کی ذريت ہيں ہم علی ولی هللا کی اوالد ہيں ہم کرامت اٰلہی سے مخصوص کيے 

ئے ہيں ہم لوگوں کو امن و امان اور اطمينان بخشا گيا ہے پھر خدائے عزوجل کی طرف سے ٓاواز ٓائے گی کہ اپنے اہل گ
  مودت اور شيعوں کی شفاعت کرو لٰہذا وه شفاعت کريں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔

ے دن شفاعت کرنے والے ہيں کيوں کہ ليکن حضرت حجت قائم ٓال محمد کی شفاعت خاصہ اگرچہ تمام ائمٔہ اطہار قيامت ک
کے مقدس وجود اور ان کی امامت و خالفت کے ہوتے ہوئے اور يہ کہ حضرت  -ان عظيم ہستيوں کی شفاعت امام زمانہ 

  طوالنی غيبت کے بعد خدائے بزرگ و برتر کے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣۵٨۔ امالی صدوق،  ۶٣(۔ بشارة المصطفٰی، ص ١

تشريف الئيں گے اور دين کو عدل و انصاف سے بھر ديں گے جس طرح وه ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس  حکم سے
  بات کے اعتقاد کااگر کوئی شخص منکر ہو تو پھر اسے شفاعت نصيب نہ ہوگی۔

يہم السالم اِنہُ قاَل: َمن اَقَّر بَِجميِع َوفی کمال الّدين : باسناِدِة َعن َصفَواِن بن ِمھراِن َعِن الصاِدِق َجعْفَ◌ِر بن ُمَحمٍد عل“۔  ٣۵٣
تِِہ فَقيَل لَہُ: ياب َن َرسول هللاّٰ فَمِن الَمھدُی ِمن االئَمِة َوَجَحَد الَمھدی عليہ السالم کاَن َکَمن اقرَّ بَِجميَع االنبيآِء َوَجَحَد ُمحمداً (ص) بنِبُوَّ

َوفيہ باسناِدِه َعن َعبد هللاّٰ بِن ابی يَعفوٍر َعِن  ١”( َعنُکم َشخصہُ َوال يَحلُّ لَُکم تَسِميتہُ ُولِدَک؟ قاَل: ) الخاِمُس ِمن ُولْدِ◌ السابِِع يَغيُب 
الصاِدِق عليہ السالم ِمثلُہُ۔ کمال الدين ميں شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته صفوان ابن مہران سے نقل کيا ہے 

کا انکار کرے تو  -خص تمام ائمہ کی امامت کا اقرار کرے مگر امام مہدی نے فرمايا: جو ش - کہ حضرت امام جعفر صادق 
وه اس شخص کے مانند ہے کہ جس نے تمام انبياء کا اقرار کيا مگر حضرت محمد (ص) کی نبوت و رسالت کا انکار کيا۔ 

ٓاپ کی کس -مہدی  (اور ٓانحضرت (ص) کی خاتميت کا انکار کيا ہے) حضرت سے عرض کيا گيا: فرزند رسول (ص)! امام
اوالد ميں سے ہوں گے؟ ٓاپ نے فرمايا: وه ساتويں امام کے پانچويں فرزند ہوں گے جو جسمانی طور پر تم لوگوں کی 

  نظروں سے غائب رہيں گے ان کا نام لينا تمہارے ليے جائز نہ ہوگا۔
َوفی غايِة المراِم : ِمن َطريِق العاَمِة “۔  ٣۵۴عبد هللا ابن يعفور نے بھی اسی جيسی روايت امام جعفر صادق سے نقل کی ہے۔ 

  سنِ َعِن امير المٔومنين عليہ السالم قاَل : قاَل رسوُل ّهللاٰ (ص) : اَنا وارُدُکم َعلَی الَحوِض ، َوانْتَ◌ يا َعلی ال ٰساقی ، والحَ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ٣۶۶، ص ( ٣، ج -۔ معجم احاديث امام مہدی  ١۴٣، ص  ۵١۔ بحاراالنوار، ج  ٣٣٣، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

عفٍر ُمحصی الزايُُد َوالحسْين االِمُر ، َوعلی بن الُحسين الفاِرُض ، َومحمٍد بن علٍی الناشُر، َوَجعفَِر بن ُمحمٍد السائُِق ، َوموسٰی بن جَ 
ٔومنيَن ، وُمحمِد بن َعلٍی ُمنِزُل اھِل الَجنِة فی َدرجاتِِھْم ، َوعلی الُمحبيَن َوالُمْبِغضيَن ، َوقامُع الُمنافِقيَن ، َوعلی بن موسٰی مزيُّن الم

سِن بن َعلی ) الق بن ُمحَمٍد َخطيُب شيعتة ِسراُج اھِل الَجنَةَ يَسْتَ◌ضيئوَن بِِہ َوالَمھدُی َشفيُعھُم يَوَم َوُمَزوجْهُ◌م الْحوِر الَعيِن َوالحَ 
  ١” ( يَشاُء َويَرض ٰی ٰيَمةُ حيُث ال يَاَذَن هللاُّٰ االّ لَِمن 

نے رسول خدا (ص)  -غاية المرام ميں اہل سنت کے طريقے سے موال امير المومنين سے يہ روايت منقول ہے کہ حضرت 
سے نقل کيا ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: ميں تمہيں حوض کوثر پر وارد کرنے واالہوں، اور تم اے علی! ساقی کوثر 

 -ے) ہو (اور دوسرے نسخے ميں ذکر ہوا ہے کہ اے علی! تم سب پر مقدم ہو) اور امام حسن (مومنين کو سيراب کرنے وال
اس دن حکم کرنے والے ہيں -مومنين اور محبين سے دفاع کرنے والے اور دشمنوں کو دور کرنے والے ہيں اور امام حسين 

منتشر کرنے والے (يا متفرق  -محمد ابن علی  اس دن کی تقدير معين کرنے والے ہيں اور امام -اور امام علی ابن الحسين 
شيعوں اور اہل بيت کے محبين کو جمع کرنے والے يا اس دن پرچم محمد کو لہرانے والے ہيں) اور امام جعفر ابن محمد 

اہل بيت کے  -سائق (يعنی اہل بہشت کو بہشت کی طرف لے جانے والے ہيں) اور حضرت موسٰی ابن جعفر  -الصادق 
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ر ان کے دشمنوں کو شمار کرنے والے ہيں اور قيامت کے دن منافقين کی جڑ کا قلع قمع کرنے والے ہيں اور امامدوستوں او
مومنين کو (ديباج اور ريشم کے کپڑوں اور افتخاری نشانات سے)زينت بخشنے والے ہيں اور امام  -علی ابن موسٰی الرضا 
يں پہنچانے والے ہيں (کيوں کہ بہشت کے درجات ايک جيسے نہيں اہل بہشت کو ان کے درجات م -محمد ابن علی الجواد 
  ہيں بلکہ ہر شخص
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ٣١۶ص  ( ٢۶۔ بحار االنوار، ج  ٢۵١۔ مناقب ابن شہر ٓاشوب، ص  ٢۴۔ االستبصار، ص  ۶٩٢(۔ غاية المرام، ص ١، 

شيعوں کے خطيب ہيں  -ں) اور امام علی ابن محمد الہادی کے اعمال اور اس کے ايمان کے درجات کے لحاظ سے ہوتے ہي
(اپنے فصيح و بليغ اور دل نشيں خطبے کے ذريعے اہل بہشت کے ليے بہشتی نعمتوں اور تفّضالت اٰلہی کی ياد ٓاوری کريں 

يار ميں گے) اور شايد خطبوں سے مراد حور العين کا مومنين کے ساته شادی کے خطبے مراد ہوں جو اُن حضرت کے اخت
) اہل بہشت کے ليے چراِغ ہدايت اور بشارت دينے والے ہيں کہ اس نور سے اہل -ہوگا (اور امام حسن ابن علی العسکری 

عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف قيامت کے دن اس وقت اپنے تمام شيعوں،  -بہشت روشنی طلب کريں گے۔ اور امام مہدی 
گے کہ جب کسی کو شفاعت کی اجازت حاصل نہ ہوگی مگر اس شخص کے ليے مومنين اور اپنے تابعين کی شفاعت کريں 

  کہ جس سے مشيِت اٰلہی کا تعلق ہوگا اور اس کے دين سے وه راضی ہوگا۔
مولف کہتے ہيں: باب شفاعت ميں ٓايات و روايات بہت زياده پائی جاتی ہيں جو معتبر کتابوں ميں ثبت و ضبط ہوچکی ہيں اور

صدوق، وغيره جيسے افراد نے کافی و وافی مقدار ميں اپنی معتبر کتابوں ميں اس سلسلہ ميں بحث و  بزرگان دين مجلسي،
) ميں بہت ہی زياده کافی ١تحقيق انجام دی ہے اور موجوده صدی ميں بھی عالمہ طباطبائی عليہ الرحمہ نے تفسير الميزان ( 

  و وافی عام فہم اور سليس طور پر بحث کی ہے۔
 َجميعا عن االسالم والمسلمين خير جزاء المحسنين ورزقنا ّهللاٰ واياھم وجميع المٔومنين شفاعة محّمد واھل بيِت الطاہرينَجزاھُم ّهللاٰ 

وفرجنا  -عجل ّهللاٰ تعالٰی فرجہ  -وعلی ٓابائہ الطيبين الطاہرين و  -صلوات ٰهللاّ وسالم عليہ  -خاصة موالنا االمام المنتظر المھدی 
  ّهللاٰ علی اعدائھم وغاصب حقوقھم وظالميھم من االولين واالخرين الی قيام يوم الدين ٓامين يا رب العالمين ٓامينبفرجہ ولعنة 

  هللا تعالٰی اسالم اور مسلمين کے متعلق تمام نيک کام کرنے والوں کو جزائے خير عطا فرمائے اور ہميں
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۵٩۔  ١۵٨، ص ١(۔ تفسير الميزان، ج ١

عجل هللا تعالٰی الشريف کی  - ان لوگوں کو نيز تمام مومنين کو محمد و اہل بيت طاہرين بالخصوص اپنے امام منتظر مہدی 
شفاعت نصيب فرمائے اور ان کے ظہور سے ہماری ٓاسائش فراہم کرے ان کے دشمنوں اور ان کے حقوق کے غاصبين نيز 

  کے تمام ظالمين پر تا قياِم قيامت لعنت و عذاب نازل فرمائے۔ ٓامين يا رب العالمين۔ ان کے اولين سے لے کر ٓاخرين تک 

  ۔ نور درخشاں ١٧
اَلَّذی اَنْزَ◌لْتَ◌هُ نوراً ) “۔ الْقُ◌رٓاُن اَنْزَ◌َل هللاّٰ نُوراً َوَجَعلَہُ ُمھَيِمناً َعلی کِل ِکتاٍب اَنْزَ◌لَہُ ، َکما فی  ١٧الْصَ◌حيفِة الَسجاِْديَِة 

  ١َوَجَعلْتَ◌هُ ُمھيِمناً َعلی ُکُل ِکتاٍب اَنْزَ◌لْتَ◌هُ ( 
خداوند متعال نے قرٓان کو نور ہدايت کے ساته نازل فرمايا اسے حافظ و رقيب اور اپنی تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر برتری 

  پر فائز کيا ہے۔
ر ان کے ٓاباء و اجداد طاہرين کا مقدس وجود نور ہدايت اور مستقيم شاہراه حضرت او” و کذلک الحجة بن الحسن العسکری”

واليت کبری اور اسالم کو روشنی بخشنے واال ہے۔ بہت سی ٓايات اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ قرٓان مجيد نور ہے جو 
ہيں ان ميں سے بعض ٓايات کی پيغمبر اکرم (ص) پر نازل ہوا کہ اس کے ذريعہ لوگ شاہراه مستقيم کی طرف ہدايت پاتے 

  ٢(  طرف اشاره کيا جا رہا ہے۔ ) قال ّهللاٰ تعالٰی:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (”ختم قرٓان“،  ۴٢، دعا نمبر  ٢٩٨(۔ صحيفٔہ سجاديہ، ص ١
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  ۔ (  ١٧۴(۔ سورئہ نساء، آيت ٢

ور ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھی نازل اے انسانوں! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان ٓا چکا ہے ا
  کرديا ہے۔

يہ قرٓان ايسی کتاب ہے جسے ہم نے ٓاپ کی طرف نازل کيا ہے تاکہ ٓاپ لوگوں کو حکم خدا سے  ١(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
  تاريکيوں سے نکال کر نور کی طرف لے ٓائيں اور خدائے عزيز و حميد کے راستے پر لگا ديں۔

  ٢(  فرمايا: هللا تعالٰی نے
يقينا تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور (پيغمبر (ص)) اور روشن کتاب ٓاچکی ہے جس کے ذريعہ خدا اپنی خوشنودی کا 

اتباع کرنے والوں کو سالمتی کے راستوں کی ہدايت کرتا ہے اور انہيں تاريکيوں سے نکال کر اپنے حکم سے نور کی 
  کی ہدايت کرتا ہے۔طرف لے ٓاتا ہے اور انہيں صراط مستقيم 

لٰہذا خدا اور رسول اور اس نور پر ايمان لے ٓاؤ جسے ہم نے نازل کيا ہے کہ هللا تمہارے اعمال  ٣(  ) هللا تعالٰی نے فرمايا:
   (اقرار و انکار) سے خوب باخبر ہے۔ هللا تعالٰی نے فرمايا:

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (١(۔ سورئہ ابراہيم ، ٓايت ١
  ( ١۵(۔ سورئہ مائده، ٓايت ٢ ۔ ، ١۶
  ۔ ( ٨(۔ سورئہ تغابن، ٓايت ٣

 ) < ا َجائََک ِمن الْحَ◌قِّ   ١) َوُمہَيْمِ◌نًا َعلَيْہِ◌ فَاحْکُ◌م بَيْنَ◌ہُم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ َوالَتَتَّبِع ٔاَہْوَ◌ائَہُم َعمَّ
ريت اور انجيل کی تصديق کرنے والی اور اے پيغمبر! ہم نے ٓاپ کی طرف کتاب (قرٓان) نازل کی ہے جو اپنے پہلے کی تو

اور حفاظت کرنے والی ہے لٰہذا آپ ان (بنی اسرائيل) کے درميان تنزيل خدا کے مطابق فيصلہ کريں اور خدا کی طرف سے 
  ٓائے ہوئے حق سے جداہوکر ان کی خواہشات (انحراف و تجاوز) کا اتباع نہ کريں۔

ہ استفاده ہوتا ہے جو قرٓان مجيد ميں موجود ہے وه يہ ہے کہ ٓاسمانی اٰلہی مذکوره ٓايات وغيره سے منطوق اور تصريح سے ي
کتاب (قرٓان کريم) بذات خود نور ہے اور روشنی دينے والی ہے، خود روشنی ہے اور روشنی بخشنے والی جو مسلسل اور 

يں دوام نہيں پايا جاتا خواه وه غير قابل زوال ہے۔ نور اور روشنی پيدا کرنے والے تمام اسباب و ذرائع محدود ہيں جن م
ميکينک مشينرياں ہوں يا برقی ٓاالت وغيره کہ ان کا فائده پہنچانا خاص مقامات اور مخصوص زمانوں ميں محدود طور پر 

زوال پذير ہونے کے ساته ممکن ہے ليکن قرٓان مجيد کا نور اور ضيا دائمی اور مسلسل ہے۔ جو اپنی اس راه کی قيامت تک 
اور پرتو ميں سير کرے گی نہ صرف دنيا ميں بلکہ ٓاخرت ميں بھی اپنے فرماں برداروں اور احکام پر عمل  اپنی ضوء

کرنے والوں کو عظيم المتناہی اٰلہی نعمتوں سے جو بہشت بريں اور رحمت خداوندی کا قرب و جوار ہے وہاں تک پہنچائے 
کا رقيب اور حافظ و نگہبان ہے جو خدا نے نازل فرمايا ہے اسی گی۔ جس طرح قرٓان مجيد نور اور ان تمام ٓاسمانی کتابوں 

طرح حضرت بقية هللا االعظم صاحب الزمان عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف اور ان کے ٓاباء و اجداد کرام ائمٔہ طاہرين انوار 
  اٰلہی ہيں اور اپنے تمام شيعوں اور مومنين کے حاالت کے محافظ اور پاسبان ہيں۔

  ہيں:عالمہ مجلسی رحمة هللا عليہ نے اپنی کتاب بحار االنوار ميں ايک باب مخصوص کيا ہے مولف کہتے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٨(۔ سورئہ مائده، ٓايت ١

  ١(  کہ ائمٔہ اطہار انوار اٰلہی ہيں اور ٓائہ نور کی تاويل ان کے حق ميں ہے۔ هللا تعالٰی کا قول ہے:
وں اور زمين کا نور ہے اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس ميں چراغ اور چراغ شيشہ کی قنديل ميں هللا تعالٰی ٓاسمان

ہو اور قنديل ايک جگمگاتے ستارے کے مانند ہو جو زيتون کے بابرکت درخت سے روشن کيا جائے جو نہ مشرق واال ہو نہ
  مس بھی نہ کرے۔ مغرب واال اور قريب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے اسے ٓاگ

يہ نور باالئے نور سے اور هللا اپنے نور کے ليے جسے چاہتا ہے ہدايت دے ديتا ہے اور اسی طرح مثاليں بيان کرتا ہے اور 
  وه ہر شے کا جاننے واال ہے۔

عليہ السالم يقول وفی المحکم والمتشابہ : باسناده عن اسماعيل بن جابر قال سمعت ابا عبد ّهللاٰ جعفر بن محمد الصادق “۔  ٣۵۵
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صفحة، روی فيہ االمام الصادق عليہ السالم مجموعةَ اسئلة ألمير  ١٢٨فی حديٍث طويٍل عن انواع ٓايات القرٓان يبلغ نحو
عْن اقسام النّور فی القرٓان فقال امير  -صلوات ّهللاٰ عليہ  -المٔومنين عليہ السالم عن ٓايات القرٓان واحکامہ ، جاَء فيھا وسٔالوه 

النّور القرٓان ، والنور اسم من اسماء ٰهللاّ تعالٰی ، النّور النورية والنور ضوء القمر ، والنور ضوء لمومن “ المٔومنين عليہ السالم 
  وھو المواالة التی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣۵(۔ سورئہ نور، ٓايت ١

ةُ هللاِّٰ َعل  فَاْلنُوُر فی ھذا  ٰی ِع ٰابِدِه َوھَُو يَلْبَ◌ُس َل ٰھا نوراً يوْمَ◌ الق ٰيمة ، َوالنُوَر فی الَمْعُصوُم :َمواضع ِمن الَتّو ٰارة َوالقُرٓاِن ُحجَّ
انَہُ الْقُ◌رٓاَن َوَجميَع االوص ٰايء الَمعْصوميَن ِمن َحَملَِة کِ  اْلَموِضع ھَُو القُرٓاُن َوِمْثلُہُ فی ُسوَرة التَّٰغابُِن قَْولہ تعالیٰ   يَعْنی ُسب ْحٰ

فھم المنعوتون الذين انا وّهللاٰ بھم البالء وھدی بھم العباد ، قال  ٰاتِب هللاّٰ تَعال ٰی ، َوخزانِِہ ، تراجمتہ ، الذين نََعتَھُُم ّهللاٰ فی کتابہ فقال
ٔانھا کوکب ّهللاٰ تعالٰی فی سورة النور < ّهللاٰ نور السمواِت واالرض مثل کمشکوة فيھا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة ک

دری>الی ٓاخر اآليہ، فالمشکاة رسول ّهللاٰ (ص) و المصباح الوصی واالوصيآء عليہم السالم والزجاجة فاطمة سالم ٰهللاّ عليہا : 
  ١” ( والشجرة المبارکة رسول ٰهللاّ (ص) والکوکب الدری ) القائم المنتظر عليہ السالم الذی يمالء االرض عدالً 

متشابہ نے اپنی سند کے ساته اسماعيل ابن جابر سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے حضرت صاحب رسالٔہ محکم و 
صفحات پر مشتمل ہيں سنا  ١٢٨سے ايک طوالنی حديث کے ضمن ميں کہ جس ميں قرٓانی ٓايات تقريباً  -امام جعفر صادق 

سے کچه سواالت ٓايات اور احکام  -حضرت علی نے اس روايت کو نقل کيا ہے جس ميں  -ہے کہ اس ميں امام جعفر صادق 
سے  -قرٓان کے بارے ميں دريافت کےے گئے تھے من جملہ اس مجموعہ ميں يہ ذکر ہوا ہے کہ جس ميں حضرت علی 

  قرٓان ميں نور کی شمعوں کے بارے ميں دريافت کيا گيا ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ميں ذکر ہوئے ہيں۔ (  ۵، ج -امام مہدی  (۔ اس حديث کے مکمل مصادر معجم احاديث١

  نے جواب ميں فرمايا: -تو حضرت امير المومنين 
نور قرٓان ہے ۔ نور هللا تعالٰی کے ناموں ميں سے ايک نام ہے، نور روشنائی ہے، نور چاند کی روشنی ہے ، نور مومن کی 

وه اس روشنی سے ملبوس ہوگا۔ اور نور  روشنی ہے جس سے مراد وه مواالت اور اس کی روشنی ہے کہ جس کے ذريعہ
توريت اور انجيل کے مقامات ميں سے ہے اور قرٓان جو اس کے بندوں پر حّجت خدا ہے اور وه وہی معصوم ہے هللا تعالٰی 

نے فرمايا: اور پيروی کی اس نور کی جو اس (پيغمبر) کے ساته نازل کيا گيا تھا حقيقت ميں وہی لوگ فالح و بہبود پانے 
  لے ہيں۔وا

لٰہذا نور اس مقام ميں وہی قرٓان ہے اور اسی طرح سورئہ تغابن ميں ذکر ہوا ہے کہ هللا تعالٰی نے فرمايا: (لٰہذا خدا اور رسول 
اور اس نور پر ايمان لے ٓاؤ جسے ہم نے نازل کيا ہے) خدائے سبحان نے اس ٓايت ميں قرٓان اور ان تمام اوصيائے معصومين

کے حاملين اور خزانہ دار اور وحی اٰلہی کی ترجمانی کرنے والے ہيں کا اراده کيا ہے وه افراد کہ جن کی کا جو کتاب اٰلہی 
هللا تعالٰی نے اپنی کتاب ميں تعريف و توصيف بيان فرمائی ہے اور فرمايا: حاالنکہ اس کی تاويل کا حکم صرف خدا کو ہے 

ہنا يہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ايمان رکھتے ہيں اور يہ سب کی سب اور انہيں جو علم ميں رسوخ رکھنے والے ہيں جن کا ک
محکم و متشابہ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، پس وه وہی لوگ ہيں جن کی تعريف و توصيف بيان کی گئی ہے 

کے وسيلہ سے اور انہيں کی ذوات مقدسہ ہيں کہ هللا تعالٰی ان کے ذريعہ تمام شہروں کو روشن و منور کرے گا اور انہيں 
  اپنے بندوں کی ہدايت کرے گا۔

هللا تعالٰی نے سورئہ نور ميں ارشاد فرمايا: هللا تعالٰی ٓاسمانوں اور زمين کا نور ہے اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے 
  جس ميں چراغ ہو اور چراغ شيشہ کی قنديل ميں ہو اور قنديل ايک جگمگاتے ستارے کے مانند ہو۔ آيت کے ٓاخر تک۔

کے تمام اوصياء ہيں زجاجہ  -پس مشکات (چراغ دان) رسول خدا (ص) ہيں اور مصباح (چراغ) خود وصی اور حضرت 
فاطمۂ  (اطہر) ہيں شجرٔه مبارکہ رسول خدا (ص) اور کوکب دری قائم المنتظر ہيں جو زمين کو عدل و انصاف سے بھر ديں 

  گے۔
هللاّٰ َخلَقَنی َوَخلََق َعلياً َو ٰافِطَمةَ َوالَحَسَن َوالُحَسيْنَ◌ قَبْلَ◌ اَن يَخْلُ◌َق ٓاَدَم عليہ السالم اِنَ “عن البحار َعِن النَبی (ص) ٰاقَل:“۔  ٣۵۶



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

 
 

فَکْيَف ٰکاَن  َف ٰا قَل الَعباُس : حيَن اٰل َس ٰمآء َمبْنية َو اٰل ارض َمدحية َو اٰل ظُلََمة َو اٰل نُوَر َو اٰل َشمٌس َو اٰل قََمَر َو اٰل َجنَةَ َو اٰل ٰانرَ 
ِ (ص) َف ٰا قَل : ٰای عَم لَمٰا ٔاراَد هللاّٰ ٔان يَخْلَ◌َق ٰان تََکلََم بَِکلَمة َخلََق ِمن  ٰھا نوراً، ثَُم تََکلَّم بَِکلَِمة اُخْر ٰی بَدء َخلَقُکْم ٰيا َرُسوَل ّهللاٰ

ا روحاً ، ثَُم مَزَج النُور بِالروح فََخلَقَنی َوَخلََق  َعلياً َو ٰافطَمة َوالَحَسَن َوالُحَسيْنَ◌ ، فَُکنٰا نَُسبُحہُ حين اٰل تَسْبيُح َونُقَِدُسہُ فََخلََق ِمن ْھٰ
ِ ، َو  حيَن اٰل تَقديس ، فَلمٰا اَراَد هللاّٰ تَعال ٰی ٔان يُنْشیء َخلْقَ◌هُ فَتََق نوری فََخلََق ِمنہُ الَعْرَش فَالَعرُش ِمْن نُوری ، َونُوری ِمْن نُوِر ّهللاٰ

ور هللاّٰ َو َعِلٌی اَْفَضُل ِمَن الَعرش ثَُم فَتََق نُور ٔاخي علي فََخلََق ِمنْہُ◌ الَم ٰئ اِلکةُ والمالئکِة ِمن نُور َعلٍِی َونُوُر َعلٍِی ِمن نُ  نوری
  اَفْضَ◌ُل ِمَن الَم ٰئ اِلَکة

نور ٔابْنَ◌تی ٰافِطَمة َونوُر ابنتی ٰافطمة ِمن نوِر هللاِّٰ  ثَُم فَتََق نَُور ابنتی ،فََخلََق ِمنہُ الَسمواِت َواالرُض ، فالسموات واالرض ِمن
مْسَ◌ َوالقََمُر ِمن نُوِر َوابنتی ٰافِطَمةُ افْضَ◌ُل ِمَن الَسمو ٰا ت َواالرض ثَُم فَتََق نُوَر َولدی الَحَسن فََخلََق ِمنُہ الَشمْسَ◌ َوالقََمَر، فَالشَ 

، َوالَحَسُن اَفْضَ◌ُل ِمن الَشمْسِ◌ َوالقََمر ثَُم فَتََق نُور َولَدی الُحَسيْنُ◌ َصلَوات َولَدی الَحَسن عليہ السالم َو نُور الَحَسُن مِ  ن نوِر هللاِّٰ
ِ هللاّٰ وسالمہ عليہ فََخلََق ِمنہ الَجنَةُ َوالُحوُر العيَن ، فَالَجنَة َوالُحور العين ِمْن نُور َولَدی الُحَسْين َو نور ولدی  ، الُحَسْين ِمْن نوِر ّهللاٰ

  ١”( َوَولَدی الُحَسْين ) اَفْضَ◌َل ِمن الَجنّةَ َوالُحوِر العيِن 
بحار االنوار ميں رسول اکرم (ص) سے روايت کی گئی ہے کہ ٓانحضرت نے فرمايا: يقينا هللا تعالٰی نے مجھے خلق فرمايا 

پيدا کرے، جس وقت نہ ٓاسمان  اور علی، فاطمہ، حسن اور حسين عليہم السالم کو بھی خلق فرمايا قبل اس کے کہ ٓادم کو
وجود ميں ٓايا تھا اور نہ ہی زمين کا فرش بچھايا گيا تھا نہ ہی نور و ظلمت ، ٓافتاب و ماہتاب اور جنت و جہنم کا وجود تھا پھر

عباس نے عرض کيا: اے رسول خدا (ص)! ٓاپ کی خلقت کے ٓاغاز کی کيفيت کيا تھی؟ فرمايا: اے چچا! جس زمانے ميں 
بزرگ و برتر نے ہميں خلق کرنے کا اراده کيا تو ايک کلمہ کہا اور اس کلمے سے ايک نور خلق فرمايا پھر دوسرا  خدائے

کلمہ کہا اور اس سے ايک روح خلق کيا پھر خود کو روح کے ساته مخلوط کيا پھر مجھے خلق کيا اور علی، فاطمہ اور 
  حسن و حسين کو بھی خلق فرمايا۔

سبحان کی تسبيح و تقديس کرتے تھے جب کوئی بھی تسبيح و تقديس کرنے واال نہيں تھا، جب خدائے ہم وه تھے کہ خدائے 
بزرگ و برتر نے اپنی مخلوقات کو ايجاد و تخليق کا اراده کيا تو ميرے نور کو شگافتہ کيا اور عرش کو ميرے نور سے 

ہے، پھر ميرے بھائی علی کے نور کو شگافتہ کيا  خلق فرمايا اور ميرا نور خدا کا نور ہے اور ميرا نور عرش سے افضل
اور ان کے نور سے مالئکہ کو خلق فرمايا پھر مالئکہ کو علی کے نور سے اور علی کے نور کو خدا کے نور سے خلق کيا

دا اور علی مالئکہ سے افضل ہيں اس نور کے بعد ميری بيٹی کے نور کو شگافتہ کيا اور اس سے ٓاسمانوں اور زمين کو پي
کيا پس تمام ٓاسمان اور زمين ميری بيٹی فاطمہ کے نور سے خلق ہوئے اور ميری بيٹی فاطمہ کا نور خدا کا نور ہے اور 
ميری بيٹی فاطمہ ٓاسمانوں اور زمين سے افضل ہے، پھر ميرے بيٹے حسن کے نور کو شگافتہ کيا اور اس سے ٓافتاب و 

ے بيٹے حسن کے نور سے خلق کيا اور ميرے بيٹے کا نور خدا کے نور سے ماہتاب کو خلق فرمايا اور سورج چاند کو مير
ہے اور حسن ٓافتاب و ماہتاب سے افضل ہے، اس کے بعد ميرے بيٹے حسين کے نور کو شگافتہ فرمايا اور اس سے بہشت 

  اور حور العين کے نور کو خلق کيا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (  ۔ ١٠، ص  ١۵(۔بحار االنوار، ج ١

پھر بہشت اور حور العين کو ميرے بيٹے حسين کے نور سے خلق کيا اور ميرے بيٹے حسين کا نور خدائے سبحان کے نور 
  سے ہے اور ميرا بيٹا حسين (عليہ و عليہم صلوات هللا و سالمہ) بہشت اور حور العين سے افضل ہے۔

(ص) ٰاقَل اَن هللاّٰ اَوحی اِلَی لَيْلَ◌ة اُْسری بی ٰيا ُمَحَمُد َمْن َخلَْقَت فی االَرِض  َوفی الغيبة النعمانی بِاِس ٰانِدِه َعن َرُسوِل هللاِّٰ “۔  ٣۵٧
ُد َعلی بن اَبی ٰطالب ؟ قُْلُت نََعْم ٰيا َرْب ، ُد اِنّی اَطَلَْعُت ال َعلٰی اَمتَِک ؟ َوھَُو اَْعلَُم بِذلک قُْلُت ٰيا َرِب ٔاَخی ٰقاَل ٰيا ُمَحمَّ ی قال ٰيا ُمَحمَّ

ُد ثَُم انی اطَلَعْتُ◌  الی االرِض اِِط اٰلعة االرِض اِطاٰلعة فَاَْختَر تَُک ِمن ٰھا فَال اذِکُر َح ٰتی تُذْکَ◌ُر َمعی انا الَمحْمُ◌ود َواَنْتَ◌ ُمَحمَّ
ا َعلی بن ابی طالب فََجَعلْتُ◌هُ َوِصيَک فَٔاَنْتَ◌ َسيْدُ◌ االنبياء َوَعلٌی َسيّد اال وص ٰآيء َشقَقُت لَہُ اسْماً ِمن اَس اُخر ٰی فَاَخترُت ِمن ْھٰ

ائی فَاَنا االَعْل ٰی َوھَُو علیٌ    ْمٰ
ُد اِنّی َخلَقْتُ◌ َعلياً َو ٰافِطَمةَ والَحَسَن َوالُحَسيْنَ◌ َواألئَِمةَ ِمن نُور واحٍد ، ثَُم َعَرضْتُ◌ َو اٰليَتَ  ُکم َعلَی الَمالئَِکِة ، فََمن قَبِِل ٰھاٰای ُمَحمَّ

ُد لو ٔاَن َعْبداً ِمْن ِعٰبادی َعبََدنی حٰتی يَْنقطَع ، ثَُم يَ ٰا کَن ِمَن ا ْلٰقانی ٰجاِحداً لو لمٔومنيَن ، َوَمن َجَحد ٰھا ٰا کَن ِمَن ال ٰا کفرين يا ُمَحمَّ
ُد ٔاَتُِحُب اَن تَرٔاھُم ، َف ٰا قَل قُم اَ ٰا مَمَک ، فَتَقََدمْتُ◌ اَ ٰا ممی، فَاِذاً علی بن ابی طالٍِب َوالَحَسَن  اٰليَتُُکْم اَْدَخْلتُہُ الناَر ، ثَُم قاَل ٰای ُمَحمَّ

ُد َوموس ٰی بن َجعْفَ◌ٍر َوعلی بن م ُد بن علی َوَجعْفَ◌ر بن ُمَحمَّ وس ٰی بن َعلی ، والُحَسيْنَ◌ بن علٍی ، َوَعلی بن الُحَسيْن َوُمَحمَّ
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ٍد َوالَحَسَن بن علٍی َوالحُ  َد بن علٍی وعلی بن ُمَحمَّ جة القائِْم کٔانہ الَکْوَکُب الّدّری فی وسطھم فقلت يا رب ومن ھوآلء قال َوُمَحمَّ
  )١” )ھوالء االئمة وھذا القائم يُحّل حاللی ويحّرم حرامی وينتقم من اعدائی يا محّمد احبّہ فانّی اُحبُّہُ واُِحبُّ من يُحبُّہُ 

ے نقل کيا ہے کہ ٓانحضرت نے فرمايا: هللا تعالٰی جس نعمانی نے اپنی کتاب غيبت ميں اپنی سند کے ساته رسول خدا (ص) س
رات مجھے (معرج کی سمت) لے گيا وحی نازل فرمائی: اے محمد! اپنی امت کے ليے کس شخص کو خليفہ و جانشين 
مد! قرارديا؟ حاالنکہ خدائے سبحان کو اس کا بہتر علم تھا، ميں نے عرض کيا: پروردگارا ! اپنے بھائی کو ، فرمايا: اے مح

جو علی ابن ابی طالب ہے؟ ميں نے جواب ديا:ہاں ميرے پالنے والے، فرمايا: اے محمد! يقينا ميں نے ايک زمين پر مکمل 
طور پر نگاه کی پھر ميں نے ان ميں سے تمہيں منتخب کيالٰہذا ميرا ذکر نہيں کيا جائے گا مگر يہ کہ تمہارا ذکر بھی ميرے 

ہوں اور تو محمد (تعريف کيا ہوا) ہے پھر ميں نے دوباره زمين پر نگاه کی پھر ميں نے ہمراه ہوگا ميں محمود (پسنديده) 
علی ابن ابی طالب کو اختيار کيا پھر اسے تمہارا وصی قرار ديا لٰہذا تم تمام انبياء کے سيد و سردار ہو اور علی تمام اوصياء 

  شتق قرار ديا لٰہذا ميں اعلٰی ہوں اور وه علی ہے۔کے۔ پھر ميں نے اس کے نام کو اپنے ناموں ميں سے ايک نام سے م
اے محمد! يقينا ميں نے علی ، فاطمہ، حسن ، حسين اور تمام ائمہ کو ايک ہی نور سے خلق کيا پھر ميں نے تمہاری واليت 
يت کو فرشتوں کے سامنے پيش کيا لٰہذا جس شخص نے قبول کيا وه مومنين ميں سے ہوگيا اور جس شخص نے تمہاری وال

  کا انکار کيا کافرين ميں سے ہوگيا۔
اے محمد! جب کبھی بندوں مينسے کوئی بنده ٓاخری عمر تک ميری عبادت کرے پھر ميری مالقات کرے درحاليکہ تمہاری 

واليت و محبت کا منکر ہو تو اسے ٓاتش جہنم ميں داخل کروں گا ۔ پھر فرمايا: اے محمد! کيا اسے ديکھنا چاہتے ہو؟ ميں نے 
: ہاں: فرمايا: ٓاگے ٓاؤ، ميں ٓاگے بڑھا ناگاه ميں نے علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی ، حسين ابن علی، علی ابن الحسين، کہا

  محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسٰی ابن جعفر، علی ابن
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٨١، ص  ٣۶۔ بحار االنوار، ج  ٩٣(۔ غيبت نعمانی، ص ١

محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی اور حّجت قائم کا مشاہده کيا گويا کوکب دّری (ستارٔه درخشاں) ان کے موسی، 
  درميان ہے۔

پھر ميں نے عرض کيا: پروردگارا! يہ کون لوگ ہيں؟ فرمايا: يہ ائمہ ہيں اور يہ قائم ہے جو ميرے حالل کو حالل اور 
دشمنوں سے انتقام لے گا اے محمد! اسے دوست رکھو يقينا ميں اس کو دوست  ميرے حرام کو حرام کرے گا اور ميرے

  رکھتا ہوں اور ہر اس شخص کو بھی دوست رکھتا ہوں جو اس کو دوست رکھے۔
۔ طرق عامہ سے ايک مفصل حديث ميں رسول اکرم (ص) نے اپنی معراج کی توصيف اور اپنے اوصياء کے متعلق  ٣۵٨

“ کے ساته بيان کيا کہ ٓاپ تمام ائمہ کا مشاہده فرماتے ہيں اور اس کے ٓاخر ميں ذکر ہوا ہے  مختصر بعض الفاظ کے تفاوت
) مہدی ان کے درميان نور کا ١” ( والمھدی فی ضحضاح من نور قيام يصلّون وھو فی وسطھم يعنی المھدی کانہ کوکب دّری

  ان درخشاں ستارے کی طرح ضوفگن تھے۔ايک ہالہ تھے جو حالت قيام اور نماز ميں تھے۔ اور وه ان کے درمي
حضرت امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا مقدس وجود بہ ذات خود نور ہے اور تمام مومنين کے  -مہدی فاطمہ 

  دلوں کو روشن و منور کرنے واال نيز مومنين کے تمام حاالت کا محافظ اور پاسبان ہے۔
اَبی خالِد الکابلی عن ابی جعفر عليہ السالم قال:َوٰهللاّ يا اَبا خالٍد لَنُور االمام فی قُلوب المٔومنين  َوفی الکافی بِاْسٰناِدِه َعنْ “۔  ٣۵٩

بَاظلَم قُلوبَھم َوّهللاٰ يا ااَنَور ِمن الّشمس الُمضية بالنھاِر وھم َوّهللاٰ يُنّوروَن قُلوَب المٔومنين ، َويَحَجب ّهللاٰ عّزوجّل نُوَرھم َعّمن يَشآء فَت
ا فَاذا کاَن ) سلماً لنا سلّمہ ّهللاٰ خالد ال يُحبّنا َعبٌد َو يَتوالنا َحتّی يُطھر ّهللاٰ قَلبَہ َوال يُطھر ّهللاٰ قَلب َعبٍد َحتّی يسلم لَنا َو يَکون مسلِماً لَن

  ٢” ( ِمن شديد الِحساِب َواَمنَہ ِمن فَز ع يَوم القياَمة االکبر 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ٣١١، ص ٣(۔ مدينة المعاجز، ج ١۔ ،  ٣١٢
ابو ايوب سے انہوں نے ابو خالد کابلی سے روايت کی ہے کہ ميں نے امام محمد باقر “ ” : ( ، صدر روايت  ١٩۴، ص ١(۔ کافی، ج ٢
کا روز قيامت تک کا نور ہے سے ٓائہ کريمہ <> کے متعلق دريافت کيا تو فرمايا: اے ابو خالد! نور سے مراد خدا کی قسم! ٓال محمد  - 

  اور وه خدا کی قسم! ٓاسمانوں ميں نور اٰلہی ہيں اور زمين کا بھی جو کچه وه مخفی رکھتے ہيں۔ 

سے نقل کيا ہے کہ  -اصول کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته ابو خالد کابلی سے انہوں نے امام محمد باقر 
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لد! خدا کی قسم! نور امام قلوب مومنين ميں ہے وه نصف النہار کے سورج سے زياده روشن نے فرمايا: اے ابو خا - حضرت 
ہوتا ہے اور وه (ائمہ) قلوب مومنين کو منور کرتے رہتے ہيں اور هللا تعالٰی ان کے نور کو جس سے چاہتا ہے چھپاتا ہے تو 

بنده محبت نہيں کرتا اور نہ ہی ہم کو دوست رکھتا  ان کے قلوب تاريک ہوجاتے ہيں خدا کی قسم! اے ابو خالد! ہم سے کوئی
ہے مگر يہ کہ هللا اس کے قلب کو پاک و پاکيزه کرتا ہے اور کسی بنده کا دل پاک نہيں کرتا جب تک وه ہم کو تسليم نہ کرے 

لٰی اس کو اور ہم سے صلح و مصالحت سے پيش نہ ٓائے لٰہذا جب وه ہم سے صلح و مصالحت سے پيش ٓاتا ہے تو هللا تعا
  قيامت کے دن سخت حساب اور عظيم خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔

  مہدی ٓال محمد صاحب الزمان عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف شيعوں اورمومنين کے محافظ اور پاسبان ہيں۔
ٍد الَحَسَن بن َوَج ٰانء النَّصيبی ٰاق“۔  ٣۶٠ نِدِه َعن ابی ُمَحمَّ َل : ُکنْتُ◌ َساِجداً تَحْتَ◌ الميزٔاِب فی َوفی کمال الّدين الصدوق بِاس ْاٰ

ُع فی الد ٰعاء اذ َحّرَکنی ُمَحِرٌک َف ٰا قَل: قُم ٰای َحسَ  َن بَن وجناء ، ٰاقل فَقُمُترابَع اَرْبَ◌َع َوَخمْسيَن َحّجةً بَعْدَ◌ العتمِة ، َؤاَنَا اتَضرَّ
نء اَرْبَ◌عيَن َف ٰما فَوْقَ◌ ٰھا فََمَشت بَيْنَ◌ يََدَی َؤاَنَا اٰل ٔاََسٔاُل ٰھا َعن شیٍء فَاِذاً ٰجارية ص ٰفراء نحيفِة الْبَ◌َدَن اَقُول: اِنَّٰھا ِمن اَ  ب ْاٰ

ٰجارية َو ٰجآَء نی حتی اَتَت بی الی دار َخديجة سالم هللا عليہا َوفي ٰھا بَيْتٌ◌ بَابُہُ فی َوَسِط الحائِِط َولہ َدَرُج ٰساٍج يُرتقی فََصَعَدِت ال
  ٰای َحَسُن ٔاتَرٔاَک َخفِيت َعلَیَّ َوهللاّٰ ٰا م ِمن َوقْتٍ◌ فی النداِء : اصعد

َک ا اٰل َوا ٰان َمَعَک فيہ ثَُم َجَعَل يَعدُّ َعلَیَّ او ٰاقتی فَوقََعُت ُمغْشياً َعلی َوجْھی فََحَسسُت بِيٍَد قَد َوقَ  َعت َعلَیَّ فَقمُت ، َف ٰا قَل لی: ٰایَحجِّ
ٍد عليھما السالم َو اٰل يَھُمََّک طَ ٰا عَمَک َو اٰل َشراْبُ◌َک َو اٰل ٰا ميَسْتُ◌ُر َعوْرتََک ، ثَُم َدفََع اِلَّی َحَسُن الزم دار َجعْفَ◌ر بن  ُمَحمَّ

اِن هللاّٰ َجَل َجاللُہُ ول ٰايئی فَدفَتراً فيہ ُد ٰعاُء الفَرج َوَص اٰلةٌ َعليِہ َف ٰا قَل بھذا فَادْعُ◌، َوھکذا صّل َعلَیَّ ، َو اٰل تُعْطِ◌ِه االَّ ُمِحقَّی اَ 
تی َولَ  ِزمْتُ◌ داَر َجعْفَ◌ر َمَوفقَُک فَقُلْتَ◌: ٰيا مواٰلی اٰل اَراَک بَعَد ٰھا ؟ َف ٰا قَل ٰای َحَسُن اِنشاء هللاّٰ ، ٰاقل فَٔانْصَ◌رفْتُ◌ ِمن َحجَّ

ا فاَل اَُعوُد الي ٰھا اال ِل  د ( علھيما السالم ) فَٔانَا ٔاَخْرُ◌ُج ِمن ْھٰ ٰثالِث ِخصاٍل : لِتَجديد َوضوء اَوْلنوم ٔاوْلَوقْتِ◌ األف ٰطاِر ، بن ُمَحمَّ
ی بِالنّھاِر فَٔاَِکُل ذلَِک فَھَُو َواَدْخُ◌ُل بَيْتی َوقْتَ◌ االِٔف ٰطار فَاُصيُب ُرباعياً َممْلٔواً ٰا مًء َوَرغيفاً َعلی َرٔاِسِہ َوَعلَيْہِ◌ ٰا م تَشْتَ◌ھی نَفسْ 

لِش ٰاتِء فی َوقْتِ◌ الِش ٰاتِء َو ِکسوةُ الَصيْفِ◌ فی َوقَت الَصيْفِ◌ َوانی اِلَدْخُ◌َل ال ٰماء بالنھار فٔارش َک ٰا فيَةٌ لی ، َو َکسوةَ ا
  ١” ( البَيت واَدُع الُکوَز ٰافِرغاً فَاوتَی بالطعاِم َو اٰلحاجةً لی اليِہ ) فَاصدُق بِِہ لَيالً کيال يَعْلَ◌َم بی َمن َمعی 

يہ الرحمہ نے اپنے اسناد کے ساته ابو محمد حسن ابن و جناء نصيبی سے نقل کيا ہے کہ ان کا کمال الدين ميں شيخ صدوق عل
بيان ہے : ايک مرتبہ ميں اپنے چّونويں سفر حج بيت هللا الحرام کے موقع پر چوتھے طواف اور نماز عشاء سے فارغ ہونے 

مشغول تھا کہ کسی نے مجھے حرکت دی اور کے بعد تحت ميزاب سجدے کے عالم ميں گريہ و زاری کے ساته دعا ميں 
کہا: اے حسن ابن وجناء اٹھو! جب ميں اٹھا تو ديکھا کہ ايک نحيف و الغر زرد چہرے کی کنيز ہے کہ جس کا ِسن ميرے 
گمان کے مطابق چاليس سال يا کچه زياده تھا۔ پھر وه ميرے ٓاگے چلی گئی (ميں بھی اس کے ہمراه چال) ميں نے اس سے 

  افتکچه دري
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٧، حديث  ۴۴٣، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

نہيں کيا کہ کہاں لے جارہی ہے يہاں تک کہ وه مجھے خانٔہ حضرت خديجہ # کے دروازے پر لے ٓائی اس ميں ايک کمره 
نامی لکڑی سے بنا ہوا زينہ لگا تھا جس کا دروازه احاطے (يا باغ) کے درميان تھا، وہيں سے اوپر جانے کے ليے ايک ساج

ہوا تھا کہ جس سے اوپر جايا جاسکے، پھر وه کنيز اوپر چلی گئی اور بعد ميں مجھے ٓاواز دی: اے حسن ! اوپر ٓاجاؤ۔ ميں 
نے فرمايا: اے حسن! کيا تمہارا خيال يہ ہے کہ تم  -اوپر گيا اور دروازے کے پاس کھڑا ہوگيا پھر حضرت صاحب الزمان 

گاہوں سے اوجھل تھے! خدا کی قسم! ميں تمہارے اعمال حج کے تمام اوقات ميں تمہارے ساته ساته تھا، پھر ٓاپ ميری ن
ميری ايک ايک حالت اور اوقات کے متعلق بيان کرنے لگے۔ ناگاه مجه پر غشی طاری ہوگئی اور ميں وہيں زمين پر گر پڑا 

ته پھير رہے ہيں پھر ميں کھڑا ہوا اور انہوں نے فرمايا: اے اور يہ بھی محسوس کرتا رہا کہ حضرت ميرے جسم پر ہا
کے مکان ميں سکونت اختيار کرو تمہيں کھانے پينے اور پہننے اوڑھنے  -حسن! تم مدينے ميں حضرت جعفر ابن محمد 

  کے فکر کی ضرورت نہيں۔
کا طريقہ مرقوم تھا اور فرمايا: تم  ) نے مجھے ايک کتابچہ عطا فرمايا جس ميں دعائے فرج اور ٓاپ کی نماز-پھر (حضرت 

اس طرح دعا کيا کرو اور اس طرح ميرے ليے نماز پڑھو يہ دعائے فرج اور طريقٔہ نماز ہمارے حقيقی دوستوں کے عالوه 
  کسی اور کو تعليم نہ دينا هللا تعالٰی تمہيں اس کی توفيق کرامت فرمائے۔

ھے ٓاپ کی زيارت نصيب نہ ہوگی؟ فرمايا: اے حسن! اگر خدا چاہےميں نے عرض کيا: اے ميرے موال! کيا اس کے بعد مج
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کے مکان ميں سکونت  -۔ راوی کا بيان ہے کہ پھر ميں حج سے واپس ہوا اور مدينے ميں حضرت جعفر ابن محمد الصادق 
دوباره وضو کرنے کے  پذير ہوا۔ پھر ميں گھر سے باہر نہيں نکلتا تھا مگر تين کاموں کے ليے اور فوراً واپس ٓاجاتا تھا ،

ليے يا سونے کے ليے يا افطار کے وقت، اور افطار کے وقت ميں اپنے کمرے ميں داخل ہوتا تھا تو ديکھتا کہ وہاں کا 
چاروں گوشہ پانی روٹی سے اوپر تک بھرا ہوا ہے جو کچه دن ميں کھانے کا ميرا دل چاہتا تھا تو اسے ميں تناول کرليتا تھا 

  ے ليے کافی ہوا کرتا تھا۔جو ہر لحاظ سے مير
سردی ميں سردی کا لباس اور گرمی ميں گرمی کا لباس ٓاماده رہتا تھا اور دن مينپانی ميں جايا کرتا تھا اور مختصر سا گھر 

ميں پانی کا چھڑکاؤ کرتا تھا اور کوزے کو خالی چھوڑتا تھا، ميرے ليے کھانا اليا جاتا تھا حاالنکہ مجھے اس کی ضرورت 
وتی تھی لٰہذا اسے رات ميں صدقہ دے ديتا تھا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ ميرے ہمراه کون ہے۔ عرض االعمال علی نہيں ہ

“ ۔  ٣۶١النبی واألئمة : وانھم الشھداء علی الخلق نبی اور ائمہ کے سامنے اعمال پيش ہونا اور وه لوگ مخلوق پر گواه ہيں۔ 
ِ (ص) اَع  رُر ٰھا َوف ٰجاُر ٰھا َوَک ٰل ِذَک تُعْرَ◌ُض َعلَيھم فی ُکِل يَوم ولَيلٍة تُْعرَض علی َرُسول ّهللاٰ اُل الِع ٰابِد ُکَل َص ٰابٍح اَب ْاٰ ْمٰ

 ١”( قَبيحَوفی کِل اثنين َوَخميس َوفی بَعْضِ◌ الروا ٰايت َعِشية الَخميِس فَلْيَ◌سْتَ◌حی ) اََحُدُکم اَن يُعْرَ◌َض َعل ٰی بَنيٍہ الَعَمَل ال
ہی کے روزانہ صبح کے وقت حضرت رسول اکرم (ص) کے سامنے ان کے اچھے اور برے اعمال پيش کيے بندگان الٰ 

جاتے ہيں اور اسی طرح ان کے سامنے روزانہ شب و روز ميں اور ہر دوشنہ اور جمعرات کے دن بھی پيش کيے جاتے 
سے ہر شخص کو پيغمبر اکرم (ص) کے ہيں۔ اور بعض روايات کے مطابق جمعرات کے غروب کے موقع پر ، لٰہذا تم ميں 

الُُکم َعلَیَّ يَوْمُ◌ الْخَ◌ميس  قال “۔  ٣۶٢سامنے برے اعمال پيش ہونے سے شرم و حياء اختيار کرنی چاہيے۔ لقد ُعِرَضت اَع ْمٰ
  مَِّک فالن فَسََّرنیفرٔايت فيما ُعِرَض َعلَّی ِمن َعَملَِک ِصلَتَُک اِلبْنِ◌ عَ  ٢” ( الصادق عليہ السالم لدأود الّرقی ) ٰلِذَک 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣۴۴، ص  ٢٣۔ بحاراالنوار، ج  ۴۴۶(۔ بصائر الدرجات، ص ١
  ۔ ( ٩٨، ص  ۴٧۔ بحار االنوار، ج  ۴۴٩(۔ بصائر الدرجات، ص ٢

تمہارے اعمال نے داؤد رقّی سے فرمايا: تمہارے اعمال ہر جمعرات کے دن ہمارے پاس پيش کيے جاتے ہيں  -امام صادق 
  کے درميان تمہارے چچا کے فرزند کی مدد بھی تھی لٰہذا مجھے اس طرح خوش حال کيا۔

اَل النٰاسِّ فی ُکِل ُجمْعَ◌ٍة َمرتيُن يَوْمَ◌ االثنين ويوم الخ“۔  ٣۶٣ ميس َوفی کنز الکراجکی : َعْن َرُسوِل ّهللاٰ (ص) ٰاقَل:تُعْرَض اع ْمٰ
  ١” ( ااِلَّ َمن ٰا کنَت بَيْنہُ َوبَيْنَ◌ اَخيِہ َشح ٰان فَُي ٰا قَل ) ْاترُکوا ھَذْين حتی يَْصطَلِٰحا فَيُغْفر لُِکِل َعبْدٍ◌ ُمٔومِن 

صاحب کنز الکراجکی نے رسول خدا (ص) سے نقل کيا ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: ہر ہفتہ دو مرتبہ دو شنبہ اور 
ومن کے ليے استغفار کيا جاتا ہے مگر يہ کہ اس کے اور اس جمعرات کے دن تمہارے اعمال پيش کےے جاتے ہيں تو ہر م

کے بھائی کے درميان عداوت و دشمنی ہو۔ پس کہا جاتا ہے کہ يہ دونوں کو چھوڑ دو يہاں تک کہ دونوں کے درميان صلح 
  و مصالحت ہوجائے۔

ائمٔہ اطہار کی خدمت اقدس ميں  اعمال پيش ہونے کی روايات مختلف اوقات کے شب و روز ميں، ہر ہفتہ مہينہ اور سال ميں
پيش کيے جانے کے متعلق بہت زياده ہيں ہم نے تبرکاً چند روايت کی طرف اشاره کيا اور ان سب کے مضمون و مطالب 

سے اس طرح استفاده ہوتا ہے کہ وه عظيم ہستياں ہمارے نيک اعمال سے مسرور اور خوش حال ہوتی ہيں اور ہمارے 
اور غمگين ہوکر طلب مغفرت کرتی ہيں۔ هللا تعالٰی ہميں اور تمام مومنين کو ہراس عمل کی  ناشائستہ کردار سے ناراض

  توفيق کرامت فرمائے جو محمد و ٓال محمد کے ليے خوش حال ہونے کا باعث ہو۔ آمين
  ُمْھَملينَ الی الشيخ المفيد : اٰنا غير  -ففی توقيعہ عجل ّهللاٰ تعالٰی فرجہ “۔  ٣۶۴فرياد رسوں کی فرياد سننا 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۴١(۔ کنز الفوائد، ص ١

حضرت بقية هللا عجل هللا تعالٰی فرجہ  ١” ( ) لِمراعاتُِکم َو اٰل ٰانسيَن لِِذکْرِ◌ُکم َولَو اْلٰ ٰلِذَک لَنََزل بُِکم الالّواء َواَصَطلََمُکم األعداُء 
ہم تمہاری سرپرستی اور ديکه “الرحمہ کے ليے مرقوم فرمائی ذکر ہوا ہے: کی ايک توقيع مبارک ميں جو شيخ صدوق عليہ 

بھال ميں کوتاہی نہيں کرتے اور نہ ہی تم لوگوں کو فراموش کرتے ہيں اور اگر ايسا نہ کرتے تو يقينا تم پر مصيبتيں نازل 
  ۔”ہوجاتيں اور دشمن تمہيں جڑ سے ختم کرديتے
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دوں اور فرياد کرنے والوں کی فرياد سننے کے بارے ميں ذيل ميں نقل ہونے والے مولف کہتے ہيں: ان بزرگوار کا دردمن
واقعہ کو بہ عنوان (حسن ختام) قرار ديتے ہيں جسے شيخ المحدثين الحاج مرزا حسين نوری عليہ الرحمہ نے کتاب جنة 

سے مالقات يا حضرت  -مام زمانہ الماوی ميں ان افراد کے ما تحت نقل کيا ہے کہ جنہوں نے غيبت کبرٰی کے زمانہ ميں ا
کے معجزات کا شرف حاصل کيا ہے انہوں نے اس واقعہ کو جناب مجمع الفضائل و الفواضل ٓاخوند مال علی رشتی طاب ثراه

  سے نقل کيا ہے اسے ہم يہاں ذکر کر رہے ہيں :
ةً ِمن ِز ٰايَرِة اَبی َعبِد هللاِّٰ عليہ السالم عاِزم” اً لِلنَّجِف االشرِف ِمن طَريِق الُف ٰارِت فَلَما َرَکب ٰان فی بعض ٰقال : َرَجعْتُ◌ َمرَّ

ريُق الِحلِة البيِض الِص ٰا غِر التی ٰا کنَت بَيْنَ◌ َکرْبَ◌ اٰل َوطَُويْرج َراَيْتُ◌ اَھْلَ◌ ٰھا ِمن اَھْلِ◌ ِحلٍَة َوِمن طُويرج تَفْتَ◌ِرُق طَ 
عْبِ◌ َوالَمزاح ، َراَيْتُ◌ واِحداً ِمنْهُ◌م اٰل يَدْخُ◌ُل فی َعَملِِھم ، َعلَيْہِ◌ ٓا ٰاثِر الّسکينَِة َوالَو ٰاقِر َوالنََجف ، َواشتََغَل الَج ٰماَعةُ بِاللھِو َواللَ 

تعجبتِھم َوُشربِِھم ، فَ ، اٰل ُی ٰماِزُح َو اٰل ُی ٰضاِحُک َو ٰا کنْوا يَعيبوَن َع ٰلی َمذْھبہ َويَقْدَ◌ُحوَن فيہ ، َوَمع ذلِک کٔاَن َشريکاً فی ٔاکْل◌ِ 
  ِمنہ الی ان

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٧۵، ص  ۵٣۔ بحاراالنوار، ج  ٣٢٣، ص ٢(۔ احتجاج، ج ١

اجْتماعی َمَع ھَذا َوَصل ٰان الی َمحل کٔاَن الماُء قَليالً ، فَاَخْرَ◌َج ٰان ٰصاِحَب السفينة فُکنٰا نَمْشِ◌ی َعل ٰی ٰشاِطی النَّھْرِ◌ فَاتَّفََق 
ِھم ا ٰايہُ َوقَدْحِ◌ِھم فيِہ ، فَٰقال : ھٔوالء  نة الَرُجل فی الطَريق فسٔالْتُ◌هُ َعن َسبَِب ُم ٰجانَبٍَة َعن اََص ٰحابِِہ َوَذمِّ ِمْن اقاربی ِمْن اَْھِل السُّ

َمن َعلََی بِالتََشيَُع بِبََرَکِہ الُحجة ٰصاِحب الّز ٰا من عليہ السالم ،  َوالی ِمْنھُْم َواُمی ِمْن اَْھِل األيماِن َوُکْنُت ايضاً ِمْنھُْم َوليکن هللاَّٰ 
  فََسٔالْتُ◌ َعن َکيْفيِة ايمانِِہ ۔

 البَراری ٰخاِرَج َف ٰا قَل اسمی ٰايقُوُت ، َؤا ٰان اَبيُع الُدھَن ِعنْدَ◌ ِجِسر الِحلِة فََخَرجْتُ◌ فی بَعْضِ◌ السنين َجلْبِ◌ الُدْھِن ِمْن اَْھلِ 
َمَع َج ٰماعة ِمن  الِحلَِة فبعدت َعنھا بِمراحل ، الی ٔاْن قَْضيَُت َوطَری ِمْن َشراء ماُکْنُت اُريُدهُ فِمنہُ َوَحَملَة َعلی ح ٰماری َوَرَجعْت◌ُ 

ن َواْبَ◌تَھْتُ◌ ، فَمٔا َرٔايْتُ◌ اََحداً ِمنْهُ◌م َوقَد ن فی بَعْضِ◌ الَم ٰانِزِل َونَم ْاٰ َذھَبُوا َجميعاً ، َو ٰا کَن طَريقُنا فی بَرية  اَھل الِحلِّة َونََزل ْاٰ
اِر َوَمَشْيُت َخلْفَ◌ھُم فضلقَفْر ذاِت ِس ٰابع َکثيرٍة ، لَْيَس فی اَْطٰرافِٰھا َمْعُمورة اال بََعد فَرٔاسخ کبيرة ، فَقُْمُت َوَجَعْلُت الجبل َعلی الِحمٰ 

ع َوالَعَطِش فی يومٍة ، فَاََخَذُت ٔاستَغيث بالُخَل ٰا فء َوالَم ٰشائخ َواَسٔالُھُُم األعانة ، َعنی الطَريُق َوبَقيُت ُمتَحيراً خائِفاً ِمَن الِس ٰاب
 ِمْن اَّمی انَّٰھا کٔانت َوَجَعلتَھُم شَف ٰا ٓعء ِعنْدَ◌ هللاِّٰ تَعال ٰی ، َوتَضّرعت کثيراً فَلَم يَظْهَ◌ُر ِمْنھُم َشیء فَقُْلُت فی نَفسی : انی سِمْعتُ 

َن لٰنا اماماً حياً يُّکنی ابو صالح يرشد الضال ويغيث الملھوف ويعين الضعيف فعاھدت ّهللاٰ تعالٰی ان استغثت بہ فاغاثنی اَْن تَقُول ا
اَر قَل َواَشٰ اَدْخُ◌َل فی ديِن امی َف ٰانَديْتُ◌هُ َواسْتَ◌َغثُت بِِہ فَاذاً بَِشخْص فی َجنْبی َوھَُو يَمشیء َمعی وَعليِہ َع ٰمامة َخضْراء اٰ 

َمَرنی الدُخوِل فی ديِنحينئٍذ الی نباِت ٰحافَِة النھِر َو ٰاقَل: ٰا کنَت ُخضْرُت ٰھا ِمثْلَ◌ ُخضْرَ◌ِة ھذاَ الَن ٰابِت ثَُم َدلْنَ◌ی َعلَی الطَريِق َواَ 
ة ، ٰاقَل: فَقُْلُت ٰيا َسيدی اَْنَت ال تَحبیَء اُمی َوذَکَر َکَل ٰماٍت نَسيت ٰه َو ٰاقَل بَمتَِصَل َعن قَريب الی قَرْیَ◌ة اَھْلَ◌ ٰھا َجميعاً ِمن الشيع

ھم ثَُم ٰغاب عنی فمٔا َمعی الی ھِذِه القْرية ؟ فَٰقال عليہ السالم ٰما ُمْعٰناهُ: اٰل ألْنہ استَٰغاَث الف نَفٍس فی اَْطراِف البالد اُريُد اَْن اغيث
افٍَة بَعيدٍة َوَوَصَل الج ٰماَعةُ الَي ٰھا بَعدی بيَوم فَلَمٰا َدَخلُت الحلة َذھَبْتُ◌ الی َمشيُت اال قليالً حتٰی َوَصْلُت الی القَرية َوکٔانَْت فی َم سٰ 

ُل بِِہ اِ  ل ٰی ِل ٰا قئِِہ عليہ السالم سيد الفَُق ٰا هء ، الَسيِّد َمھدی القَزْوينی ٰطاَب َث ٰارهُ َوَذَکرْتُ◌ لَہُ ی ، فََسٔالْتُ◌ َعنْہُ◌ َعَمالً اَتََوصَّ
  ١” ( ْر ٰی ، ين القَّصة فََعلَّمنی َم ٰا علَِم د ) َف ٰا قل لی ُزرْاَ◌ ٰاب َعبدهللاِ عليہ السالم اِرْبَ◌عيَن لَيْلَ◌ة َجُمعة َمّرةَ اُخ

سے فارغ  -جايگاه رضوان ٓاخوند موال علی رشتی طاب ثراه کا بيان ہے: ايک مرتبہ ميں زيارت حضرت ابا عبد هللا الحسين 
سے نجف اشرف کی طرف واپس ہو رہا تھا (ان کی زيارت سے مشرف ہونے والوں پر  ) کے راستے٢ہوکر فرات ( 

ہزاروں درود و سالم ہو) اس وقت ايک چھوٹی ( سی کشتی ميں سوار ہوگيا کہ جس ميں سب لوگ حلّہ کے رہنے والے تھے 
  ٣اور طويرج ( 

ت لہو و لعب ميں مشغول ہے سوائے ايک شخص سے نجف و حلّہ کا راستہ جدا ہوجاتا تھا، ميں نے ديکھا کہ وه ساری جماع
کے جو اس ہنسی مذاق سے بالکل عليحده اور پُرسکون ہے يہاں تک کہ ميں نے مشاہده کيا کہ اس کے يہاں وقار و سکون 

کرتاکے ٓاثار نماياں ہيں وه ان کے اعمال ميں شريک نہيں ہوتا ہے اور ان کے ساته ہم ٓاہنگ بھی نہيں ہوتا ہے نہ ہی وه مذاق 
ہے نہ ہی ہنستا ہے اور وه لوگ اس کے مذہب کی نسبت سے اس پر اعتراض اور تنقيد کرتے ہيں ، اس کے باوجود اس کے 

  ساته ٓاپس ميں کھانے پينے ميں شريک ہيں، ميں
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ ( ٢٩٣، ص  ۵٣(۔ بحار االنوار، ج ١
جاتے ہيں زمينی راستہ اور پانی کا راستہ کہ ( دريائے فرات کے کنارے کو کشتی (۔ کربال اور نجف کے درميان دو راستے پائے ٢

  وغيره سے طے کرتے ہيں۔
  (۔ کربال سے تين فرسخ کے فاصلے سے ايک معمولی شہر ہے۔ ( ٣

رہی  بہت تعجب ميں تھا، يہاں تک کہ ہم لوگ ايک ايسی جگہ پہنچے کہ وہاں نہر کا پانی کم تھا لٰہذا کشتی حرکت نہيں کر
  تھی (ناچار) صاحب کشتی نے ہم سب کو کشتی سے اتار ديا اور ہم لوگ نہر کے کنارے پا پياده چلنے لگے۔

اتفاق سے ميں اس شخص کے کنارے قرار پايا، ہم لوگ ہمراه ہوئے اور ميں نے اس سے اپنے دوستوں سے کناره گيری کی
وه لوگ اعتراض اور مالمت کر رہے تھے؟ جواب ديا: يہ لوگ  وجہ دريافت کی اور اس بات کا سبب بھی معلوم کيا کہ کيوں

ميری قوم کے رشتہ داروں ميں سے ہيں اور اہل سنت و الجماعت ہيں اور ميرا باپ بھی انہی لوگوں ميں سے ہے ليکن 
ر احسان ميری ماں اہل ايمان اور شيعہ ہے ميں خود بھی سنی اور انہيں کے مذہب پر تھا مگر خدائے عزوجل نے ميرے اوپ

(صلوات هللا عليہ) کی برکت سے شيعہ ہوگيا (اس وجہ سے يہ لوگ مجھے طعنہ ديتے ہيں) يہ  - فرمايا اور حضرت حّجت 
سن کر ميں نے اس کے ايمان قبول کرنے کی کيفيت دريافت کی تو اس نے بيان کيا: ميرا نام ياقوت ہے اور مشغلہ گھر کی 

ليے ميں حلّے سے باہر ديہات ميں گيا ہوا تھا واپسی ميں حلّے کے رہنے والوں تجارت ہے۔ ايک سال مال کی خريداری کے 
کے ساته ايک جگہ ٓارام کرنے کے ليے ہم سب اترے اور سوگئے جب ميں اٹھا تو ديکھا کہ سب چلے گئے ہيں کسی کا پتہ 

غلط راستہ پر پڑ گيا کہ کيا کروں  نہيں جلدی ميں ميں نے اپنا سامان اپنی سواری پر رکھا اور ساتھيوں کا پيچھا کيا مگر
پياس کی شدت ، درندوں کا خوف اس حالت ميں تضرع و زاری کے ساته ميں نے خلفاء و مشائخ (اساتذه) سے فرياد کرنا 

شروع کی مگر کچه نہ ہوا اس وقت مجھے خيال ٓايا کہ ميں نے اپنی والده کو يہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے امام زنده ہيں 
ہے وه گم گشتٔہ راه کو راستہ بتا ديتے ہيں ، بے کس و بے بس کی فرياد کو پہنچتے ہيں ضعيفوں ” ابو صالح“نيت ان کی ک

کی مدد کرتے ہيں لٰہذا ميں نے خدا سے يہ عہد کيا کہ ان سے استغاثہ کرتا ہوں اگر انہوں نے مجه کو نجات دے دی تو اپنی 
يں نے ان کو پکارا اور فرياد کی يکايک ديکھا کہ ايک صاحب ميرے ماں کے مذہب ميں داخل ہوجاؤں گا اس کے بعد م

ہمراه چل رہے ہيں جن کے سر پر سبز عمامہ ہے (راوی کا بيان ہے: وه سبزه زار جو نہر کے کنارے اُگے ہوئے تھے 
مذہب اختيار کرنے کا اشاره کيا کہ ان کا عمامہ انہيں سبزه زار کی طرح سبز تھا) انہوں نے مجه کوراستہ بتايا اور ماں کا 

  حکم ديا اور بعض کلمات بھی ارشاد فرمائے کہ جنہيں ميں فراموش کرچکا ہوں۔
اور فرمايا: تم بہت جلد ايک ايسی بستی ميں پہنچ جاؤ گے کہ جہاں کے رہنے والے سب شيعہ ہيں اس وقت ميں نے عرض 

چليں گے؟ ايک بات کہی جس کا مطلب يہ تھا، نہيں، کيوں  کيا: اے ميرے ٓاقا و موال! کيا ٓاپ ميرے ہمراه اس ٓابادی تک نہيں
کہ بہت سے شہروں کے اطراف ميں ہزاروں انسان مجه سے استغاثہ و فرياد کر رہے ہيں جن کی فرياد رسی کے ليے مجه 
يا کو پہنچنا ضروری و الزمی ہے يہ فرما کر وه ميری نظر سے غائب ہوگئے۔ ليکن ابھی ميں نے مختصر سا راستہ طے ک

تھا کہ ٓابادی ميں پہنچ گيا حاالنکہ مسافت بہت طوالنی تھی اور ميرے ساته والے افراد ايک دن بعد وہاں پہنچے۔ پس جب ہم 
حلّہ ٓاگئے تو ميں سيد الفقہاء سيد مہدی قزوينی طاب ثراه کی خدمت ميں حاضر ہوا اور مکمل واقعہ بيان کيا انہوں نے مجھے

عليم فرمائے ، اس کے بعد ميں نے ايسا عمل بھی ان سے دريافت کيا جو ميرے ليے دوباره معالم دين اور تمام احکام ت
  کی زيارت کرو۔ -حضرت کی زيارت کی توفيق کا وسيلہ ہوجائے؟ جواب ديا: چاليس شب جمعہ امام حسين 

يبت ميں رونما ہوا اور يہ حضرت کی عنايات و الطاف اور حمايت کے بحر بيکران کے قطره کا ايک نمونہ تھا جو زمانٔہ غ
اسی طرح ٓاپ کے ٓاباء و اجداد کرام بھی ہيں هللا تعالٰی ان کے مبارک ظہور ميں تعجيل فرمائے۔ ہميں ٓاپ کو اور تمام مومنين 

 کو محمد و ٓال محمد کے واسطہ سے ان کے اعوان و انصار اور شيعوں ميں قرار دے۔ ٓامين۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 
  

  ۔ ميثاق اٰلہی ١٨
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قرٓان هللا تعالٰی کے بندوں “فرماتے ہيں:  -امام جعفر صادق  ١” ( عن الصادق عليہ السالم القرٓان عھد ٰهللا الی خلقہ“۔  ٣۶۵) 
  “کی بہ نسبت اس کا عہد و پيمان ہے

  “ کذلک الحجة وٓابائہ الطيبين الطاہرين عليہم السالم”
) ٓايا اس طرح  ٢(  بھی عہد و پيمان اٰلہی ہيں۔ هللا تبارک و تعالٰی نے فرمايا: -جس طرح قرٓان کريم عہد اٰلہی ہے امام زمانہ 

ديا بلکہ ان کی اکثريت نہيں ہے کہ) ان کا حال يہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کيا تو ايک فريق نے ضرور توڑ 
(توريت کے مضامين کی بہ نسبت) بے ايمان ہی ہے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے سابق کی کتابوں کی تصديق 

  کرنے واال رسول (محمد) ٓايا تو
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶٠٩، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  (  ١٠٠(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٢۔ ،  ١٠١

  جماعت نے کتاب خدا (قرٓان يا توريت) کو پس پشت ڈال ديا جيسے وه اسے جانتے ہی نہ ہوں۔اہل کتاب کی ايک 
ِ◌ هللاِّٰ وفی تفسير الصافی قال: ٰقال الصادق عليہ السالم َولَٰما َجآَء ھُْم جاء اليَھُوُد َوَمْن يَليھم ِمَن النَّواِصٍب کتاٌب ِمن ِعندْ “۔  ٣۶۶

  ١” ( ُمَحَمٍد َوَعلٍَی َوايجاب َو ٰی الَتِھما ) وَو اٰلية اَوْلِ◌يائه ٰما َوَعَداوِة اَعْدائھما  القُرٓاُن ُمشْتَ◌ِمالً َعلی َوصْف◌ِ 
يعنی جس وقت يہود اور ناصبيوں وغيره کی طرف ايک کتاب (قرٓان) هللا تعالٰی کی طرف سے ٓائی جو پيغمبر اکرم حضرت 

اولياء کی واليت کے واجب ہونے اور ان کے دشمنوں سے اور ان کی واليت کے وجوب نيز ان کے  -محمد (ص) ، علی 
عداوت پر مشتمل تھی۔ليکن ان ميں سے بعض نے صرف توريت پر اکتفا کيا اور تمام انبياء کی کتابوں کو (وراء ظہورھم) 
يا پس پشت ڈال ديا اس کے مطالب پر حضرت محمد کی نبوت اور علی کی واليت و وصايت سے حسد کی بنا پر عمل نہيں ک

اور ان کا انکار کرديا جو کچه ان کے فضائل و کماالت سے اطالع ہوئی اور ان کی حقانيت کے علم ہونے کے باوجود ايسا 
  ٢(  کام کيا کہ گويا وه نہيں جانتے تھے۔ هللا تعالٰی نے فرمايا:

تصديق کرنے والی ہے  ) اور جس کتاب کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے وه برحق ہے اور اپنے پہلے والی کتابوں کی
  اور بے شک هللا اپنے بندوں کے حاالت سے باخبر اور خوب ديکھنے واال ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٣٠، ص ٩۔ بحار االنوار، ج  ١٧، ص ١(۔ تفسير صافی، ج ١
  (  ٣١(۔ سورئہ فاطر، ٓايت ٢۔ ،  ٣٢

يں اپنے بندوں ميں سے چن ليا کہ ان ميں سے بعض اپنے نفس پر ظلم پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان افراد کو قرار ديا جنہ
کرنے والے ہيں اور بعض اعتدال پسند ہيں اور بعض خدا کی اجازت سے نيکيوں کی طرف سبقت کرنے والے ہيں اور 

الم تاکيد کے  ) ضمير فصل ہے اور (ھو الحق) ميں الف و١(  درحقيقت يہی بہت بڑا فضل و شرف ہے۔ هللا تعالٰی کا يہ قول
  ليے ذکر ہوا ہے يعنی وه کتاب برحق ہے جس ميں کبھی بھی باطل کا شائبہ نہيں پايا جاتا۔

 ميں کتاب سے مراد قرٓان کريم ہے جيسا کہ سياق اور صدر روايت سے معلوم ہوتا ہے اس کے عالوه گزشتہ ٓايت اور ٓايت
سے مراد منتخب بندے کون ہيں اختالف پايا جاتا  يا ہے۔ بلکہقرٓان کے بارے ميں صراحت رکھتی ہے اور الم عہد کے ليے آ 

) ( هللا نے ٓادم، نوح، اور ٓال ابراہيم اور ٓال ٢(  ہے۔ کہا گيا ہے: مراد انبياء ہيں، بعض نے کہا ہے: بنی اسرائيل ہيں جو ٓايت
ميں سے وه افراد ہيں جو اپنے  عمران کو منتخب کيا ہے) ميں داخل ہيں اور اسی طرح کہا گيا ہے: مراد امت محمد (ص)

  پيغمبر کے قرٓان کے وارث ہيں۔
حضرات صادقين عليہما السالم سے کثرت سے روايات وارد ہوئی ہيں کہ اس سے مراد نبی اکرم کی ذريت ہے جو اوالد 

  ) ميں شامل ہيں۔٣(  فاطمہ # ميں سے ہے اور وه ٓايت
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ٣١ر، ٓايت (۔ سورئہ فاط١۔ ،  ٣٢
  ۔ ( ٣٣(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٢
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  ۔ (  ٣٣(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٣

َ◌نَا َوفی الکافی باسناده عن احمد بن عمرقال: َسٔاَْلُت اَبا الَحَسِن الِرضٰا عليہ السالم َعن قَوْلِ◌ هللاِّٰ عزَوَجل < ثُمَّ اََورثْ “ ۔  ٣۶٧
نا > قال: فقال: ولِد ٰافِطَمةَ عليہ السالم َوالٰسابق بالخيرات ااِلٰماُم َوالُمْقتََصُد العارف باألمام الِک ٰاتِب الذين اصطفي ٰان ِمن ِع ٰابدِ 
  )١” )َوالٰظالُِم لِنَْفِسِہ الذی اٰل يَْعِرُف االماَم 

ے امام ابو الحسن کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته احمد ابن عمر سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں ن
کا ” پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنايا جنہيں ہم نے چن ليا ہے“سے دريافت کيا کہ اس ٓائہ کريمہ  -الرضا 

معنی کيا ہے اور وه کون افراد ہيں؟ فرمايا: اوالد فاطمہ # ہے اور سابق بالخيرات امام ہے، مقتصد عارف و عالم امام ہے اور
ومن کتاب سعد السعود البن طاووس فی “۔  ٣۶٨ی بہ نسبت ظالم وه شخص ہے جو امام کی معرفت نہ رکھے۔ اپنے نفس ک

ِت فََعلِی بن ابی حديث ألبی اسحاق السبيعی عن الباقر عليہ السالم فی اآلية قال: ھَی لَٰنا ٰخاَصةٌ ٰيا اَٰبٔا اِْسٰحاق ٔاَما الٰسابُِق بِالَخيرا
 فَفيہ ٰا م فی لَحَسِن َوالُحَسيْنِ◌ َوالَشھيد ِمنٰا َواََما الُمقْتِصُد َف ٰصائٌِم بالنھار َو ٰاقئٌِم بِالليِل َواَ ٰا م ) الظالِم لِنَفْسِ◌هِ طالِب عليہ السالم َوا

  ٢” ( الناِس َوھَُو َمغْفُ◌وُرلَہُ 
ں نے حضرت امام محمد باقر سيد ابن طاؤوس عليہ الرحمہ نے کتاب سعد السعود ميں ايک حديث ابو اسحاق سبيعی سے انہو

سے يوں نقل کيا ہے کہ فرمايا: اے ابو اسحاق ! ٓائہ کريمہ ہم سے مخصوص ہے ليکن سابق بالخيرات علی ابن ابی طالب،  -
حسن، حسين اور ہم ميں کا شہيد ہے ليکن مقتصد وه شخص ہے جو دن ميں روزه رکھتا ہو اور راتوں کو قيام ميں بسر کرتا 

  نفس کے ليے ظالم وه شخص ہے جو لوگوں ميں سے ليکن وه بخشا ہوا ہے۔ ہو ليکن اپنے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢١۵، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ (  ١٠٧(۔ سعد السعود، ص ٢

ِ “ ۔  ٣۶٩   َوفی الدر المنثور اخرج الفاريابی وجمع کثير عن ابی الدرداء ، َسِمعُت َرُسوَل ّهللاٰ
 ِ ُی  ) فَٔاََما الَذْيَن َسبَقُوا فَاُولئَِک يَدْخُ◌لُوَن الَجنَة بَِغيْر ح ٰساٍب ، َواَ ٰا م الَذيَن اقْتَ◌َصُدوا فَاولئَِک الَذينَ ١(   تعالیٰ (ص) يَقُوُل قال ّهللاٰ

ِ بَِرَحمة فَھُم الذين ٰحاَسبُوَن ِح ٰساباً يَسيراً ، َواَ ٰا م الَذيَن ظَلُموا انفسھم فاولئک يُْحَسبُوَن فی طول المحَشِر ثَُم ھم الذين يَ  لٰقاھُم ّهللاٰ
ا لََغفُوٌر َشُکوٌر الذی اَحلَّنا داَر المقامة ِمْن فَضلِہِ  ِ الذی اَذھََب َعنَّا الَحَزَن اِنَّ َربَنّٰ ّٰ اٰل يمّسٰنا فيھا ) نَصٌب وال يمّسنا  يقولون : اَلَحمد 

  ٢” ( فيھٔا لُُغوٌب 
ساته ابو درداء سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے رسول هللا (ص) کو يہ در منثور ميں سيوطی نے اپنے اسناد کے 
پھر ہم نے اہل کتاب کا وارث ان افراد کو قرار ديا جنہيں اپنے بندوں ميں سے چن “فرماتے ہوئے سنا : هللا تعالٰی فرماتا ہے: 

پسند ہيں اور بعض خدا کی اجازت سے نيکيوں  ليا کہ ان ميں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہيں اور بعض اعتدال
  ۔”کی طرف سبقت کرنے والے ہيں

لٰہذا جو لوگ خيرات ميں پيش قدم ہوئے وه لوگ جنت ميں بغير حساب و کتا ب کے داخل ہوں گے ليکن جو لوگ اعتدال پسند 
حساب بہ ٓاسانی انجام پذير ہوگا۔ ليکن جن ہيں وه افراد وه ہيں کہ جن کا حساب و کتاب ہوگا البتہ ٓاسان حساب ہوگا يعنی ان کا 

لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کيا ہے ان کا حساب طوالنی ہوگا ليکن پھر ان لوگوں کے بھی رحمِت خداوندی شامل حال 
  ہوگی لٰہذا وه لوگ ہيں جو کہيں گے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٢(۔ سورئہ فاطر، ٓايت ١
  ۔ (  ٢۵١ص ، ۵(۔ الدر المنثور، ج ٢

کہ: خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے رنج و غم کو دور کرديا اور بے شک ہمارا پروردگار بہت زياده بخشنے واال اور قدر
دان ہے اس نے ہميں اپنے فضل و کرم سے ايسے رہنے کی جگہ پر وارد کيا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہميں چھو سکتی ہے 

  کوئی تکليف ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ (معيشت طلب کرنے کی جہت سے) اور نہ
ہم اسی طرح گزشتہ دور کے واقعات ٓاپ سے بيان کرتے ہيں اور ہم نے اپنی بارگاه سے ٓاپ کو قرٓان  ١(  :َو قال ٰهللاّ تعالی

بھی عطا کرديا ہے جو اس سے اعراض کرے گا وه قيامت کے دن اس انکار کا بوجه اٹھائے گا اور پھر اسی حال ميں رہے 
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ور قيامت کے دن يہ بہت بڑا بوجه ہوگا۔ مولف کہتے ہيں: قرٓان کريم کے اسمائے گرامی ميں سے ايک اسم ذکر بھی ہے گا ا
) (ہم نے ہی اس قرٓان کو نازل کيا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہيں) قرٓان مجيد ٢(  جيسے هللا تعالٰی کا قول

نے کے ساته ساته هللا تعالٰی کی امانت اور اہل بيت عصمت و طہارت کے پيغمبر اکرم (ص) کے ليے جاويدانی معجزه ہو
ساته عہد و پيمان بھی ہے جيسا کہ حديث ثقلين ميں ذکر ہوگا، بندگاِن اٰلہی کے درميان اس کی حفاظت و پاسبانی کی ذمہ 

ون اور تمام پہلوؤوں پر داری ٓائہ کريمہ کی صراحت کے ساته خود خدائے سبحان نے اپنے ذمہ لی ہے اور اس کے مضم
عمل کرنا يہ اپنے بندوں کی ذمہ داری قرار دی اور اس کی رعايت و حفاظت اور احترام و اکرام اس کے مضمون اور تمام 

پہلوؤں پر عمل کرنا يہ اپنے تمام بندوں پر الزم و واجب جانا ہے۔ اور اس کے حکم سے سرکشی کرنے والوں اور اعتراض 
  نگين مواخذه قرار ديا ہے مزيد اسکرنے والوں کے ليے س

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ٩٩(۔ سورئہ طٰہ، ٓايت ١،  ١٠٠۔ ، ١٠١
  ۔ ( ٩(۔ سورئہ حجر، ٓايت ٢

  ١(  سلسلہ ميں دائمی طور پر ڈرايا ہے۔ هللا تعالٰی نے فرمايا:
ليے بيان کريں گے (جو محمد کی اس موقع کو ياد کرو جب خدا نے جن کو کتاب دی ان سے عہد ليا کہ اسے لوگوں کے 

شان ميں ہے) اور اسے نہيں چھپائيں گے ليکن انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال ديا اور تھوڑی قيمت پر بيچ ديا تو يہ بہت 
  برا سودا کيا ہے (يا فروخت کيا ہے(

  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
ے فرماں برداروں) سے عہد ليا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت )اور اس وقت کو ياد کرو) جب خدا نے تمام انبياء (اور ان ک

(علم) دے رہے ہيں اس کے بعد جب وه رسول ٓاجائے جو تمہاری کتابوں کی تصديق کرنے واال ہے تو تم سب اس پر ايمان 
کرليا تو سب نے کہا  لے ٓانا اور اس کی مدد کرنا اور پھر پوچھا کيا تم نے ان باتوں کا اقرار کرليا اور ہمارے عہد کو قبول

کہ بے شک ہم نے اقرار کرليا۔ ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواه بھی رہنا اور ميں بھی تمہارے ساته گواہوں ميں ہوں اس کے 
  بعد جو (پيغمبر کے گرويده ہونے اور ان کی مدد کرنے سے) انحراف کرے گا وه فاسقين کی منزل ميں ہوگا۔

ی ايسی شے ہے جو اعتماد و اطمينان نفس کا باعث ہوتی ہے اور اکثر و بيشتر تاکيدی ميثاق کی اصل ماده وثوق سے ہے يعن
  عہد و پيمان کے مقام پر استعمال ہوتا ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٨٧(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ١
  (  ٨١(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٢۔ ،  ٨٢

شتہ پيغمبروں اور ان کی پيروی کرنے والوں نے خدا سے عہد و پيمان کيا تھا کہ ان ٓائہ کريمہ سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ گز
کے بعد جو پيغمبر ٓائيں گے ان پر ايمان الئيں گے اور ان کے اہداف کی ترقی ميں بھی ان کی نصرت و مدد کريں گے اور 

نے والوں سے بھی وہی عہد و پيمان يہ معلوم ہے کہ پيغمبروں سے عہد وپيمان لينے سے فطری طور پر ان کی پيروی کر
ہے لٰہذا اس بنا پر اگر کوئی پيغمبر (ص) ٓائے کہ جس کی دعوت ان کی دعوت سے بھی ہم ٓاہنگ ہو اور ان کی حقانيت ثابت 
ہوجائے تو ان کی ذات پر بھی ايمان النا چاہيے اور ان کی مدد کرنی چاہيے۔ هللا تعالٰی نے اس موضوع کی تاکيد کے ليے ان 

  ے اعتراف و اقرار ليا۔س
) کيا اس عہد و پيمان کا اقرار کيا اور ميرے وعده کو قبول کيا اور اس سلسلہ ميں اپنے تابعين١(  هللا تعالٰی کے اس قول سے

سے بھی عہد و پيمان ليا؟ جواب ديا: ہاں ہم نے اعتراف کيا، پھر اس موضوع کی اہميت کے پيش نظر شاہد بھی بنايا اور 
۔فی المجمع : عن امير المٔومنين عليہ السالم اَِن ٰهللاّ  ٣٧٠ذا تم گواه رہو ميں بھی تمہارے ساته گواہوں ميں سے ہوں۔ فرمايا:لہٰ 

مجمع البيان ميں  ٢قِِہ( ٔاُمرھُم بِتَصْدياََخَذ الميٰثاَق َعلَی ااْلَْنبِيآء قَْبَل ) نَبِيِّ ٰان اَن يخبروا اَُمَمھُم بَِمبَعثِِہ َونَعْتِ◌ِه َويُبَشِّرھُم بِِہ َويَ 
سے روايت نقل ہوئی ہے کہ يقينا هللا تعالٰی نے ہمارے پيغمبر (ص) سے پہلے والے تمام انبياء سے  -حضرت امير المومنين 

عہد و پيمان ليا کہ تمام امت والوں کو ان کے مبعوث ہونے کی خبر ديں اور ان کے اوصاف کو بيان فرمائيں اور ان کی ٓامد 
  ديں اور سب کو حکم ديں کہ ان کی تصديق کريں۔کی بشارت 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ايسا تاکيدی عہد و پيمان ہے کہ جسے توڑنا سنگين کيفر کردار کا موجب ہوتا ہے۔ (” اصر“(۔ ١
  ۔ (  ٣٣۴، ص ٢(۔ مجمع البيان، ج ٢

  رضی ّهللاٰ عنہ وفی الدر المنثور اخر ج ابن جرير َعْن َعلِِی ْبِن اَبی طٰالِبٍ “۔  ٣٧١
ٍد لَئِن بَعَث َوھَُو )عليہ السالم) قَاَل لَم يَبْعَ◌ِث هللاُّٰ نَبِيّاً ٓاَدَم فََمن بَعْدَ◌هُ ااِلَّ اََخذ َعلَيْہِ◌ ال ْعَ◌ھْدَ◌ فی َحٌی لَيُوَمنُنَّ بِِہ َولَيَنْصُ◌َرنَّہُ ُمَحمَّ

  ١” ( ية االٓ  َوئَاُمَرهُ فَيَاُخَذ الْعَ◌ھْد َع ٰلی قَوْمِ◌ِه ثُم َت الٰ 
سے نقل کيا ہے کہ حضرت نے فرمايا: هللا تعالٰی  -سيوطی نے در منثور ميں ابن جرير سے انہوں نے علی ابن ابی طالب 

اور ان کے  -اور جو انبيا ان کے بعد تشريف الئيں گے انہيں مبعوث نہيں فرمايا مگر يہ کہ حضرت ٓادم  -نے حضرت ٓادم 
مد (ص) کے حق ميں عہد و پيمان ليا کہ جب وه مبعو ث ہوں گے اور جب تک وه بہ قيد بعد ميں ٓانے والے انبياء سے مح

حيات رہيں گے تو حتمی اور يقينی طور پر ان پر ايمان الئيں ان کی مدد کريں اور انہيں بھی حکم ديں کہ اپنی قوم والوں سے
  کی تالوت فرمائی۔ عہد و پيمان ليں پھر مذکوره ٓايت

والجوامع عن الصادق عليہ السالم فی ٓاية معنا ه واذ اخذ ّهللاٰ ميثاق امم النبيين کل امٍة بتصديق نبيھا والعمل وفی مجمع “ ۔  ٣٧٢
  ٢” ( بما جاء ھم بہ فما وفوا وترکوا کثيراً من شرايعھم وحّرفوا ) کثيراً 

نے فرمايا: جس وقت خدا نے  -سے اس ٓايت کے معنی ميں نقل ہوا ہے کہ حضرت  - مجمع اور جوامع ميں امام جعفر صادق 
تمام پيغمبروں کی امتوں ميں سے ہر امت سے يہ عہد و پيمان ليا کہ وه اپنے پيغمبر کی تصديق کرے اور جو کچه وه لے کر
ٓائے وہی اس پر عمل کرے ليکن اس عہد و پيمان کو وفا نہيں کيا اور بہت سے لوگوں نے اپنی شريعتوں کو ترک کرديا اور 

  يف انجام دی۔بہت سی تحر
ٰاقَل أََٔاَقْرَ◌رْتُ◌م َواََخذْتُ◌م الْعَ◌ھْدَ◌ ِب ٰل ِذَک َع ٰلی  وفی المجمع ايضاً َعْن اَمير المٔومنين عليہ السالم فی قول ٰهللاّ “۔  ٣٧٣

  اَُمِمُکم َوقالُوا اَیْ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٣۵، ص ٢(۔ در منثور، ج ١
  ۔ (  ٣٠۴، ص ١۔ تفسير جوامع الجامع، ج  ٣۵١، ص ١تفسير صافی، ج  ۔ ٣٣۴، ص ٢(۔ مجمع البيان، ج ٢

ن ِب ٰما اََمرْتَ◌ ٰان باالَق ٰارِر بِِہ ٰاقَل هللاُّٰ فَاْشَ◌ھُدوا ِب ٰا ذلَِک عَ  ٰلی اَُمِمُکم َواَنَا َمَعُکم ِمَن ) يَن  ٰاقَل االَنْب ٰآي َواَُمُمھُم : ٔاَقْرَ◌ر ْاٰ
  الٰشاِھد ١” ( م َعلَيْکُ◌م َوَعل ٰی اَُمِمکُ 

کے معنی ميں فرمايا: کيا تم لوگوں نے اقرار کيا اور اس بات کا عہد و  نے ٓائہ کريمہ -نيز مجمع ميں حضرت امير المومنين 
پيمان کيا کہ اپنی امتوں کو بھی يہ ابالغ کرو گے يہ انبيا اور ان کی امتوں نے کہا: ہاں ہم نے ان چيزوں کا اقرار و اعتراف 

جس کا ہميں حکم ديا ہے، خدائے بزرگ و برتر نے فرمايا: لٰہذا اس بات کے اپنی امتوں کے گواه رہو ميں بھی کيا کہ 
  تمہارے ساته تمہارے ليے تمہاری امت کے ليے گواہوں ميں سے ہوں۔

قَل فاَشْهَ◌دوا> يَقُول فاَشْهَ◌ُدوا َع وفی الدر المنثور : اخرج ابن جرير َعْن َعِلِی ْبِن اَبی ٰطالِب عليہ السالم فی قَْولِِہ < اٰ “ ۔  ٣٧۴
يِع االَُمِم فَاُ ٰلِوئَک اْل ٰا فِسقُوَن ھُُم ال ٰا عُصوَن فی ” ٰلی اَُمِمُکم ِب ٰل ِذَک َواناَ َمَعُکم ِمن الشٰاھِّديَن َعلَيْکُ◌م َو َعلَيْهِ◌م فََمن الُُکْفِر 

ُد بَعْدَ◌ ٰھَذا الْعَ◌ھْدِ◌ ِمن   )٢َجم ) تَوّل ٰی َعنْکَ◌ ٰای ُمَحمَّ
سے نقل کيا ہے کہ  -سيوطی نے اپنی کتاب تفسير در منثور ميں ابن جرير سے انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب 

) کے بارے ميں فرماتے ہيں: لٰہذا اپنی امت والوں پر گواه رہو يا يہ کہ وه لوگ بھی حضرت ١” ( قال فاشھدوا“حضرت 
مدد کريں ميں بھی تمہارے ساته تمہارے ليے اور تمہاری امت کے ليے محمد (ص) پر ايمان الئيں اور ان کی نصرت و 

گواہوں ميں سے ہوں لٰہذا اے محمد! جو شخص تمام امتوں سے تاکيدی عہد و پيمان کے بعد تم سے اعراض اور روگردانی 
 عمت ميں نافرمان ہيں۔اختيار کرے گا تو يہ گروه فرماِن اٰلہی سے سر پيچی کرنے والوں ميں سے ہے اور وہی لوگ کفران ن
  من جملہ وه روايات جو اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ هللا تعالٰی نے قرٓان کريم اور اس کے امور و

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٣۵، ص ٢(۔ مجمع البيان، ج ١
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  ۔ (  ۴٨، ص ٢(۔ در منثور، ج ٢

و پيمان ليا ان ميں سے ايک صديقٔہ کبرٰی حضرت فاطمہ احکام اور اس کے مضمون پر عمل کرنے کا اپنے بندوں سے عہد 
  زہرا # کا وه عہد ٓافرين خطبہ ہے جو فدک کے مسئلہ ميں ارشاد فرمايا: اس کی طرف اشاره کيا جا رہا ہے۔

ِّٰ “۔  ٣٧۵يُکم َعھْدٌ◌ قَدََّمہُ اِلَيْکُ◌م َوبَقَيْةٌ◌ اِسْتَ◌خْلَ◌َف ٰھا َعلَيْکُ◌م ِک ٰاتَب  ِ  ف هللاِّٰ النٰاطِِّق َوالْقُ◌رٓاُن وقالت عليھا السالم : 
ِق َوالنُّوُر السٰاطِّع َوالضِّ ٰايء الاّلِمِع َتُ◌بَيِّنَةٌ َب ٰصائُِرهُ ُمنْکَ◌ِشفَةٌ َس ٰاريُرهُ ُمنْجَ◌لِيَةٌ ظَواھِ  ُرهُ ُمنْطَ◌بِتَةٌ بِِہ اَش ٰايُعہُ ٰاقئٌِد الصٰادِّ

بَعہُ ُمٔوِذ اِلَی النَ  وِن اَت ْاٰ ٰجاِة اسَّم ٰا ُعہُ الی ان قالت َوَکيْف بُِکم َواَّن ٰی تُوفُکوَن َوِک ٰاتب هللاّٰ بَيْنِ◌ اَظْهَ◌رْکُ◌م اُموُرهُ الَِی الِرض ْاٰ
ُمہُ ٰابِھَرةٌ َوَز ٰاوُجُره ٰی اِلَحةٌ َواَ ٰاوِمُرهُ ٰاوِضَحةٌ َوقَد َخلْقتُمُ  ُکم اَرغْبَ◌ةَ َعنْہُ◌ تُريُدوَنوه َو ٰارء ظُھُورِ ٰظاِہرةٌ َواَح ْاٰ کُمہُ ٰازِہَرةٌ َواَع اْلٰ

اِسريْنَ◌  َوَمن يَبْتَ◌ِغ َغيْرَ◌ االسالِم ديناً فَلَن يُقْبَ◌َل ِمنْہُ◌  ١” ( اَم بَِغيْرِ◌ه تَحْکُ◌ُموْنَ◌ بِئَس لِلظّالِميَن بََدالً ) ٰا آلِخَرِة ِمَن ال ْخٰ
  َوھَُو فی

و پيمان بھی تم سے باقاعده ليا جاچکا ہے وه ذخيره  حضرت فاطمہ زہرا # نے فرمايا: تمہارے درميان خدا کے ليے ايک عہد
جسے رسول (ص) نے محفوظ کر رکھا تھا اسی کو ٓاپ نے اپنا جانشين بنايا پھر ہمارے پاس هللا کی کتاب بھی تو ہے هللا کی 

مطلب واضح و  بولتی ہوئی کتاب قرٓان، سچائيوں کی زبان نوِر فروزاں جو تمام کائنات کے ليے پرتو درخشاں ہے جس کا ہر
ٓاشکار اور ہر دليل نماياں و روشن ہے تمام اسرار و رموز ظاہر و عياں ہيں۔ اس کی ظاہری عبارت سامنے کی باتوں کی 

طرح روشن جو اجاال پھيالتی ہيں اس کے شيعہ اس کی وجہ سے خوش حال ہيں اس کی پيروی بہشت کا راستہ دکھاتی ہے ،
  ے يہاں تک کہ فرماتی ہيں: تمہارا کيا حال ہوگا (تم نے يہ سوچاکتاب کا سننا بھی نجات کا ذريعہ ہ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣۴، ص ١(۔ احتجاج، ج ١

تمہارے درميان موجود ہے۔ کيسے؟) تم کہاں جا رہے ہو اور کہاں پناه حاصل کرو گے؟ حاالنکہ خدا کی کتاب (قرٓان مجيد) 
اور اس کی تمام باتيں بہت نماياں اور واضح ہيں اور اس کے احکام خوبصورت اور نورانی ہيں اس کی نشانياں ضيا بار اور 

اس کے امر و نہی کے سارے قاعدے واضح و روشن ہيں پھر بھی تم نے اس ٓائيِن زندگی کو پِس پشت ڈال ديا اچھا تم نے 
ر ديا ہے يا اب اس کے بغير ہی فيصلے کرو گے؟ ظالموں نے قرٓان کے بدلے جو روش اپنائی ہے وه بد قرٓان سے منہ پھي

ترين روش ہے۔ اور جو اسالم کے سوا کسی اور نظام کو اپنائے گا وه ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ نيز جو يہ کرے گا وه ٓاخرت 
  ميں برا گھاٹا اٹھائے گا۔

  نين عليہ السالم فی ذکر القرٓان:وفی خطبة ألمير الموم“ ۔  ٣٧۶
ةُ هللاِّٰ َع ٰلی َخلْقِ◌ِه اََخَذ َعلَيْهِ◌م يْنَ◌هُ َو قَبضْ  َ◌ نَبِيَّہُ َصلَّی هللاُّٰ َعلَيْہِ◌ َوٓالِہقال عليہ السالم : فَالقُرٓاُن ٓاِمر ٰازِجٌر َو ٰصاِمٌت ٰانِطق ُحجَّ

انَہُ َوفََرَغ ی ٰاثقَھُم َوارتَھََن َعلَيْہِ◌ اَنْفُ◌َسھُم اَ  تَمِّ نُورهُ َواَکْمَ◌َل بِِہ د م ال ٰی الْخَ◌لْقِ◌ ِمن اَح ْاٰ کِم الْهُ◌د ٰی بِِہ فََعِظُمو ِمنْہُ◌ ُسب ْحٰ
َوٓايَةً ُمحْکَ◌َمةً لَہُ َعلَماً باِدياً ٰا م َعظََّم ِمن نَفْسِ◌ِه فَاِنَّہُ لَم يُخْفِ◌ اَنُّکم َشئيا ينِہ َولَم يَتْرُ◌ک َشيْئاً َرضيَہُ اَوْکَ◌ِرھَہُ اِالَّ َوَجَعَل 

  يما بَقَِی ٰاوِحٌد َوَسَختَہُ ف فَِر ٰضاهُ ف ١” ( تَزْجُ◌ُر َعنْہُ◌ اَو تَدْعُ◌و اِلَيْہِ◌ ِمن د ) ی ٰما بَقَِی ٰاوِحٌد 
فرماتے ہيں: قرٓان امر کرنے واال بھی ہے اور روکنے واال بھی ، وه خاموش بھی ہے اور گويا بھی۔ وه  -حضرت امام علی 

پروردگار کی حّجت ہے جس کا لوگوں سے عہد ليا گيا ہے ان کے نفسوں کو اس کا پابند بناديا گيا ہے۔ مالک نے مخلوقات پر
اس کے نور کو تمام بنايا ہے اور اس کے ذريعہ دين کو کامل قرار ديا ہے۔ اپنے پيغمبر (ص) کو اس وقت اپنے پاس باليا 

  ہے جب وه اس کے احکام کے ذريعے لوگوں کو
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٨٣(۔ نہج البالغہ، خطبہ ١

  ہدايت دے چکے تھے۔
لٰہذا پروردگار متعال کی عظمت کا اعتراف اس طرح کرو جس طرح اس نے اپنی عظمت کا اعالن کيا ہے کہ اس نے دين 

جس کے ليے واضح نشاِن کی کسی بات کو مخفی نہيں رکھا ہے اور کوئی ايسی پسنديده يا ناپسنديده بات نہيں چھوڑی ہے 
ہدايت نہ بنا ديا ہو يا کوئی محکم ٓايت نہ نازل کردی ہو جس کے ذريعے روکا جائے يا دعوت دی جائے۔ اس کی رضا اور 
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  ناراضگی مستقبل ميں بھی ويسی ہی رہے گی جس طرح وقِت نزول تھی۔
 تعالٰی نے دونوں (کتاب اور عترت اہل بيت قابل ذکر بات يہ ہے کہ حديث ثقلين بھی ايک زنده اور معتبر سند ہے کہ هللا

عصمت و طہارت ) کو امانت کے طور پر لوگوں کے درميان چھوڑا اور ان سب سے ايسی عمده اور عظيم امانت کی 
حفاظت کے ليے عہد و پيمان ليا اور تاکيد فرمائی کہ يہ دونوں امانت ايک دوسرے کے شانہ بہ شانہ ہيں اور بعد ميں ايک 

  ے جدا نہ ہوں گی يہاں تک کہ قيامت کے دن پيغمبر اکرم (ص) کے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گی۔دوسرے س
يہ حديث مبارک فريقين (شيعہ و سنی) کے موثق راويوں سے معتبر کتابوں ميں متعدد طرق سے مختلف الفاظ کے ساته 

  تحرير کی گئی ہے۔
ہ ايک صحيح ماخذ پر اکتفا کريں جو دار التقريب بين المذاہبمولف نے اس کتاب کے اختصار کے پيش نظر مناسب سمجھا ک

ء ہجری قمری ميں عالمٔہ فاضل شيخ محمد قوام الدين قمی ١٣٧٠شعبان  ٢۵کے عنوان سے ” حديث ثقلين“االربعہ قاہره ميں 
  ے ہيں۔و شنوی نے تدوين و تاليف کی ہے اب ہم اس مبارک حديث کے متن کو قارئين کرام کے سامنے پيش کر رہ

ُ “۔  ٣٧٧ اُس اِنَّٰما انا بشٌر اَو شُک ، اَْو يُوشُک ، َرسوُل َربّی ، فَا جيَب ، فَاَجيبُہ ، اَو َکانِّی قاَل َصلَواُت هللاِّٰ َعلَيہ وٓالہ َوَسلَّم : اَيُّھَا النّٰ
بُت ، واَنّی اَو اَنا تارٌک ، اَو تَرکت ، اَو قَْد تَرکُت ، اَو َخلْفُت ، قَد اَواِنّی اَلظُنُّ اَن اُدْع ٰی فَاُجيَب ، اَو اَن تَاتيْنی ، اَو يَاتی ُدعيَت فَاجَ 

تُم بہ ، اَو ٰما اِن اََخذتُم بہ ، اَوٰما اِْن اَو ُمخلٌف فيُکم ، الثَقَلْين ، اَو ثَقَلَْين ، اَو ٔاَمَرْين ، اَْو الثَقَلَْين َخليفَتْين ، اَْواِْثنين ، اَو ٰما اْن تَمسک
لنُور ، اَو الِصدْق ، اَو تُْم بہ ، لَْن تضلّوا بعدی ، اَو لَْن تَضلّوا ابداً ، اَو لَْن تضلّوا ، اَْن اِتّبِعتُُموھُٰما ، اَو وانّکم لَْن ه الھُدٰی وااِعتََصمْ 

ِ ، َحبٌل َممدوٌد ، اَو کتاُب ّهللاٰ فی َوقرابَتی اَو اَھُل بَيتی  اَْو وِعتَرتی ، اَو وِعتَرتی وھُم اَھُل بيتی ، تضلّوا بَعدھُما ، َوھُٰما ِکتاُب ّهللاٰ
اَو اَنّھا لَقريناُن لَْن يَفترٰقا فيھما  ِکتاِب َربّی وِعترتی اَھُل بَيتی اَھُل بيتی ، اَونََسبی ، واِنّھا لَن يَْفتَرٰقا، اَو لَْن يَفترٰقا ، اَو لَْن اٰل يفتَرٰقا ،

وا اَو فَاتقُوّهللاٰ ، وانظُروا َکيَف تَخلفُونی ، اَُو تحفظونی فيھٰما ، اَو بَِم اَوبٰما ، اَو ٰماٰذا ، اَو ٰما ، اَو َحتٰی يَرٰدا َعلَّی الحوِض ، فَانظُر
ھما لَْن يَفترٰقا َحتٰی يَلقيانٰی ، َسالُت ٰذالَک رَ  اَو  بّی فاَعٰطانی ، ی ،تَخلفُونی فيھٰما ، اَو اَن اللطيُف الخبير فانصُروا َکيَف تُلحقوا بی اِنّٰ

 تضلّْوا ، اواَنھُما لَْن اَن يَوَدهُ ٰما انبَانی اَو نَبان ، اَخبَرنی فاَٰل تَبُِعوھُم فَتُھلکوا ، َواٰل تَُعلُِّموھُم فَانَّھُم اَعلم ِمنُکم ، او فَاستَمسکوابٰھا والٰ 
و َسالتهُ ٰما َربّی ٰذالک لَھُما ، َوالَحوض َعْرُضہ ٰمابَين َعلَی الَحوَض ، اَو ساَلتُہ فَوعُدنی ينقَِض ٰاي َحت ٰی يَر ٰا د َعلیَّ الَحوِض ، اَ 

يَرٰدا َعلیَّ الحوض کھاتين بُصرٰی الٰی صنَٰعا ، فيہ ِمْن اآلنيَة َعدَد الَکواکب ، اَْو اَّن اللَطيُف الَخبيُر َعھَد اِلیَّ اِنھُما لَْن يَفترٰقا َحتٰی 
تُلقونی وانّکم تبعی وتوشکون ان تردوا علی الحوض ، واَسئلُکم ، اَْو ٰسائِلُکم ، حی َن  واشار بالسبابتين اَْو انی فرطکم َعن ثِقْلی نَ 

ا اَنتُم ٰقائِلَون ، اَواَنّی لُکم تُردوَن َعل ٰی َعن الثَقَلَيْن ، َکيَف َخلفتُمونی فيه ٰما ، اَو َواَن هللاَّٰ ٰسائلی ، اَو اَنّی ٰسائلکم حی َوٰسائلُُکم فٰماذ
ِ طرفہ  َوارُدوَن َعلَی الَحوَض فَاْنظُُروا َکْيَف تُْخلِفُونی َل اَْو قُلٰنا ، وٰما الثقالن ؟ قال َصلَّی ّهللاٰ َعليِہ َوٓالہ َوسلّم فُرط ولَکم : ِکتاَب ّهللاٰ

ِ فِی الثَقَلَيْن قی ، وطَرفَہ بايديکم او ٰقاَل االَکبر او الثَّقل االَکبر اَْو االَْکبر ِمْنھُمٰ  َ ، فََمن اِستَقْبَ◌لبيِد ّهللاٰ ا اَْو اَّولھما اَْو اَحدھما کتاِب ّهللاٰ
ُ◌ُکم ِک ٰاتَب قِبلَتی، َواَجاَب َدعَوتی ، فَليستوص ، واالَْصَغَر ، او الثِقل االصغر ، اَْو واآلخر ِعترتی اَحُده ٰما اَعظَم ِمَن ، اَو َحسبْ 

ِ وِعتَرتی اَْو اَن ّهللاٰ ٰسائِلُکم َکيَف ، ااٰلَخر ، اَوٰقاْل اِنّی َسائلُکم َعن اثنيِن : َعن  هللاِّٰ َوِعترتی ِمن بھٰما خيراً او اُوصيُکْم بِکٰتابِ  ّهللاٰ
تَضلّوا لَّفتُمونی اََخْذتُم لَْن القرٓاِن َوَعن ِعترتی ُکم ٰما اِْن تََمسَّکتُم بہ لَْن تضلّوا اَْو ٰما اْن ِکٰتابِہ َواَْھِل بيتی ، اَْو اِنّی ٰتارٌک فی فی خَ 

وا َعبده اَْو انّی قَْد بَعدی ، اَمرين اََحدھُٰما اَْکبَر من اآلخر، سبَُب ُموصوٌل من الَسماِء اِلی االَرِض ، اَْو اَو قَْد تََرکت فيُکم ٰما لَْم تضلّ 
ر والثَقَُل االَصْغَ◌ر ، َواَّما الثَقُل االَکبَر فَبيد هللاِّٰ کتاَب ّهللاٰ وعترتی انّی ٰتارٌک فيُکُم الثَقَلَْين َخلفی ترکت فيُکم الثَقَلَْين : الثَقَُل االَکبَ 

ْکتُم بہ لَن تضلّوا َولَْن تضلوا ابداً او فاْستَْمسُکوا فاٰل تض لّوا وال باَيدی اَھُل بَيتیطَرفہ والَطرُف ا اٰلخر کم ، َوھُو کٰتاُب ّهللاٰ ، اِْن تََمسَّ
تَيِن ، اَو َث اٰلَث ، اَو اَ اٰل َوِعتْرَ◌تی تبّدلوا اوفتمسکو ةً ، اَو َمرَّ ا الثَقَُل االَصغِر فَِعتَرتی ٰاقاٰل َمرَّ ا بہ لَن تزالوا ولَْن تضلّوا ، واَمَّ

ُ فی نَجوتم ، َواْن تَرکتُموهُ ھَلَکتُم ، اِ  اِلّی اِنّی َمقبوٌض ،  نَّ اَھَل بَيتی وَمّراٍت ، اَو اِنَّ هللاَّٰ َعّزَوجّل و اُوَحی اَھَل بَيتی ، اَْو اَْذکرکم ٰهللاّ
َب هللاِّٰ وِعتْرتی ُکم ِکٰتاَب اَقوُل لَُکم قوالً ان َعملتُم بہ اِْن تَمَسْکتُم ، ِعتَرتی ھُم ٰخاَصتی َو ٰحامتی ، واِنُّکم َمسئولُوَن َعن الثقَلَيِن :ِک ٰات

ِ بِھٰما لَْن تُِضلّوا ، اَو اَنُّکم لَْن تَِضلّوا اْن اِتَّبَعتُم و ا ستَْمَسْکتُْم بِِھٰما ، اَْو انّی ٰتارٌک فی کم اَحدھُما ، واَْکبَر ِمْن اآلخِر ، اَْواِنّی ٰتاِرٌک ّهللاٰ
ٰا  ا، فَاَنّھما َحبالن ٰی الَنْقَ◌طفی ، واَھُل بَيتی ، فَھُما َخليَف ٰاتِن بَعدی َوِعتْرتی الثَقَلَيَن : َک اٰلُم هللاِّٰ َو ِعتْرَ◌تی ، ااَل وفَتََمسُکوا بِه مٰ 

اَيّھا النّاس ، يُوشُک اَن اَقبض قبضاً سريعاً فَيَنطلُق بی عَزوَجّل َوِعتْرَ◌تی“ عِن اِل ٰی يوم الق ٰيمة َوقَد قَدمُت اِلَيْکُ◌م الَقوُل و ٰاقَل 
َمَع القُرٓاِن ، والقُرٓاٌن َمَع َعلیٍّ اٰل يفترقان  اَھُل بَيتی ، ثُمَّ اََخَذ بِيَد َعلٍی ُکم ِکتاٌب ربّی َمعذرةً اِليکم، ااَٰل اِنی ُمخلٌف فی فَٰقال ٰھذا َعلیٌّ 

  ١” ( َحتی يَردا َعلّی الَحوْض فاَساَلَھُما َعما ) َخلفَت فيه ٰما 
جن تمام طريقوں سے يہ حديث وارد ہوئی ہے ان کے ترجمے کا خالصہ مندرجہ ذيل ہے: اے لوگو! يقينا ميں بشر ہوں۔ 

ے ميں بہت جلد اس دنيا سے تمہارے درميان سے جانے واال ہوں اس ليے ميں دو خدائے بزرگ کا پيغام مجھے پہنچا ہ
سنگين و گراں بہا چيزيں اپنے بجائے تمہارے درميان چھوڑ رہا ہوں۔ يہ وه چيزيں ہيں کہ تم ان کی پيروی کرو اور ہميشہ ان

رہو گے۔ ان دو ميں سے ہر ايک  پر عمل کرو تو ميرے بعد ہر گز گمراه نہ ہوگے اور ہميشہ ذلت و خواری سے محفوظ



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

 
 

دوسرے سے بزرگ تر اور گراں تر ہے۔ وه دو چيزيں کتاِب خدا اور ميری عترت اور ميری اہل بيت ہيں۔ ان ميں جو سنگين 
تر اور بزرگ ہے وه کتاب پروردگار ہے جو رہنمائی کا وسيلہ ، ہدايت کا نور ہے اور وه عالم باال سے زمين اور زمين 

ايک رّسی ہے اس کا ايک سرا خدا کے ہاته ميں ہے اور دوسری سمت تمہاری طرف ہے۔ پس تم اس سے  والوں تک متصل
متمسک رہنا اور اس کو متغير نہ کرنا تاکہ کبھی گمراه نہ ہو۔ ليکن وه دوسرا ثقل (گران بہا چيز) جو اس سے چھوٹا ہے وه 

متوجہ رہو ميری عترت کے بارے ميں۔ ميں اپنے اہل بيت ميری عترت اور ميرے اہل بيت ہيں، ميرے خويش ہيں۔ ٓاگاه رہو 
کے بارے ميں اپنے اور تمہارے درميان خدا کو واسطہ قرار ديتا ہوں۔ اس عبارت کو ايک مرتبہ اور بعض کہتے ہيں کہ: 
و دوبار اور بعض کہتے ہيں: تين دفعہ ٓاں حضرت (ص) نے مکرر فرمايا۔ پس خدائے بزرگ سے ڈرتے رہو اور متوجہ رہ

کہ کس طرح ميرے اہل بيت کے ساته رويّہ اختيار کرتے ہو اور ميری سفارش کو ان کے بارے ميں پائہ تکميل تک پہنچاتے
  ہو۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ حديث ثقلين، تاليف عالمہ فاضل شيخ محمد ابن حجر عسقالنی قوام الدين۔ ( ١

يجی ہے۔ اور مجھے ٓاگاه کيا ہے کہ يہ دونوں ہرگز ايک دوسرے سے جدا دانا و مہربان پروردگار نے ميری جانب وحی بھ
نہ ہوں گے يہاں تک حوِض کوثر پر جس کی وسعت بصرٰی اور ضعاء کے درميانی فاصلے کے برابر ہے اور ان کے 

اس نے کنارے ستاروں کی تعداد کے برابر پيالے رکھے ہوئے ہيں وارد نہ ہوجائيں۔ ميں نے اس سے طلب کيا ہے اور 
مجھے عطا کيا ہے کہ ان دونوں کے درميان جدائی نہيں ہوگی جب تک وه ميرے پاس حوض پر وارد نہ ہوجائيں۔ وه اس 

طرح باہم ملے ہوئے ہيں جس طرح دو انگلياں۔ تم بہت جلد ميرے پاس پہنچو گے اور تم سے ان دو گراں قدر و سنگين 
ے ساته ميری جانشينی ميں کيا سلوک کيا۔ کسی نے عرض کيا کہ: يا چيزوں کے بارے ميں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان ک

رسول هللا (ص)! وه دو گراں بہا کون ہيں تو حضور (ص) نے ارشاد فرمايا کہ: هللا کی کتاب جو ثقل بزرگ ہے اور دوسرے 
کيا اس کو چاہيے کہ ميری عترت ميرے اہل بيت ہيں۔ پس جس نے ميرا سامنا کيا اور ميری دعوت کو اسالم کی بابت قبول 

وه ان دونوں کے بارے ميں ميری سفارش کو خير و خوبی سے انجام دے۔ ميں تم سے سفارش کرتا ہوں، کتاب خدا اور اپنی 
عترت کے ليے يہ دونوں تمہارے ليے کافی ہيں اس ليے ان دونوں سے متمسک رہنا کيونکہ يہ دونوں ہدايت کی رسی ہيں 

نيز حضور اکرم (ص) نے فرمايا: اے لوگو! مجھے اميد ہے کہ ميں بہت جلد اس جہان سے جو قيامت تک قطع نہيں ہوں گی
رخصت ہونے واال ہوں لٰہذا بتحقيق ميری باتيں جو خدائے بزرگ کے نزدک ميری ذمہ داری کو مکمل کريں گی ميں ان کو 

اب خدائے بزرگ اور اپنی عترت اہل بيت تمہارے درميان چھوڑ رہا ہوں اے لوگو! ٓاگاه ہوجاؤ کہ ! ميں تمہارے درميان کت
ہے جو قرٓان کے ساته ہے اور  -کے ہاته کو پکڑا اور فرمايا: يہ علی  -کو چھوڑ رہا ہوں اس گفتگو کے بعد ٓاپ نے علی 

کے ساته ہے۔ يہ دونوں جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس وارد نہ ہوجائيں پس تم ان دونوں -قرٓان علی 
ے جو دل چاہے پوچه لو جو کچه ميں نے ان کے درميان چھوڑا ہے۔ مولف کہتے ہيں: يہ مبارک حديث متعدد طرق کے س

ساته شايد وه ستّر سے زياده ہوں کہ سب نے باالتفاق لفظ کتاب و عترت يا صرف اہل بيت يا دونوں اہل بيت اور عترت کو 
کے سياق و سباق ميں اختالف پايا جاتا ہے جيسا کہ اشاره کيا جاچکا نقل کيا ہے اگرچہ تمام الفاظ کے نقل کرنے ميں اس 

  ہے۔
ثُم اعلم اِّن الَحديُث التَمُسک ِب ٰا ذلَک طُرقاً َکثيرةً وَردَت ٓاَخر اِنّہُ ٰاقَل بَغديِر َعن نيُف َوِعشريَن “ٰقاَل اِبن َحجر الَعسقاٰلنی “۔  ٣٧٨

قَل ٰلِذَک بَِعرفَةَ ، وفی ٓاخر اِنّہُ ٰقاَل بِالمدينةَ فِی َمرضہ ، َوقَْد امتاَلت الُحجَرة بِاصٰحابِہ ، ص ٰحابياً ، وفی بعض تِلَک الطُرَق اِنّہُ اٰ 
 ً َر َعليِھم فی قاَم َخطيبا ٰطائِِف ، و بَعَد اِنْصرافِہ ِمن ال  وفی ٓاخَر اِنّہُ ٰقاَل لَٰما ُخٍم ، َوفی تِلْکَ◌ الَمواِطن َوَغيْرِ◌ ٰھا اِذ اٰل ٰا منَع اِنّہُ َکرَّ

  ١” ( ٰالتَنافی ) ، اِھتٰماماً بِشٔان الکتاب العزيز و الِعتَرة الٰطاہرة 
ابن حجر عسقالنی حديث ثقلين کے بارے ميں کہتے ہيں: اس حديث کے کثرت طرق پائے جاتے ہيں اور بيس سے زائد 

ہے ، بعض نے غدير خم کے  اصحاب نے اسے نقل کيا ہے۔ بعض نے اس حديث کو روز عرفہ کے واقعات ميں نقل کيا
واقعات ميں اور بعض نے مدينہ ميں پيغمبر (ص) کی حيات کے ٓاخری ايّام کے وقت مرض الموت کے واقعات ميں کہ جب 
پيغمبر (ص) کے اطراف ميں اصحاب ٓاپ کے کمرے ميں جمع تھے نقل کيا ہے بعض نے اس حديث کو پيغمبر (ص) کے 

  ہے۔ سفر سے واپسی کے موقع پر بيان کيا
کہ ان کے نقل اقوال ميں کوئی تضاد نہيں پايا جاتا اس ليے کہ قرٓان اور اہل بيت بہت با ارزش ہيں اورپيغمبر (ص) نے بارہا 

  تاکيد کی ہے۔
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨٩(۔ الصواعق المحرقہ، ص ١

  )١” )اجة لنا بسطھا ولَھذا الحديث طرق کثيرة عن بضع و عشرين صحابياً ال ح“وقاَل ايضاً ”
اسی طرح ابن حجر عسقالنی کہتے ہيں: اس حديث کو بہت سے اصحاب نے بيان کياہے کہ جس کی تفصيل ميں جانے کی 

  چنداں ضرورت نہيں ہے۔
ه َعْن اَميُر المٔومنين عليہ السالم فی لکميل بن زياد ٰيا ُکميُل “۔  ٣٧٩َوصية  نَْحُن الثَقُل االَصَغر االرٰشاِد لِلشيِخ الُمفيْد قُّد س ِسرِّ

ِ َصلَی ّهللاٰ َعليِہ َوٓالہ وقَد َجمَعھُم َف ٰاندی الَصالَِة جا معِة يَوَم ک ٰا ذ وکذا فَلَم يَتََخلَُّف اَحُدَوالقُرٓاُن الثَقُل االَْکبر و قَْد اَْسَمَعھُم َرسوُل ّهللاٰ
عِشَر الناِس اِنّی ُمٔوّدَعن َربّی َعّزَوَجّل اٰلُمخْبِ◌ٌر َعن نَفْسی فَمن َصدَّقنی فَقد َصّدَق  فَصَعد المنبَر فََحمْدُ◌ هللاّٰ واَثْنی َعلَيِہ َو ٰاقَل َم اٰ 

َوَجّل َوَمن َکّذبَہ اَعقبہ النيْراِن ثُمّ  الی نادانی قَصعدت فاقامتی دونہ دراسی  هللاِّٰ َوَمن َصدََّق هللاِّٰ اَثابَہ الَجناِن َوَمن َکذَّبْنی َکذََّب هللاّٰ َعزَّ
َوَجّل َربّ  ی َوَربُّکم اِّن صدره والحسن والحسين عليہما السالم عن يمينہ وشمالہ ثُّم ٰاقَل َم ٰا عِشَر النّاِس اَمَرنی َجبرئيَل َعِن هللاّٰ َعزَّ

ھم ھُم الثَقَُل االصْغَ◌ُر يُشھَُد الثَقَل اَعْلِ◌َمُکم اَّن القُرٓاُن ھُو الثَقَُل االَکْبَ◌ِر َواَن َوصيّتی ٰھذا واَبنائی َوَمن َخلْفَ◌ھُم ِمن اَص ٰب الِ 
اِرٍق لہُ َحتّی يَر ٰا د االَکْبَ◌ر بِالثَقَِل االَصْغَ◌ر َويَشْهَ◌ُد الثَقَل االَصْغَ◌ر بِالثَقِل االَکبَر ُکل ٰاوحٌد من ٰھا مالزٌم ِل ٰصاحبِہ َغيْرَ◌ ُمف

  “َعلَی هللاِّٰ فَيُحْکَ◌م بَينھُما وبَين الِعباد
سے کميل ابن زياد نخعی کی وصيت کے بارے ميں نقل  -رحمہ نے کتاب ارشاد ميں حضرت امير المومنين شيخ مفيد عليہ ال

  کيا ہے کہ فرمايا: اے کميل ! ہم ثقل اصغر ہيں اور قرٓان ثقل اکبر ہے اور اس معنی کو
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣۶(۔ صواعق محرقہ، ص ١

گوش گزار کيا کہ جب ان سب کو جمع کيا تھا تو فالں فالں دن (روز غدير) نماز  رسول اکرم (ص) نے تمام لوگوں کے
جامعہ کے ليے ٓاواز دی: اور سب حاضر ہوئے کسی ايک نے بھی خالف ورزی نہيں کی پھر ٓانحضرت (ص) منبر کے 

جو تمہيں ابالغ کر رہا ہوں  اوپر تشريف لے گئے حمد و ثنائے اٰلہی بجاالنے کے بعد فرمايا: اے لوگو! جان لو کہ ! يہ خبر
وه خدائے عزوجل کی طرف سے ہے وه ميں اپنی جانب سے نہيں کہہ رہا ہوں لٰہذا جو بھی ميری تصديق کرے اس نے 
خدائے عزوجل کی تصديق کی اور جو شخص خدا کی تصديق کرے اس کا اجر و ثواب بہشت ہے اور جو شخص ميری 

کی اور جو خدا کی تکذيب کرے اس کا ٹھکانہ ٓاتش جہنم ہے۔ پھر مجھے تکذيب کرے اس نے خدائے عزوجل کی تکذيب 
ٓاواز دی لٰہذا ميں باالئے منبر گيا خود سے ايک زينہ نيچے مجھے بٹھايا اس طريقے سے کہ ميرا سينہ ٓانحضرت (ص) کے 

  يں سمت کھڑے ہوئے تھے۔ٓانحضرت (ص) کے داہنی اور بائ -اور امام حسين  -سينٔہ مبارک کے برابر قرار پاياامام حسن 
ميرے اورتمہارے پروردگار کا حکم ميرے ليے لے کر ٓائے تاکہ ميں تمہارے  -پھر فرمايا: اے لوگو! حضرت جبرئيل 

درميان اعالن کروں کہ يقينا قرٓان ثقل اکبر ہے اور يہ ( علی ابن ابی طالب ) ميرا وصی اور اس کے فرزند حسن و حسين 
ٓائيں گے وه ثقل اصغر ہيں۔ ثقل اکبر ثقل اصغر کا گواه او ر ثقل اصغر ثقل اکبر کا گواه ہے ان اور جو اِن کی اصالب سے 

ميں ہر ايک، ايک دوسرے کے ہمراه ہوں گے ہرگز ہرگز جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ خدائے سبحان کی بارگاه ميں 
کم فرمائے گا (کہ ان دونوں سنگين اور گراں بہا پہنچيں گے لٰہذا خدا ان کے اور اپنے بندوں کے درميان (قيامت کے دن) ح

  امانت کے ساته کيسا سلوک کيا اور کيسے اس کی حفاظت کی ہے)۔
ابن اثير ثقلين کی وجہ تسميہ ميں رقم طراز ہيں: کيوں کہ اس کا تحمل اور اس کے مضمون پر عمل کرنا سنگين امر ہے لٰہذا 

با ارزش شے کو تعظيم و تکريم کے باب سے ثقيل کہتے ہيں۔ اور کہا گيا ہے کہثقلين سے تعبير کيا گيا ہے اور ہر عمده اور 
  ١ثقلين مادٔه ثقل و تحريک ) سے ماخوذ ہے کہ جس کے معنی مسافر کے اسباب سفر کے ہيں۔ ( 

اس کتاب طرائف ميں سيد ابن طاؤوس رحمة هللا عليہ نے نقل کيا ہے کہ شيخ مفيد کی ايک کتاب ہے جس کا نام (العمده) ہے 
کی ) امامت کے اثبات و  -ميں کہا ہے: ٓاپ کے پيغمبر (ص) (امت) کی حديث (انی تارک فيکم الثقلين) سے (حضرت علی 

  صحت پر احتجاج کيا جاسکتا ہے۔
موفی عيون اخبار الرضا عليہ السالم باسناده عن غياث بن ابراہيم عن الصادق عن ٓابائہ عن الحسين بن علی عليہم السال“۔  ٣٨٠

 قال: سئل امير المٔومنين عليہ السالم عن معنی قول رسول ّهللاٰ (ص) انّی مخلف فيکم الثقلين کتاب ّهللاٰ و عترتی من العترة فقال انا
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وا علی ردوالحسن والحسين واالئّمة التسعة من ولد الحسين تاِسُعھم َمھديُّھم وٰقائُِمھم اٰل يُفاِرقُون ِکٰتاَب ّهللاِ وال ) يفارقھم حتی ي
  ٢” ( رسول ّهللاٰ حوضہ 
سے  -ميں صدوق عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته غياث ابن ابراہيم سے انہوں نے امام جعفر صادق  -عيون اخبارالرضا 

سے  -سے نقل فرمايا ہے کہ: حضرت امير المومنين  -انہوں نے اپنے ٓابائے کرام سے انہوں نے حضرت حسين ابن علی 
عترت ” يان دو عمده اور گراں قدر چيزيں چھوڑ کر جارہا ہوں ايک کتاب خدا اور دوسری ميری عترتميں تمہارے درم“

ميں سے نو  -کے بارے ميں دريافت کيا کہ عترت سے مراد کون ہيں؟ فرمايا: عترت سے ، حسن ، حسين اور اوالد حسين 
ہ کتاب خدا سے جدا نہيں ہونگے اور قرٓان بھی ان سے ہوگا اور ي -ائمہ مراد ہيں کہ ان ميں سے نواں مہدی اور ان کا قائم 

  جدا نہ ہوگا يہاں تک کہ رسول خدا (ص) کے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢١١، ص ١(۔ النہاية ، ج ١
  ۔ (  ۶٠، ص ٢ج  -(۔ عيون اخبار الرضا ٢

نِدِه َعن ٰجابِرِ  ِة الْوِ◌ ٰا دِع فَلَمٰا َرَجَع اِلَی الْجُ◌حْفَ◌ِة “۔  ٣٨١بْنِ◌  َحديث الْوِ◌ ٰی الَِة بِاس ْاٰ َرٰوی الحافظ الکبير ابن عقدة فی َحجَّ
ِ األْنٰصاری َمسئوٌل َواَنْتُ◌م َمسْئُ◌ولُوَن فَما اَنْتُ◌م ٰاقئِلُ  َخطََب وَن ؟ ٰاقلُوا نَشْهَ◌ُد اَنََّک نََزَل ثُمَّ ٰاقَل: ُکنّا َمَع النَّبِی (ص) فی َعْبِد ّهللاٰ
لٌِّف فی بَلَّغْتَ◌ َونََصحْتَ◌ النٰاسَّ َف ٰا قَل : اَيُّھَا النّاُس اِنّی ُکُم الْثَ◌قَلَيْنِ◌ لُکم فََرطٌ َواَنْتُ◌م ٰاوِرُدوَن َعلَیَّ الَحوْضَ◌ َواِنّی ُمخَ 

ِک ٰاتَب هللاِّٰ ” يْتی اِن تََمسَّکْتُ◌م بِه ٰما لَن تَِضلّوا َواَدَّيْتَ◌ ، ٰاقَل اِنّی َواِنَّهُ ٰما لَن يَفْتَ◌ِر ٰاق يَِر ٰا د َعلَیَّ الْحَ◌وَض ، اَھْلَ◌ بَ 
سْتُ◌م تَعْلُموَن اَنّی ) َمْواٰلهُ فََعلِیٌّ َوِعتْرَ◌تی اَوْل ٰی بُِکم ِمن اَنْفُ◌ِسُکم ؟ ٰاقلُوا بَل ٰی ، َف ٰا قَل ٰا ِخذاً بِيَِد َعلِیٍّ : َمْن ُکْنُت ثُمَّ ٰاقَل ٔاَلَ 

ھُمَّ وٰاِل َمْن ٰوااٰلهُ َوٰعاِد َمْن ٰعاٰداهُ َمْواٰلهُ ثُمَّ ٰقاَل    ١” ( اَللّٰ
حافظ کبير ابن عقده نے حديث واليت ميں اپنے سلسلۂ  اسناد کے ساته روايت کی ہے کہ جابر ابن عبد هللا انصاری کا بيان 

ر پہنچے تو اتر پڑے ہے: ميں رسول هللا (ص) کے ٓاخری حج کے موقع پر ٓاپ کے ہمراه تھا۔ جب ٓاپ جحفہ کے مقام پ
لوگوں کے درميان خطبہ ديا اور ارشاد فرمايا: اے لوگو! مجه سے سوال کياجائے گا اور تم سے باز پرس ہوگی ۔ تم کيا بات 

کہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کيا: ہم گواہی ديتے ہيں کہ ٓاپ نے تبليغ کی نصيحت کی اور مکمل طور پر ان چيزوں کو ادا 
ميں تم سے پہلے حوض پر موجود رہوں گا اور تم “ار نہيں کيا) پھر ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: فرمايا (اور کچه فروگز

ميرے پاس حوض پر وارد ہو گے ميں تم ميں دو گراں قدر چيزيں قائم مقام کے طور پر چھوڑے جارہا ہوں اگر ان کے دامن
ے (دوسری) ميری اوالد ہے جو ميرے اہل بيت سے وابستہ رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراه نہ ہو گے (ايک ) خدا کی کتاب ہ

ہيں يہ اس وقت جدا نہيں ہوں گے جب تک کہ ميرے پاس حوض پر وارد ہوجائيں پھر فرمايا: کيا تم نہيں جانتے کہ ميں تم 
کا ہاته پکڑے ہوئے فرمايا: جس کا  -لوگوں نے عرض کيا: ہاں ايسا ہی ہے پھر علی ” سے تمہاری جانوں سے افضل ہوں

  موال ، سرپرست اور اولی بالنفسميں 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٢۵، ص ١۔ ينابيع المودة، ج  ٢۴۔ حديث ثقلين، نجم الدين عسکری، ص  ٢١، ص ١(۔ الغدير، ج ١

ہوں اس کے يہ علی موال، سرپرست اور اولی بالنفس ہيں اے خدا! تو اس کو دوست رکه جو اس کو دوست رکھے ، تو اس 
  منی رکه جو اس سے دشمنی رکھے۔سے دش
لّم الُجحفَةَ ثُمَّ َوَرَوی الحافظ ابو بکر الھيثمی فی مجمع الزوائد : ٰاقَل : نََزَل َرُسوُل هللاّٰ َصلّی هللاُّٰ اٰل اَِجُد َعلَيْہِ◌ (والہ ) َوسَ “۔  ٣٨٢

نی لِنَبٍی ااِل نِصْفَ◌ ُعمْرِ◌ الّذی قَبْلَ◌هُ َوانی اوْشَ◌ُک اَن اُدْع ٰی فَاََجبْتُ◌ َف اَقبََل َعلَی النٰاسِّ فََحِمَد هللاَّٰ َواَثْن ٰی َعلَيِہ ، ثُمَّ ٰاقَل: اِ 
داً َعبدْ  اَنَّ ُ◌هُ َو َرُسولُہ ، َواَنَّ الْجَ◌نَّةَ َحٌق وَ ٰما اَنْتُ◌م ٰاقئِلُوَن ؟ ٰاقلُوا نََصحْتَ◌ ٰاقَل: اَلَيْسَ◌ تَشْهَ◌ُدوَن اَن اٰل اِ ٰہَل ااِلَّ هللاُّٰ َواَنَّ ُمَحمَّ

مَّ ٰاقَل: ٔاَ ٰت الَسْمَ◌ُعوَن ؟ ٰاقلُوا فََرطٌ النّاَر َحٌق ٰاقلُوا نَشْهَ◌ُد ، ٰاقَل: فََرفََع يََدهُ فََوضَع ٰھا َعل ٰی َصدْرِ◌ِه ثُمَّ ٰاقَل: َؤاَنَا اَشْهُ◌َد َمَعُکم ، ثُ 
ٰا مبَيْنَ◌ َصن ْاٰ عء َوبُصْر ٰی نََعم قاَل: فَاِنّی الثَّقَلَْيِن ، َعلَی الْحَ◌وْضِ◌ ، َواَنْتُ◌م ٰاوِرُدوَن َعلَیَّ الْحَ◌وْضَ◌ ، َواِنَّ َعرْضَ◌هُ 

ٍة فَانْظُ◌روا َکيْفَ◌ تَُخلِّفُونی ُکم فَتَ  ِن فی فيِہ اَق ٰا دٌح َعَدَد النُُجوِم ِمن فِضَّ َمسَُّکوا بِِہ اٰل تَِضلّوا ، ٰای َرُسوَل فَٰنآٰدی ُمٰناٍد : َوَما الثِق اْلٰ
َوَجلَّ ، َوَطَرٌف بِاَيْدی اَنَّهُ ٰما لَن يَفْتَ◌ِر ٰاق َحتٰیّ يَر ْاٰ د َعلَیَّ الهللاِّٰ ؟ ٰاقَل ِک  ْحَ◌وْضَ◌ فََسٔالْتُ◌ َف ٰاتُب هللاِّٰ َطَرَف بِيَِد هللاِّٰ َعزَّ

ُموھُما فَتَْھلُِکوا  روا َعْنھُٰما فَتَْھلُِکوا، َواٰل تَُسلُِّموا ھُما الْخَ◌بيَر نَبَّٔاَنی َواِنَّ اللَّطی َرتی اآَلَخُر َعشی ٰذلَِک لَھُما َربّی فال تُقَدِّ ، َواٰل تُقَصِّ
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َعلِیٌّ َولِيُّہُ ، اَللّھُمَّ ٰاوِل َمن ٰاواٰلهُ يِہ َعَدُد فَھُْم اَْعلَُم ِمْنُکْم ،ثُمَّ اََخَذ بِيَِد َعلٍِی َرِضَی هللاِّٰ َعنْہُ◌ َف ٰا قَل َمن ُکنْتُ◌ اَوْل ٰی بِِہ ِمن نَفْسِ◌ِه فَ 
ِة َو ٰاقَل َروايٍَة اَخْصَ◌ُر ِمن ٰھِذِه : ف َو ٰعاِد َمن ٰعا ٰا دهُ ، َوفی في ٰھا  الْک◌َ  اِن الذَّھَِب َوالفِضَّ اَيْضاً ااَلکْبَ◌ُر ِک ٰاوِکِب ِمن قِد ْحٰ

َجَع َرُسوُل هللاِّٰ َصلَّی هللاُّٰ َعلَيْہ◌ِ  ( والہ ) ُت قَد ُدعی ِر ُخم اََمَر بہ دو ٰحاٍت  ٰاتُب هللاِّٰ َواالَصْغَ◌ُر ِعتْرَ◌تی ، َوفی ِر ٰاويٍَة لَمٰارَّ
َسِمعْتَ◌هُ ِمن َرُسوِل هللاِّٰ َصلّی فََقَ◌مْنَ◌ ، ثُمَّ ٰاقَم َف ٰا قَل: َکٔاَنّی َوَسلَّم ِمن َحّجةُ الْوِ◌ ٰا دِع َونََزَل َغدی ٓاِخِره فَقُلْتُ◌ لَِزيْد : اَنْتَ◌ 

اِت اََحٌد ااِل َرا هُٰٔ بَِعيْنِ◌ِه َوَسِمعہُ بِاذْنَ◌يِہ هللاُّٰ ( َعلَيْہِ◌ َوٓالِِہ ) َوَسلّم ؟ فَاَجَ    فَٰقاَل ٰما ٰکاَن فی ١’ ” ( بْتُ◌ ، َو ٰاقَل فی ) الدَّو ْحٰ
حافظ ابوبکر ہيثمی نے مجمع الزوائد ميں روايت کی ہے کہ ان کا بيان ہے: رسول خدا (ص) نے جحفہ کے مقام پر نزول 

رخ کرکے هللا تعالٰی کی حمد و ثناء بجاالئے اور فرمايا: ہر نبی کو اپنے سے گزشتہ اجالل فرمايا اور پھر لوگوں کی طرف 
نبی کے مقابلہ ميں نصف زندگی عطا ہوتی ہے يقينا عنقريب ميرا بالوا ٓاجائے اور ميں لبيک کہوں تو پھر تم کيا کہتے ہو؟ 

تم لوگ اس بات کی گواہی نہيں ديتے کہ اس خدا سب نے کہا: ٓاپ نے حق وعظ و نصيحت ادا کيا تو ٓانحضرت نے فرمايا: کيا
کے عالوه کوئی اور معبود الئق عبادت نہيں اور محمد (ص) اس کے بندے اور رسول (ص) ہيں۔ بہشت و دوزخ حق ہے؟ 
جواب ديا: ہم سب گواہی ديتے ہيں۔ راوی کا بيان ہے: پھر ٓانحضرت (ص) نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرکے اپنے سينے پر 

  ر فرمايا: ميں بھی تمہارے ساته گواہی ديتا ہوں۔رکه ک
پھر فرمايا: کيا تم لوگ نہيں سنتے؟ جواب ديا: ہاں، فرمايا: ميں تم سے پہلے حوض (کوثر) پر موجود رہوں گا اور تم بھی 

ميرے حوض پر وارد ہوگے وه حوض بُصرٰی سے لے کر صنعا کے عالقے سے زياده چوڑا ہے اس ميں چاندی کے پيالوں
کی تعداد ٓاسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی لٰہذا غورو فکر کرو کہ تم ثقلين کے ساته کيسا سلوک کرتے ہو پھر منادی نے 

ٓاواز دی: اے رسول خدا (ص)! ثقلين کيا ہے؟ فرمايا: کتاب خدا (قرٓان) اس کا ايک سرا خدائے عزوجل کے قبضٔہ قدرت ميں 
ٰہذا اس سے وابستہ رہو تاکہ گمراه نہ ہو اور دوسرا ميری عترت (اہل بيت ) ہيں ہے اور دوسرا سراتمہارے ہاته ميں ہے ل

اور خدائے لطيف و خبير نے مجھے خبر دی ہے کہ وه دونوں ہر گز ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ 
لٰہذا ان سے ٓاگے نہ ميرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں،لٰہذا س معنی ميں ،ميں نے تمہارے ليے خدا سے دعا کی ہے، 

  بڑھنا کہ کہيں ہالک ہوجاؤ اور ان کے حق ميں کوتاہی نہ کرنا جب بھی ہالکت
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣۴، ص ١۔ الغدير، ج  ١۶٣، ص ٩(۔ مجمع الزوائد، ج ١

کا ہاته پکڑے ہوئے  -لی ميں پڑجاؤگے۔ انہيں کسی شے کی تعليم نہ دينا کہ وه تم سب سے زياده جاننے والے ہيں۔ پھر ع
فرمايا: جس کا ميں موال اور اولی بالنفس ہوں اس کے يہ علی موال اور اولی بالنفس ہيں اے خدا! تو اس کودوست رکه جو 

  اس کو دوست رکھے تو اس سے دشمنی رکه جو اس سے دشمنی رکھے۔
چاندی کے پيالوں کی تعداد ٓاسمان کے دوسری روايت ميں جو اس سے زياده مختصر ہے وہاں ذکر ہوا ہے کہ سونے اور 

  ۔”اکبر، هللا کی کتاب قرٓان ہے اور اصغر ميری عترت ہے“ستاروں کے برابر ہوگی۔ نيز اسی حديث ميں ذکر ہوا ہے کہ 
۔ دوسری روايت ميں مذکور ہے کہ جب رسول خدا (ص) حجة الوداع سے واپس ہورہے تھے تو مقام غدير خم پر  ٣٨٣

م ديا کچه بڑی لکڑياں جمع کی جائيں اور اسے ايک دوسرے پر رکھيں پھر اس کے اوپر کھڑے ہوکر تشريف الئے اور حک
فرمايا: گويا حق تعالٰی کی جانب سے ميری دعوت ٓاچکی ہے اور ميں نے اس کو قبول کيا ۔ دوسری روايت ميں راوی نے 

ر کہا: دوحات (غدير خم) ميں کوئی بھی شخص کہا: ميں نے زيد سے کہا: رسول خدا (ص) سے سناجو کچه ارشاد فرمايا پھ
  باقی نہيں رہا مگر يہ کہ اس نے اپنی ٓانکھوں سے انہيں ديکھا اور اپنے کانوں سے ان کی باتيں سنيں۔

اسی جيسی اور بہت سی روايات تدوين شده کتابوں ميں جيسے الغدير اور عبقات االنوار وغيره ميں حديث ثقلين ،غدير خم 
بندگان اٰلہی سے اس پر عمل کرنے کے بارے ميں عہد و ميثاق وغيره لينے کے متعلق ذکر کی گئی ہيں۔ ہم کے واقعات اور 

نے اسی مقدار پر اکتفا کيا قارئين محترم کو مفصل کتابوں کی طرف ہم رجوع کرنے کی دعوت ديتے ہيں اور عہد و پيمان 
س حصہ کو يہيں ختم کرتے ہيں نيز خداوند منان سے کی اہميت اور اس پر عمل کرنے کے بارے ميں اپنے موضوع کے ا

  تمام اٰلہی عہد و پيمان پر عمل کرنے کی توفيق کے درخواست گزار ہيں۔
بے شک جو لوگ ٓاپ کی بيعت کرتے ہيں وه درحقيقت هللا کی بيعت  ١(  من جملہ ٓايات ميں سے يہ ہيں: هللا تعالٰی کا قول:

هللا ہی کا ہاته ہے (خدا کی قدرت ان کی طاقت سے باال تر ہے) اب اس کے بعد جو کرتے ہيں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر 
بيعت کو توڑ ديتا ہے وه اپنے ہی خالف اقدام کرتا ہے اور جو عہد اٰلہی کو پورا کرتا ہے خدا عنقريب اس کو اجر عظيم عطا 

  کرے گا۔
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ظمت ومنزلت کے ساته ياد فرمايا ہے اور عہد شکنی خدائے سبحان نے اس ٓايت کريمہ ميں عہد و پيمان کے وفا کرنے کو ع
  ٣(  کے کيفر کردار کو عہد شکن افراد کی گردن پر ڈال ديا ہے۔ انہيں ميں سے هللا تعالٰی کا يہ قول ہے :

بعض مومنين ميں ايسے بھی مرد ميدان ہينجنہوں نے هللا سے کيے ہوئے وعده کو سچ کر دکھايا ہے ان ميں بعض اپنا وقت 
کرچکے ہيں اور بعض اپنے وقت (شہادت) کا انتظار کر رہے ہيں اور ان لوگوں نے اپنی بات (عہد و پيمان) ميں کوئی پورا 

تبديلی نہيں پيدا کی ہے تاکہ خدا صادقين کو ان کی صداقت کا بدلہ دے اور منافقين کو چاہے تو ان پر عذب نازل کرے يا ان 
  نے واال اورمہربان ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی توبہ قبول کرلے کہ هللا يقينا بہت بخش

  ۔ ( ١٠(۔ سورئہ فتح، ٓايت ١
  (۔ قال الراغب: راغب کہتے ہيں: نحب اس نذر کو کہتے ہيں جس کو وفا کرنا واجب ہوتا ہے کہا ( ٢

ميں بھی ذکر ہوا ہے جاتا ہے کہ قضی فالن نحبہ فالں نے اپنی نذرپوری کی يعنی اپنی نذر کو وفا کيا، نحب موت کے معنی 
  قضی نحبہ ان کی موت واقع ہوئی۔ الخ۔

  ( ٢٣(۔ سورئہ احزاب، ٓايت ٣۔ ،  ٢۴
بَداً ) فَِمنْهُ◌م عن الباقر عليہ السالم فی قولہ تعالٰی : ِمَن الْمُ◌ٔوِمنيَن ِر ٰجاٌل َصَدقُوا ٰا م ٰعاھَُدوا هللاّٰ َعلَيْہِ◌ ( ای ال يَفِّروا اَ “۔  ٣٨۴

  ١” ( هُ ( ای اََجلَہُ َوھَُو َحمزة وجعفر بن ابی طالب ) ) َوِمنْهُ◌م َمن يَنْتَ◌ِظُر ( اََجلَہُ يعنی َعلِيّاً عليہ السالم َمن قَض ٰی نَحْب◌َ 
اور ان کے  -جيسا کہ تفسير قمی ميں وارد ہوا ہے مذکوره ٓائہ کريمہ جناب حمزه ، جعفر ابن ابی طالب ، علی ابن ابی طالب

 شہادت کا انتظار فرما رہے تھے۔ -شہيد ہوئے اور حضرت علی  -ن ميں نازل ہوئی ہے کہ حمزه چچا کے بيٹے عبيده کی شا
َوفی تَفسير الصافی نقال عن الخصال عنہ عن امير المٔومنين عليہ السالم فی َحديٍث لَہُ َمَع يَھُوِدی ٰاقَل َولَقَد ُکنْتُ◌ “۔  ٣٨۵

ِّٰ تَعال ٰی ٰعاھَدْتُ◌ هللاّٰ تَعال ٰی َوَرُسولَہُ ٔاَنَا وَ  ن بِِہ 
َعّمی َحمْزَ◌ةُ َؤاَخی َجعْفَ◌ر َوابْنُ◌ اَْصٰحابی َعّمی ُعبَيْدَ◌ةُ َعل ٰی اَمْر َوفَي ْاٰ

ُ تَعالٰی فَٔاَْنَزلَ  ا اَٰراَد ّهللاٰ   ٢” (  ا ّهللاٰ تَعالٰی فينٰ َولَِرُسولِِہ َصلّی هللاّٰ َعلَيْہِ◌ َوٓالہ فَتَقَدََّمنی ) َوتََخلَّْفُت بَْعَدھُْم لَّمٰ
نے اپنی ايک حديث ميں  -صاحب تفسير قمی نے کتاب خصال شيخ صدوق سے نقل کيا ہے کہ امير المومنين حضرت علی 

يہودی سے فرمايا: ميں اور ميرے چچا حمزه اور ميرے چچا کے فرزند جعفر نے خداوند متعال اور پيغمبر اکرم (ص) سے 
وفی المجمع : عن “۔  ٣٨۶نازل فرمائی۔  تو هللا تعالٰی نے ہمارے حق ميں يہ ٓايت عہد و پيمان کيا تھا، اور اسے ہم نے وفا کيا

  ٣” ( ٰاقَل فَٔاَنَا َوهللاِّٰ الْمُ◌نْتَ◌َ◌ِظُرو ما ) بدلت تبديالً  علی عليہ السالم فينا نزلت
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٨٩، ص ٢(۔ تفسير قمی، ج ١
  ۔ ( ٣٧۶ل، ص ، خصا ١٨٠، ص ۴(۔ تفسير صافی، ج ٢
  ۔ (  ٣۵۴، ص ٢۔ دعائم االسالم، ج  ٢٩۵، ص ۴۔تفسير نور الثقلين، ج  ۵٨، ص  ١٠(۔ المجمع البيان، ج ٣

سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمايا: يہ مذکوره ٓايت ہماری شان ميں نازل ہوئی خدا کی  -مجمع البيان ميں حضرت علی 
  ئی تغيّر و تبدل نہيں پايا جاتا ہے۔قسم! ميں منتظر ہوں اور سرنوشت (شہادت) ميں کو

ہُم الْجَ◌نَّةَ (اِلی ۔ انہيں ميں سے هللا تعالٰی کا يہ قول بھی ہے: إِنَّ هللاَ اشْتَ◌َری ِمن الْمُ◌ؤْمِ◌نِيَن ٔاَنفَُسہُم َؤاَمْوَ◌الَہُم بِٔاَنَّ لَ  ٣٨٧
  لَِّذی بَايَعْتُ◌م بِِہ َوَذلَِک ہَُو الْفَ◌وْزُ◌ الْعَ◌ِظيُم قولہ) َوَمن ٔاَوْفَ◌ی بَِعہْدِ◌ِه ِمن هللاِ فَاسْتَ◌بْشِ◌ُروا بِبَيْعِ◌ُکم ا

بے شک هللا نے صاحبان ايمان سے ان کی جان و مال کو جنت کے عوض خريد ليا ہے کہ يہ لوگ راِه خدا ميں (براه راست) 
يت، انجيل اور قرٓان ہر جہاد کرتے ہيں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہيں اور پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہيں يہ وعدٔه برحق تور

جگہ ذکر ہوا ہے اور خدا سے زياده اپنے عہد کا پورا کرنے واال کون ہوگا تو اب لوگ اپنی اس تجارت پر خوشياں مناؤ جو 
  تم نے خدا سے کی ہے کہ يہی سب سے بڑی کاميابی ہے۔

  ١(  انہيں ميں سے هللا تعالٰی کا يہ قول بھی ہے:
کو ياد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہيں اور ہمارے عہد و پيمان کو پورا کرو (جو ہم نے  اے بنی اسرائيل! ہماری نعمتوں

  اپنے پيغمبروں کی شان ميں تم سے کيے ہيں) ہم تمہارے عہد کو پورا کريں گے اور ہم سے ڈرتے رہو۔
  ٢” ( ِو ٰی الَِة َعلِّی فَرْضاً ِمَن هللاِّٰ ) اُوِف لَُکْم بِالجنّةُ وفی تَْفسير العياشی : اِنَّہُ ُسئَِل َعن ٰھِذِه ٓايَة َف ٰا قَل: اَوْفُ◌وا بِ “۔  ٣٨٨

سے منقول ہے کہ حضرت سے اس ٓايت کريمہ کے بارے ميں دريافت کيا گيا تو فرمايا: -تفسير عياشی ميں امام جعفر صادق 
  کے بارے ميں وفا کرو جو هللا کی طرف سے واجب ہے -واليت علی 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٠(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١
  ۔ (  ۴٢، ص ١(۔ تفسير عياشی، ج ٢

وفی تفسير القمی : عن جميل عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم ٰقاَل لَہُ َرُجٌل“ ۔  ٣٨٩تاکہ ميں تمہاری بہشت کے وعده کو وفا کروں۔ 
ِ ِف ٰا دَک اِنَّ هللاَّٰ يَقُولُ ُجِعْلُت اَسْتَ◌ِجب لَُکم >َواِنّا نَْدُعوا فاَٰل يُْستَٰجاُب لَنٰ  ُ لُکْم  ا، ٰقاَل اِلٔنَُّکْم اٰل تَفُوُن ّهللاٰ ِ لََو فی ّهللاٰ ّٰ ” ( َوّهللاٰ لَْو َوفَْيتُْم 

کی  -بَِعھْدِ◌ِه َواِنَّ هللاَّٰ يَقُوُل اَوْفُ◌وا بَِعھْدی تفسير قمی ميں جميل سے منقول ہے کہ ايک شخص حضرت امام جعفر صادق  ١
مت اقدس ميں حاضر ہوا اور عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان جاؤں هللا تعالٰی فرماتا ہے: مجھے پکارو تاکہ ميں تمہاری دعا خد

کو قبول کروں اور ہم دعا کرتے ہيں ليکن مستجاب نہيں ہوتی؟ فرمايا: کيوں کہ تم اپنے عہد و پيمان کو وفا نہيں کرتے يقينا 
سے کيے ہوئے عہد و پيمان کو پورا کرو يقينا خدائے سبحان بھی تمہارے وعدے کو پورا هللا تعالٰی فرماتا ہے: تم مجھے 

کرے گا۔ مولف کہتے ہيں: خداوند تبارک و تعالٰی نے بعض ٓايات ميں عہد شکن افراد کی مالمت کی ہے اور اس کا عذاب 
) جو خدا کے ساته مضبوط عہد کرنے کے بعد٢(  بھی بہت شديد بيان فرمايا ہے۔ انہيں ميں سے هللا تعالٰی کا يہ قول بھی ہے:

بھی اسے توڑ ديتے ہيں اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم ديا ہے اسے کاٹ ديتے ہيں اور زمين پر فساد برپا کرتے ہيں 
  يہی وه لوگ ہيں جو حقيقتاً خساره والے ہيں۔
  ٣(  انہيں ميں سے هللا تعالٰی کا يہ قول بھی ہے:

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴۶، ص ١(۔ تفسير قمی، ج ١
  ۔ (  ۵۶(۔ سورئہ انفال، ٓايت ٣۔ )  ٢٧(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٢

  جن سے ٓاپ نے عہد ليا اور اس کے بعد وه ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ ديتے ہيں اور خدا کا خوف نہيں کرتے۔
بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ ديں اور دين ميں طعنہ زنی اور اگر يہ عہد کے  ١(  انہيں ميں سے هللا تعالٰی کا يہ قول بھی ہے:

کريں تو کفر کے سربراہوں سے کھل کر جہاد کرو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہيں ہے شايد اسی طرح اپنی حرکتوں 
  سے باز ٓاجائيں۔

لٰہذا خداوند متعال فرماتا ہے: ال امامت پروردگار متعال کی طرف سے ايک عہد و پيمان ہے ” : االمامة عھد من ٰهللاّ تعالیٰ ”
  ) ميرا يہ عہده (امامت) ظالمين تک نہيں جائے گا۔٢ينال عہدی الظالمين ( 

ہُنَّ  -ٓايت کا يہ حصہ حضرت ابراہيم  کی دعا کے جواب ميں ہے کہ انہوں نے کہا: < َوإِذ ابْتَ◌لَی إِبْرَ◌اِہيَم َربُّہُ بَِکلَِماٍت فَٔاَتَمَّ
يَّتِی قَاَل الَيَنَاُل َعہْدِ◌ی الظَّالِِميَن> ( قَاَل إِنِّی َجا ) اور اس وقت کو ياد کرو جب خدا نے چند ٣ِعلَُک لِلنَّاِس إَِماًما قَاَل َوِمن ُذرِّ

کلمات کے ذريعہ ابراہيم کا امتحان ليا اور انہوں نے پورا کرديا تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہيں
  انہوں نے عرض کی کہ ميری ذريت؟ ارشاد ہوا کہ يہ عہدٔه امامت ظالمين تک نہيں جائے گا۔ اور

رہی الً يَتَِخَذهُ نَبِيّاً ، َواِنَّ هللاَّٰ اِ “ ۔  ٣٩٠َم َعبْداً قَبْلَ◌ ٔان  َوَجلَّ اِتََّخَذ اِب ْاٰ ً فی الکافی عن الصادق عليہ السالم : اِنَّ هللاَّٰ َعزَّ  تََّخَذهُ نَبيّا
ا َجَمَع لَہُ َواِنَّ هللاّٰ اِتََّخَذهُ َخلیقَبْلَ◌ اَن يَتَِّخَذهُ َرُسوالً ، َواِنَّ هللاّٰ اِتََّخَذهُ َرُسوالً قَبْلَ◌ اَن يَتََّخَذهُ َخلی الً قَبْلَ◌ اَن يَتََّخذهُ اِ     ٰا مماً فَلَمَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٢(۔ سورئہ توبہ، ٓايت ١
  ۔ ( ١٢۴ره، ٓايت (۔ سورئہ بق٢
  ۔ (  ١٢۴(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٣

رہی ) هُ اِٰماُم التَّقی َم عليہ األَْشٰياء ٰقاَل: يَّتِی قَاَل الَيَنَاُل  ١” ( ٰاقَل عليہ السالم فَِمن َعِظِم ٰھا فی َعيْنِ◌ اِب ْاٰ السالم ٰقاَل < َوِمن ُذرِّ
نے فرمايا: هللا تبارک و تعالٰی نے حضرت ابراہيم کو نبی  -رت امام جعفر صادق َعہْدِ◌ی الظَّالِِميَن> ٰاقَل: اليَُکوُن السَّفی حض

سے پہلے عبد بنايا پھر نبی قرار ديا اس کے بعد رسول اس کے بعد خليل اور خليل بنانے کے بعد امام بنايا لٰہذا جب يہ تمام 
يقينا ميں تم کو لوگوں کا امام بنانے “نے فرمايا:  فضائل (عبوديت، نبوت، رسالت، خلّت اور امامت) جمع ہوگئے تو هللا تعالیٰ 

کو نصب امامت کی عظمت مّدنظر تھی لٰہذا عرض کيا :  -نے فرمايا: چونکہ حضرت ابراہيم  -امام جعفر صادق ” واال ہوں
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ن متقی اور (خدايا!) اورميری اوالد سے بھی؟ فرمايا: ميرے عہِد امامت کو ظالم نہيں پاسکيں گے۔ فرمايا: بے وقوف انسا
  پرہيز گارانسان کا امام نہيں ہوسکتا۔

ّت ٰی ٰاقَل هللاُّٰ َتوعن الشيخ المفيد َعْن َدَرْست َوِھٰشام َعْنھُم عليہم السالم ٰقاَل: قَد ٰا کَن ُم عليہ السالم نَبِيّاً َولَيْسَ◌ بِاِ ٰا مٍم حَ “ ۔  ٣٩١
  ٢” ( و ِم ٰاثالً اٰل ) ٰاقَل َوِمن ُذِريتَّی ) يُکوُن اِٰماماً ، َمن َعبََد َصنَماً اَو َوثناً اَ  ٰابَرَک َو تَعال یٰ 

نبی تھے  -عالمہ شيخ مفيد رحمة هللا عليہ نے درست اور انہوں نے ہشام سے روايت نقل کی ہے کہ فرمايا: حضرت ابراہيم 
ام اور قائد بنا رہے ہيں انہوں نے ليکن امام نہيں تھے يہاں تک کہ خدائے تبارک و تعالٰی نے فرمايا: ہم تم کو لوگوں کا ام

عرض کيا کہ اے هللا تعالٰی! ميری ذريت و نسل؟ (دعائے ابراہيم کے جواب ميں ) فرمايا: (امامت ميرا عہد ہے) ميرا عہد 
ظالموں تک نہيں پہنچے گا، جو شخص بھی بندٔه صنم (بت) اور بت پرست يا صورت و مثال کی عبادت کرے وه امام نہيں 

  ہوسکتا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٧۵، ص ١(۔ الکافی، ج ١
  ۔ (  ٢٣(۔ اختصاص شيخ مفيد عليہ الرحمہ، ص ٢

مسعود َعِن النّبِی وفی امالی الشيخ الطوسی مسندا و عن مناقب ابن المغازلی مرفوعا عن ابن َم عليہ السالم َمن َسَجَد “۔  ٣٩٢
ِ اِلْبٰراہی اٰل اَجْعَ◌لُہُ ا ٰا مماً ٰاقَل عليہ السالم َوانْتَ◌ھَِت الدَّ  عْوَ◌ةُ اِلَیَّ َواِل ٰی اَخی َعلِّی لَم َصلی ٰهللاّ عليہ وٓالِہ فی اآلية َعْن قَْوِل ٰهللاّ

  ١” ( يَسْجُ◌د اََحُد ٰان لصنٍَم ُدونی ) لَِصنََم قَطُّ 
مہ طوسی نے امالی ميں اپنی سند کے ساته اور مناقب ابن مغازلی سے بغير مسند کے ابن مسعود سے شيخ جليل القدر عال

کے متعلق اس قول خدا کے بارے ميں  -انہوں نے نبی اکرم (ص) سے نقل کيا ہے کہ ٓانحضرت (ص) سے حضرت ابراہيم 
قرار نہيں دوں گا نقل ہوا ہے کہ رسول خدا کہ جس شخص نے ميرے عالوه صنم (بت) کو سجده کيا ميں اسے امام و پيشوا 

کے بھی شامل حال ہے اور ہم ميں سے کسی ايک  -(ص) نے فرمايا: حضرت ابراہيم کی دعاء ميرے اور ميرے بھائی علی 
 َوفی الدر المنثور : اخرج عبد بن حميد بن عمران بن حصين َسِمْعُت النَّبی“۔  ٣٩٣نے بھی ہرگز بت کو سجده نہيں کيا ہے۔ 

  ٰطاَعةَ لَِمخْلُ◌وق فی ٢” ( يَقُوُل : اٰل ) َمعْصِ◌يَِة هللاِّٰ 
سيوطی نے در منثور ميں عمران بن حصين سے نقل کيا ہے کہ اس کا بيان ہے: ميں نے پيغمبر اکرم کو فرماتے ہوئے سنا 

  ہے: کبھی بھی خدا کی معصيت و نافرمانی کی صورت ميں مخلوق کی اطاعت و بندگی محقق نہيں ہوتی۔
ُ ااِلَّ اْلَوٰفاِء بِالُشُروِط َوالُعھُ “۔  ٣٩۴

الِح َواٰل يَْقبَُل ٰهللاّ   ٣” (  وِد ) ٰقاَل ّهللاٰ تَعالیٰ روی اِنَّ ٰهللاّ تعالٰی اٰل يَْقبَُل ااِلَّ اْلَعَمِل الٰصّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٧٩(۔ امالی شيخ طوسی، ص ١
  ۔ ( ١١٨، ص ١(۔ در منثور، ج ٢
  ۔ (  ١٨٢، ص ١کافی، ج (۔ ٣

روايت نقل ہوئی ہے کہ هللا تعالٰی سوائے عمل صالح کے قبول نہيں کرے گا اور خدائے متعال سوائے عہد و پيمان اور 
شرطوں کو پورا کرنے کی صورت ميں قبول نہيں کرے گا خدائے بزرگ و برتر سوره مومنون ميں فرماتا ہے: (اور جو 

  ے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہيں)۔مومنين اپنی امانتوں اور اپن
عن ابی مالک ٰقاَل قُْلُت لَِعلِیٍّ ْبِن اْلُحَسْيِن عليھما السالم : اَخْبِ◌رْنی ) الّديِن ٰاقَل: قَوْلُ◌ الْحَ◌قُّ َوالُحکْمِ◌ “۔  ٣٩۵بَِجميِع َشرايَِع 

  ١” ( بِالْعَ◌دْلِ◌ َوالْوَ◌ ٰافِء بِالْعَ◌ھْدِ◌ 
بن الحسين زين العابدين سے ميں نے عرض کيا: مجھے تمام شرائع دين کے بارے ميں ابو مالک کا بيان ہے: حضرت علی ا

  خبر ديں تو فرمايا: حق و حقيقت کی بات کرنا عدل کے ساته حکم دينا اور عہدو پيمان کا وفا کرنا ہے۔
نوادر راوندی ميں منقول ہے کہ “ُ َعْھَد لَہَوفی نوادر الراوندی : قال رسول ّهللاٰ صلی ّهللاٰ عليہ وٓالہ اٰل ِديَن لَِمْن اٰل “۔  ٣٩۶

  حضرت رسول خدا (ص) نے فرمايا: جو شخص اپنے عہد و پيمان کو پورا نہيں کرتا وه دين دار نہيں ہے۔
اپنے عہدوں کو پورا کرنا کيوں کہ (قيامت کے دن) عہد کے بارے ميں سوال کيا جائے گا (کہ  ٢(  ) هللا تعالٰی نے فرمايا:

  فا نہيں کيا)۔کيوں وعده و
  ٣(  سورئہ مائده کی ابتدا ميں بسم هللا کے بعد پہلی ٓايت ميں ذکر ہوا ہے
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٧٩، ص ٣(۔ تفسير نور الثقلين، ج ١
  ۔ ( ٣۴(۔ سورئہ بنی اسرائيل ٓايت ٢
  ۔ ( ١(۔ سورئہ مائده، ٓايت ٣

پابندی کرو۔ صاحب تفسير قمی نے اپنی سند کے ساته ابو عمير سے  اے ايمان والو! اپنے عہد و پيمان اور معامالت کی
ٰاقَل اِنَّ َرُسوَل هللاِّٰ َصلّی هللاُّٰ َعلَيْہِ◌ َوٓالِِہ “ سے روايت نقل کی ہے کہ:  -انہوں نے ابو جعفر ثانی حضرت امام محمد تقی 
الَّذيَن َعقََد َعلَيْهِ◌م لَِعلِی عليہ السالم بِاالْخِ◌ اٰلفِِة فی ُعقَِدت َعلَيْکُ◌م اِلَميَر  َعشْرَ◌ةَ َم ٰاوِطَن، ثُمَّ اَنْزَ◌َل هللاُّٰ تَعال ٰی < ٰای اَيُّھَا

کی  -حضرت رسول اکرم نے ٓاَمنُوا او فوا بِاْلُعقُوِد>الَّتی مسلمانوں سے حضرت علی ابن ابی طالب ” الْمُ◌ٔوِمنيَن عليہ السالم 
اے ايمان والو! اپنے عہد و پيمان اور “پھر هللا تعالٰی نے يہ ٓايت نازل فرمائی۔  خالفت کے ليے دس مقامات پر عہد و پيمان ليا

کی خالفت و امامت کے ليے کيے تھے (اور اس کی خالف  - ۔ جو ہم نے تم سے امير المومنين ”معامالت کی پابندی کرو
  ورزی نہ کرو)۔

ميں سے چند مقامات کو بہ عنوان ُحسن ختام حضرت اب مولف محترم تبرکاً اس فصل کی بحث کے خاتمہ ميں ان دو مقامات 
  امير المومنين کی ُگہر بار زبان مبارک سے ٓاپ قارئين کرام کی خدمت ميں قرار دے رہے ہيں۔

کے فضائل و مناقب قابِل شمار نہيں ہيں نہ ہی ان کو شمار کيا جاسکتا ہے اور نہ ہی احصاء، علمائے اعالم  -حضرت علی 
بوں ميں تفصيل کے ساته ذکر کيا ہے جيسے کتاب سليم ابن قيس ، بحار االنوار، الغدير، عبقات اور احتجاج نے اپنی متعدد کتا

وغيره اگر ہم ان سب کے مطالب کو نقل کرنا چاہيں تو ہم اپنی کتاب کی حد سے خارج ہوجائيں گے لٰہذا اس حديث کے 
دس مقامات کے سلسلہ ميں اشاره کيا گيا اور خود حضرت  سے -کے ذيل ميں حضرت امام محمد تقی  مطابق جو ٓائہ کريمہ

نے معاويہ سے احتجاج کی صورت ميں ان ميں سے سات مقامات کے ذريعے استدالل و احتجاج فرمايا جسے صاحب ناسخ 
کے التواريخ نے نقل کيا ہے ہم اسے ذکر کر رہے ہيں۔ البتہ قاتل عثمان کے بارے ميں گفتگو اور دندان شکن جواب دينے 

  بعد حضرت علی نے فرمايا :
اَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص)ثَُم قاَل َمعاِشر النّاُس اِّن َمناِقبی اَکْثَ◌ُر َمن اَن تَحْصی َوبَعْدَ◌ ٰا م اَنْزَ◌َل هللاّٰ فی ِک ٰاتبِہ ِمن ذلَِک َوٰما قٰ ”  ٣٩٧

  “جميع مناقِبی اِنّی َسٔانَبّئُکم َعن خصاٍل ِسبعة قالَھا َرسول ّهللاٰ (ص) اِکتفی بِھا َعن
پھر فرمايا: اے لوگو! ميرے فضائل و مناقب اس سلسلے ميں ٓايات اٰلہی، کتاب خدا ميں نازل ہونے کے بعد بے شمار ہيں جو 
کچه رسول خدا (ص) نے فرمايا کہ يقينا ميں تمہيں عنقريب سات خصلتوں کے متعلق خبر دوں گا اور وہی رسول خدا (ص) 

  ١(  ) ميرے تمام فضائل و مناقب کے ليے کافی ہيں ۔کی بتائی ہوئی سات خصلتيں 
حضرت رسول خدا (ص) سے مذکوره ٓائہ کريمہ کے متعلق دريافت کيا گيا تو ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: يہ ٓايت انبياء اور 

ياء اوصيائے انبياء کے بارے ميں نازل ہوئی اور ميں افضل انبياء ہوں اور ميرے وصی علی ابن ابی طالب افضل اوص
ہيں۔ستّر افراد جو بدر کے سپاہی انصار اور بعض مہاجرين سے پہلے موجود تھے، اور ابو الہيثم ابن التيھان، خالد ابن زيد 

ابو ايوب انصاری بھی انصار کے درميان اور عمار ياسر مہاجرين کے درميان تھے تو اٹه کھڑے ہوکر سب نے کہا: قد 
  ے رسول هللا (ص) سے سنی ہے۔سمعنا رسول قال ذلک يقينا يہ بات ہم ن

  ٢(  ٰھِذِه اآلية
اے لوگو! خداوند متعال کے اس قول کی قسم دے کر کہتا ہوں جو وه فرماتا ہے: ايمان والو! بس تمہارا ولی هللا ہے اور اس 

  کا رسول اور وه صاحباِن ايمان جو نماز قائم کرتے ہيں اور حالِت رکوع ميں زکٰوة ديتے ہيں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١١۔  ١٠(۔ سورئہ واقعہ، ٓايت ١
  ۔ (  ۵۵(۔ سورئہ مائده، ٓايت ٢

ايمان والو! هللا کی اطاعت کرو رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہيں مينسے ہيں۔ نيز  ١ْ◌ (  ) نيز فرماتا ہے:
  ٢(  فرماتا ہے:

جب کہ هللا نے ابھی يہ بھی نہيں ديکھا ہے کہ تم ميں جہاد کرنے کيا تمہارا خيال ہے کہ تم کو اسی طرح چھوڑ ديا جائے گا 
والے کون لوگ ہيں جنہوں نے خدا، رسول اور صاحبان ايمان کو چھوڑ کر کسی کو دوست نہيں بنايا ہے اور هللا تمہارے 
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ين کے شامِل اعمال سے خوب باخبر ہے ۔ اس وقت لوگوں نے عرض کيا: يا رسول هللا (ص) ! يہ فضل و شرف تمام مومن
حال ہے يا بعض سے مخصوص ہے ؟ پس خداوند عالم نے حضرت رسول اکرم (ص) کو مامور فرمايا کہ انہيں ٓاگاه کريں 

اور انہيں مقام واليت کی، نماز و روزه اور حج و زکٰوة کی طرح تعليم ديں، لٰہذا غدير خم ميں حضرت بالل کو حکم ديا تاکہ 
  ديں پھر نماز ظہر ادا کی اور مجھے لوگوں کے ليے ولی منصوب فرمايا۔لوگوں کو نماز جامعہ کی ٓاواز 
ثّم ٰاقَل ٔاَيُّھَا النّاُس اَِن هللاّٰ َموْل ٰی َواَنَا َموْل ٰی الُمٔوِمنی کنت مواله فعلی مواله اللھم وال من وااله ”َن وانا اولی بھم من انفسھم من 

ھر فرمايا: اے لوگو! بے شک هللا موال و سرپرست ہے اور ميں مومنين کاپ“ وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلہ
موال و سرپرست ہوں نيز ميں ان کے نفسوں پر اولی بالتصرف ہوں جس جس کا مينموال ہوں اس اس کے علی موال ہيں 

  خدايا! تو
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٩(۔ سورئہ نساء، آيت ١
  ۔ (  ١۶(۔ سورئہ توبہ، ٓايت ٢

اسے دوست رکه جو اس کو دوست رکھے اور تو اسے دشمن رکه جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کی مدد کر جو اس کی 
مدد کرے تو اسے ذليل و خوار فرما جو اسے ذليل و خوار کرے۔ اس وقت سلمان نے کھڑے ہوکر عرض کيا: يا رسول هللا 

فَقال ِوالئُہُ َکِواليتی َمن ُکنْتُ◌ اولی بِہ ِمن نَفْسِہ فََعلیٌّ اولی بِِہ ِمن “ کی کيفيت اور اس کا ہندسہ کيا ہے؟  -(ص)! والئے علی 
  جس طرح ميں لوگوں کے مال اور جان پر اولی بالتصرف ہوں علی بھی اولی بالتصر ف“ نَفِسہِ 

  ١(  ہيں اور هللا تعالٰی نے اِس ٓائہ کريمہ کو بھی اس دن نازل فرمايا:
دين کو کامل کرديا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کرديا ہے اور تمہارے ليے دين اسالم کو پسنديده ٓاج ميں نے تمہارے ليے 

بناديا ہے۔ سلمان نے عرض کيا: (پيغمبر (ص) کے بعد ولی منصوب کرنے کے بعد) يا رسول هللا (ص)! يہ ٓايات حضرت 
فَقاَل فيہ َوفی ”ی اور صبح قيامت تک ہونے والے ميرے عل” سے مخصوص ہيں؟ اَوْصيائِِہ اِل ٰی يَوْمَ◌ الْقِ◌ ٰيَمِة  -علی 

اوصياء کے حق ميں ہے۔ سلمان نے عرض کيا: يا رسول هللا (ص) ! تفصيل کے ساته بيان فرمائيں تاکہ ہمارے اور دوسروں 
فَتی فی اُمت اخی َوَوزيری فَقال علٌی ی َوَولی ُکلُّ موِمٍن َومومنٍة بعدی َواََحدَ “ کے ليے يہ مسئلہ مزيد واضح و روشن ہوجائے۔ 

“ بَعَد واحدٍ َوَوصيی َوصنوی َووارثی َوخلی َعَشَر اماماً ِمْن ُوْلده الحسن ثّم الُحسيُن عليہما السالم ثُّم تسعةٌ ِمْن ُوْلِد الُحسين واِحد 
  ميرا بھائی، وزير،وصی -پھر رسول خدا (ص) نے تمام خصوصيات اور مشخصات کے ساته فرمايا: علی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣(۔ سورئہ مائده، ٓايت ١

اور ميرا داماد ہے اور مےرے بعد تمام مومن و مومنہ کے نفس کا سرپرست اور اولی بالتصرف ہے اور اس کی اوالد سے 
رٓان ان ميں سے يکے بعد ديگرے ميرے اوصياء ہيں ق -اور ان دونوں کے بعد نو اوالد حسين  -و حسين  -گياره امام حسن 

  کے ساته ہے وه قرٓان کے ساته ہيں يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرا ديدار کريں۔
بدر کے بعض سپاہی کہ ابو الہيثم ابن التيھان، ابو ايوب انصاری ، عمار ياسر، خزيمہ ابن ثابت جن کی شہرت ذو الشھادتين 

نے بغير کسی ايک حرف کی کمی يا زيادتی کے ہے من جملہ انہيں افراد ميں سے تھے کھڑے ہوکر کہا: ان کلمات کو ہم 
رسول خدا سے سنا ہے اور اسے ہم نے حفظ کرليا ہے اور بعض جماعت والوں نے کہا: ہم نے تمام کالم کو رسول خدا 

(ص) سے سنا ہے ليکن حفظ نہيں کيا ہے اور ايک گروه اہل بدر جو ستّر افراد تھے نے کہا: ہم نے سنا تو ہے ليکن حفظ 
نے فرمايا: تم سب نے سچ کيا: تمام لوگ احاديث حفظ کرنے ميں ايک ہی کيفيت کے حامل  -ا ہے۔ امير المومنين علی نہيں کي

نہيں ہيں۔ اس وقت ابو الہيثم، ابو ايوب ، عمار اور ذو الشھادتين نے کہا: ہم لوگ موجود تھے اور رسول اکرم (ص) سے سنا 
کو  -(ص) غدير خم کے دن اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور حضرت علی ہے اور حرف بہ حرف حفظ کيا ہے کہ ٓانحضرت 

  اپنے پہلو پر قرار دے کر فرمايا:
اَيُّھَا الٰنّاُس اِنَّ ٰهللاّ اََمرنی ِک ٰاتبِِہ َو ٰطاَعتِِہ َوٓاَمَرُکم فََرض هللاُّٰ َعلَی ”فی فَتی ُکم َوَخلی فی اَن اَنْصِ◌َب لَُکم اِ ٰا مماً يَُکوُن َوّصيی 

بُنی ِه بِِواليَتِِہ َف ٰارَجعْتُ◌ رَ ال بّی َخشْيَ◌ةُ طَعن اَھْلِ◌ النِّفاِق ُمٔوِمنيَن فی َوالَّذی اَھْلِ◌ بَيْتی ِمن بَعْدی َوفی اُمَّتی ، الَبلَُغ ٰھا اَو لَيَُعذِّ
بيّنتھا اَيُّھَا النَّاُس اِنَّ ٰهللاّ اََمرُکْم فی اُْشِھُد ُکْمَوتَکْذيبِِھم فَاَوْعَ◌َدنی فی ِکٰتابِِہ بالصالة وقد بيّنتھا لکم و فّسرتھا والزکاة والصوم والحج ف
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لَھُْم ثُ  ةٌ لَِعلی ْبِن اَبی وفّسرتھا لکم وامرکم فی کتابہ بِاْلِواٰليَِة َواِنّی َعلٌی اَوَّ اُس اِنَّٰھا ٰخاصَّ مَّ اْلَحَسُن ثُمَّ اْلُحَسْيُن ثُمَّ تِْسَعةٌ َوَوصيّی اَيُّھَا النّٰ
وْضَ◌ اَخی ٰطالٍِب َوااْلَ◌وْصِ◌ ٰايِء ِمن ُولْدی ِمن ُولْدِ◌ الْحُ◌َسيْنِ◌ اٰل ُی ٰا فِرقوَن الْکِ◌ ٰاتَب َحّت ٰی يَِرُدوا َعلَیَّ الْح◌َ َوُولْدِ◌ 

ٍب َوھَُو فی َعلِی بْنُ◌ اَبی َوَولِيُّ ُکم َو ٰھاِديُُکم َوھَُو اَخی َواِ ٰا اَيُّھَا النٰاسُّ اِنّی قَد اَعْلَ◌مْتُ◌ُکم َمفَزَعُکم فَقَلُّدوهُ ُکم ِبَمنْزِ◌لَتی ط اِلٰ
َوَجلَّ اََمَرنی هللاّٰ اَن َجمی ُعوهُ فی نُکم  َواَطی دی اَُعلَِّمہُ ايٰاهُّ َواعْلِ◌َمُکم مَمُکم بِعْدی ِع اُُموِرُکم فَاِنَّ ِعنْدَ◌هُ َجميُع ٰا م َعلَّمنی هللاّٰ َعزَّ

ِمن اَوْصِ◌ ٰايئِِہ بَعْدَ◌هُ َو اٰل تَُعلّموھُم َو اٰل تَتَقَدَُّموھُم ) َو اٰل تَتََخلَّفُوا َعنْهُ◌م فَاِنَّھُم َمَع الَحقِّ اَنَّہُ ِعنْدَ◌هُ فاَسْئَ◌لوهُ َوتَعلَّموا ِمنْہُ◌ وَ 
ُ◌ َمَعھُم اٰل ُی ٰازئِلُونَہُ َو اٰل ُی ٰازئِلُھُم     ١” ( َوالْحَ◌قُّ

اور رہنما منصوب کروں اور يہ کہ ميرے بعد ميرے امور اے لوگو! يقينا هللا تعالٰی نے مجھے حکم ديا ہے تاکہ ٓاپ کو امام 
کو تم انجام دو گے اور ميرے وصی و خليفہ اور جانشين ہو اور جو کچه خدائے بزرگ و برتر نے اپنی کتاب ميں تمام 
ہے مومنين پر واجب و الزم جانا ہے اپنی اطاعت و فرماں برداری کو ميری اطاعت و فرماں برداری کے ساته متصل کيا 

  اور تمہيں اس کی واليت کا حکم ديا ہے۔
اور ميں نے پروردگار کی طرف رجوع کيا اس خوف سے کہ اہل نفاق اور منافقين مجھے طعنہ ديں اور ميری تکذيب کريں 
پھر مجھے اس نے تاکيد کی اور مجھے ڈرايا کہ ميں ضرور تبليغ کروں اور اگر نہيں کروں تو مجه پر عذاب کرے گا۔ اے 

هللا تعالٰی نے تمہيں اپنی کتاب ميں نماز پڑھنے کا حکم ديا ہے اور اس کی کيفيت و شرائط کو تم سے بيان فرمايا، اور لوگو! 
زکٰوة ، روزه اور حج کا حکم ديا تو اس کی شرائط اور خصوصيات کی تم سے وضاحت کی اور تمہيں واليت (علی) کا حکم 

کے  -ں کہ واليت مخصوص ہے اور اپنے دست مبارک کو علی ابن ابی طالب ديا ميں بھی تم کو اس بات پر گواه بناتا ہو
) اور پھر ان کے ان کے اوصياء جو ان کی اوالد -و حسين  -(شانہ) پر رکھا اور اس کے بعد ان کے دونوں فرزند (حسن 

يرے پاس حوض کوثر پر سے ہوں گے اور وه قرٓان سے جدا نہيں ہوں گے اور قرٓان بھی ان سے جدا نہ ہوگا يہاں تک کہ م
  وارد ہوں۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۴٧، ص  ٣٣، بحار االنوار، ج  ٢٩٧(۔ کتاب سليم ابن قيس، ص ١

اے لوگو ! يقينا ميں نے تم سے اپنے بعد تمہاری پناه گاه کو بيان کيا ہے اور تمہارے امام ولی اور ہادی کو اور وه ميرے 
ہيں اور وه تمہارے درميان ميری ہی طرح ہيں۔ لٰہذا اپنے دين کو ان سے ياد کرنا اور اپنے تمام  -بھائی علی ابن ابی طالب 

کاموں ميں ان کی اطاعت کرنا کيونکہ اس کے پاس وه سب کچه ہے جو هللا تعالٰی نے مجھے اپنا علم و حکمت تعليم فرمائی، 
کے اوصياء سے ياد کرو اور انہيں تعليم نہيں دينا اور نہ  لٰہذا اس سے سوال کرو اور اس سے ياد کرو اور اس کے بعد اس

ہی ان سے ٓاگے چلنا اور ان سے پيچھے بھی نہ رہنا کيونکہ وه سب حق کے ساته ہيں اور حق بھی ان کے ساته ہے نہ وه 
  لوگ حق سے کناره کش ہوں گے اور نہ ہی حق ان سے جدا ہوگا۔

جملہ ابو درداء اور ابو ہريره بھی اس ميں موجود تھے ان سے فرمايا: نے حاضرين کی جماعت کہ من  -پھر حضرت علی 
) نازل ہوئی تو رسول اکرم نے مجھے فاطمہ، حسن اور حسين کو ١(  اے لوگو! کيا تمہيں نہيں معلوم کہ جب يہ ٓائہ مبارکہ

  چادر کے نيچے جمع کرکے فرمايا:
ھُمَّ ھوالء احبّتی وعترتی وحاّمتی واھل بيتی ف” اے خدا ! يہ ميرے محبوب ترين اہل ” اذھب عنھم الرجس فطھّرھم تطھيرا اللّٰ

بيت اور ميری اور ميرے اہل بيت کی حمايت کرنے والے ہيں انہيں ہر قسم کی کثافت سے پاک و پاکيزه رکه۔ ام سلمہ نے 
يہ ٓايت صرف ميرے اور  عرض کيا: يا رسول هللا (ص) ميں بھی اس اجتماع ميں داخل ہوں؟ فرمايا: تم خير پر ہو۔ ليکن

) اور ميرے دونوں فرزند حسن و حسين اور ميرے فرزند حسين کی اوالد ميں سے نو -ميرے بھائی علی ابن ابی طالب ( 
افراد کے حق ميں نازل ہوئی ہے اور انہيں سے مخصوص ہے اس جہت سے کوئی بھی شخص ہمارے ساته شريک نہيں 

  ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٣سورئہ احزاب، ٓايت (۔ ١

تمام بدر والوں نے يک زبان ہوکر کہا: ہم سب نے اس حديث کو ام سلمہ سے سنا اور رسول خدا کی خدمت ميں جاکر 
  دريافت کيا ہم لوگوں نے مشاہده کيا کہ نہ ايک کلمہ کم تھا نہ زياده۔
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قسم دے کر دريافت کرتا ہوں کہ کيا تمہيں معلوم ہے کہ جب يہ نے فرمايا: انشدکم ّهللا ميں تمہيں هللا تعالٰی کی -اس وقت علی 
) نازل ہوئی تو عرض کيا گيا: يا رسول خدا (ص)! يہ ٓايت تمام عام مومنين کو شامل ہے يا خاص فرد کے ليے ١(  ٓائہ کريمہ

تقوٰی و پرہيزگاری کا  ہے؟ فرمايا: ٓايت کا منطوق و مضمون تمام مومنين کو شامل کيے ہوئے ہے کيونکہ تمام لوگوں کو
) اور ان کے بعد قيامت تک ہونے والے ميرے اوصياء مراد ہيں۔ - حکم ديا گيا ہے ليکن صادقين سے علی ابن ابی طالب ( 

پھر فرمايا: اے لوگو! مگر تم لوگ غزوئہ تبوک کے موقع پر موجود نہيں تھے کہ جب ميں نے حضرت رسول خدا (ص) 
ھے کس وجہ سے مدينے ميں اَوْبِ◌َک َواَنْتَ◌ ِمنّی بَِمنْزِ◌لَِة ٰرہُوَن ِمن نَةَ اٰل تَصْلَ◌ُح ااِلَّ بیکی خدمت ميں عرض کيا: ٓاپ مج

ةَ فَاِنَّہُ اٰل نَبِی بَعدی“چھوڑ کر جارہے ہيں؟    “َف ٰا قَل اِنَّ الْمَ◌دی ُموس ٰی ااِلَّ النَبُوَّ
سے صحيح ره سکتی ہے اور تمہيں مجه سے وه  پيغمبر (ص) نے فرمايا: مدينے کی حالت صرف ميری يا تمہاری وجہ

  منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسی سے تھی ليکن ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہوگا۔
مہاجر و انصار کی ايک جماعت اور بعض دوسرے افراد نے کھڑے ہوکر کہا: ہم موجود تھے اور ہم لوگوں نے سنا پھر 

ں خدا کی قسم دے کر دريافت کرتا ہوں کيا تمہيں معلوم ہے کہ سورئہ حج ميں يہ دوسری مرتبہ فرمايا: انشدکم ّهللاٰ ميں تمہي
   ٓايت نازل ہوئی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١١٩(۔ سورئہ توبہ، ٓايت ١

اُکم الْم◌ُ  يِن ِمن َحَرٍج ِملَّةَ ٔاَبِيُکم إِبْرَ◌اِہيَم ہَُو َسمَّ ُسوُل اجْتَ◌بَاُکم َوَما َجَعَل َعلَيْکُ◌م فِی الدِّ سْلِ◌ميَن ِمن قَبْلُ◌ َوفِی ہََذا لِيَُکوَن الرَّ
ِ ہُ  َکاةَ َواعْتَ◌ِصُموا ) بِا اَلةَ َوآتُوا الزَّ َو َموْلَ◌اُکم فَنِعْمَ◌ الْمَ◌وْلَ◌ی َشِہيًدا َعلَيْکُ◌م َوتَُکونُوا ُشہََداَء َعلَی النَّاِس فَٔاَقِيُموا الصَّ

  ١َونِعْمَ◌ النَِّصيُر > ( 
کرو، سجده کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو او ر کارخير انجام دو کہ شايد اسی طرح کامياب ہوجاؤ اور ايمان والو! رکوع 

نجات حاصل کرو۔ اور هللا کے بارے ميں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس نے تمہيں منتخب کيا ہے اور
کا دين ہے اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرٓان ميں  دين ميں کوئی زحمت نہيں قرار دی ہے يہی تمہارے بابا ابراہيم

بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ رسول تمہارے اوپر گواه رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواه رہو لٰہذا اب تم 
وہی بہترين موال اور  نماز قائم کرو زکٰوة ادا کرو اور هللا سے باقاعده طور پر وابستہ ہوجاؤ کہ وہی تمہارا موال ہے اور

  بہترين مددگار ہے۔
جس وقت ان مذکوره ٓايات سے احتجاج فرمايا تو سلمان نے کھڑے ہوکر عرض کيا: يا رسول هللا ! وه لوگ کون ہيں جن پر 
ور ٓاپ گواه اور وه لوگوں پر گواه ہيں؟ فرمايا: يہ مجموعی طور پر خاص تيره افراد ہيں اور وه ميں اور ميرے بھائی علی ا

: ميں تمہيں هللا تعالٰی کی قسم  ميرے گياره فرزند ہيں سب نے کہا: ہم نے بعينہ انہيں جملوں کو سنا تھا۔ پھر فرمايا: انشدکم ّهللاٰ
دے کر دريافت کرتا ہوں کہ کيا تمہيں نہيں ُکم اَيُّھَا قَد تََرکْتُ◌ فی معلوم کہ غدير خم کے خطبے ميں رسول خدا (ص) نے 

لَیَّ اللَّطيُف الْخَ◌بيُر النٰاسُّ اَمْرَ◌يْنِ◌ لَن تَِضلُّوا ٰا م ان تََمسَّکْتُ◌م بِِه ٰما ِک ٰاتَب هللاِّٰ َواَھْل بَيْتی فَاِنَّہُ َعھْدٌ◌ قَد َعِھَد ا اِنّی“ فرمايا: 
  “اِنَّهُ ٰما لَن يَفْتَ◌ِر ٰاق َحّت ٰی يَِر ٰا د َعلَیَّ الْحَ◌وْض 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٧٨۔  ٧٧ج، ٓايت (۔ سورئہ ح١

يعنی: اے لوگو! ميں تمہارے درميان کتاب خدا اور اپنے اہل بيت کو (بطور امانت) چھوڑ رہا ہوں اگر ان دونوں کے دامن 
سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراه نہ ہوگے کيوں کہ هللا تعالٰی نے مجه سے عہد و پيمان کيا ہے کہ يہ دونوں ايک 

ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پر پہنچيں۔ تمام لوگوں نے اس واقعے کے صحيح ہونےدوسرے سے جدا نہيں 
کی تصديق کی اور بعض افراد نے اس مجمع کے درميان کھڑے ہوکر کہا: ہم اس وقت موجود تھے جب رسول خدا (ص) 

کہا: يا رسول هللا (ص)! کيا يہ نے اس خطبے کو پڑھا اس موقع پر عمر ابن الخطاب غضب ناک حالت ميں کھڑے ہوئے اور
فضل و شرف ٓاپ کے تمام اہل بيت کے ليے ہے؟ فرمايا: وه مخصوص ميرے اوصياء کے ليے ہے جن ميں سے پہال اور 

بہتر ميرا بھائی، وزير، وارث اور ميری امت کے درميان ميرا خليفہ اور ميرے بعد تمام مومنين کا ولی ہے اور وه علی ابن 
ہے پھر ميرے وصی کا فرزند علی  -ہے اور اس کے بعد اس کا وصی حسين -اس کے بعد ميرا بيٹا حسن  ہے۔ -ابی طالب 
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-ہے جو ميرے بھائی علی کے ہم نام ہے اس کے بعد اس کا وصی ٓائے گا جو ميرے ہم نام ہے (محمد ابن باقر  -ابن الحسين 
بن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن ) پھر اس کے سات فرزند يکے بعد ديگرے (جعفر ابن محمد، موسی ا

محمد، حسن ابن علی والحجة ابن الحسن القائم المنتظر صلوات هللا عليہم اجمعين) ہوں گے اور حوض (کوثر) کے کنارے 
ت ميرے پاس وارد ہوں گے۔ يہ لوگ روئے زمين پر خدا کے گواه ہيں اور تمام مخلوقات پر هللا کی حّجت ہيں ان کی اطاع

خدا کی اطاعت ہے ان کی معصيت و نافرمانی خدا کی معصيت و نافرمانی ہے۔ بدر کے ستر سپاہی اور ايک جماعت کے 
  کچه لوگوں نے کھڑے ہوکر اس جملے کی گواہی دی۔

چوں کہ ابو درداء اور ابو ہريره نے اس واقعہ کو بيان کيا اور حاضرين کی جماعت کو مذکوره مطالب پر گواه بنايا تو 
عاويہ نے (مذاق کی رو سے) کہا: خوش خبری لے کر ٓائے ہو اگر جو کچه تم کہہ رہے ہو برحق ہے تو تمام مہاجرين و م

  انصار علی، ان کے اہل بيت اور شيعوں کے عالوه ہالکت ميں ہيں۔
اور قلم و کاغذ اٹھايا مولف کہتے ہيں: معاويہ ملعون ان تمام موجوده سند و مستند فضائل و مناقب کو سن کر تحمل نہ کرسکا۔ 

َولَئن کاَن ٰا مقُلْتَ◌ ”کی خدمت ميں اس طرح (بغير عنوان) کا خط لکھا:  -اور حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب 
ابِک حقّاً لَقَد ھَلََک ابو بکر و عمر وعثمان َعتَِک   وجميع الُم ٰھاِجرين واالنْصار“ َوادَّعيْتَ◌ واسْتَ◌شْهَ◌َدت َعلَيْہِ◌ اص ْحٰ

َغيْرَک َو َغيْرِ◌ اَھْلِ◌ بَيْتِ◌َک َوشی اگر جو کچه ٓاپ اور ٓاپ کے اصحاب نے کہا سچ کہا ہے تو ابوبکر، عمر، عثمان اور 
تمام مہاجرين و انصار ٓاپ کے اہل بيت اور شيعوں کے عالوه ہالک ہوگئے ہيں۔ حضرت نے معاويہ لعنة هللا عليہ کے جواب 

ر مضامين عاليہ سے پُر جو ٓاپ کی حقانيت کی حکايت کرتا ہے ، جس ميں معاويہ اور نامہ کو بہت مفصل تحرير کيا ہے او
اس کے بيٹے يزيد لعنة هللا عليہ اور اس کے تمام کارندوں پر لعنت و مالمت کی تھی اور اس بات کا ذکر کيا کہ پيغمبر (ص)

سے خضاب کرے گی اور معاويہ لعنة نے يہ خبر دی تھی کہ ٓاپ کی امت حضرت کی ريش مبارک کو ان کے سر کے خون
 -کو مسموم اور اس کا بيٹا يزيد لعنة هللا عليہ حضرت امام حسين  -هللا عليہ ان کے فرزند گرامی سبط اکبر امام حسن مجتبٰی 

کو شہيد کرے گا اور اسی طرح وه تمام حوادث و واقعات جو اِن کے بعد رونما ہوں گے بيان فرمايا: اس کی تفصيل صاحب 
  اسخ التواريخ نے ذکر کی ہے ہم اختصار کی بنا پر قارئين محترم کو وہاں رجوع کرنے کا حوالہ ديتے ہيں۔ن

بہرحال جب حضرت کا خط ابو درداء اور ابوہريره نے معاويہ لعنة هللا عليہ تک پہنچايا اور اس کے مطالب سے باخبر ہوا تو
اس کے عالوه اس کی زبان حضرت کا جواب دينے سے قاصر رہی۔  معاويہ نے ديکھا کہ اب مجال سخن باقی نہيں رہا اور

هللا تعالٰی نے اس کے دل کی مخفی باتوں سے پرده برداری کی يہاں تک کہ اس نے يہ حقيقی کلمات اپنی زبان سے جاری 
لطنت و حکومت گوارا ا اے ابوالحسن! ٓاپ کو ٓاخرت کی س” ھنيئالک يا ابا الحسن تملک اآلخرة وھنيئاً لنا نملک الدنيا “کيے 

 ور مبارک ہو اور ہميں دنيا کی سلطنت و حکومت گوارا اور مبارک ہو۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ طہارت ١٩
  -“صلوات ّهللاٰ عليہ -القرٓان منع ٰهللاّ تعالٰی عنہ مس االيادی النجسة وکذلک الحجة “۔  ١٩

خداوند تبارک و تعالٰی نے فرمايا: قرٓان کے خط اور معصومين کے مقدس نام کو بغير طہارت کے مس کرنا حرام ہے لٰہذا 
کے مقدس نام کو بغير  -قرٓان مجيد کو پاک و پاکيزه افراد کے عالوه کسی کو مس نہيں کرنا چاہيے اسی طرح امام مہدی 

  وضو کے ہاته نہيں لگانا چاہيے۔
  ١(  هللا تعالٰی نے فرمايا:

يا ہے اسے پاک و پاکيزه افراد کے عالوه کوئی چھو بے شک يہ بڑا محترم قرٓان ہے جسے ايک پوشيده کتاب ميں رکھا گ
  بھی نہيں سکتا ہے يہ رب العالمين کی طرف سے نازل کيا گيا ہے۔

کی ٓايات ہيں جن کی اساس اس سوره مبارکہ ميں قيامت عظمٰی کے اوصاف کا ” الواقعہ“مذکوره مبارک ٓايات سورئہ مبارکہ 
سزا و جزا اور کائنات کے حاالت کی تبديلی لوگوں کا سابقين اصحاب يمين بيان لوگوں کے حشر و نشر کی کيفيت اعمال کی
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  (داہنے طرف والے) اور اصحاب شمال (بائيں طرف والے) ميں تقيسم ہونا نيز ان کے انجام کار پر رکھی گئی ہے۔ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٨٠۔  ٧٧(۔ سورئہ واقعہ، ٓايت ١

کے سلسلہ ميں در اصل ربوبيت و الوہيت ميں اسی طرح حشر ونشر سزا و جزا کا انکار  اصحاب شمال جو وحدانيت خدا
کرنے والے تھے، قرٓان مجيد کے انکار کرنے کے طريقہ سے جو نبی اکرم (ص) پر نازل ہوا جس ميں توحيد کی خبريں 

سب سے پہلے وحدانيت کا اثبات، قيامت سزا جزا اور اس سے مربوط تمام جہات ذکر ہوئے ہيں۔ لٰہذا هللا تبارک و تعالٰی نے 
(ہم نے تم کو پيدا کيا ہے حشر و نشر اور سزا و جزا کا اپنی ٓايات کے شواہد کے ساته ذکر کيا ہے جيسے هللا تعالٰی کا يہ قول

کے ليے  تو دوباره پيدا کرنے کی تصديق کيوں نہيں کرتے يہاں تک کہ فرمايا: ہم نے اسے ياد دہانی کا ذريعہ اور مسافروں
  نفع کا سامان قرار ديا ہے)کہ اس کی تفصيل اور ٓايات کی تفسير سورئہ واقعہ ميں مذکور ہے بيان فرمايا:

دوسرے يہ کہ قرٓان کريم کی واقعيت اور حقانيت اور جو کچه اس ميں ہے محفوظ و مکتوب ہے وه پروردگار کی طرف سے
(اور ميں تو تاروں  رٓان کريم) گزشتہ قسم کا جواب ہے هللا تعالٰی کے اس قول ميںنازل کيا گيا ہے۔ هللا تعالٰی کا يہ قول (انّہ لق

کے منزل کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ وه قسم بہت بڑی قسم ہے) گزشتہ سياق کے قرينے ) سے ضمير 
  ١قرٓان کی طرف پلٹتی ہے۔ ( 

، کريم اس لحاظ سے ہے کہ تمام لحاظ سے لوگوں کو فائده پہنچانے قرٓان، کريم ہے کيوں کہ اس کے تمام صفات پسنديده ہيں
  واال ہے اس اعتبار سے کہ تمام اصول و معارف اور دنيا و ٓاخرت کی سعادت اس ميں موجود ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ عالمہ طباطائی کی تفسير الميزان سے اقتباس۔ ( ١

  ١اہم علوم کے اصول اور معاش و معاد کی اصالح پر ) مشتمل ہے (  کريم ہے: يعنی کثير النفع ہے کيوں کہ
قرٓان کی دوسری تعريف ہے يعنی کرامت کے عالوه ايسی کتاب ہے جو تغيّر و تبّدل سے مصون و  هللا تعالٰی کا يہ قول
) يقينا يہ ٢(  مايا:ميں بھی فر” البروج“کی ٓايت ميں ذکر ہوا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے سورئہ  محفوظ ہے جيسا کہ

يعنی لوح سے باخبر نہيں ہونگے مگر  بزرگ و برتر قرٓان ہے جو لوح محفوظ ميں محفوظ کيا گيا ہے۔ هللا تعالٰی کا يہ قول
وہی افراد جو جسمانی کدورتوں سے پاک و پاکيزه ہيں يا مس نہيں کرے يا قرٓان کو ہاته نہيں لگائے گا مگر وه جو تمام حدث 

ے اس صورت ميں نفی کا معنی نہی ہوگا يا يہ کہ آيت کتاب مکنون کی صفت بيان کر رہی ہے يعنی يہ کتاب سے پاک ہوں گ
  مکنون کہ جس ميں قرٓان ہے اسے سوائے پاک افراد کے مس نہيں کرنا چاہيے۔

) َو اٰل تَُعلِّقُہُ اِنَّ هللاّٰ ٣َو اٰل تََمسَّ ) خيطة( وفی التہذيب عن الکاظم عليہ السالم : اٰل تََمسُّہُ َعل ٰی َغيْرِ◌ طُھْرٍ◌ َو اٰل ُجنُبَا “۔  ٣٩٨
نے فرمايا: قرٓان کو بغير طہارت  - تہذيب االحکام ميں حضرت امام موسی کاظم  ۴” ( تَعال ٰی يَقُوُل اٰل يََمسَّہُ ااِلَّالْمُ◌طَھَُّروَن 

چاہيے نہ ہی اسے بغير طہارت کے گردن کے مس نہيں کرنا چاہيے اسی طرح مجنب کو اس کے خطوط پر ہاته نہيں لگانا 
  ميں ٓاويزاں کرنا چاہيے کيوں کہ هللا تعالٰی نے پاک و پاکيزه افراد کے عالوه مس کرنے سے منع کيا ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٢٩، ص ۵(۔ تفسير صافی، ج ١
  ۔ ( ٢٣(۔ سورئہ بروج، ٓايت ٢
  کے خطّہ اور تصحيف و رّد و بدل طباعت يا کاتب کی ( کتابت ميں ہوئی ہو۔(۔ احتمال پايا جاتا ہے کہ بجائے خيطة ٣
  ۔ (  ١٢٧، ص ١۔ التہذيب، ج (۴

لَيْہِ◌ َوٓالِہوفی الدر المنثور اخرج ابن مردويہ بسند رواه عن ابن عبّاس َعِن النَّبَِی َصلَّی ّهللاٰ ُصُحٍف ُمَطھَّرٍة اٰل يََمسُّہُ ااِلَّ عَ “ ۔  ٣٩٩
بُونَ ، اِنَّہُ    “لَقُرٓاٌن َکريٍم فی ِکتاٍب َمکْنُ◌وٍن ٰاقَل ِعنْدَ◌ هللاِّٰ فی الْمُ◌طَھَُّروَن ٰاقَل الْمُ◌قَرَّ

سيوطی نے در منثور ميں ابن عباس سے انہوں نے نبی اکرم (ص) سے نقل کيا ہے کہ ٓانحضرت نے فرمايا: بے شک يہ بڑا 
يعنی هللا تبارک و تعالٰی کے پاس پاکيزه صحيفوں ميں محفوظ ہے محترم قرٓان ہے جسے ايک پوشيده کتاب ميں رکھا گيا ہے 

  جسے پاک و پاکيزه افراد کے عالوه مس نہيں کرسکتے يعنی مقّرب افراد کے عالوه۔
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اَر َوَعَرَضہُ هللاِّٰ “۔  ۴٠٠ ا تُُوفیَّ َرُسوُل َن َوااْلن ْصٰ َصلّی هللاّٰ  وفی االحتجاج للطبرسی (ره) فی رواية ابی ذر الغفاری ٰقاَل لَٰمّ
ِل َصفْحَ◌ٍة َعلَيْهِ◌م ِل ٰما قَد  اهُ ِب ٰل ِذَک َرُسوُل هللاِّٰ َعلَيْہِ◌ وٓالہ َجَمَع َعلِیٌّ عليہ السالم الْقُ◌رٓاَن َو ٰجآَء بِِہ اِلَی الُم ٰھاِجری اَوَّ اَو ْصٰ

ا َف ٰضائُح الْقوم فََوثََب ُعَمرو ٰاقَل ٰای َعلِیُّ اُُردْدُ◌ةُ فاَل ٰحاَجةَ َل ٰان فيِہ ، َصلَّی هللاُّٰ َعلَيْہِ◌ وٓالہ فَلَمٰا فَتََحہُ اَبُو بَکْرُ◌ َخَرَج فی فَتََح ھٰ 
 اِنَّ َعلِيّاً ٰجآَء ٰان فَٔاََخَذهُ عليہ السالم َوانْصَ◌رَف ، ثُمَّ اَحْضَ◌ُروا َزيْدَ◌ بْنَ◌ ٰاثبٍِت َو ٰا کَن ٰاقِرياً لِلْقُ◌رٓاِن َف ٰا قَل لَہُ ُعَمرُ 

لِّف الْقُ◌رٓاِن َوتَ  بِالْقُ◌رٓانَ  ن اَن نُٔوَ اِر َوقَد َرٔاَی ْاٰ سْقُ◌طَ ِمنْہُ◌ ٰا م ٰاَوفيِہ َف ٰضائُح َحةٌ َوهَ ٰتَک لِلْمُ◌ھاِجريَن الْمُ◌ ٰھاِجريَن َوااْلٔن ْصٰ
اِر فَاَ ٰجابَہُ َزيْدٌ◌ اِل ٰی ٰلِذَک ثُمَّ ٰاقَل فاِن اَنَا فََرغْتُ◌ ِمَن الْق◌ُ  رٓاِن َعل ٰی ٰا م َسٔاَلْتُ◌م َواَظْهَ◌َر َعلٌِی عليہ کَن فيِہ فَضی َوااْلَٔن ْصٰ

قُرٓاَن الَّذی قَتْلِ◌ِه َعل ٰی يَِد ٰخالِِد اَلَّفَہُ ٔاَلَيْسَ◌ قَد بَطََل ُکلَّ ٰا م َعِملْتُ◌م ؟ ٰاقَل ُعَمر َف ٰما الْحيلَةُ ؟ ٰاقَل َزيْدٌ◌ اَنْتُ◌م اَعْلَ◌ُم السالم الْ 
  نَسْتَ◌ريَح ِمنْہُ◌ فََدبََّر فی لَةَ َف ٰا قَل ُعَمُر ٰا م حی بِالْحی ِد فَلَم يَقْدِ◌ر َع ٰلی ٰلِذَک اْلَولی بْنِ◌ لَہُ ُدوْنَ◌ اَن نَفْتُ◌لَةُ وَ 

فُوهُ فی  ا اسْتَ◌خْلَ◌َف ُعَمُر ُسئَِل َعلِيّاً َعليہ السالم اَن يَدْفَ◌َع اِلَيْهِ◌م الْقُ◌رْآَن فَيْحَ◌رِّ ع بَکْرٍ◌ َحّت ٰی نَجْتَ◌مٰا م بَيْنَ◌ھُم فَلَمَّ
اَت لَيْسَ◌  َعلَيْہِ◌ ، ُکنْتَ◌ قَد ِجئْتَ◌ بِِہ اِل ٰی اَبی َف ٰا قَل ٰای اَ ٰاب الْحَ◌َسن اَن ِجئَت بِالْقُ◌رْآِن الَّذی َف ٰا قَل َعلَيْہ◌ِ  السالم ھَي ْھٰ

ہُ  ةُ َعلَيْکُ◌م اٰل يََمسُّ ِعنْدی َو اٰل تَقُولُوا يَوْمَ◌ الْقِ◌ ٰيَمِة اِنٰا ُکنٰا َعن ٰه ٰا اِلی ٰلِذَک َسبيَل اِنَّ ٰما ِجئْتُ◌ بِِہ عل ٰی اَبی بَکْرَ◌ لِتَقُوم اَلْحُ◌جَّ
اِرِه َوقٌت َمعْلُ◌وٌم َف اٰ  قَل َعلَيہ السَّ اٰلم نََعم اِ ٰا ذ ، ااِلَّ  ذ ٰغافِليَن اَو تَقُولُوا ٰا م ِجئْتَ◌ ٰان بِِہ اِنَّ الْقُ◌رْآَن الَّذی ٰاقَل ُعَمُر فَھل اِلظ ْھٰ

نَّہُ َصلَٰوات ٰهللاّ َعلَْيِہ الْمُ◌طَھَُّروَن وَ  يُظْهِ◌ُرهُ َويَحْمِ◌ُل النٰاسُّ َعلَيْہِ◌ فَتُجْری ٰاقَم ال ْاٰ قئُِم ِمن  ١” ( ااْلَ◌وْصِ◌ ٰايُء ِمن ُولُدی ) السُّ
  ُولْدِ◌ی

عالمہ طبرسی عليہ الرحمہ نے اپنی کتاب احتجاج ميں ابوذر کی روايت ميں نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: جب حضرت 
نے قرٓان جمع کيا اور مہاجرين و انصار کے پاس الئے انہيں دکھايا  -سول خدا (ص) کی رحلت ہوئی تو حضرت علی ر

کيوں کہ رسول خدا (ص) نے اسی طرح وضاحت فرمائی تھی۔ جب ابوبکر نے اسے کھوال تو اس ميں قوم کی رسوائياں 
! اس قرٓان کو واپس لے جائيے ہميں اس کی ضرورت نہيں برٓامد ہوئيں تو عمر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوکر کہا: اے علی

  اسے اٹھا کر واپس لے گئے۔ -ہے لٰہذا حضرت علی 
ہمارے پاس قرٓان لے کر ٓائے کہ  -پھر زيد ابن ثابت جو قاری قرٓان تھے انہيں حاضر کيا عمر نے کہا: يقينا حضرت علی 

ی رائے اورتدبير يہ ہوئی کہ ہم خود قرٓان تاليف کريں اور اس جس ميں مہاجرين و انصار کی رسوائياں موجود تھيں، ہمار
ميں جو مہاجرين و انصار کی ہتک حرمت اور رسوائياں ہوئی تھيں اسے حذف کرديں، چنانچہ زيد ابن ثابت نے مثبت جواب 

نے جمع کيا تھا  -ديتے ہوئے کہا: اب اگر ميں تمہاری رائے کے مطابق قرٓان جمع کرکے فارغ ہوجاؤں اور جو قرٓان علی 
اسے ظاہر کرديں تو کيا تمہاری تمام دسيسہ کارياں اور کارستانياں خراب نہيں ہوجائيں گی؟ عمر نے کہا: تو پھر چارئہ کار 

  کيا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٢٧، ص ١(۔ احتجاج، ج ١

اس کے عالوه کوئی چارٔه کار نہيں کہ انہيں قتل ہے ؟ کہا: تم اس کی تدبير کے بارے ميں بہتر جانتے ہو؟ پھر عمر نے کہا: 
کرديں اور ان کی طرف سے سکون حاصل کريں اس تدبير کے بعد مزيد غور وفکر کرکے يہ مصمم اراده کيا کہ خالد ابن 
ں وليد کے بدست انہيں قتل کرايا جائے مگر کامياب نہيں ہوا کيوں کہ وه اس جرم ميں ملّوث ہونے سے زياده عاجز تھا کيو

سے درخواست کی کہ انہيں وہی قرٓان عطا  -کہ اس کا واقعہ مشہور ہے۔ جب عمر خالفت پر متمکن ہوئے تو حضرت علی 
کريں تاکہ وه اپنے درميان مہاجرين و انصار کے متعلق جو مذکوره مطالب ہيں اس ميں تحريف اور رّد و بدل سے کام ليں 

  بلکہ اسے حذف کرديں۔
حسن! ٓاپ وه قرٓان ہمارے ليے لے کر ٓائيں جو ابوبکر کے پاس لے گئے تھے تاکہ ہم لوگ اس پر عمل لٰہذا کہا کہ: اے ابو ال

نے فرمايا: ھيھات! ايسا امر ممکن نہيں ہے اس کا کوئی راستہ نہيں ہے در حقيقت ابوبکر کے سامنے  -کريں تو حضرت 
و اس سے غافل تھے يا نہ کہيں کہ ہمارے سامنے پيش نہيں اتمام حّجت کے ليے اليا تھا کہ کل روز قيامت يہ نہ کہيں کہ ہم ت

کيا تھا تاکہ ہم اس پر عمل کرتے يقينا وه قرٓان جو ميرے پاس موجود ہے سوائے پاک و پاکيزه افراد اور ميری اوالد ميں 
جس وقت سے جو اوصياء ہيں مس نہيں کرسکتے، عمر نے کہا: کيا اس کے اظہار کے لےے وقت معلوم ہے؟فرمايا: ہاں 

ميری اوالد ميں سے قائم قيام کرے گا تو وه اس (قرٓان) کو ظاہر کرے گا اور لوگوں کو اس کی طرف برانگيختہ کرے گا 
  اور پھر سنت پيغمبر (ص) کو جاری کرے گا۔ انشاء هللا تعالی۔

  قرٓان مجيد خداوند سبحان کے نزديک عزيز ہے کوئی بھی باطل اس ميں داخل نہيں ہوسکتا۔
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  ١(  تعالٰی نے فرمايا:هللا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٢(۔ سورئہ فصلت، ٓايت ١

بے شک جتنا لوگوں نے قرٓان کے ٓانے کے بعد اس کا انکار کرديا ان کا انجام برا ہے اور يہ ايک عالی مرتبہ کتاب ہے جس 
  کيم و حميد کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔کے سامنے يا پيچھے کسی طرف سے باطل ٓا بھی نہيں سکتا ہے کہ يہ خدائے ح

ازی ِه َواآليَةُ الْمُ◌عْجِ◌َزةُ فی ااِل ٰا مُم َعلِی “۔  ۴٠١ِه ٰاقَل َذَکَر َعن اَبی  ْولی َعْن ُمَحمِد ْبُن ُموسَی الٰرّ وفی العيون اَْلبَْيہَقَی َعْن الصَّ
ّدی بْنِ◌ ُموسَی الرِّ ٰضا َعلَيِہ الّسالم يَوْماً اَلْقُ◌رٓاَن فََعظَّ  ةَ فی اِلَی الْجَ◌نَِّة ن َوُعْرَوتُہُ اْلُوْث ٰقی َوطَريقَتُہُ اْلُمْث ٰلی الُمٔوَ َم الْحُ◌جَّ

ِ اْلَمتی ِمَن النار لَم يَخْلُ◌َق من االَزَمنِة ( فی االزمنة) َو اٰل بََعُث َعلَی ااْلَ◌لسْ  ٍن ِ◌نَِة اِلَنَّہُ لَم يَجْعَ◌ل لَِزمانَْظِمِہ فَٰقاَل ھَُو َحْبُل ّهللاٰ
ةً َعلٰی ُکلِّ اْنٰسان اٰل ئَاتی ُدون زمان  بِطُل ِمن بَيْنِ◌ يََديْہِ◌ َو اٰل ِمن ُل اْلبُْرٰھاِن َوُحجَّ ٌل  ١” ( بَل َجَعَل َدلی ) ٍم َحميٍد َواْلُمْنجی ِه ال ْاٰ

  ِمْن َحکی َخلْفِ◌ِه تَنْزی
ن موسی رازی سے انہوں نے اپنے پدر بزرگوار عيون اخبار الرضا ميں صدوق عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته محمد اب

نے قرٓان مجيد کا ذکر فرمايا پھر اس ميں جو حّجت ہے  -سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ايک دن حضرت امام علی رضا 
ہے اسے بہت عظيم شمار کيا پھر فرمايا: قرٓان خدا کی ريسمان محکم ہے۔ اور اس کا دستہ استوار اور دين کے ليے معتبر 

اس کی راه صحيح راه ہے کہ (اپنے احکام پر عمل کرنے والوں کو) بہشت کی طرف لے جاتا ہے اور ٓاتش جہنم سے نجات 
عطا کرتا ہے مرور زمانہ کی وجہ سے وه فرسوده نہيں ہوتا، اپنے قارئين کو خستہ نہيں کرتا اس ميں سالست اور فصاحت 

نے کے ليے قرار نہيں ديا گيا ہے بلکہ قرٓان ہر انسان کے لےے رہنما و بالغت ہے کيوں کہ قرٓان کسی ايک مخصوص زما
حّجت اور برہان قرار ديا گيا ہے اس کے سامنے پيچھے يا کسی طرف سے باطل ٓا بھی نہيں سکتا ہے کہ يہ خدائے حکيم و 

  حميد کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۴، ص  ٨٩، ج  ٢١١، ص  ١٧۔ بحار االنوار، ج  ١٣٨ ، ص١(۔ عيون اخبار الرضا، ج ١

ِ عليہ السالم ٰماٰبال اْلقُْرٓان اٰل“۔  ۴٠٢ِه عليہما السالم : اِنَّ َرُجالً َسئََل اَ ٰاب ِم بْنِ◌ الْعَ◌بٰاسِّ َعِن الرِّ ٰضا َعن اَبی  َعْن اِْبٰراہی َعْبِد ٰهللاّ
مٍن الَّغَضٰاَضةً ٰقاَل عليہ السالم اِلَنَّ ٌد َو ِعنْدَ◌ ُکّل َز ٰا مٍن َجدی هللاّٰ َت ٰابَرَک َوتَعال ٰی لَم يَجْعَ◌لُہُ لَِز ٰا يَْزٰداُد َعلَی النَّْشِر َوالدَّْرِس اِ 

  ١” ( ُدوَن َز ٰا مٍن َو اٰلناٍس ُدوَن ٰانٍس فَھَُو فی ) ُکلِّ قَوْمٍ◌ َغضٌّ اِل ييَوْمِ◌ الِق ٰيَمِة 
سے انہوں نے اپنے والد گرامی سے روايت کی ہے کہ  -اس سے انہوں نے حضرت امام رضا اسی کتاب ميں ابراہيم ابن عب

سے دريافت کيا:کيوں قرٓان کی جتنا زياده نشرو اشاعت کرتے ہيں اور اس کی تدريس  -ايک شخص نے امام جعفر صادق 
رت اور دوری نہيں پيدا ہوتی) تو کرتے ہيں اس کی شادابی اور تازگی ميں اضافہ ہوتا جاتا ہے (اس سے احساس خستگی نف

نے فرمايا: چونکہ هللا تبارک و تعالٰی نے قرٓان مجيد کو کسی ايک ہی زمانہ سے مخصوص نہيں کيا ہے اور اسی  -امام 
طرح صرف خاص لوگوں کے ليے نہيں نازل فرمايا بلکہ ہر زمانے ميں اور ہر قوم کے نزديک صبح قيامت تک ہر دل 

  ازگی کے ساته ہے۔عزيز اور شادابی و ت
ا“۔  ۴٠٣ ا اِٰذا ُکنّٰ ن َرفََعہُ اِل ٰی الْحَ◌رْثِ◌ االَعْوَ◌ِر ٰاقَل: َدَخلْتُ◌ َن اِنّٰ َر الُُمٔوِمنی  وفی العياشی : َعن يُوُسُف بْنِ◌ َعبْدِ◌ الرَّح ْمٰ

بِہِ  يًء  طٰالٍِب عليہ السالم فَقُْلُت ٰيا اَمی َن َعلّی بْنِ◌ اَبی َعلی اَميِر الُمٔوِمنی تَُسرُّ ن اَش ْاٰ ن من ِعنِدَک َسِمع ْاٰ ديُن ٰان َواِ ٰا ذ َخَرج ْاٰ
عْتُ◌ َرُسوَل هللاِّٰ َصلَّی هللاُّٰمخْتَ◌لِفَةً َمغْمُ◌وسة اٰل نَدْری ِعنْدَ◌َک َسِمعْنَ◌ا الَّذی ٰا مِھَی ٰاقَل اَوْقَ◌د فََعلُو ٰھا ٰاقَل قُلْتُ◌ نََعم ، ٰاقَل َسمِ 

ا َف ٰا قَل ِک ٰاتَب هللاِّٰ َجْبَرئيُل عليہ السالم فَٰقاَل ٰيا ُمَحمَّ َعلَيْہِ◌ َوٓالِِہ يَقُوُل اَ اٰ  تَِک فِتْنَ◌ةً قُلْتُ◌ فََما الْمَ◌خْرَ◌ُج ِمن ْھٰ د َسيَُکوُن تنی اُمَّ
  ْل َمن َوالهَ فیفی ِه َب ٰايُن ٰا م قَبْلِ◌ُکم من خبر َوَخبَِر ٰا م بَعْدُ◌کْمُ◌ َو ُحکْمِ◌ مٰاَبَ◌يْنَ◌ُکم ُوھََو الْوَ◌صْلُ◌ لَيْسَ◌ بِالْهَ◌ز

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٨٠(۔ امالی شيخ طوسی ، ص ١

 الْهُ◌د ٰی فی قُہُ االَْھٰواُء َواٰلتُْلبُِسہ ااَلْلسنَةُ ِن َغيْرِ◌ِه اََصلَّہُ هللاُّٰ َوھَُو َحبْلُ◌ هللاِّٰ الْمَ◌تی ِمن َجبٰارٍّ فََعِمَل بَِغيْرِ◌ِه قََصَمہُ هللاُّٰ َوَمن التََمَس 



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

 
 

ٰراطُ الُسْمتَقی لَم تَکنہ الْجِ◌نُّ اِ ٰا ذ َسمِ  کْر اْلَحکيم َوھَُو الصِّ دِّ م اٰل تُزی َوھَُو الذِّ َعہ اَن ٰاقلُوا اِنٰا َسِمع ْان َع ٰجائِبُہُ َو اٰلَواٰل يَْخلُوا َعْن الرَّ
شْدِ◌ ،  َمن ٰاقَل بِِہ َصدََّق َوَمن َعِمَل بِِہ ٔاِجَر َوَمن اِعْتَ◌َصَم بِِہ ھُِدَی َع يَشْبَ◌ُع ِمنْھا الْعُ◌َل ٰماَء ھَُو الَّذی َو اٰل يَنْقَ◌ضی اِلَی الرُّ

بِطُل بَيْنَ◌ يََديْہِ◌ َوِمن َخلْفِ◌ِه تَنْزيٌل ِمن َحکيٍم ٍم ھَُو اْلِکٰتاُب اْلَعزيِز  الَّذی اٰل يَأْتی ِص ٰارٍط ُمسْتَ◌قی ) ٰلی قُرْآناً َعَجبَاً يَھْدی ِه ال ْاٰ
  ١” ( َحميٍد 

عياشی نے اپنی تفسير ميں يوسف ابن عبد الرحمن سے مرفوعاً نقل کيا ہے کہ حارث اعور کا بيان ہے : ميں نے حضرت 
کی خدمت اقدس ميں پہنچ کر عرض کيا: يا امير المومنين! ہم جب ٓاپ کی خدمت ميں ہوتے -امير المومنين علی ابن ابی طالب 

يں جو ہمارے دين ميں مسرت کا باعث ہوتی ہيں اور جب ٓاپ کے پاس سے ہيں تو ايسی چيزيں ہمارے گوش گزار ہوتی ہ
خارج ہوجاتے ہيں تو ايسی مختلف اور نامعلوم چيزيں سنتے ہيں کہ اس کا ہميں علم بھی نہيں ہوتا کہ وه کيا ہيں؟ فرمايا: کيا 

(ص) کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو کچه سنا ہے اس پر عمل کيا ہے؟ ميں نے عرض کيا: ہاں، فرمايا: ميں نے رسول خدا 
کہ : جبرئيل ميرے پاس ٓائے اور عرض کيا: يا محمد ! عنقريب ٓاپ کی امت ميں فتنہ و فساد برپا ہوگا ميں نے عرض کيا: اس

سے راه فرار کيسے ممکن ہے ؟ تو فرمايا: کتاب خدا ميں تم سے پہلے والوں کی خبر بيان ہوئی ہے اور جو کچه تمہارے 
ہوگا اور وه حکم جو تمہارے درميان واقع ہوگا قرٓان حق کو باطل سے جدا کرنے واال ہے وه لغو اور مزاحيہ کالم بعد واقع 

نہيں ہے جو شخص جباروں اور ظالموں ميں سے اس کے درميان رہتے ہوئے اس سے روگردانی کرے اور اس پر عمل نہ 
ے غير سے ہدايت کا خواہاں ہو خدا اسے گمراه کردے گا کرے تو هللا تعالٰی اس کی کمر توڑ دے گا اور جو شخص اس ک

  اور وه هللا کی محکم رسی ہے اور
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۶، ص ١۔ تفسير صافی، ج ٣، ص ١(۔ تفسير عياشی، ج ١

نات اشتباه و وہی ذکر حکيم اور صراِط مستقيم ہے اسے خواہشات نفسانی زينت نہيں دے سکتی اسے زبانيں اور مختلف بيا
خلل ميں نہيں ڈال سکتے اور ترديد سے بھی خالی نہيں ہوسکتا اس کے عجائب تمام ہونے والے نہيں ہيں علماء (اس کے 

مفاہيم عاليہ سے) سير نہيں ہوتے وه وہی هللا کا کالم ہے کہ جب جنّات نے اسے سنا تو مخفی نہيں کرسکے اور کہا: ہم نے 
و نيکی کی طرف ہدايت کرتا ہے جو شخص اس ميں غور وفکر کرے گا اس کی تصديق ايک بڑا عجيب قرٓان سنا ہے ج

کرے گا اور جو شخص اس پر عمل کرے گا ثواب پائے گا جو شخص اس سے متمسک ہوگا راه راست کی طرف ہدايت 
ہ خدائے حکيم پائے گا وه وہی کتاب عزيز ہے کہ جس کے سامنے يا پيچھے کسی طرف سے باطل ٓا بھی نہيں سکتا ہے کہ ي

  و حميد کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔
تَُک  وِمنہ َعِن الْحَ◌َسِن بْنِ◌ َعلٍی ٰاقَل قی ِه الْباِطُل ِمن بَيْنِ◌ يَديِہ اٰلئَاتی “۔  ۴٠۴َل لَِرُسوِل هللاِّٰ َصلَّی هللاُّٰ َعلَيْہِ◌ وٓالہ اِّن اُمَّ

َل ِکتاَب هللاِّٰ الْعَ◌زيِز الَّذی َغيْرِ◌ِه اََضلَّہُ هللاُّٰ َوَمن َولی ٰھَذا ٍد َمن اِبْتَ◌غ ٰي ه َسيُفْتَ◌تُن فَُسئَِل فَما الْمَ◌خْرَ◌ُج ِمن تِلْکَ◌ َف ٰا ق
ٰراِط اْلُمْستَقی م َوالنُّوُر الُمبی ااْلَٔمْرِ◌ ِمن َجب ٰارٍّ فََعِمَل بَِغيْرِ◌ِه الْعِ◌لْمَ◌ فی م َحمی ٌل ِمْن َحکی َوِمن َخلْفِ◌ِه تَنْزِ◌ی ِم ِن َوالصِّ

يْسَ◌ بِالْهَ◌زْلِ◌ َوھَُو الَّذی ہُ هللاُّٰ َوھَُو الذِّکْرُ◌ الْحَ◌کی ِه َخبَر ٰا م قَبْلُکم َونَبَٔاَ ٰا م بَعْدُکم َوُحکْمُ◌ ٰا م بَيْنَ◌ُکم َوھَُو الْفَ◌صْلُ◌ لَ قََصمَ 
ن قُرْآناً َعَجباً يَھْدی الَی الرُّ  ِد َو اٰل ) ِعبَُرهُ َسِمَعہُ الْجِ◌نُّ فی فَلَم َت ٰانٰھاِن ٰاقلُوا اِنٰا َسِمع ْاٰ شْدِ◌ فَاَمنٰا بِِہ َو اٰل يَخْلُ◌ُق َعل ٰی طُوِل الرَّ

  يَنْقَ◌ضی ١” ( َواٰل تُْفنٰی َعٰجائِبُہُ 
اسی کتاب ميں حسن ابن علی کا بيان ہے کہ حضرت رسول خدا (ص) سے عرض کيا گيا: عنقريب ٓاپ کی امت فتنوں ميں 

  کيا: ان فتنوں سے فرار کا راستہ ِگھر جائے گی لٰہذا ٓانحضرت (ص) سے دريافت
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٧۔ ص  ٨٩(۔ بحار االنوار، ج ١

کيا ہے؟ فرمايا: وه وہی کتاب عزيز ہے کہ جس کے سامنے يا پيچھے کسی طرف سے باطل ٓا بھی نہيں سکتا ہے کہ يہ 
علم کی تالش کرے گا خدا اسے گمراه کرے گا  خدائے حکيم و حميد کی نازل کی ہوئی کتاب ہے جو شخص اس کے عالوه

اور جو شخص ظالموں اور جباروں ميں سے اس امر کو اپنے ذمہ لے گا اور اس کے عالوه وه عمل کرے تو هللا تعالٰی ا س 
کی کمر توڑ دے گا اور وه ذکر حکيم ہے اور ٓاشکارا نور ہے صراط مستقيم ہے اس ميں گزشتہ لوگوں کی خبريں ہيں جو تم 
سے پہلے تھے اور ٓائنده ٓانے والے افراد کی بھی خبريں ہيں جو تمہارے بعد ٓائيں گے اور جو کچه تمہارے درميان واقع ہوگا
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اس کا حکم موجود ہے وه حق و باطل کے درميان فيصلہ کرنے والی ہے يہ مزاق، لغو اور بے ہوده کالم نہيں ہے ايسا کالم 
ے ايک بڑا عجيب قرٓان سنا ہے جو نيکی کی ہدايت کرتا ہے تو ہم تو اس پر ايمان ہے کہ جسے جنات نے سن کر کہا: ہم ن

لے ٓائے ہيں زمانے کا طوالنی ہونا اسے کہنہ نہيں کرے گا اس کی عبرتيں ختم نہيں ہوں گی اور اس کے عجائب فنا پذير 
  نہيں ہوں گے۔

ّرب افراد کے عالوه کہ جس سے مراد ائمٔہ اطہار ہيں مذکوره ٓايات و روايات کے مطلب کا ماحصل يہ ہے کہ پاکيزه اور مق
ناپاک اورنجس ہاتھوں سے قرٓان مجيد کو مس کرنے سے منع کيا گيا ہے اور باطل کسی بھی صورت ميں اس ميں داخل 

  نہيں ہوسکتا۔
ر ان کے جس طرح قرٓان مجيد ناپاک ہاتھوں کے مس کرنے سے مصون و محفوظ ہے اسی طرح حضرت بقية هللا االعظم او

  ٓاباء و اجداد کرام کا مقدس وجود، نجس ہاتھوں اور ناپاک جڑوں کے نفوذ اور تمام ٓالودگيوں سے محفوظ ہے۔
ِد بْنِ◌ َعبْدِ◌ هللاِّٰ بْنِ◌ ُعَمِر بْنِ◌ اَبی ٰطالٍِب عليہ السالم َعْن اَ “۔  ۴٠۵ بی َعْبِد وفی الکافی باسناده عن اَحْمَ◌ِد بْنِ◌ َعلی بْنِ◌ ُمَحمَّ

 ِ وَر َوھَُو َوالْمَ◌ اٰ  ّهللاٰ َرت ِمنْہُ◌ ااْلَٔن ْاٰ وَر الَّذی  عليہ السالم ، ٰقاَل: اِنَّ هللاَّٰ ٰا کَن اِذ اٰل ٰا کَن فََخلََق ال ْاٰ کَن نَوَّ کَن َوَخلََق نُوَر ااْلَ◌ن ْاٰ
وُر َواَجْر ٰی فيِہ ِمن نُوِرِه الَّذی النّوِر الَّذی َخلََق مِ  لَيْنِ◌ اِذ اٰلَشیء نَّوَرت ِمنْہُ◌ ااْلَٔن ْاٰ نْہُ◌ ُمَحّمداً َو َعلِياً فَلَم َی ٰازال نُوَريْنِ◌ اَوَّ

ِب الطٰاھَِّرِة َحّت  ٰی افْتَ◌َر ٰاق فی ٰطاِھَريْنِ◌ ُکوْنَ◌ قَبْلَ◌هُ ٰما فَلَم َن ٰاراٰل يَجْرِ◌ ٰايِن َعبْدِ◌ هللاِّٰ واَبی اَطْهَ◌ِر ٰطاِہَريْنَ◌ فی االَص اْلٰ
  ١” (  ُمطَھََّريْنِ◌ فی ) ٰطالِبٍ 

سے انہوں  -کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته احمد ابن علی ابن محمد ابن عبد هللا ابن عمر ابن ابی طالب 
نے فرمايا: يقينا هللا تعالٰی تھا جب کوئی نہ تھا۔ خدا نے کون و مکان  -سے روايت کی ہے کہ حضرت  -نے امام جعفر صادق 
نوار کو خلق کيا جس سے تمام انوار نے روشنی حاصل کی اور اس ميں اپنے نور کو جگہ دی کہ جسکو پيدا کيا اور نور اال

کو پيدا کيا يہی دو  -سے تمام انوار کو ضياء دی (اور اس سے نشٔاة پائے) يہی وه نور تھا کہ جس سے محمد (ص) و علی 
مطہر اصالب طاہره کی طرف منتقل ہو رہے ہيں  نسل نوِر اولين سے تھے اِن سے پہلے کوئی اور شے نہ تھی يہ طاہر و

کے  -يہانتک کہ دو پاک و پاکيزه صلبوں يعنی صلب عبدهللا (پيغمبر اکرم (ص) کے والد گرامی اور ابو طالب (حضرت علی 
  پدر بزرگوار) ميں منتقل ہوئے۔

يْہِ◌ َوٓالِِہ ٰاقَل: اَِن هللاَّٰ َوَخلََق َعلِيّاً ٰافِطَمةَ َوالْحَ◌َسِن وفی مصباح األنوار باسناده َعن اَنِس َعِن النَّبی َصلَّی هللاَّٰ َعلَ “ ۔  ۴٠۶
ظُلْمَ◌ةَ َو اٰل نُوَر َواله َوالْحُ◌َسيْنِ◌ عليہم السالم قَبْلَ◌ اَن يَخْلُ◌َق ٓاَدَم حيَن اٰل َس ٰماٌء َخلَقَنی َمبْنِ◌يّةٌ َو اٰل اَرْضٌ◌ َمدْحِ◌يَّةٌ َو اٰل 

ِ فَٰقاَل : ٰای َعم لَمٰا اَ ٰاردَ َشمْسٌ◌ َو اٰل قََمر َو اٰل جَ   هللاَّٰ اَن نَةَ َو اٰل نَاَر َف ٰا قَل الْعَ◌ ٰابُس : فََکيْفَ◌ ٰکاَن بَْدُو َخْلقُِکْم يا َرُسوَل ّهللاٰ
ا نُوراً، َوَخلََق َعلِيّاً َو ٰافِطَمةَ ثُمَّ تََکلََّم بَِکلَِمةٍ  وح  يَخْلُ◌َق ٰان تََکلََّم بَِکلَِمٍة فََخلََق ِمن ْھٰ ا ُروحاً ، ثُمَّ َخلَطَ النُوَر بِالرُّ اُخْر ٰی فََخلََق ِمن ْھٰ

ا اَٰراَد ّهللاٰ تعالی َوالْحَ◌َسِن َوالْحُ◌َسيْنِ◌ ، فَُکناٰ  ُسہُ حيَن اٰل تَْقديَس ، فَلَّمٰ ِ ، َونُوری فََخلَقَنی َن اٰل تَْسبيَح َونُقَدِّ  نَُسبُِّحہُ حی ِمْن نُوِر ّهللاٰ
  ِمنْہُ◌ الْعَ◌رَش ِمن نُوری اَن يْشَ◌ٔاَء َخلْقَ◌هُ فَتََق نُوری َونُوری ، فََخلَقَ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴۴٢، ص ١(۔ کافی، ج ١

السَّ ٰم ٰاوِت َخلََق ِمنْہُ◌ َعلیٍّ َوَخلََق ِمنْہُ◌ الَمالئَِکة َوالَمالئِکة ِمن نُوره َعلي َونُوٌرَعلي اَفْضَ◌ُل ِمَن الْعَ◌رْشِ◌ ، ثُمَّ فَتََق نُوَراَخی فَ 
ِمَن السَّ ٰم ٰاوت فاِطَمةُ  َوااْلَ◌رْضَ◌ فَالسَّ ٰم ٰاوِت ِمن نُوِر هللاّٰ َو َعلي اَفْضَ◌ُل ِمن الماْلئَِکِة ثُمَّ فَتََق نُوَر ابْنَ◌تی ٰافِطَمةُ اَفْضَ◌لُ 

َسِن َوَخلََق ِمنْہُ◌ الشَّمْسِ◌ َوالْقَ◌َمِر، فالشَّمْسُ◌ ِمن نُوُر هللاِّٰ َوابْنَ◌تی ٰافِطَمةَ ونُوُر ابْنَ◌تی َوااْلَ◌رْضِ◌ ِمن نُوِر ابنَتی الْح◌َ 
َوالْحَ◌َسُن اَفْضَ◌ُل ِمَنَوالْقَ◌َمُر ِمن نُوُر َولَِدی ِوَ◌ااْلَ◌رْضِ◌ ثُمَّ فَتََق نُوٌر َولَدی الْحَ◌َسن عليہ السالم َونُوُر الْحَ◌َسِن ِمن نُور هللاِّٰ 

نُوُر ن ، فَاْلَجنَّةُ َواْلُحوَر العی َولَِدَی الْحُ◌َسيِن عليہ السالم فََخلََق ِمنْہُ◌ الْجَ◌نَّةَ َوالْحُ◌وَر الشَّمْسِ◌ َوالْقَ◌َمِر ، ثَُم فَتََق نُوَر ِن ِمْن 
لْحُ◌وَر الْعِ◌يْنِ◌ ) العی َولَِدَی الْحُ◌َسيْنُ◌ َو نُوُر َوَولَِدَی الْحُ◌َسيْنُ◌ ِمن نوُر هللاِّٰ ، َولَِدَی الْحُ◌َسيْن اَفْضَ◌ُل ِمَن الْجَ◌نَِّة َوا

  ١”( خبرال
صاحب مصباح االنوار نے اپنی سند کے ساته انس ابن مالک سے انہوں نے نبی اکرم (ص) سے روايت کی ہے کہ ٓانحضرت

(ص) نے فرمايا : بحار االنوار ميں رسول اکرم (ص) سے روايت کی گئی ہے کہ آنحضرت نے فرمايا: يقينا هللا تعالٰی نے 
اور حسين عليہم السالم کو بھی خلق فرمايا قبل اس کے کہ ٓادم کو پيدا کرے، جس مجھے خلق فرمايا اور علی، فاطمہ، حسن 

وقت نہ ٓاسمان وجود ميں ٓايا تھا اور نہ ہی زمين کا فرش بچھايا گيا تھا نہ ہی نور و ظلمت ، ٓافتاب و ماہتاب اور جنت و جہنم 
ے ٓاغاز کی کيفيت کيا تھی؟ فرمايا: اے چچا! کا وجود تھا پھر عباس نے عرض کيا: اے رسول خدا (ص)! ٓاپ کی خلقت ک
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جس زمانے ميں خدائے بزرگ و برتر نے ہميں خلق کرنے کا اراده کيا تو ايک کلمہ کہا اور اس کلمے سے ايک نور خلق 
فرمايا پھر دوسرا کلمہ کہا اور اس سے ايک روح خلق کی پھر خود کو روح کے ساته مخلوط کيا پھر مجھے خلق کيا اور 

  فاطمہ اور حسن و حسين کو بھی خلق فرمايا۔علی، 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٩٣، ص  ۵۴(۔ بحار االنوار، ج ١

تقديس کرنے واال نہيں تھا، جب خدائے ہم وه تھے کہ خدائے سبحان کی تسبيح و تقديس کرتے تھے جب کوئی بھی تسبيح و 
بزرگ و برتر نے اپنی مخلوقات کو ايجاد و تخليق کا اراده کيا تو ميرے نور کو شگافتہ کيا اور عرش کو ميرے نور سے 

خلق فرمايا اور ميرا نور خدا کا نور ہے اور ميرا نور عرش سے افضل ہے، پھر ميرے بھائی علی کے نور کو شگافتہ کيا 
کے نور سے مالئکہ کو خلق فرمايا پھر مالئکہ کو علی کے نور سے اور علی کے نور کو خدا کے نور سے خلق کيااور ان 

اور علی مالئکہ سے افضل ہيں اس نور کے بعد ميری بيٹی کے نور کو شگافتہ کيا اور اس سے ٓاسمانوں اور زمين کو پيدا 
ر سے خلق ہوئے اور ميری بيٹی فاطمہ کا نور خدا کا نور ہے اور کيا پس تمام ٓاسمان اور زمين ميری بيٹی فاطمہ کے نو

ميری بيٹی فاطمہ ٓاسمانوں اور زمين سے افضل ہے، پھر ميرے بيٹے حسن کے نور کو شگافتہ کيا اور اس سے ٓافتاب و 
ا کے نور سے ماہتاب کو خلق فرمايا اور سورج چاند کو ميرے بيٹے حسن کے نور سے خلق کيا اور ميرے بيٹے کا نور خد

ہے اور حسن ٓافتاب و ماہتاب سے افضل ہے، اس کے بعد ميرے بيٹے حسين کے نور کو شگافتہ فرمايا اور اس سے بہشت 
اور حور العين کے نور کو خلق کيا پھر بہشت اور حور العين کو ميرے بيٹے حسين کے نور سے خلق کيا اور ميرے بيٹے 

اور ميرا بيٹا حسين (عليہ و عليہم صلوات هللا و سالمہ) بہشت اور حور العين  حسين کا نور خدائے سبحان کے نور سے ہے
  سے افضل ہے۔

وفی الکافی باسناده عن محمد بن سنان ٰقاَل ُکْنُت ِعنَد اَبی السالم فَٔاَجَريْتُ◌ اخْتِ◌ اٰلَف الشيَعِة “ ۔  ۴٠٧َجعْفَ◌ِر ال ٰاثنِی عليہ 
د ٔانَّ هللاّٰ َت  داً ٰابَرَک َوتَعال ٰی لَم نََزل ُمتَفَِرداً بَِوح ْاٰ دنِيّتِِہ ثُمَّ َع االَّش ٰايء فَٔاَشْهَ◌َدھُم َخلْقَ◌ ٰھا َواَجْرَی َخلََق َف ٰا قَل ٰای ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ا َوفَوَض اُُموَرھا اِلَيْهِ◌م فَھُم  ُموَن ٰا م َی َوَعلِياً َو ٰافِطَمةَ فََمکثوا اَلْفَ◌ َدھْرٍ◌ ثُمَّ َخلََق َجمی ٰطاَعتَھُم َعلَي ْھٰ َن َويَُحرَّ يَُحلّوَن ٰا م َی ٰشأوُ
ا يَٰشآَء ّهللاٰ تَٰبارک و تعالٰی ثُمَّ قٰ  َم ٰھا َحَرَق َوَمن تََخلََّف َعن ْھٰ َن َولَن يَشأوُ ااِلَّ اَن َمن تَقَدَّ يانَةُ الَّتی َمَحَق َو َمن ٰشأٓوُ د ٰھِذِه الدَّ اَل ٰيا ُمَحمَّ

دُ لَِزَم ٰھا لَِحقَّ ) خُ  ا اِلَيْکَ◌ ٰای ُمَحمَّ   ١” ( ذ ْھٰ
کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته محمد ابن سنان سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں ابو جعفر ثانی امام 

 کی خدمت اقدس ميں تھا اور ٓاپ کے سامنے شيعوں کے اختالف کا ذکر کيا۔ حضرت نے فرمايا: اے محمد! هللا -محمد تقی 
تعالٰی ہميشہ سے اپنی وحدانيت ميں واحد و يکتا اور منحصر بفرد ہے لٰہذا محمد و علی اور فاطمہ کو پيدا کيا پھر انہوں نے 
اسی طرح ہزار زمانے تک زندگی بسر کی پھر تمام اشياء کو خلق فرمايا پھر ان لوگوں کو ان تمام اشياء کی خلقت پر گواه 

ت کا مشاہده کرايا اور ان کی اطاعت ان کے ليے نافذ کی اور ان کے معامالت کو ان کے سپرد بنايا ان لوگوں کو اپنی مخلوقا
کيا پس وه جس چيز کو چاہتے ہيں حالل کرتے ہيں اور جسے چاہتے ہيں حرام کرتے ہيں اور وه نہيں چاہتے مگر وہی جس 

اس سے ٓاگے بڑھا اسالم سے خارج ہوا اور جو پيچھے کو هللا چاہتا ہے۔ پھر فرمايا: اے محمد! يہ وه ديانت اٰلہيہ ہے کہ جو 
  رہے وه ہالک ہوجائے گا اور جو ان کے ہمراه ثابت قدم رہا ان کے ساته رہے گا۔ لٰہذا اے محمد! تم يہی طريقہ اختيار کرو۔

ٔہ اطہار ہيں مذکوره ٓايات و روايات کے مطلب کا ماحصل يہ ہے کہ پاکيزه اور مقرب افراد کے عالوه کہ جس سے مراد ائم
ناپاک اورنجس ہاتھوں سے قرٓان مجيد کو مس کرنے سے منع کيا گيا ہے اور باطل کسی بھی صورت ميں اس ميں داخل 

نہيں ہوسکتا۔ جس طرح قرٓان مجيد ناپاک ہاتھوں کے مس کرنے سے مصون و محفوظ ہے اسی طرح حضرت بقية هللا 
جود نجس ہاتھوں اور ناپاک جڑوں کے نفوذ اور تمام ٓالودگيوں سے محفوظ االعظم اور ان کے ٓاباء و اجداد کرام کا مقدس و

  ہے۔
  لَوْحٍ◌ َمحْفُ◌وٍظ> (يقينا يہ بزرگ و برتر ٌد فی اور هللا تعالٰی کا يہ قول: بَْل ھَُو قُرٓاٌن َمجی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴۴١، ص ١(۔ کافی، ج ١

يا ہے) ان لوگوں کے اس جيسے اصرار کا مقصد قرٓان کی تکذيب ہے۔ ايسا نہيں قرٓان ہے جو لوح محفوظ ميں محفوظ کيا گ
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ہے کہ وه دعوٰی کرتے ہيں بلکہ قرٓان ايسی کتاب ہے جو پڑھی گئی ہے، بہت عظيم ہے اپنے معانی ميں اور عزيز و گراں 
ے مصون و محفوظ ہے۔ قدر ہے اپنے علوم و معارف ميں جو ايک لوح ميں کذب و باطل اور شيطانوں کے مس کرنے س

رفی ِن “۔  ۴٠٨لَوْحٍ◌ َمحْفُ◌وٍظ > ُد فی  بُّ ِن اِس ْاٰ و فی تفسير نور الثقلين : فی قول ّهللاٰ بَْل ھَُو قُْرٓاٌن َمجی َل فَاِ ٰا ذ تََکلََّم الرَّ
اِلٰی اللَّوْحِ◌ فَيُوِحی ِب ٰما فی َل فَنَظَر فی َن  الْعَ◌رْشِ◌ َعل ٰی َجبی ٰاقَل اللَّوْحُ◌ الْمَ◌حْفُ◌وظُ لَہُ طََر ٰافِن َطَرٌف َعلی يَمی اللَّْوحِ 

رفی َجلَّ ِذکْرُ◌هُ بِالْوَ◌حْیِ◌ ُضِرَب اللَّوْحُ◌ َجبی ) ِجْبَرئيَل عليہ السالم    ١” ( اِس ْاٰ
تفسير نور الثقلين ميں ٓائہ مذکوره کے ذيل ميں فرمايا: لوح محفوظ کے دو، سرے ہيں ايک سرا عرش کے داہنی طرف ہے 

رافيل کی جبين پر ہے جب هللا تعالٰی وحی کے ذريعے کالم کرتا ہے تو وه لوح اسرافيل کی جبين پر لگتی ہے پھر لوح جو اس
  ميں ديکھتا ہے اس کے بعد جو کچه اس ميں ہوتا ہے جبرئيل کی طرف وحی کرتا ہے۔

َعبّاس ٰاقَل ٰاقَل َرُسوَل هللاُّٰ َصلَّی هللاُّٰ َعلَيْہِ◌ َوٓالِِہ َخلََق  وفی الدر المنثور اَخْرَ◌َج اَبُو الشَّيْخِ◌ َوابْنُ◌ َمرْدَ◌ويْہ َعن اِبْن◌ِ “ ۔  ۴٠٩
رء ِک ٰاتبُہُ ِمن نُوٍر يلَخطُ اِلَيْہِ◌ ُت َويَخْلُ◌قُ  آء َدَف ٰاتہُ ِمن َزبَرْجَ◌ٍد َخض ْآٰ ٍة بَي ْضٰ  َويَرُزُق َويُِعزُّ َويُِذلُّ َويَفْعَ◌ُل ٰا هللاُّٰ لَوْحاً ِمن ُدرَّ

  )٢َويُمی ُکلِّ يَوْمٍ◌ َث اٰلُث ِمٔاةَ َوِستّيَن لَحْظَ◌ةً يُحْيی فی )” ُء مَی ٰشآ 
سيوطی نے اپنی کتاب در منثور ميں ذکر کيا ہے کہ ابو الشيخ اور ابن مردويہ نے اس حديث کو ابن عباس سے نقل کيا ہے 

  خلق کياکہ رسول خدا (ص) نے فرمايا: هللا تعالٰی نے لوح کو بہت سفيد و روشن موتی سے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵۴٨، ص ۵(۔ تفسير نور الثقلين، ج ١
  ۔ (  ٣٣۵، ص ۶(۔ الدر المنثور، ج ٢

اس کا کناره سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے اس کے نوشتہ جات نور سے لکھے گئے ہيں وه اس کی طرف روزانہ تين سو ساٹه 
ہے موت ديتا ہے خلق کرتا ہے روزی عطا کرتا ہے عزت بخشتا ہے اور  مرتبہ اپنی نگاه قدرت سے نظر کرتا ہے زنده کرتا

  ذليل کرتا ہے اور جو بھی امر اس کی مشيت سے متعلق ہوتا ہے انجام ديتا ہے۔
د بْنِ◌ ) َعلِ “۔  ۴١٠ ائِِض َوالْمُ◌حْدِ◌ِث َمسُّ الْمُ◌صْحَ◌ِف َعن ُمَحمَّ بقِِر عليہ وفی المجمع : َو ٰاقلُوا اٰل يَُجوَز لِلْجنُِب َوال ْحٰ ِی ال ْاٰ

  ١” ( السالم 
سے نقل ہوا ہے کہ حضرت نے فرمايا: مجنب، حائض اور محدث انسان کے ليے جائز نہيں -مجمع البيان ميں امام محمد باقر 

ہے کہ وه قرٓان کو مس کرے۔ مولف کہتے ہيں: مذکوره مطالب قرٓان مجيد کی عظمت و منزلت کی نشان دہی کرتے ہيں کہ 
ہاتھوں کے مس ہونے سے مصون و محفوظ رہنا چاہيے اور اسی طرح حضرت بقية هللا االعظم کا مقدس وجود  اسے ناپاک

اور تمام ائمٔہ طاہرين کو بھی ہر قسم کے ناپاک اور ٓالوده ہاتھوں کے مس کرنے سے محفوظ ہونا چاہيے کيوں کہ ان کی 
  و سراپا نور ہيں۔ذوات مقدسہ نور اور عظمت اٰلہی کے نور سے متفرع ہوئی ہے ج

ِد بْنِ◌ َعبْدِ◌ هللاِّٰ بْنِ◌ ُعَمِر بْنِ◌ اَبی ٰطالٍِب عليہ السالم َعْن اَب“۔  ۴١١ ی َعْبِد عن الکافی باسناده عن اَحْمَ◌ِد بْنِ◌ َعلی بْنِ◌ ُمَحمَّ
َرت ِمنْہ◌ُ  ِ عليہ السالم ، ٰقاَل: اِنَّ هللاَّٰ ٰا کَن اِذ اٰل ٰا کَن فََخلََق ال ْاٰ کَن نَوَّ وِر الَّذی  ّهللاٰ وَر َوھَُو َوالْمَ◌ ٰا کَن َوَخلََق نُوَر ااْلَ◌ن ْاٰ ااْلَٔن ْاٰ

ور َواَجْر ٰی فيِہ ِمن نُوِرِه الَّذی النّوُر الَّذی َخلََق ِمنْہُ◌ ُمَحّمداً َو َعلِياً فَلَم َی اٰ  لَيْنِ◌ اِذ اٰلَشیء نَّوَرت ِمنْہُ◌ ااْلَٔن ْاٰ زال نُوَريْنِ◌ اَوَّ
  ا فَلَم َن ٰاراٰل يَجْرِ◌ ٰايِن ٰطاِھَريْنِ◌ ُمَطھََّريْنِ◌ فیکوْنَ◌ قَبْلَ◌هُ مٰ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٧٧، ص ٩(۔ مجمع البيان، ج ١

ِب الطٰاھَِّرِة َحّت ٰی اَفتََر ٰاق فی )” ٰطالٍِب عليہ السالم  ِ و اَبی اَطْهَ◌ِر ٰطاِہَريْنَ◌ فی االَص اْلٰ   )١َعْبِد ّهللاٰ
سے نقل -عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته عبد هللا ابن عمر ابن ابی طالب سے انہوں نے امام جعفر صادق کافی ميں کلينی 

نے فرمايا: يقينا هللا تعالٰی تھا جب کوئی نہ تھا۔ خدا نے کون و مکان کو پيدا کيا اور نور االنوار کو خلق  -کيا ہے کہ حضرت 
ور اس ميں اپنے نور کو جگہ دی کہ جس سے تمام انوار کو ضياء دی (اور کيا جس سے تمام انوار نے روشنی حاصل کی ا

کو پيدا کيا يہی دو نسل نوِر اولين سے تھے اِن سے  -اس سے نشٔاة پائے) يہی وه نور تھا کہ جس سے محمد (ص) و علی 
دو پاک و پاکيزه صلبوں  پہلے کوئی اور شے نہ تھی يہ طاہر و مطہر اصالب طاہره کی طرف منتقل ہو رہے ہيں يہانتک کہ

کے پدر بزرگوار) ميں منتقل ہوئے۔  -يعنی صلب عبدهللا (پيغمبر اکرم (ص) کے والد گرامی اور ابو طالب (حضرت علی 
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  عن مصباح االنوار باسناده َعْن اَنِس بن مالک َعِن النَّبی َصلَّی ّهللاَ َعلَْيِہ َوٓالِِہ ٰقاَل:“ ۔  ۴١٢
اٰل اَرْضٌ◌ َمةَ َوالْحَ◌َسِن َوالْحُ◌َسيْنَ◌ عليہم السالم قَبْلَ◌ اَن يَخْلُ◌َق ٓاَدَم حيَن اٰل اَِن هللاَّٰ َخلَقَنی َس ٰماٌء َمبْنِ◌يّةٌ َو َوَخلََق َعلِيّاً ٰافطِ 

ٰا کَن بَدْوُ◌ َخلْقِ◌ُکم يا َرُسوَل  َمدْحِ◌يَّةٌ َو اٰل ظُلْمَ◌ةٌ َو اٰل نُوٌر َوالَشمْسٌ◌ َو اٰل قََمر َو اٰل َجنَة َو اٰل نَار َف ٰا قَل الْعَ◌ ٰابُس : فََکيْف◌َ 
ا َوَخلََق َعلِيّاً  َو ٰافِطَمةَ نُوراً، ثُمَّ تََکلََّم بَِکلَِمٍة اُخْر ٰی فََخلََق ِمنهللاِّٰ َف ٰا قَل : ٰای َعم لَمٰا اَ ٰارَد هللاَّٰ اَن يَخْلُ◌َق ٰان تََکلََّم بَِکلَِمٍة فََخلََق ِمن ْھٰ

ا رْوحاً ، ثُمَّ َخلَ  وح فََخلَقَنی َن اٰل تَسْبيَح َونُقَدُِّس حيَن اٰل تَقْديَس َوالْحَ◌َسِن َوالْحُ◌َسيْنِ◌ ، فَُکنٰا نَُسبُِّحہُ ْھٰ حی ، فََخلََق ِمنْہُ◌ َط النُوَر بِالرُّ
اَفْضَ◌ُل ِمَن الْعَ◌رْشِ◌ ، ثُمَّ فَتََق  الْعَ◌رَش فَالَعرُش ِمن نُوری فَلَمٰا اَ ٰارَد هللاّٰ تعالی اَن يْشَ◌ٔاَء َخلْقَ◌هُ فَتََق نُوری َعلیٍّ فََخلَقَ 

، َونُوری َونُوری   نُوَراَخی ِمن نُوِر هللاِّٰ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢۴، ص  ١۵۔ بحار االنوار، ج  ۴٢٢، ص ١(۔ کافی، ج ١

ُل ِمن الماْلئَِکِة ثُمَّ فَتََق نُوَر فاِطَمةُ ٰافِطَمةَ ونُوُر ابْنَ◌تیِمنْہُ◌ الَمالئَِکة َوالَمالئِکة ِمن نُور َعلٍي َونُوٌرَعلي ِمن نُوِر هللاّٰ َو َعلي اَفْض◌َ 
 ٰم ٰاوت َوااْلَ◌رْضِ◌ فََخلََق ِمنْہُ◌ السَّ ٰم ٰاوِت َوااْلَ◌رْضَ◌ فَالسَّ ٰم ٰاوِت َوااْلَ◌رْضِ◌ ِمن نُوِر ابنَتی اْبنَتی ٰافِطَمةُ اَفْضَ◌ُل ِمَن السَّ 

  ِمن نُور هللاِّٰ َوابْنَ◌تی
َونُوُر الْحَ◌َسِن َوَخلََق ِمنْہُ◌ الشَّمْس َوالْقَ◌َمِر، فالشَّمْسُ◌ َوالْقَ◌َمُر ِمن نُوُر َولَِدُی ثُمَّ فَتََق نُور َولَدی الْحَ◌َسن عليہ السالم الْحَ◌َسنِ 

ةُ َواْلُحوَر العی َولَِدَی الْحُ◌َسيِن عليہ ِمن نُور هللاِّٰ َوالْحَ◌َسُن اَفْضَ◌ُل ِمَن الشَّمْسِ◌ َوالْقَ◌َمِر ، ثَُم فَتََق نُوَر ِن ِمْن نُور ن ، فَاْلَجنَّ 
َی الْحُ◌َسيْن اَفْضَ◌ُل ِمَن السالم فََخلََق ِمنْہُ◌ الْجَ◌نَّةَ َوالْحُ◌وَر العی َولَِدَی الْحُ◌َسيْنُ◌ َو نُوُر َولَِدَی الْحُ◌َسيْنُ◌ ِمن نوُر هللاِّٰ ، َولَدِ 

  )١” )الْجَ◌نَِّة َوالْحُ◌وِر الْعيْنِ◌ 
نے اپنی سند کے ساته انس ابن مالک سے انہوں نے نبی اکرم (ص) سے روايت کی ہے کہ ٓانحضرتصاحب مصباح االنوار 

(ص) نے فرمايا : يقينا هللا تعالٰی نے مجھے خلق فرمايا اور علی، فاطمہ، حسن اور حسين عليہم السالم کو بھی خلق فرمايا قبل
يا تھا اور نہ ہی زمين کا فرش بچھايا گيا تھا نہ ہی نور و ظلمت اس کے کہ ٓادم کو پيدا کرے، جس وقت نہ ٓاسمان وجود ميں آ 

، ٓافتاب و ماہتاب اور جنت و جہنم کا وجود تھا پھر عباس نے عرض کيا: اے رسول خدا (ص)! ٓاپ کی خلقت کے ٓاغاز کی 
کيا تو ايک کلمہ کہا کيفيت کيا تھی؟ فرمايا: اے چچا! جس زمانے ميں خدائے بزرگ و برتر نے ہميں خلق کرنے کا اراده 

اور اس کلمے سے ايک نور خلق فرمايا پھر دوسرا کلمہ کہا اور اس سے ايک روح خلق کی پھر خود کو روح کے ساته 
  مخلوط کيا پھر مجھے خلق کيا اور علی، فاطمہ اور حسن و حسين کو بھی خلق فرمايا۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ۔  ١٠، ص  ١۵(۔ بحار االنوار، ج ١

ہم وه تھے کہ خدائے سبحان کی تسبيح و تقديس کرتے تھے جب کوئی بھی تسبيح و تقديس کرنے واال نہيں تھا، جب خدائے 
بزرگ و برتر نے اپنی مخلوقات کو ايجاد و تخليق کا اراده کيا تو ميرے نور کو شگافتہ کيا اور عرش کو ميرے نور سے 

ر ميرا نور عرش سے افضل ہے، پھر ميرے بھائی علی کے نور کو شگافتہ کيا خلق فرمايا اور ميرا نور خدا کا نور ہے او
اور ان کے نور سے مالئکہ کو خلق فرمايا پھر مالئکہ کو علی کے نور سے اور علی کے نور کو خدا کے نور سے خلق کيا

سمانوں اور زمين کو پيدا اور علی مالئکہ سے افضل ہيں اس نور کے بعد ميری بيٹی کے نور کو شگافتہ کيا اور اس سے آ 
کيا پس تمام ٓاسمان اور زمين ميری بيٹی فاطمہ کے نور سے خلق ہوئے اور ميری بيٹی فاطمہ کا نور خدا کا نور ہے اور 
ميری بيٹی فاطمہ ٓاسمانوں اور زمين سے افضل ہے، پھر ميرے بيٹے حسن کے نور کو شگافتہ کيا اور اس سے ٓافتاب و 

ا اور سورج چاند کو ميرے بيٹے حسن کے نور سے خلق کيا اور ميرے بيٹے کا نور خدا کے نور سے ماہتاب کو خلق فرماي
ہے اور حسن ٓافتاب و ماہتاب سے افضل ہے، اس کے بعد ميرے بيٹے حسين کے نور کو شگافتہ فرمايا اور اس سے بہشت 

حسين کے نور سے خلق کيا اور ميرے بيٹے  اور حور العين کے نور کو خلق کيا پھر بہشت اور حور العين کو ميرے بيٹے
حسين کا نور خدائے سبحان کے نور سے ہے اور ميرا بيٹا حسين (عليہ و عليہم صلوات هللا و سالمہ) بہشت اور حور العين 

  سے افضل ہے۔
ن > َف ٰا قَل ٰای اَ ٰابٰخالٍِد اَلنُوُر وهللاِّٰ وفی الکافی باسناده َعْن اَبی اَ “۔  ۴١٣ٰخالِد الٰکابلی ٰقاَل: َسٔاَْلُت اَٰبا َجْعفٍر عليہ الّسالم  نْزَ◌ل ْاٰ

ٍد عليہ السال ِّٰ َوَرُسولِِہ َوالنُّوِر الَّذی ِمْن ٓاِل ُمَحمَّ َوَجلَّ فٰاَمِ◌نوا بِا ئْمَ◌ةَ َعن قَوْلِ◌ هللاِّٰ َعزَّ ِ الَّذی اَْنَزَل ااَْلَٔ م اِلٰی يَْوِم اْلقِٰيَمِة ، َوھُْم َوّهللاٰ
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ُمضيئة بالنھاِر َوفی وھم ّهللاِ نُوُر ّهللاِ فی السَّٰمٰواِت ااْلَْٔرِض َوٰهللاِ يا اَبا خالٍد لنَور االمام فی قُلوب المٔومنين اَنَور ِمن الّشمس الَوھُْم َو
 يا ابَا خالد ال يُحبّنا َعبٌد َو يَتوالنا َحتّی َوّهللاٰ يُنوروَن قُلوَب المٔومنين ، َويَحُجُب ّهللاٰ عّزوجّل نُوَرھم َعّمن يَشآء فَتظلُِم قُلوبُھُم َوّهللاٰ 

 ِمن شديد الِحساِب َوٓاَمنَہ ِمن فَز ع يُطھِّر ّهللاٰ قَلبَہ َوال يُطھِّر ّهللاٰ قَلب َعبٍد َحتّی يَُسلّم لَنا َو يَکون ِسلماً لَنا فَاذا کاَن مسلماً لنا سلمہ ّهللاٰ 
  )١” )يَوم القياَمة االکبر 

لينی عليہ الرحمہ نے اپنے سلسلٔہ اسناد کے ساته ابو خالد کابلی سے روايت کی ہے کہ ان کا بيان ہے :حضرت کافی ميں ک
سے ميں نے هللا تعالٰی کے اس قول کہ ايمان لے ٓاؤ خدا اور اس کے رسول پر اور وه نور جو ميننے بھيجا  -امام محمد باقر 

! خدا کی قسم ! صبح قيامت تک ٓال محمد صلوات هللا عليہم اجمعين ميں سے ہے کی تفسير دريافت کی تو فرمايا: اے ابو خالد
ائمہ کا نور مراد ہے، خدا کی قسم! يہ وہی نور اٰلہی ہيں جسے نازل کيا گيا ہے، خدا کی قسم! يہی لوگ ٓاسمانوں اور زمين 

رہتے ہيں اور هللا تعالٰی ان کے نور کو جس  ميں هللا کا نور ہيں، اے ابو خالد! خدا کی قسم! ائمہ قلوب مومنين کو منور کرتے
سے چاہتا ہے چھپاتا ہے تو ان کے قلوب تاريک ہو جاتے ہيں۔ خدا کی قسم! اے ابو خالد !ہم سے کوئی بنده محبت نہيں کرتا 

ل پاک نہيں اور نہ ہی ہماری پيروی کرتا ہے مگر يہ کہ هللا تعالٰی اس کے قلب کو پاک و پاکيزه کرتا ہے اور کسی بنده کا د
کرتا جب تک کہ وه ہم کو خالص طور پر تسليم نہ کرے ( ہم رنگ ہوجائے) اور جب وه ہم سے صلح و مصالحت سے پيش 

  ٓاتا ہے تو هللا تعالٰی اس کو قيامت کے دن سخت حساب اور عظيم خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔
یَّ الَِّذیوفيہ عن علی بن ابراہيم باسناده عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ “ ۔  ۴١۴ ُسوَل النَّبِیَّ ااْلُٔمِّ السالم فی قول ّهللاٰ تعالٰی < الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَّ

ُم ِحلُّ لَہُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرِّ يَِجُدونَہُ َمکْتُ◌وبًا ِعنْدَ◌ہُم فِی التَّوْرَ◌اِة َوااْلِ◌ٕ◌نِجيِل ئَاْمُ◌ُرہُم بِالْمَ◌عْرُ◌وِف َويَنْہَ◌اہُم َعن الْمُ◌نَکِر َويُ 
رُ  وهُ َونََصُروهُ َواتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذی َعلَيْہِ◌م الْخَ◌بَائَِث َويََضُع َعنْہُ◌م إِصْرَ◌ہُم َوااْلَٔغْلَ◌اَل الَّتِی َکانَت َعلَيْہِ◌م فَالَِّذيَن آَمنُوا بِِہ َوَعزَّ

   ٢ٔاُنِزَل َمَعہُ ٔاُوْلَ◌ئَِک ہُم ) الْمُ◌فْلِ◌ُحوَن> ( 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٨۔ سورئہ تغابن، ٓايت  ١٩۴، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ (  ١۵٧(۔ سورئہ اعراف، ٓايت ٢

  ١” ( ) قال : النور فی ھذا الموضع امير المٔومنين واالئمة عليہم السالم 
 -اسی کتاب ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته علی ابن ابراہيم سے نقل کيا ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق 

سے هللا تعالٰی کے اس قول وه لوگ جنہوں نے رسول و نبی امی کا اتباع کيا جس کا ذکر انہوں نے توريت و انجيل ميں لکھا 
ہوا پايا جو ان کو نيکيوں کا حکم ديتا ہے اور برائيوں اور منکرات سے روکتا ہے اور پاک چيزوں کو ان کے ليے حالل کرتا

ديتا ہے اور ان سے احکام کے سنگين بوجه اور قيد و بند کو اٹھا ديتا ہے پس جو لوگ  ہے اور ناپاک چيزوں کو حرام قرار
اس پر ايمان الئے اس کا احترام کيا اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کيا جو اس کے ساته نازل ہوا ہے وہی درحقيقت 

  سے مراد حضرت علی امير المومنين اور ائمہ ہيں۔فالح يافتہ اور کامياب ہيں کے متعلق دريافت کيا تو فرمايا: يہاں نور 
قرٓان مجيد ٓاخری ٓاسمانی کتاب ہے کہ جسے هللا تعالٰی نے پيغمبر اکرم (ص) پر نازل فرمايا اور خود اس کی ضمانت لی اور 

ار سبحان کی اس کا بيمہ قرار ديا کہ وه کبھی بھی تحريف يا ناپاک ہاتھوں سے مس نہيں ہوسکتا۔ اس ليے کہ قرٓان پروردگ
حّجت ، ثقل اکبر اور هللا تعالٰی کی مستحکم ريسمان ہے کہ جسے رسول اکرم نے اپنی امت کے درميان چھوڑ اہے۔ اسی 

طرح حضرت حّجت بقية هللا االعظم عجل هللا فرجہ الشريف اور ان کے ٓاباء و اجداد گرامی ثقل اصغر اور دوسری امانت ہيں 
اپنی امت کے درميان چھوڑا ہے اور بہت شديد سخن اور تاکيد کے ساته لوگوں کو وصيت کہ جنہيں پيغمبر اکرم (ص) نے 

  کی ہے کہ ان دونوں امانت سے متمسک رہيں تاکہ ضاللت و گمراہی سے نجات حاصل کريں۔
نہيں جيسا کہ قرٓان مجيد خدا ئے تبارک و تعالٰی کی حفاظت وحراست ميں ہے جسے پاک و پاکيزه افراد کے عالوه دوسرے 

  مس کرسکتے اسی طرح حضرت ولی امر صاحب العصر والزمان اور ان کے ٓاباء و
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٩۴، ص ١(۔ کافی، ج ٢

اجداد طاہرين سب کے سب معصوم اور اصالب شامخہ اور ارحام مطہره سے منتقل ہوئے ہيں اور ان کا مقدس دامن تمام 
  ے۔ٓالودگيوں سے پاک و پاکيزه ہ
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  ١(  اس سلسلہ ميں ہم درج ذيل ٓايات گوش گزار کرتے ہيں۔ هللا تعالٰی کا قول ہے:
اور خدائے عزيز و مہربان پر بھروسہ کيجيے جو ٓاپ کو اس وقت بھی ديکھتا ہے جب ٓاپ قيام کرتے ہيں اور پھر سجده 

قيل : معناه وتَقَلُّبََک فی الُمَوِحديَن ِمن  قولہ تعالیٰ  وفی“۔  ۴١۵گزاروں کے درميان ٓاپ کا اٹھنا بيٹھنا بھی ديکھتا ہے۔ اَص اْلٰب 
ِب النَّبيّيَن نَبِی بع د نبی َحّت ٰی نَبِیِّ اِلی نَبٍِی َحتی اَخرَجَک نَبِيّاً عن ابن عبّاس فی رواية عطاء وعکرمہ َوھَُو الْمَ◌رْوی اَص اْلٰ

ِمن  ٢” ( َعن اِبی َجعْفَ◌ِر َواَبی ) ِه ِمْن نِٰکاٍح َغْير ِسٰفاٍح ِمْن لَُدْن ٓاَدَم عليہ السالم  اَخْرَ◌َجہُ َعبْدِ◌ هللاّٰ َعلَيْہِ◌ ٰما السَّ اٰلم قَا اٰل فی
ُصلْب اَبی مذکوره ٓايت کے باره ميں حضرات صادقين ( عليہما السالم) نے فرمايا: ٓاپ کا نور انبياء کی صلبوں ميں حضرت 

ت اور سجده گزاروں ميں سے تھے منتقل ہوتا رہا يکے بعد سے حضرت خاتم (ص) تک جو سب کے سب خداپرس -ٓادم 
ديگرے يہاں تک کہ ٓاپ کے پدر گرامی کی صلب سے وه نور صحيح نکاح کے ذريعہ نکاال کہ جن سے انبياء اوصياء اور 

  ٣(  یاولياء پيدا ہوں گے۔ ) قولہ تعال
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢١٩۔  ٢١٧(۔ سورئہ شعراء، ٓايت ١
  ۔ (٣، ص  ١۵(۔ بحار االنوار، ج ٢
  ۔ (  ٣٣(۔ سورئہ احزاب، ٓايت ٣

بس هللا کا اراده يہ ہے اے اہل بيت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکيزه رکھے جو پاک و پاکيزه 
  رکھنے کا حق ہے۔

س کا تکوينی (تخليقی) اراده يہ ہے کہ ٓاپ کے کلمہ حصر ہے يعنی هللا تعالٰی کا اراده اس کے عالوه کچه نہيں ہے ا” انما”
خاندان نبوت سے نفس کی ناپاکی کو ختم کرے اور ٓاپ کو ايسا پاک و پاکيزه رکھے جو پاک و پاکيزه رکھنے کا حق ہے۔ ٓائہ 

مبارکہ ميں درحقيقت دو قصر (حصر) موجود ہے ايک حصر رجس کو دور کرنے اور تطہير کا ہے اور دوسرا حصر 
  )١دور کرنے کا انحصار اہل بيت کی تطہير ميں پايا جاتا ہے۔ ) رجس کو

ِريُد هللاُ لِيُذْهِ◌َبوفی تفسير فرات : اَخْرَ◌َج اِبْنُ◌ َمرَدَويْہِ◌ َعن اُمَّ َسلََمة ٰاقلَت : نََزلت ٰھِذِه اآلية فی الْبَ◌يِت َسبْعَ◌ةٌ إِنََّما يُ “۔  ۴١۶
جْسَ◌ ٔاَہْلَ◌ الْبَ◌يْتِ◌ َويُطَ  ہَِّرُکم تَطْہِ◌يًرا> َوفی > بَيتی کائيُل َوِعلیٌّ َو ٰافِطَمةُ َوالْحَ◌َسَن َوالْحُ◌َسيْنُ◌ َواَنَا َعل ٰی َعنْکُ◌م الرِّ

 َّ وِج النَّبِیِّ ٰابِب الْبَ◌يْتِ◌ قُلْتُ◌ ٰای َرُسوَل هللاِّٰ َجبْرَ◌ئيُل َومی ) ٔالَسْتُ◌ ِمن اَھْلِ◌ الْبَ◌يْتِ◌ ؟ ٰاقَل اِنََّک َعليہ َخيْرٍ◌ اِن
 َک ِمن اَز ْاٰ

  ٢” ( (ص) 
صاحب تفسير فرات نے ابن مرويہ سے انہوں نے ام سلمہ سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ٓايت (تطہير) ميرے گھر 

ميننازل ہوئی اور اس وقت ميرے گھر ميں سات افراد تشريف فرما تھے، جبرئيل ، ميکائيل، علی، فاطمہ، حسن و حسين اور 
نے رسول خدا (ص) سے عرض کيا: ميں بھی اہل بيت ميں شامل ہوں؟ فرمايا: تم کار ميں گھر کے دروازه پر تھی تو ميں 

  خير پر ہو اور ميری ازواج ميں سے ہو۔
ی اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم والطبرانی ابن مردويہ َعْن اُمِّ َسلَمةَ َزْوِج النَّبی (ص) اِنَّ َرُسوَل هللاِّٰ َصلَّ “ ۔  ۴١٧
  يْہِ◌ َوٓالِِہ َوَسلََّم ٰا کَن بِبَيِت ٰھا َعل یٰ هللاُّٰ َعلَ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٢٨، ص  ١۶(۔ الميزان، ج ١
  ۔ (  ٣٣۶(۔ تفسير فرات، ص ٢

 َعلَيْہِ◌ َزوْجَ◌ِک َوابنَيْکِ◌ َم ٰانَمٍة لَہُ َعلَيِہ ِک ٰساُء َخيْبَ◌رٍی َف ٰجائَت ٰافِطَمةُ ُسرْمَ◌ٍة في ٰھا حَريْرةَ َف ٰا قَل َرُسوُل هللاِّٰ َصلّی هللاُّٰ 
فَاََخَذ النَّبیُّ َصّل   َعلَيْہِ◌ َوٓالِِہ وسلَّمَحَسناً َو ُحَسيْناً فََدعْتُ◌ھُم فَبَيَن ٰما ھُم ئَاْکُ◌لُوَن اِذ نََزلَت َعل ٰی َرُسوِل هللاِّٰ َوٓالِِہ اُدْعی َصلَّی هللاُّٰ 

جْسَ◌  هللاّٰ َعليِہ َوٓالِِہ َوَسلََّم بِفَضْلِ◌هِ  اِزاِرِه فََغشٰاھُّم ا ٰايٰھا ثَُم اَخْرَ◌َج يََدهُ ِمَن الْکِ◌ ٰساِء َؤاو ْاٰ ٔمَ ِب ٰھا اِلَی فاَذْهَ◌ب َعنْهُ◌ُم الرِّ
اٰلِء اَْھُل بَيتی ثاَلٌث َمّرات ھُمَّ ٰھٔوُ تی السَّماِء ثُمَّ ٰقاَل: اَللّٰ   َوطَھِّرْهُ◌م تَطھيراً ٰاقلَھا َوٰخاصَّ

تَيْن◌ِ ٰاقلَت اُمَّ َسلَم   ١” (  ةَ : فَاَدْخَ◌لْتُ◌ َرٔاسِی فِی ستِر فَقُلْتُ◌ ٰای َرُسوَل هللاِّٰ َواَنَا َمَعُکم ؟ َف ٰا قل اِنَِّک اِل ٰی ) َخيٌر َمرَّ
  اور اس کے عالوه بھی دوسری روايات پائی جاتی ہيں کہ ہم نے تبرکاً اور اختصار اً انہيں دو روايت پر اکتفا کيا ہے۔

عالوه حضرات معصومين کی زيارتوں يا زيارت کے بعد کی دعاؤں ميں ان کی طہارت و پاکيزگی کی ۔ ٓايات کے  ۴١٨
طرف اشاره کيا گيا ہے کہ ہم اسے ذکر کر کے اپنی اس کتاب کو زينت بخشتے ہيں حضرت رسول اکرم (ص) کی زيارت 
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َع َصل ٰاوتَِک َو نَواِمی بََر ٰا کتَِک َو َف ٰاوِضَل َخي ْارتَِک اَللٰھُّمَّ اجْعَ◌ل َج ٰاومِ “ کے بعد پڑھی جانے والی دعا ميں ذکر ہوا ہے: 
ِل النَّبييَن بَحْرِ◌ الْفَ◌ضيلَِة َوالْمَ◌نْزِ◌لَةَ الَجليلَِة الی قولہ َواَوْدَ◌عْتَ◌ه ُغمْسَ◌تَہُ فی ٰاثقاً َوٓاِخرِ  ِھم َمبْعثاً الَّذی می الی قومہ اَوَّ

اِہَرِة َو نَقَلْتَ◌هُ  صاْلَب ال ْطٰ اِم الْمُ◌طَھَّرةَ لُطْفاً ِمنْکَ◌ لَہ َوتََحنَنا ِمنْکَ◌ َعلَيْہِ◌ اِذ َوکَّلْتَ◌ لَِصوْنِ◌ِه َوَح االِٔ ا اِلَی االَر ْحٰ ِمن ْھٰ
 ً   ٰارَستِِہ َوَحِفِظِہ َوِح ٰايِطتِِہ ِمن قُدْرَ◌ِتَک َعيْنا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣١٧ص  ، ١۶۔ تفسير الميزان، ج  ١٩٨، ص ۵(۔ الدر المنثور، ج ١

حْيَ◌يَت بِِہ َميْتَ◌ ) ٰعاِصَمٍة َحَجبْتَ◌ ِب ٰھا َعنْہُ◌ َمدانَس الْعَ◌ھْر َوَم ٰا عئَِب السَّ ٰا فِح َحّت ٰی َرفَعْتَ◌ بِِہ َن ٰاوظَر الْعِ◌ ٰابِد َواَ 
ٓتِر َواَلْبَ◌ستَّ َحَرَمَک بِہِ  ور  الْبِ◌ اٰلِد بِاَن َکَشفْتَ◌ َعن نُوِر ِو اٰلَدتِِہ ظَلََم األس ْاٰ   ١” ( ُحلََل األَن ْاٰ

زائريِن کرام حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے مرقد منور کی زيارت کے بعد يوں پڑھتے ہيں: خدايا! قرار دے اپنے تمام درود 
کو روز افزوں برکتوں کو اور اپنی بہترين نيکيوں کو اپنے سب سے پہلے نبی اور بعثت کے اعتبار سے سب سے ٓاخری 

يزه صلب ميں وديعت کيا ہے اور ان سے ارحام مطہره کی جانب منتقل کيا ہے اپنے لطف کے ذريعہ نبی جن کو تونے پاک
اور اپنی عنايت کے سبب سے جب تو نے موکل کيا ان کی حفاظت ، بچاؤ ، نگرانی اور نگہبانی کے ليے اپنی قدرت سے 

ی راہوں کو بند کرديا يہاں تک کہ تو نے ان غيبی نگران کو جن کے ذريعہ ان سے تمام برائی اور بدکاری اور خرابيوں ک
کے ذريعے بندوں کی نگاہوں کو بلند کيا اور مردگاِن شہرو ديار کو زنده کرديا تو نے ان کی والدت کے نور سے پردوں کی 

  تاريکی کو ختم کرديا او ر نور کے حلے حرم و ناموس اٰلہی کو پہنا ديے۔
اِم َوانَُّکم َد ٰعائُِم الّديِن وَ “ ۔  ۴١٩ ِب ُکلِّ ُمطَھٍَّر َويَنْقَ◌لُُکم ِمن اَر ْحٰ اَر ْاٰ کُن االرْض لَم تَزالُوا بَِعيْنِ◌ هللاِّٰ يَنْسَ◌َخُکم ِمن اَص اْلٰ

اِھلَيَةُ الْجَ◌ھاَلء َولَم تُشْرِ◌ک فيُکم فَتُِن األَھْواِء ِطبتُم ) َوٰطابَْت منبتُکْم  ائمٔہ بقيع کی  حضرات ٢” ( الْمُ◌طَهَّ ٰارِت لَم تَدنسکم ال ْجٰ
زيارت ميں ہم پڑھتے ہيں: اور ٓاپ دين کے ستون اور زمين کے رکن ہيں ٓاپ لوگوں کو برابر خدا کی عنايت نے پاک و 
پاکيزه صلب و رحم سے دوسری پاک و پاکيزه صلب و رحم تک منتقل کيا ٓاپ کو جہالء کی جاہليت نے گندا نہيں کيا اور 

  شريک نہيں ہوسکتے ٓاپ بھی پاک اور ٓاپ کا منشاء وجود بھی پاک ہے۔ خواہشات نفسانی کے فتنے ٓاپ ميں
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٨۵، ص  ٩٧۔ بحار االنوار، ج  ١۶۔ مزار شہيد، ص  ١٢۶، ص ٣(۔ اقبال االعمال، ج ١
  ۔ ( ١١٩۔ کامل الزيارات، ص  ٧١۴(۔ مصباح المتھجد، ص ٢

” اَشْهَ◌ُد اَنََّک طُھْرٌ◌ ٰطاِھٌر مطھٌر ِمن طُھْرٍ◌ ٰطاِہٌر ُمَطھٍَّر “ٹی زيارت ميں ذکر ہوا ہے: کی چھ-۔ حضرت امير المومنين  ۴٢٠
  ميں گواہی ديتا ہوں کہ ٓاپ پاک و پاکيزه مطہر ہيں اور پاک و پاکيزه اور مطہر نسل سے ہيں۔

اِم اَ “روحی لہ الفداء کی زيارت وارثہ ميں ہم پڑھتے ہيں:  -۔ حضرت سيد الشہداء  ۴٢١ لِب الشامخِة َواألَر ْحٰ شھَُد االَ ص ْاٰ
اِس ٰھا َولْم اَنََّک ُکنْتَ◌ نُوراً فی تُلْبِ◌سْکَ◌ ِمن ُمدْلَ◌ِھمٰاتِّ ثِ  اِھلِيَةُ بِاَن ْجٰ سْکَ◌ ال ْجٰ يہ عبارت ” ٰايِب ٰھا  الْمُ◌طَھَّرة لَم تُنَجِّ

ر ٓاپ کو اس کے پڑھنے کی توفيق عطا فرمائے يعنی: زيارت عيد الفطر، عيد قربان اور زيارت اربعين ميں ہے۔ خدا ہميں او
ميں گواہی ديتا ہوں کہ ٓاپ نور بلند مرتبہ صلبوں اور پاکيزه رحموں ميں رہے جاہليت نے اپنی نجاستوں سے ٓاپ کو نجس 

  نہيں کيا اور جہالت کا لباس ٓاپ نے نہيں پہنا۔
۔ ٰطاِہٍر ”ٔانََّک طُْھٌر ٰطاِھٌر ُمطَھَّر ِمْن طُھٍر ٰھا َوطھََر َحَرُمکَ  اَْشھَدُ “ ۔ اول رجب کی زيارت ميں يہ فقره موجود ہے :  ۴٢٢

 ُمطَّھٍر طَھُرْتَ◌ َو طَھَُر بَِک الْبِ◌ اٰلُد َو طَھَُرت اَرْضٌ◌ اَنْتَ◌ فی ميں گواہی ديتا ہوں کہ ٓاپ پاک و پاکيزه ہيں اور پاک و
پاک ہوگئے اور وه زمين پاک ہوگئی جس ميں ٓاپ تھے اور ٓاپ پاکيزه خاندان سے ہيں ٓاپ پاک ہيں اور ٓاپ کی وجہ سے شہر

  کا حرِم مبارک پاک و پاکيزه ہے۔
۔ نيمٔہ رجب کی زيارت ميں ہم پڑھتے ہيں:اَلسَّ اٰلُم َعلَيْکُ◌م ٰای ٰطاِہريَن ِمَن الَدنس سالم ہو ٓاپ پر اے ميرے موال! جو  ۴٢٣

ت جامعٔہ ائمة المومنين ميں ہم پڑھتے ہيں: ٰعالٌِم بِاَنَّ هللاَّٰ قَد طَھَّرُکم ِمَن الْفَ◌ ۔ زيار ۴٢۴تمام ٓالودگيوں سے پاک و پاکيزه ہيں۔ 
ا َو ٰا م بَطََن َوِمن ُکلِّ َدنيّةَ َوَن ٰجاَسٍة َوَدنيَِّة َوَر ٰجاَسة ميں يقين رکھتا ہوں کہ خدا نے ٓاپ کو پاک رکھا ہے  ٰاوِحَش ٰا م ظَھََر ِمن ْھٰ

  نی خرابيوں سے اور ہر شک و شبہ، نجاست اور رجس سے۔تمام ظاہری اور باط
وراً فََجَعلَُکم بَِعرِشِہ  ۴٢۵نَتَُکم َواِحَدةٌ ٰطابَت َوطَھُرْتَ◌ بَعْضُ◌ ٰھا ِمن بَعْضٍ◌ َخلَقَُکم هللاُّٰ  وَحُکم َونُوَرُکم َوطی اَن ْاٰ ۔ َواَنَّ اَر ْاٰ
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  ُمحْدِ◌قيَن
طينت ايک ہے اور پاکيزگی اور طہارت ميں بعينہ ايک دوسرے کی طرح  اور ٓاپ کی روحيں اور ٓاپ کے نور اور ٓاپ کی

 ہيں خدا نے ٓاپ کو نور کی صورت ميں پيدا کيا پس ٓاپ کو اطراف عرش ميں قرار ديا۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ خدا کی حفاظت ٢٠
لْنَ◌ا الذِّکْرَ◌ َوإِنَّا لَہُ لََحافِظُوَن> (  ٢٠)    “و کذلک الحّجة القائم عليہ السالم” ١۔ القرٓان قال ّهللاٰ تعالٰی فی حقّہ :< إِنَّا نَحْنُ◌ نَزَّ

خداوند متعال نے قرٓان صامت او قرٓان ناطق کو انسانوں کی ہدايت کے ليے بھيجا اور صبح قيامت تک اس کی حفاظت 
  فرمائے گا۔

َل َعلَيْہِ◌ الذِّکْرُ◌ إِنََّک لََمجْنُ◌وٌن # لَو َما تَٔاْتِ◌ينَا إِن ُکنْتَ◌ ِمن  بِالْمَ◌اَلئَِکةِ  هللا تعالٰی نے فرمايا: < َوقَالُوا يَأاَيُّہَا الَِّذی نُزِّ
لْنَ◌ا  ُل الْمَ◌اَلئَِکةَ إِالَّ بِالْحَ◌قِّ َوَما َکانُوا إًِذا ُمنْظَ◌ِريَن # إِنَّا نَحْنُ◌ نَزَّ اِدقِيَن # َما نُنَزِّ   ٢) الذِّکْرَ◌ َوإِنَّا لَہُ لََحافِظُوَن > ( الصَّ

ديوانہ ہے اگر تو اپنے دعوٰی ميں سچا ہے کفار نے (مذاق کی رو سے) کہا کہ اے وه شخص جس پر قرٓان نازل ہوا ہے تو 
تو فرشتوں کو (اپنی رسالت کی گواہی کے ليے) کيوں سامنے نہيں التا ہے حاالنکہ ہم فرشتوں کو حق کے فيصلہ کے ساته 

ہی بھيجا کرتے ہيں (اگر ہم ان کی مرضی کے مطابق بھيجتے) اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہيں دی جاتی ہے ہم نے 
س قرٓان کو نازل کيا ہے اور ہم ہی اس کی (ہم قسم کی کمی و زيادتی اور تغيير و تحريف سے) حفاظت کرنے والے ہيں۔ہی ا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٩(۔ سورئہ حجر، ٓايت ١
  ۔ ( ٩۔ ۶(۔ سورئہ حجر، ٓايت ٢

ہے کہ اس کو نازل کرنے والی ذات خدائے ٓايت کا سياق، تنزيِل ذکرجو قرٓان ہے اس کے انحصار کی نشان دہی کر رہا 
  تبارک و تعالٰی ہے

الفاظ  اور اسی طرح اس کی تغيير و تحريف وغيره سے حفاظت بھی وہی کرتا ہے هللا تعالٰی کا يہ قول اس بات پر شاہد ہے
  ارے ذمہ ہے۔ميں اتنی تمام تاکيد کے ساته کہ ہم ہی نے اس کو نازل کيا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم

کيوں کہ کفار بالخصوص کفار قريش جو زمانۂ  نزول قرٓان کے ہم عصر تھے کہتے تھے: بے شک تم مجنون ہو اور کچه 
  تم پر نازل ہوا ہے وه جنوں کی طرف سے ہے لٰہذا وه قابل اعتماد و اعتبار نہيں ہے۔

نب سے نہيں الئے ہو تاکہ يہ لوگ تم کو عاجز بناديں اور انٓائہ کريمہ در واقع يہ بيان کر رہی ہے کہ تم اس قرٓان کو اپنی جا
کے غضب اور دشمنی کو ختم کرديں، يہ قرٓان پروردگار متعال کی طرف سے نازل ہوا ہے اور خود کو اس کی حفاظت کے

ی طرف سے ليے تکلف اور تکليف ميں نہ ڈالو، اور وه مالئکہ اور فرشتوں کے پاس سے بھی نازل نہيں ہوا ہے تاکہ ان ک
نازل ہونے اور ان کی تصديق کے محتاج رہو، بلکہ خود ہم نے تدريجی طور پر اس کو نازل کيا ہے اور ہم خود ہی اس کی 
حفاظت ميں مکمل عنايت رکھتے ہيں۔ کيوں کہ ذکر ہے زنده ذکر ہے اور ہميشہ ضائع ہونے سے مصون و محفوظ ہے يا يہ 

کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے، اور اسی طرح کمی و زيادتی سے محفوظ ہے کہ مکمل طور پر فراموش ہوجائے اور اس 
کہ اس کو ذکر ہونے سے ختم کردے يا اس کی شکل ميں تغيير و تحريف واقع ہوجائے اس حيثيت سے کہ خدا کے ذکر 

طالق اور اسی ہونے کی صفت اور اس کے حقائق و معارف کے بيان کرنے ميں تغيير و تحريف واقع ہوجائے۔ ذکر کا ا
طرح حفظ کا بھی اطالق اس بات پر داللت کرتا ہے کہ قرٓان خدائے بزرگ و برتر کی حفاظت کی وجہ سے ہر قسم کی کمی 

و زيادتی اور الفاظ ميں تبديلی يا نحوی ترتيب ميں محفوظ ہے کہ وه ذکريت (ذکر ہونے) کی صفت سے خارج ہو کر باطل 
  ہوجائے ايسا ممکن نہيں ہے۔
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بے شک جن لوگوں نے قرٓان کے ٓانے کے بعد اس کا انکار کرديا ان کا انجام برا ہے اور يہ ايک  ١(  عالٰی نے فرمايا:هللا ت
عالی مرتبہ کتاب ہے جس کے قريب سامنے يا پيچھے کسی طرف سے باطل ٓا بھی نہيں سکتا ہے کہ يہ خدائے حکيم و حميد

ميں ذکر سے مراد قرٓان ہے اور بعد واال جملہ (لّما جاء ھم) اس بات کی  ولکی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ هللا تعالی کے اس ق
طرف اشاره کرتا ہے کہ کفر اختيار کرنے والے عرب کے مشرکين خواه قريش سے ہوں يا غير قريش سے وه سب ہی قرٓان 

مثل و بے نظير ہے، يا يہ ميں ضمير سے مراد بھی ذکر ہے جو قرٓان ہے يعنی قرٓان بے کے ہم عصر تھے۔ هللا کے اس قول
کہ بلند قوت و طاقت کا حامل ہے جو اس کے مغلوب ہونے سے مانع ہے کوئی بھی شے اس پر غلبہ پيدا کرنے کی طاقت 

دوسرے معنی کی تائيد کرتا ہے۔ باطل سے مراد يہ ہے کہ کسی بھی صورت ميں باطل کا اس  نہيں رکھتی اور بعد واال جملہ
يں ہے اس طرح سے کہ اس کے تمام يا بعض اجزاء کو باطل کردے، اس کے حقيقی معارف کو غير ميں داخل ہونا ممکن نہ

  حقيقی معارف اور احکام و شرائع اور اس کے ملحقات کو اخالق وغيره سے لغو و باطل کردے کہ قابل عمل نہ ره جائے۔
مستقبل ہے جو دونوں پر مشتمل ہے يعنی نازل اس بنا پر جملہ (من بين يديہ وال من خلفہ) سے مراد دونوں زمانہ حال اور 

ہونے کے زمانہ سے لے کر اس کے بعد قيامت تک تمام جہات سے مصون و محفوظ ہے نہ اس کے بيانات ميں تضاد ہے نہ
  اس کی خبروں ميں کذب پايا جاتا ہے نہ ہی اس کے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (  ۴١(۔ سورئہ فصلت، ٓايات ١۔ ،  ۴٢

و شرائع اور احکام ميں کوئی خلل واقع ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی تغيير و تحريف پيدا ہوگی ايسا کيوں نہ ہو جب معارف 
وه ايک حکيم کی طرف سے کہ جس کے تمام افعال مستقل و محکم اور استوار ہيں نازل ہوئی ہو اور وه اپنے تمام افعال ميں 

  ١(  :محبوب و پسنديده ہے۔ هللا تعالٰی کا قول ہے
)اے محمد!) ٓاپ کہہ ديجيے کہ اگر انسان اورجنات سب اس بات پر متفق ہوجائيں کہ اس قرٓان کا مثل لے ٓائيں تو بھی نہيں 

  السکتے چاہے سب ايک دوسرے کے مددگار اور پشت پناه ہی کيوں نہ ہو جائيں۔
  ) ٢ِمن ِعنْدِ◌ َغيْرِ◌ هللاِ لََوَجُدوا فِيِہ اخْتِ◌الفًا َکثِيًرا )هللا تعالٰی نے فرمايا: ٔاَفاَلَيَتََدبَُّروَن الْقُ◌رْآَن َولَو َکاَن 

خداوند متعال فرماتا ہے: کيا يہ لوگ (منافقين دقت اور تحقيق نہيں کرتے) قرٓان ميں غور وفکر نہيں کرتے ہيں کہ اگر غير 
  خدا کی طرف سے (مخلوق کا کالم ہوتا) تو اس ميں بڑا اختالف ہوتا۔

خداوند متعال گزشتہ ٓايات ميں فرماتا ہے: کيا تمہارے پاس لشکروں کی خبر ٓائی ہے جو  ٣(  لٰی کا يہ قول :،( هللا تعا) ۴)
پيغمبروں کو ٓازار و اذيت ديتے تھے (يعنی فرعون اور اس کا گروه) فرعون اور قوم ثمود کی خبر، مگر کفار تو صرف 

يرے ہوئے ہے۔يقينا يہ بزرگ و برتر قرٓان ہے جو لوح محفوظ جھٹالنے ميں پڑے ہوئے ہيں اور هللا ان کو پيچھے سے گھ
  ميں محفوظ کيا گيا ہے۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨٨(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١
  ۔ ( ٨٢(۔ سورئہ نساء، آيت ٢
  ۔ ( ١٧(۔ سورئہ بروج، ٓايت ٣
   ٢٢) فِی لَوْحٍ◌ َمحْفُ◌وٍظ (  ٢١رْآٌن َمِجيٌد ( ) بَل ہَُو قُ  ٢٠َوهللاُ ِمن َوَرائِِہم ُمِحيطٌ (  ۔ قولہ تعالیٰ (۴( 

تمام افراد بشر جب اس وسيع و عريض روشن دنيا ميں قدم رکھتے ہيں تو کسی بھی قسم کا علم اور معرفت نہيں رکھتے اور 
  ١(  جاہل محض اور فقط نادان تھے جس کی يہ ٓائہ کريمہ صراحت کر رہی ہے

  
ے قطع نظر خداوند متعال کی نعمات صرف خود انسان کے وجود ميں بہت زياده اور بے شمار ٓائہ کريمہ ميں تمام نعمتوں س

ہيں ان ميں سے تين چيزوں کی ياد دہانی کی گئی (کہ وه کان، ٓانکه اور دل ) ہے کيوں کہ انسان کی انسانيت سننے والے کان 
سننے واال ہو واقعيات کا مشاہده کرنے واال ہے اور اور چشم حقيقت رکھنے کے ساته جو دل کی باتوں سے ٓاگاه ہو حقائق کو

دل و جان سے ان چيزوں کو درک کرنے واال ہو۔ تاکہ انسان کامل ہوجائے۔ اور ذيل کے جملہ ميں (لعلکم تشکرون) : اس 
رنا ليے ہے کہ نعمات اٰلہی ميں سے ہر نعمت کی شکر گزاری يہ ہے کہ اس نعمت کو اپنے مقام پر مصرف اور استفاده ک

  چاہيے۔
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  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
اور جن لوگوں نے ظالموں سے عليحدگی اختيار کی ان کی عبادت کريں اور خدا کی طرف متوجہ ہوگئے ان کے ليے ہماری
طرف سے بشارت ہے لٰہذا پيغمبر ٓاپ ميرے بندوں کو بشارت دے ديجيے جو باتوں کو سنتے ہيں اورجو بات اچھی ہوتی اس

  کرتے ہيں يہی وه لوگ ہيں جنہيں خدا نے کا اتباع
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٧٨(۔ سورئہ نحل، ٓايت ١
  ۔ (  ١٨۔  ١٧(۔ سورئہ زمر، ٓايت ٢

ہدايت دی ہے اور وه لوگ ہيں جو صاحبان عقل ہےں۔ اور ايک طرف انسان کی ہدايت و رہنمائی کے ليے انبياء کو بھيجا 
پر نازل کيا تاکہ انسان کو خدا شناسی اوريگانہ پرستی کی طرف لے جائيں۔ پيغمبروں ميں سے ہر اور ٓاسمانی کتابوں کو ان 

ايک پيغمبر نے اپنے زمانے کی بہ نسبت ان لوگوں کی تعليم و تربيت کے ليے دستورات اور الئحٔہ عمل معين فرمايا اور 
متوں کو معرفت اٰلہی اور اس کی عبادت کی دعوت دی اور انہوں نے بھی فرمان اٰلہی کے مطابق اپنا وظيفہ انجام ديا اپنی ا

جس شخص نے خدا کی ان تين عظيم نعمت سے استفاده کيا وه سننے واال کان چشم بينا اور ٓاگاه دل کا حامل ہے نيز اگر اس 
فائز ہوا ہے اور  نے پيغمبروں اور اپنے ائمٔہ کے فرمودات کو قبول کيا ان کی پيروی کی تو وه دنيا و ٓاخرت کی سعادت پر

جن لوگوں نے ہوٰی و ہوس اور کفر و عناد و لجاجت کا راستہ اختيار کيا تو وه لوگ ذلت و بدبختی کے گرداب ميں چلے 
گئے ہيں۔ جب مشيت و ارادٔه خداوندی اس بات سے متعلق ہوا کہ مومنين پر احسان اور فضل و کرم کرے تو پيغمبر ٓاخر 

حمد بن عبد هللا (ص) کو کہ جن کی مکتب وحی و توحيد ميں چاليس سال تربيت کی تھی خود الزمان حضرت خاتم االنبياء م
) مبعوث فرمايا اور تعليم و تربيت کے خاص ١ٓانحضرت (ص) کے قول کے مطابق ( اّدبنی ربّی اربعين سنتہ ثم بعثنی) ( 

  ) اس٢(  الئحٔہ عمل اور تزکئہ نفوس کے لےے کہ ٓائہ کريمہ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔”پروردگار نے ميری چاليس سال تربيت کی پھر مجھے مبعوث ( فرمايا“(۔ پيغمبر (ص) نے فرمايا: ١
  ۔ (  ١۶۴(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٢

يقينا خدا نے صاحبان ايمان پر احسان کيا ہے کہ ان کے درميان انہيں ميں سے ايک رسول بھيجا ہے جو ان پر ٓايات الہيہ کی 
ت کرتا ہے انہيں کفر و شرک کی ٓالودگيوں سے پاکيزه بناتا ہے اورکتاب و حکمت (دين اور احکام و معارف) کی تعليم تالو

  ديتا ہے اگرچہ يہ لوگ پہلے سے بڑی کھلی گمراہی ميں مبتال تھے۔
کون سی ايسی  ۔ پيغمبر اکرم (ص) نے اس گراں قدر ہدف تک پہنچنے کی راه ميں ۴٢۶بات پر مشتمل ہے مقرر فرمايا: 

زحمتيں، بالئيں اور مصيبتيں ہيں جسے تحمل نہ کيا ہو اور کون سے ايسے مظالم و اذيتيں ہيں جو اپنی امت سے نہ ديکھا ہو 
(کسی نبی کو ايسی اذيت نہيں دی گئی جو مجھے اذيتيں دی گئيں)۔ کيوں کہ ذمہ داريوں کا بہت زياده بار “” اور فرمايا: 

ا اور بہ حکم اٰلہی (فاستقم کما امرت) (صبر و استقامت سے کام لو جيسا کہ تمہيں حکم ديا گيا ہے) سنگين ان کے دوش پر تھ
  نہايت صبر و تحمل اور استقامت سے کام ليا رسالت کے بار سنگين اور امانت اٰلہی کو اپنے ہدف تک پہنچايا۔

ا وصی و خليفہ و جانشين معين کرنے اور اس کی اور اپنی مبارک زندگی کے ٓاخری حصہ ميں اپنی عمده ترين ذمہ داری اپن
ٓاسمانی کتاب قرٓان مجيد کی حفاظت ميں انجام دی جو ٓاپ کے ليے آپ کی زندگی کے ٓاخری ايّام ميں اس دعوت اٰلہی کو 
ليے لبيک کہنے سے پہلے جو جبرئيل کے ذريعہ ابالغ ہوئی تھی جب ٓاخری مرتبہ بعنوان حجة الوادع زيارت خانٔہ خدا کے 

) (اے پيغمبر ! ٓاپ اس حکم کو پہنچاديں جو ٓاپ کے ١(  تشريف لے گئے اور واپسی کے موقع پر عظيم پروردگار کے حکم
پروردگار کی طرف سے نازل کيا گيا ہے اور اگر ٓاپ نے يہ نہ کيا تو گويا اس کے پيغام کو نہيں پہنچايا) سے جحفہ کے 

ہے جہاں تمام لوگوں اور مختلف ممالک کے راستے جدا ہوتے ہيں۔ وہاں تمام  ايک مقام پر جو غدير خم کے نام سے مشہور
حّجاج اور لوگوں کو جمع کيا اور لوگوں کے مجمع کثير ميں جس کو اّسی ہزار سے لے کر دو الکه تک مورخين نے تحرير 

ت کے ساته جس طرح غدير کی خالفت و امامت کو اس کے تمام تشخصا -کيا ہے حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب 
  خم کے مفصل خطبہ ميں مذکور ہے اعالن کيا اور فرمايا :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ (  ۶٧(۔ سورئہ مائده، ٓايت ١

  “اخْذُ◌ل َمن َخَذلَہُ َمن ُکنْتُ◌ َمواْلهُ َف ٰھذا َعلٌِی َمواْلهُ اَللٰھُّّم ٰاوِل َمن ٰاواٰلهُ َو ٰعاِد َمن ٰعاداهُ َوانْصُ◌ر َمن نََصَره وَ “ ۔  ۴٢٧
جس جس کا مينموال، اولی بالتصرف اور سرپرست ہوں اس اس کا يہ علی موال ہے اولی بالتصرف اور سرپرست ہے۔ خدايا! 

تو اسے دوست رکه جو اس کو دوست رکھے اور تو اسے دشمن رکه جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کی مدد کر جو اس 
  رما جو اسے ذليل و خوار کرے۔کی مدد کرے تو اسے ذليل و خوار ف

   ۔ پھر قرٓان اور اپنے اہل بيت کو لوگوں کے درميان بطور امانت رکھا اور فرمايا: ۴٢٨
> يقينا ميں تمہارے درميان دو عظيم چيزيں چھوڑ کر جارہا ہوں کتاب خدا (قرٓان مجيد) اور عترت جو ميرے اہل بيت ہيں 

ں ہوں گے يہاں تک کہ حوض (کوثر) کے کنارے ميرے پاس وارد ہوں جس اور يہ دونوں ہرگز ايک دوسرے سے جدا نہي
شخص نے ان دونوں سے وابستگی اور توسل اختيار کيا وه يقينا نجات پاگيا اور جس شخص نے ان دونوں سے دوری اختيار 

  کی وه يقينا ہالک ہوگيا جو شخص ان سے متمسک رہا ہرگز گمراه نہ ہوگا۔
(شيعہ و سنی) نے اپنی معتبر کتابوں ميں جسے صحاح ستہ ، سنن، مسانيد ، تفاسير، تواريخ و اس مبارک حديث کو فريقين 

  سير اور لغت وغيره ميں ہر ايک نے متعدد طرق سے جو ستّر يا اس سے زائد ہيں نقل کيا ہے۔
ہے سب کے سب اس بات پر جيسا کہ کتاب (حديث ثقلين) جو دار التقريب بين المذاہب االسالميہ مطبوعہ قاہره نے منتشر کيا 

متفق ہيں کہ لفظ کتاب و عترت يا اہل بيت يا دونوں ايک ساته اکثر طرق ميں حضرت نبی اکرم (ص) سے متعدد روايات ميں 
تواتر کی حد تک پہنچتے ہيں اسے نقل کيا ہے کہ ان سب کا ذکر کرنا اس مختصر کتاب کے دائره سے خارج ہے قارئين 

ه طبقات االنوار عالمہ مير حامد حسين الہندی اور کتاب الغدير ٓايت هللا عالمہ امينی رحمة هللا عليہم کرام عام کتابوں کے عالو
کی طرف رجوع کريں هللا تعالٰی انہيں اسالم اور صاحب واليت عظمٰی کی خدمت کے صلہ ميں بہترين جزا عطا فرمائے۔ 

مجيد کے ہم پلہ اور حبلين ميں سے ايک حبل ہے پيغمبر اکرم حضرت بقية هللا االعظم کا ہر دل عزيز مقدس وجود جو قرٓان 
يعنی کبھی بھی کسی وقت ايک دوسرے سے جدا “” (ص) نے دونوں کو امت کے درميان بطور امانت چھوڑا اور فرمايا: 

  نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔
ہم نے اسے نازل کيا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہيں اسی جس طرح قرٓان مجيد کے متعلق هللا تعالٰی فرماتا ہے کہ 

طرح امام عصر عجل هللا فرجہ الشريف اسی معيار کی بنا پر پروردگار کی عنايت اور حفظ و امان ميں ہيں تاکہ وه دونوں 
  شانہ بہ شانہ چل کر پيغمبر اکرم (ص) کے پاس حوض کوثر پر وار دہوں۔

وارد ہوا ہے کہ زمين کبھی بھی حّجت خدا سے خالی نہيں رہے گی اور اگر حّجت خدا روئے زمينلٰہذا بہت سی روايات ميں 
  پر نہ ہو تو زمين اپنے ساکنين کونگل لے گی اور سب نيست و نابود ہوجائيں گے۔

ٰضا عليہ ال“۔  ۴٢٩ نِدِه َعِن الْوَ◌ ٰشاء ٰاقَل: َسٔاَْلُت اَبَا اْلَحَسِن الرِّ سالم ھَْل اِنٰھّا ال تَبْق ٰی ااِلَّ اَن يَسْخَ◌طَ هللاُّٰ وفی الکافی بِاِس ْاٰ
ا نَرْوی ) الْعِ◌ ٰابِد؟ ٰاقَل: ال تَبْق ٰی اِذ َوَجلَّ َعلَی تَبْقَ◌ی ااْلَ◌رْضُ◌ بَِغيْر ا ٰا مٍم ؟ ٰاقَل: ال، قُْلُت اِنّٰ   ١”( اً ِل ٰساَخت َعزَّ

ی ہے) سے روايت نقل کی گئی ہے کہ اس کا بيان ہے: ميں کافی ميں صحيح مسند کے ساته وشا (کہ جن کا نام حسن ابن عل
سے دريافت کيا : کيا امام کے بغير زمين باقی رہے گی؟ فرمايا: نہيں ميں نے عرض کيا: ہم  -نے ابو الحسن امام رضا 

  روايت کرتے ہيں کہ بغير امام کے نہ رہے گی مگر جب هللا تعالٰی اپنے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣، حديث  ١٧٩، ص ١کافی، ج (۔ ال١

  بندوں سے ناراض ہو۔ فرمايا: اس وقت يقينا وه اضطراب ميں ٓاجائے گی۔
ِ عليہ ) السالم تَبْقی ااْلَ◌رْضُ◌ بِ “ ۔  ۴٣٠ نِدِه َعن اَبی َحمْزَ◌ة الِث ٰمالی ٰاقَل: قُْلُت البی عْبِد ّهللاٰ غيْرِ◌ اِوفی بصائر الدرجات بِاس ْاٰ

  ١”ْ ( وْبَ◌قِيَِت ااْلَ◌رْضُ◌ بِغيْرِ◌ اِ ٰا مٍم ِل ٰساَختٰا مٍم؟ ٰاقَل: لَ 
صاحب بصائر الدرجات نے اپنے سلسلٔہ سند کے ساته ابو حمزه ثمالی سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام جعفر 

رہے تو تباه و برباد سے عرض کيا: کيا زمين بغير امام کے باقی رہتی ہے؟ فرمايا: زمين اگر بغير امام کے باقی  - صادق 
َعن اَبی ) ٰساََعةً َل ٰساَخُت “۔  ۴٣١ہوجائے گی۔ َجعْفَ◌ٍر عليہ السالم قال لَو اَنَّ ااْلِ◌ ٰا مَم ُرفَع ِمَن ااْلَ◌رْضِ◌ هَ ٰارَسہ َعن اَبی 

  ٢” ( بِاَھْلِ◌ِه َک ٰما يَُموُج الْبَ◌حْرُ◌ بِاَھْلِ◌ِه 
نے فرمايا: اگر ايک ساعت کے ليے بھی امام روئے زمين پر نہ ہو  -قر ابو ہراسہ سے روايت نقل ہوئی ہے کہ امام محمد با
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تو زمين اپنے اہل کے ساته اسی طرح حرکت ميں ٓائے گی جس طرح کشتی والوں کے ليے دريا ميں موج او شديد روانی پيدا 
ِ عليہ َعْن ابی  نِدِه َعن َعبْدِ◌ هللاِّٰ “۔  ۴٣٢ہوتی ہے۔ َعْبِد ّهللاٰ اِن ال ْاٰ عِمری السالم ٰقاَل: ٰمازٔالَِت ااْلَْرُض وفی الکافی بِاِس ْاٰ  بِن ُسلَي ْمٰ

( ِ ُف اْلَحالَل َوالَحٰراَم َويُْدُعو الٰنّاَس اِلٰی َسبيل ٰهللاّ ِ فيٰھا الُحَجةُ يَُعرِّ ّ ٰ   ) ”٣ااِلَّ َو
سے روايت کی  - نے امام جعفر صادق  کلينی نے کافی ميں اپنے سلسلٔہ اسناد کے ساته عبد هللا ابن سليمان عامری سے انہوں

  ہے کہ حضرت نے فرمايا: جب تک دنيا باقی ہے زمين ميں کوئی نہ کوئی حّجت
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٢، حديث  ۴٨٩(۔ بصائر الدرجات، ص ١
  ۔ ( ١٣، حديث  ١٧٩، ص ١(۔ الکافی، ج ٢
  ۔ ( ٣، حديث  ١٧٨، ص ١(۔ الکافی، ج ٣

ه لوگوں کو حالل و حرام کی معرفت کراتا ہے اور ان کو خدا کے راستے (جو راِه ہدايت ہے) کی خدا ضرور رہتا ہے و
  طرف بالتا ہے۔

ِ عليہ السالم اْلُعال ٰقاَل: قُْلُت اِلٔ بی  نِدِه َعِن الْحُ◌َسيْنِ◌ بْنِ◌ اَبی ) تُکوُن ااْلَْرُض لَْيَس فيٰھا اِٰماٌم ؟ قالَ “۔  ۴٣٣َعْبِد ٰهللاّ : الوفيہ بِاِس ْاٰ
  ١” ( قُْلُت : يَُکوُن اِ ٰا م ٰا مِن ؟ قاَل: ال ااِٰلّ ٰواِحُدھُٰما ٰصاِمٌت 

کی  -نيز اسی کتاب ميں اپنی سند کے ساته حسين ابن العالء سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام جعفر صادق 
ہو؟ فرمايا: نہيں، ميں نے عرض کيا: دو امام بھی  خدمت ميں عرض کيا: کيا ايسا ہوسکتا ہے کہ زمين پر کوئی حّجت خدا نہ

  ايک وقت ميں ہوسکتے ہيں؟ فرمايا: نہيں مگر يہ کہ ان ميں سے ايک صامت و ساکت ہو۔
ٍة َواَنَ “ ۔  ۴٣۴) عليہ السالم اِنَّ ااْلَْرُض ال ٢َعلِی بْنِ◌ ٰارِشٍد ٰاقَل: ٰاقَل اَبُو الْحَ◌َسِن (  ا َوهللاِّٰ ٰلذَک وفيہ َعن اَبی ) تَخلْوِمن ُحجَّ

  ٣”( الْحُ◌َجةُ 
نے فرمايا: يقينا خدا نے کبھی بھی زمين کو اپنی  -نيز اسی کتاب ميں ابو راشد سے نقل کيا ہے کہ حضرت امام علی نقی 

  حّجت سے خالی نہيں چھوڑا اور خدا کی قسم! ہم حّجِت خدا ہيں۔
وفيہ باسناده َعْن اَبی ) ااْلَ◌رْضَ◌ بَِغيِر ٰعالٍِم َولَو ال ٰلِذَک لم “ ۔  ۴٣۵لَم يََدِع بَصی ر عن اََحِدھٰما عليہ السالم ٰقاَل : ٰاقَل اِنَّ هللاَّٰ 

  ۴” ( يُعْرِف الحقَّ ِمن الباِطل 
  کليني نے کافی ميں اپنے سلسلٔہ اسناد کے ساته ابو بصير سے امام محمد باقر يا امام جعفر صادق عليہما السالم

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٣، حديث  ١٧٨، ص ١(۔ الکافی، ج ١
  ) ہيں۔ (-(۔ ان سے مراد تيسرے ابو الحسن (يعنی امام علی نقی ٢
  ۔ (٩، حديث  ١٧٨(۔ الکافی، ص ٣
  ۔ (  ١٧٨، ص ١۔ الکافی، ج (۴

ہوتا تو سے نقل کيا ہے کہ حضرت نے فرمايا: يقينا خدائے عزوجل نے بغير عالم کے زمين کو نہيں چھوڑا اور اگر ايسا نہ 
  حق باطل سے جدا نہ ہوتا۔

ّ “۔  ۴٣۶ ٰ وفی بصائر الدرجات باسناده عن عبد ّهللاٰ بن سليمان العامری عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال ما رٔايت االرض اال و
لقٰيمة فاذ رفعت الحجة الحجة يعرف الحالل والحرام ويدعوا الی سبيل ٰهللاّ والينقطع الحجة من االرض اال اربعين يوماً قبل يوم ا

١” ( اغلق باب التوبة وال ينفع نفسا ايمانھا لم تکن ٓامنت من قبل ان ترفع الحجة اولئک من خلق ّهللاٰ وھم الذين عليہم ) تقوم القٰيمة 
ايا:نے فرم - بصائر الدرجات ميں اس حديث کی سند کے ساته عبد هللا ابن سليمان عامری سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق 

ہميشہ زمين کے ليے حّجت خدا ہوا کرتا ہے تاکہ وه حالل و حرام اٰلہی کو بيان فرمائے اور لوگوں کی ہدايت کرے۔ مگر يہ 
کہ قيامت برپا ہونے کے چاليس دن پہلے حّجت خدا موجود نہيں ہوتا اور توبہ کا دروازه بند ہوجاتا ہے اور اس سے پہلے 

  ايمان النا الزم و ضروری ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ ( ۵٠٢(۔ بصائر الدرجات، ص ١
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  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  
  ۔ غيبت ٢١
ةُ الٰقائُِم اْلَمْھِدیُّ ٰصاِحُب الّزٰماِن عليہ السالم ٰغائٌِب َعْن اَْھِل اْلٰعالِمَ  ٢١   ۔اَلُحجَّ

ہمارے درميان نہيں ہے اور غائب نے تحرير کيا وه  -غائب ہيں حقيقی قرٓان کہ جسے حضرت علی  -جس طرح امام زمانہ 
  ہے۔

ه فی  ا ِرَوايِة اَبی کتاب سليم قُدَس ِسرُّ اِر تُُوفَّی َرُسوُل هللاِّٰ َصلَّی هللاُّٰ “۔  ۴٣٧َذْر اْلِغٰفارِی رضوان ّهللاٰ عليہ اِنَّہُ لَٰمّ وفی َن َواألن ْصٰ
اهُ ِب ٰل ِذَک  َجَمَع َعلٌِی عليہ السالم اَلْقُ◌رْآَن َو ٰجاء بِِہ اِلَی الْم◌ُ  ِل َصفْحٍة فَتََح ٰھا َوَعَرَضہُ َعلَيْهِ◌م َک ٰما قَد اَو ْصٰ ٰھاِجری اوَّ

ثََب ُعَمُر َو ٰاقَل ٰای َعلُی َرُسوُل هللاّٰ (ص) فَلَمٰا فَتََحہُ اَبُوبَکُر َخَرَج فی ِه فَٔاَخَذهُ َعلٌِی عليہ السالم َؤانْصَ◌َرَف َف ٰضايُِح الْقوِم فَرَ 
عليہ السالم ٰجآئ ٰان فاَل ٰحاَجة َل ٰان فی ثُمَّ اَحْضَ◌ُروا َزيْدَ◌بْنَ◌ ٰاثبٍِت َو ٰا کَن ٰاقرياً لِلْقُ◌رْآِن َف ٰا قَل لَہ ُعَمُر اِنَّ َعِليّاً  اُرْدُ◌دْه◌ُ 

اِر َوقَد َرٔاَی ٰان اَن تُٔالِّ  َف الْقُ◌رْآَن َونُسْقِ◌طَ ِمنْہُ◌ ٰا م ٰا کَن بِالْقُ◌رٓاِن وفيِہ ِه فََضِجةٌ وھَتْکٌ◌ َف ٰضايُِح الْمُ◌ ٰھاِجريَن َواألَن ْصٰ
اِر فَٔاَ ٰجابَہُ َزيْدٌ◌ اِ ٰل ی ٰلِذَک ثُمَّ ٰاقَل فَاِن اَنَا فَرغْتُ◌ ِمَن الْقُ◌رٓاِن َعل ٰی ٰا م َسٔاَلتْ  ُ◌م َو لِلْمُ◌ ٰھاِجری لَةُ ٰاقَل اَلَّفَہُ فی َن َواألن ْصٰ

َمر فََما الْحی ظَھًَر َعلیٌّ عليہ السالم اَْلقُرٓاَن الّذی قَتْلِ◌ِه َعل ٰی لَةَ ُدوَن اَن نَقْتَ◌لُہ َو نَستَريَح ُمنْہُ◌ ٔاَلَيْسَ◌ قَد بَطََل ٰا م َعِملتُم ٰاقَل عُ 
ُعَمُر َسئََل َعليّاً عليہ  اسْتخلَفَ نَدبََّر فی لَِة فَقاَل ُعَمُر ٰا م حی اَنْتُ◌م اَعلَُم بِالْحی يَد ٰخالِِد بْنِ◌ الْوَ◌ليد فَلَم يَقْدِ◌ر َعل ٰی ٰلِذَک فَلَمٰا 

الَّذی الْقُ◌رٓاَن  السالم اَن يَدْفَ◌ع اِلَيْهِ◌ُم ُکنْتَ◌ ِجئُت بِِہ اِل ٰی اَبی ما بَيْنَ◌ھُم َف ٰا قَل ٰای اَبَا الَحَسُن اِن ِجئْتَ◌ بِالْقُ◌رٓانِ 
فُوهُ فی بَکْر َحت ٰی تَجْتَ◌ِمَع َعلَيْہِ◌ َف ٰا قَل َعلٌِی عليہ السالم ھَي  اَت لَيْسَ◌ اِل ٰی ٰلِذک سبيل اِنَّ ٰما ِجئْتُ◌ بِِہ اِ ٰل ی َن اَوفَتَُحرِّ ْھٰ

افِلی اَبی َف ٰا قَل ُعَمُر فََھل تَقُولوا ٰا م ِجئْتَ◌ ٰان بِِہ بَکْر لِتَقُوَم الْحُ◌جةُ َعلَيْکُ◌م َوال تَقُولُوا يَوْمَ◌ الْقِ◌ ٰيمِة اِنٰا ُکنٰا َعن ٰه ٰا ذ غٰ 
اِرِه ال يَم ظ ْھٰ يْہِ◌ فَتُجِری ّسہُ ااِلَّ اْلُمطَّھَُروَن َوااْلْٔوصٰيآُء ِمْن ُوْلدی ِعنْدی اِنَّ اْلقُرٓاَن الَّذی ) نُظْهِ◌ُرهُ َويَحْمَ◌ِل النٰاسَّ َعلَ َوقْتٌ◌ اِلِ

نَةُ َعلَيْہِ◌    َمْعلُوٌم ٰقاَل نََعْم اِٰذا ٰقاَم اْلٰقاِئُم ِمْن ُوْلدی ١” ( السَّ
ذر غفاری سے روايت ميں ناقل ہيں کہ جب رسول خدا (ص) کی رحلت ہوئی تو حضرت سليم ابن قيس ہاللی عليہ الرحمہ ابو

نے قرٓان جمع کيا اور مہاجرين و انصار کے پاس الئے انہيں دکھايا کيوں کہ رسول خدا (ص) نے اسی طرح وضاحت -علی 
ر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوکر فرمائی تھی۔ جب ابوبکر نے اسے کھوال تو اس ميں قوم کی رسوائياں برٓامد ہوئيں تو عم

اسے اٹھا کر واپس لے  -کہا: اے علی ! اس قرٓان کو واپس لے جائيے ہميں اس کی ضرورت نہيں ہے لٰہذا حضرت علی 
  گئے۔

ہمارے پاس قرٓان لے کر ٓائے کہ  -پھر زيد ابن ثابت جو قاری قرٓان تھے انہيں حاضر کيا عمر نے کہا: يقينا حضرت علی 
ن و انصار کی رسوائياں موجود تھيں، ہماری رائے اورتدبير يہ ہوئی کہ ہم خود قرٓان تاليف کريں اور اس جس ميں مہاجري

ميں جو مہاجرين و انصار کی ہتک حرمت اور رسوائياں ہوئی تھيں اسے حذف کرديں، چنانچہ زيد ابن ثابت نے مثبت جواب 
نے جمع کيا تھا  -مع کرکے فارغ ہوجاؤں اور جو قرٓان علی ديتے ہوئے کہا: اب اگر ميں تمہاری رائے کے مطابق قرٓان ج

  اسے ظاہر کرديں
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۴٧(۔ کتاب سليم ابن قيس ہاللی، ص ١

تو کيا تمہاری تمام دسيسہ کارياں اور کارستانياں خراب نہيں ہوجائيں گی؟ عمر نے کہا: تو پھر چارئہ کار کيا ہے ؟ کہا: تم 
تدبير کے بارے ميں بہتر جانتے ہو؟ پھر عمر نے کہا: اس کے عالوه کوئی چارٔه کار نہيں کہ انہيں قتل کرديں اور  اس کی

ان کی طرف سے سکون حاصل کريں اس تدبير کے بعد مزيد غور وفکر کرکے يہ مصمم اراده کيا کہ خالد ابن وليد کے 
کہ وه اس جرم ميں ملّوث ہونے سے زياده عاجز تھا کيوں کہ اس کا  بدست انہيں قتل کرايا جائے مگر کامياب نہيں ہوا کيوں
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سے درخواست کی کہ انہيں وہی قرٓان عطا کريں تاکہ  -واقعہ مشہور ہے۔ جب عمر خالفت پر متمکن ہوئے تو حضرت علی 
بلکہ اسے حذف  وه اپنے درميان مہاجرين و انصار کے متعلق جو مطالب مذکوره ہيں اس ميں تحريف و تبديل سے کام ليں

کرديں۔لٰہذا کہا کہ: اے ابو الحسن! ٓاپ وه قرٓان ہمارے ليے لے کر ٓائيں جو ابوبکر کے پاس لے گئے تھے تاکہ ہم لوگ اس پر
نے فرمايا: ھيھات! ايسا امر ممکن نہيں ہے اس کا کوئی راستہ نہيں ہے در حقيقت ابوبکر کے  -عمل کريں تو حضرت 

اليا تھا کہ کل روز قيامت يہ نہ کہيں کہ ہم تو اس سے غافل تھے يا يہ نہ کہيں کہ ہمارے سامنےسامنے اتمام حّجت کے ليے 
پيش نہيں کيا تھا تاکہ ہم اس پر عمل کرتے يقينا وه قرٓان جو ميرے پاس موجود ہے سوائے پاک و پاکيزه افراد اور ميری 

ا اس کے اظہار کے ليے وقت معلوم ہے؟فرمايا: ہاں جساوالد ميں سے جو اوصياء ہيں مس نہيں کرسکتے، عمر نے کہا: کي
وقت ميری اوالد ميں سے قائم قيام کرے گا تو وه اس (قرٓان) کو ظاہر کرے گا اور لوگوں کو اس کی طرف برانگيختہ کرے 

مع کرنے کے قرٓان مجيد ج -گا اور پھر سنت پيغمبر (ص) کو جاری کرے گا۔ انشاء هللا تعالی۔ حضرت علی ابن ابی طالب 
کے بارے ميں بہت سی روايت پائی جاتی ہيں کہ ہم نے احتجاج طبرسی عليہ الرحمہ سے صرف ايک روايت نقل کرنے پر 

  اکتفا کيا ہے۔
ليکن حضرت بقية هللا االعظم کی اہل عالم سے غيبت کے بارے ميں حضرت کی تاريخ زندگی ميں والدت سے لے کر ظہور 

سے ہر قاری محترم کے ليے واضح و روشن ہوجائے گا کہ ٓاپ اکثر حاالت ميں اہل تک کے حاالت کی طرف رجوع کرنے 
  عالم سے مخفی و پوشيده رہے ہيں۔

اس حقيقی منجی اور مصلح کی والدت کی کيفيت کے بارے ميں بہت سی روايات مختلف عبارتوں کے ساته مفصل کتابوں 
يں پائی جاتی، ہم صرف ان کے مخفی ہونے اور اس عظيم ميں ذکر ہوئی ہے کہ اس مختصر کتاب ميں اس کی گنجائش نہ

  ہستی کی غيبت يہاں تک کہ ان کی والدت کی ابتدا سے اشاره کر رہے ہيں۔
عالمہ جليل القدر شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدين ميں اور عالی سند کے ساته کہ ان ميں سے ايک سند 

رة ابن موسی ابن جعفر نے حکيمہ خاتون حضرت امام محمد تقی کی بيٹی سے اور ميں موسی ابن محمد ابن قاسم ابن حم
دوسری سند ميں محمد ابن عبدا  الطھوی سے نقل کيا ہے کہ ان ميں سے ہم صرف موسی والی حديث کا انتخاب کرکے ٓاپ 

  قارئين کرام کی خدمت ميں پيش کريں گے۔
نِدِه َعن “۔  ۴٣٨ ِد بْنِ◌ ال ْاٰ قِسِم بْنِ◌ َحمْزَ◌ِة ِبْ◌ن ُموَسی ٰطاِلٍب عليہ السالم، ٰقالَْت: وفی کمال الّدين بِاِس ْاٰ ُموس ٰی بْنِ◌ ُمَحمَّ

ِد بْنِ◌ َعلّی بْنِ◌ اَبی َعلٍی عليہما السالم َف ٰا قَل:ٰيا حک يمة اِْجَعلی اِْفٰطاَرک ( بََعَث اِلَی اَبُو ُمَحمِد الَحَسن بْنِ◌ بْنِ◌ َجعفَِر بْنِ◌ ُمَحمَّ
تُ  ٰھِذِه ) بِن فَاِنَّ هللاّٰ تَباَرَک َوَت الّلْيلَِة ِعنْدَ◌ ٰان فَاِنَّ ٰھا لَيْلَ◌ةُ النِّصِف ِمن اَرْضِ◌ِه ، ٰاقلَت:ْ فَقُْلُت لَہُ : ٰھِذِه الّلَيْلَ◌ةُ َوھَُو ُحجَّ ہُ فی َشع ْاٰ

ٌر َف ٰا قل : قُل ٰما اَقُوُل لََک ، ٰقالْت : َوَمْن اُّمہُ؟ُ ٰاقل لی ٰا عل ٰی َستَظھُر فی نَرْجِ◌َس قُلْتُ◌ لَہُ َجَعلَنی هللاُّٰ َف ٰا دَک ٰا م ِب ٰھا اَثَ 
ةُ؟ ٰقالَْت:  َکيْفَ◌ ( َوَسيَّدةُ اَھْلی ) ٰيا َسيَّدتی َوٰقالَْت لی فَِجئْتُ◌ فَلَمٰا َسلَّمْتُ◌ َوَجلَُت ٰجاَء ت تَنْزِ◌ُع ُخفّی َو ٰاقلَت:ْ ٰماٰھذا يا َعمَّ

لْتُ◌ اَھْلی اَمْسيْتِ◌ ؟ فَقُلْتُ◌ : بَل اَنْتَ◌ َسيَّدتی الُدّن ٰاي َوال ْاٰ ِخَرِة ٰاقلَت:ْ لَيلَتَِک ٰھِذِه ُغالماً َسيّداً فی فَقُ  فَاَنْکَ◌رْت قَوْلی ، َوَسيَّدةُ 
ا اٰلِخَرِة اَفْطَ◌رْتُ◌ َواََخذْتُ◌  َل ٰھا: ٰايبُنَيَّةَ اِنَّ هللاَّٰ تَعال ٰی َسيَھَُب لََک فی فََخِجلَت َواسْتَ◌حْبَ◌ فَلَمٰا اَن فََرغْتُ◌ ِمن َصالِة الِعشاءِ 

الِة فَفََرغتْ  ُ◌ ِمن َصالتی ٰا کَن فی َمضْجَ◌ع ٰی فََرقَدْتُ◌ فَلَمٰا اَن َو ِھی ٰنائِمةٌ لَْيَس بِٰھا ٰحاِدٌث ثُمَّ َجوْفِ◌ اللَّيْلِ◌ قُمْتُ◌ اِلَی الصَّ
ٰارقَِدةٌ ، ثُمَّ ٰاقَمت فََصلَّت َو ٰانَمت َمةُ : َوَخَرجْتُ◌ اَتَفَقَّد َوالْفَ◌جْرَ◌ فَاِذاً َجلَسْتُ◌ َمعقَّبَةً ثُمَّ اَضْطَ◌ِجعْتُ◌ ثُمَّ انْتبَھْتُ◌ فَِزَعةً َوِھَی 

ٍد عليہ السالم ِمَن الْمَ◌جْلِ◌ِس فَ  ان َوِھَی ٰانئَِمةٌ ٰلقَت َحکی اَبُو ُمَحمَّ ِل َکَذنِب السَّر ْحٰ  ٰا قَل: ال تَعْجَ◌لِي ٰای ٔاَنَا بِالْفَ◌جْرِ◌ ااْلَ◌وَّ
ُکوُک ، فَٰصاَح بی فََدَخلَنی َف ٰھاک االَمْرُ◌ قَد قَُرَب ٰاقلَت :فجلست وقرٔات ٓالم السجدة ويٓس، فبينما انا کذلک اذا انتھت َعمَّةُ الش

فزعة فوثبت اليھا فقلت اسم ّهللاٰ عليک ، ثم قلت لک ، قالت: فٔاخذتنی فترة واخذتھا فترة فانتبھت بحس سيدی فکشفت الثوب عنہ 
السالم ساجداً يتلقی االرض بمساجده فضممتہ الی فاذا انابہ نظيف متنظٌف فصاح بی ابو محّمد عليہ السالم ھَلُّمی  ماذا انابہ عليہ

الّی ابنی ما عمة فجئت بہ اليہ فوضع يديہ تحت الميتيةوظھره ووضع قدميہ علی صدره ثم ادلی لسانہ فی فيہ وامريده علی عينيہ 
نّی فقال : اشھد ان ال الہ اال ّهللاٰ وحده ال شريک لہ واشھد ان محمداً رسول ّهللاٰ ،ثم صلی علی و سمعہ و مفاصلہ ثم قال: تکلم يا ب

  امير المٔومنين وعلی األئمة عليہ السالم الی ان وقف علی ابيہ ، ثم ٔاحجم
م عليھا ورددتہ فوضعتہ فی المجلس ثم قال ابو محّمد عليہ السالم ، يا عمة اذھبی بہ الی امہ ليسلم عليھا وائتينی بہ، فذھبت بہ فسلّ 

ثم قال: يا عمة اذا کان يوم السابع فٔاتينا ، قالت حکيمة فلما اصبحت جئت ال مسلم علی ابی محمٍد عليہ السالم وکشفت الستر أل تفقد
  عليہ السالم سيدی عليہ السالم فلم اره فقلت جعلت فداک ما فعل سيدی؟ فقال يا عمة استودعناه الذی استودع عنہ ام موسیٰ 

قالت حکيمة : فلما کان فی اليوم السابع جئت فسلمت وجلست فقال: ھَلُّمی ابنی فجْئُت سيدی عليہ السالم وھو فی الخرقة ففعل بہ 
ة علی محّمد کفعلتہ األولی ثم ادلی لسانہ فی فيہ کانہ يغذيہ لبناً او عسالً ثم قال تکلم يا بُنی فقال اشھد ان ال الہ االّ ّهللاٰ وثنی بالصال

” (حتی وقف علی ابيہ ) عليہ السالم ثم تالھذه اآلية  - صلوات ّهللاٰ عليہم اجمعين  -و علی و امير المٔومنين وعلی األئمة الطاہرين 
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١  
کمال الدين ميں شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے اپنے سلسلٔہ اسناد کے ساته موسٰی ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه ابن موسی ابن 

کا بيان ہے  -سے نقل کيا ہے کہ جناب حکيمہ دختر امام محمد تقی  -ر ابن محمد علی ابن الحسين ابن علی ابن ابی طالب جعف
نے ايک ٓادمی بھيج کر مجھے بلوايا اور کہا: پھوپھی جان! ٓاج رات ٓاپ ہمارے  - کہ: حضرت ابو محمد امام حسن عسکری 

ہے ٓاج کی شب عنقريب هللا تعالٰی اپنی حّجت کو ظاہر فرمائے گا جو ساری  پاس افطار کريں کيوں کہ يہ شب نيمٔہ شعبان
  زمين پر حّجِت خدا ہوگا۔

  ميں نے دريافت کيا: کس کنيز کے بطن سے؟
۔ ميں نے کہا: وهللا! مگر اس ميں تو مجھے کچه ٓاثار نظر نہيں ٓارہے ہيں؟ ٓاپ نے فرمايا: ايسا ہی ”نرجس“ٓاپ نے فرمايا: 

يں نے کہا ہے۔ اتنے ميں نرجس خاتون بھی ٓاگئيں اور سالم کرکے بيٹه گئيں اور ميرے موزے اُتارتے ہوئے ہوگا جيسا م
  بوليں: اے ميری سيده! کيسامزاج ہے؟

ميں نے کہا: ليکن ميری اور ميرے سارے خاندان کی سيده تو اب تم ہو۔ نرجس خاتون نے کہا: پھوپھی جان! ٓاپ يہ کيا فرما 
کہا: بيٹی ٓاج کی شب تمہارے بطن سے هللا تعالٰی ايک ايسا فرزند پيدا کرے گا جو دنيا و ٓاخرت کا سيد و  رہی ہيں؟ ميں نے

سردار ہوگا ۔ يہ سن کر وه کچه شرما سی گئيں اور بيٹه گئيں۔ الغرض جب ميں نے شب کو نماِزعشاء سے فارغ ہوکر افطار 
  کيا اور اپنے بستر پر چلی گئی۔ پھر نصف

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ، باب ميالد۔ ( ١، حديث  ۴٢۴(۔ کمال الدين صدوق، ص ١

شب گزرنے کے بعد اٹھی اور نماِز شب سے فارغ ہوئی تو ديکھا کہ نرجس خاتون سو رہی ہيں۔ اُن ميں کوئی بات نظر نہيں 
ے بعد پھر بيدار ہوئی اور اُٹه کر ٓارہی ہے تو ميں تعقيبات کے ليے بيٹه گئی، پھر اپنے بستر پر جاکر سو گئی تھوڑی دير ک

  ديکھا تو نرجس خاتون ابھی سو ہی رہی تھيں مگر ذرا دير ميں وه بھی اُٹھيں اور انہوں نے بھی نماِز شب ادا کی۔
جناب حکيمہ کا بيان ہے کہ: (جب ابھی تک کوئی آثار وضع حمل نظر نہ ٓائے تو)ميرے دل ميں شکوک پيدا ہوئے کہ اتنے 

  نے ٓاواز دی تعجيل نہ کيجيے وقت قريب ہی ہے۔ - محمد امام حسن عسکری  ميں حضرت ابو
جناب حکيمہ کا بيان ہے کہ: يہ سن کر ميں نے سورئہ حم سجده اور سورئہ يس کی تالوت شروع کی۔ ابھی ميں تالوت کر 

مجه سے لپٹ گئيں۔ ميں ہی رہی تھی کہ نرجس خاتون نيند سے چونک کر اُٹه بيٹھيں اور گھبرا کر ميری طرف دوڑيں اور 
  نے کہا: تم پر بسم هللا کا سايہ رہے کيا تم کچه محسوس کر رہی ہو؟

اُنہوں نے کہا: جی ہاں، اے پھوپھی جان! ميں نے کہا : پريشان نہ ہو، اپنے دل کو مضبوط رکھو، ميں نے جو کہا تھا يہ وہی 
دگی طاری کردی اور اُدھر والدت ہوگئی۔ ٓانکه کھلی ہے۔ جناب حکيمہ ناقل ہيں کہ اس کے بعد جيسے کسی نے مجه پر غنو

تو ميں نے محسوس کيا کہ ميرا شہزاه، ميرا سيد و سردار پيداہو چکا ہے ميں نے کپڑا اُٹھا کر ديکھا تو وه اپنے اعضائے 
تو وه بالکل  سجده زمين پر رکھے ہوئے سجدٔه خالق ميں ہے۔ ميں نے بڑه کر اسے اُٹھاليا اور سينے سے لگاليا اور ديکھا

نے ٓاواز دی کہ پھوپھی جان!ميرے فرزند  -پاک صاف، طاہر و مطہر ہے۔ اتنے ميں حضرت ابو محمد امام حسن عسکری 
  کو ميرے پاس لے ٓائيے۔

ميں لے کر گئی تو ٓاپ نے ان کو لے ليا اور ان کے دونوں پاؤں اپنے سينے پر رکھے، اپنی زبان ان کے دہن ميں دے دی 
اَشْهَ◌ُد اَن ”نکھوں، کانوں اور تمام جوڑ و بند پر اپنا ہاته پھيرا۔ پھر فرمايا: اے فرزند کالم کرو۔ اُنہوں نے کہا : اور اُن کی آ 

۔ ُسوْلُ◌ هللاِّٰ ًدا رَّ ٓ اِ ٰہَل ااِلَّ هللاُّٰ َوحْدَ◌هُ اَل َشِريْکَ◌ لَہُ َو اَشْهَ◌ُد اَنَّ ُمَحمَّ ور تمام ائمٔہ ا -اس کے بعد اُنہوں نے امير المومنين “ الَّ
  طاہرين پر نام بنام درود بھيجا يہاں تک کہ اپنے پدر بزرگوار پر دورد بھيج کر ٹھہر گئے۔

نے فرمايا: پھوپھی جان! ان کو لے جائيے تاکہ يہ اپنی ماں کو سالم کرليں اور پھر ميرے  -امام ابو محمد حسن عسکری 
لے کر گئی، انہوں نے اپنی ماں کو سالم کيا۔ پھر انہيں واپس الئی پاس ہی واپس لے ٓائيے۔ جناب حکيمہ کہتی ہيں کہ: ميں 

نے فرمايا: پھوپھی جان! ساتويں دن تشريف الئيں مگر ميں دوسرے ہی دن  -کے سامنے لٹا ديا۔ ٓاپ -اور حضرت ابو محمد 
ں، مگر وه نظر نہ ٓائے۔ کو سالم کے ليے گئی اور پرده اٹھايا کہ اپنے نومولود شہزادے کو ديکھو -پھر حضرت ابو محمد 

  سے دريافت کيا کہ شہزاده کہاں ہے؟ -ميں نے حضرت ابو محمد 
کو کيا تھا۔ -نے موسٰی  -ٓاپ نے فرمايا: پھوپھی جان! ميں نے اُن کو اُس ذات کے سپرد کرديا ہے جس کے سپرد مادِر موسی

  اس ٓائی، سالم کيا اور بيٹه گئی۔کے پ -جنا ب حکيمہ کا بيان ہے کہ: ساتويں دن ميں پھر حضرت ابو محمد 
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ٓاپ نے مجه سے فرمايا: جائيے اور ميرے فرزند کو ميرے پاس لے ٓائيے۔ ميں گئی اور ايک کپڑے کے پارچے ميں لپيٹ 
نے پھر وہی کيا جو پہلے کرچکے تھے، اپنی زبان اُن کے دہن ميں دی جيسے انہيں دوده يا شہد  -کر انہيں لے ٓائی، تو ٓاپ

  وں۔ پھر فرمايا: اے فرزند! کالم کرو۔پال رہے ہ
اور پھر تمام ائمٔہ طاہرين  -پھر حمد و ثنائے ا ٰلہی بجاالئے اور محمد (ص) و علی ” اَشھد ان ال الہ اال ٰهللاّ “شہزادے نے کہا: 

: >بِسْمِ◌ هللاِ پر نام بہ نام درود بھيجتے ہوئے اپنے پدر بزرگوار پر درود بھيج کر رک گئے اور اس ٓايت کی تالوت فرمائی
ِحيْمِ◌ ۔ َونُِريُد ٔاَن نَُمنَّ َعلَی الَِّذيَن اسْتُ◌ضْعِ◌فُوا فِی ااْلَٔرْضِ◌ َونَجْعَ◌لَہُم ٔاَئِمَّةً َونَج ِن الرَّ َن لَہُم فِی الرَّح ْمٰ ْعَ◌لَہُم الْوَ◌اِرثِيَن ۔ َونَُمکِّ

  ١َکانُوا ) يَحْذَ◌ُروَن >( ااْلَٔرْضِ◌ َونُِری ِفرْعَ◌وْنَ◌ َوہَاَماَن َوُجنُوَدہَُما ِمنْہُ◌م َما 
اور ہم يہ چاہتے ہيں کہ جن لوگوں کو زمين ميں کمزور بناديا گيا ہے ان پر احسان کريں اور انہيں لوگوں کا پيشوا بنائيں اور 
زمين کا وارث قرار ديں۔ اور انہيں کو روئے زمين کا اقتدار ديں اور فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو انہيں کمزروں 

  ے ہاتھوں سے وه منظر دکھالئيں جس سے يہ ڈر رہے ہيں۔ک
موسٰی (راوی) کا بيان ہے کہ: ميں نے جناب حکيمہ کی اس روايت کے بارے ميں عقبہ خادم سے تصديق چاہی تو اس نے 

  کہا: جی ہاں جناب حکيمہ نے صحيح بيان کيا ہے اور وه واقعی سچ ہے۔
کی  -کی والدت کے بعد مالقات کی ہے حضرت امام حسن عسکری  -دی من جملہ افراد ميں سے کہ جنہوں نے حضرت مہ

  نسيم نامی خادمہ بھی ہے۔
وفی کمال الّدين َعْن نَسی ٰصاِحُب الزَّ ٰا من عليہ السالم َوقَد “۔  ۴٣٩عليہ السالم ٰقالَْت ( ُمَحَمٍد ( الْعَ◌سْکَ◌ری ٍم ٰخادِم اَبی 

ٍة ، فََعطَسْتُ◌ ِعنْدَ◌هُ َف ٰا قَل : ٰاقَل لی عليہ السالم ٔااَٰل اُبَشُِّرَک فی ُم فَفَِرحْتُ◌ ِب ٰل ِذَک َف ٰا َدَخلْتُ◌ َعلَيْہِ◌ بَعَده َموْلَ◌ِدِه بَلَيْل◌َ 
لَی َف ٰا قَل: ھَُو اَ ٰا مٌن ِمَن الْم◌َ  ” ( يٰامٍّ وْتِ◌ َث ٰث الَةَ اَ قَل لی يَرْحَ◌ُمَک هللاّٰ ، ٰاقلَت:ْ نَسی : لی ) الْعِ◌ ٰطاِس فَقُلْتُ◌ بَلی ٰای َمو ْاٰ

٢  
 -کی نسيم نامی خادمہ نے مجھے بتايا کہ حضرت صاحب الزمان  -کمال الدين صدوق عليہ الرحمہ ميں امام حسن عسکری 

کی والدت کے بعد ايک رات کو جب ميں ٓاپ کے پاس گئی تو اتفاقاً مجھے چھينک ٓاگئی تو ٓاپ نے مجه سے فرمايا: 
  نازل فرمائے، نسيم کہتی يعنی خدا تم پر اپنی رحمت”يرحمک هللا“

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (۵(۔ سورئہ قصص، ٓايت ١
  ۔ (  ۴٣٠، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ٢

نے فرمايا: کيا ميں تجھے چھينک کے متعلق خوش خبری  - ہے کہ: يہ سن کر ميں نے بڑی خوشی محسوس کی تو ٓاپ
  يہ چھينک تين دن تک امان کی نشانی ہے۔ سناؤں؟ ميں نے عرض کيا: جی ہاں اے ميرے موال! فرمايا:

اِق السالم “ ۔  ۴۴٠ٰاقَل: لَمٰا ُولَِد الْخَ◌لَُف الصٰالُِّح عليہ  اِق الْقُ◌می اَحْمَ◌ِد بْنِ◌ اِس ْحٰ وفيہ : َعن اَحْمَ◌ِد بْنِ◌ الْحَ◌َسِن بْنِ◌ اِس ْحٰ
اٰلن اَبی ُمَحَمٍد الْحَ◌َسِن بْنِ◌ َعلٍِی عليہ السالم اِ  ل ٰی َجّدی ِه ( ٰعاِت َعلَيْہِ◌ َوفی ٰکاَن تَرُدبِِہ التّْوقی ِه َمْکتُوٌب بَِخطِّ يَِدِه َوَرَد َعن َمو ْاٰ

ٰا لَم نُظْهِ◌ر َعلَيْہِ◌ ااِلَّ عليہ السالم الَّذی ِک ٰاتٌب فَاِذاً فی ُولَِدَل ٰان َموْلُ◌وٌد فَلْيُکن ِعندَک َمسْتُ◌وراً َوَعن َجميِع النّاِس َمکْتوماً فَاِن
َک هللاُّٰ بِِہ ِمثْلَ◌ ٰا م َسرَّ ٰان بِِہ َوالسَّالمُ  ااْلَ◌قْرَ◌بَ  ن اِعاْلَمَک لِيُسرَّ   ١” ( لِقرابتہ ) َوالْوَ◌لِیَّ لِِواليَتِِہ اَحْبَ◌ب ْاٰ

نيز اسی کتاب ميں احمد ابن حسن ابن اسحاق قمی سے روايت نقل کی ہے کہ ان کا بيان ہے: جب خلِف صالح (مہدی ٓال محمد 
کا ايک خط ميرے جد احمد ابن اسحاق کے نام ٓايا  - ی تو ميرے ٓاقا و موال حضرت امام حسن عسکری (ص)) کی والدت ہوئ

جس ميں انہوں نے اپنے دسِت مبارک سے تحرير فرمايا تھا کہ ميرے گھر ميں بچے کی والدت ہوچکی ہے مگر تمہارے 
الع نہ دينا) اس ليے کہ ہم بھی سوائے اپنے ليے الزم ہے کہ اس والدت کو تمام لوگوں سے پوشيده رکھو (دوسروں کو اط

اقربا و قرابت داروں کے اور کسی پر ظاہر نہيں کرتے، تم چونکہ ہمارے مخصوص دوست دار ہو اس ليے چاہا کہ تم کو 
  باخبر کرديں تاکہ جس طرح ہم لوگ خوش حال ہيں اسی طرح تم خوش حال رہو۔ والسالم۔

قعہ مشہور و معروف ہے کہ جنہوں نے ٓاپ کی والدت کے بعد غيبت صغرٰی ميں امام من جملہ ان ميں سے ابو االديان کا وا
  کے ديدار اور مالقات کا شرف حاصل کيا ہے۔ -زمانہ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ ( ۴٣٠، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ٢

ين ٰاقَل: ُکنْتُ◌ اَخْدِ◌ُم “۔  ۴۴١ ٍد بْنَ◌ ٰطالٍِب عليہم السالم َو اَحْمِ◌ُل وفی کمال الّدين :َوَحدََّث اَبْو األَد ْاٰ الْحَ◌َسَن بن َعلی بن ُمَحمَّ
د بْنَ◌ َعلِی بْنَ◌ الْحُ◌َسيْنِ◌ بْنَ◌ اَبی ُکتُباً تُُوفَی في ٰھا َصَل ٰاوُت هللاِّٰ  َعلَيْہِ◌ فََکتَب  َعلِی بْنَ◌ ُموس ٰی بْنَ◌ ِجعْفَ◌ر بْنَ◌ ُمَحمَّ

علَيْہِ◌ فِی َعلَّتِِہ الَّتی ُب َخمْسَ◌ة َعَشَر يَوْماً َوتَدْخُ◌ُل اِل ٰی سر َمن َرٔا ٰی يَوْمَ◌ َو ٰاقَل: اِمْضِ◌ َمعی ُکتُبَہُ اِلَی ااْلٔم ٰصاِر فََدَخلْتُ◌ 
اِمِس َعَشَر وَ ِب ٰھا اِلَی الْمَ◌ ٰا دئِِن فَٔاِنََّک َستَغی َعلَی الْمُ◌غْتَ◌ِسِل ٰقاَل اَْبو ااْلْٔدٰياُن : فَقُْلُت: ٰيا َوتَِجُدنی ٰداری ا وِعيَةَ ل ْخٰ تَسْمَ◌ُع ال ْاٰ
َف ٰا قَل َمن اَخْبَ◌َر ِب ٰما فی ،  فی فَقُْلُت : ، فَھَُو ال ْاٰ قئُِم بَعْدی فَٔا ٰا ذ ٰا کَن ٰلِذَک فََمن ؟ ٰاقَل : َمن ٰطالَبََک بَِج ٰاو ٰابِت ُکتُبی َسيّدی

يِن فَھَُو فَقُلْتُ◌ ِزدْنی ، َعلَّی فَھُو اَل ْاٰ قئُِم بَعْدی َف ٰا قَل: َمن يُصَ  لّی ، ِزدْنی اْلھَْم ٰيان ھَيْبَ◌تُہُ اَن اَسأَْلَہُ َعمٰا فی ثُمَّ َمنََعتْنی ، الْهَ◌م ْاٰ
َمن َرا ٰی يَوْمِ◌ ا  قئُِم بَعْدی َوَخَرجْتُ◌ بِالْکُ◌تُِب اِلَی الْمَ◌ ٰا دئِِن َواََخذْتُ◌ َج ٰاو ٰابت ٰھا َوَدَخلْتُ◌ سرَّ

ل ٰخاِمِس َعَشَر َک ٰما ٰا ال ْاٰ
وِعيَِة فیدرِ  َذَکَرلی اِْن يَُکْن ٰھٰذا : نَفْسی َعةُ  ِه َؤاِ ٰا ذ بِِہ َعلَی الْمُ◌غْتَ◌ِسَل َؤاِ ٰا ذ ٔاَنَا بَِجعْفَ◌ِر بْنِ◌ َعلٍِی عليہ السالم فَٔاِذا ٔاَنَا بِال ْاٰ

ُی ٰا قِمُر فی الْجَ◌وْسَ◌ِق َويَلْعَ◌ُب بِالطَنبُوِر، ُکنْتُ◌ ِمن َحوْلِ◌ِه يَُعّزونَہُ َويَھنُِّونَہُ ، فَقُلْتُ◌ فی ه بِٰباِب الّداِر َوالّشی اخی َذ وَ 
مَّ َخَرَج َعقی فَتَقَدَّمْتُ◌ فََعّزيْتُ◌ اَعْرِ◌فُہُ يَشْرَ◌ُب النَبی ااْلِ◌ ٰا مُم فَقَد بَطَلَِت األ ٰا مَمةُ الِٔنّی قَد ُکفَّن ُد َف ٰا قَل: ٰيا َسيّدی َعن َشٍی، ثُ 

ُمھُم الَسّمان َوالْحَ◌َسُن بن اَُخوَک فَقُم َوَصلِّ َعلَيْہِ◌ فََدَخَل َجعْفَ◌ُر بن َعلٍِی َوالشی َعلّ َوھَنَّيْتُ◌ فَلَم يَسأَْلْنی  ٍی َعةُ ِمن َحوْلِ◌ِه يُقَدِّ
  قَتيل الْمُ◌عْتَ◌صِم اَلْمَ◌عُروُف بَسْلَ◌مةَ 

ن فی ر َخَرَج صبّی بَِوجْهِ◌ِه  الدٰارِّ اِذاً نَحْنُ◌ بِالْحَ◌َسِن بْنِ◌ َعلٍی َصَل ٰاوُت هللاّٰ َعلَيْہِ◌ َعل ٰی نَعْشِ◌هِ  ُمَکفّناً فَتَقََدَم فَلَمٰا ِصر ْاٰ
َر ، بِاس اْٰ  ننِِہ تَفْليٌج، فََجبَذ بَرداِء َجعْفَ◌ِر َسَمَرةٌ، بَِشعْرِ◌ِه قََصطٌ ِه ، فَلَّما ھُمَّ ِبالتَّْکبی َجعْفَ◌ُر بْنِ◌ َعلِّی لِيَُصلِّی َعَل ٰی اَخی فَتَٔاَخَّ

ر ٰای عّم فَاَنا اََحُق بِالصَّ اٰلِة َعل ٰی ٔاَبی ِه عليہ السالم َجعفَُر َوقَد ارْبَ◌دَّ َوجْهُ◌هُ َواصْفَ◌َر ، فَتَقََدمَ بْنِ◌ َعلٍی ٰاقَل: تَ  بِی ٔاَخَّ  الصَّ
ٰواٰباِت اْلُکتُِب الَّتی ، ثُمَّ ٰقاَل ٰيا َوَصلَّی َعلَيْہ َو َدفََن اِل ٰی ٰجانِِب قَبْرِ◌ اَبی نَفسی : ٰھِذِه َمَعَک ، فََدفَعتھا اِلَيْہِ◌ ، فَقُلْتُ◌ فی ٰھاِت جَ 

بیُّ لِنُقْيِ◌َم بَْصری بَينتَاِن بَقَِی الھَمياُن ، ثُمَّ َخَرجت اِ ٰل ی َجعفِر بن َعلیٍّ َوھَُو يَزفَُر، فَقاَل لَہُ حاُجز الَوشاء: ٰيا َسيّ  دی ِمَن الصَّ
اعرفُہُ فَنَحُن ُجلُوٌس اذ قَِدَم نَفٌَر ِمن قُم فََساَلُوا َعِن الَحَسِن بْنِ◌ َعلٍِی عليہ السالم  الْحُ◌َجةَ َعلَيِہ ؟ َف ٰا قَل: َوهللاِ ما َرٔايتُہُ قط وال

َوماالً، فَنَقُوُل  َوقالُوا اِنَّ َمَعنا ُکتُباً فََعرفُوا اَموتَہَ فَقالُوا: فََمن نَُعزی؟ فَٔاشاَر الناُس اِل ٰی َجعفِر بْنِ◌ َعلِیٍّ فََسلَّموا َعلَيِہ َو َعّزَوهُ َوھُنّوهُ 
ِن الُکتب ؟ َوَکِم الماُل ؟ فقاَم يُنفُِض اثوابَہُ َويقُوُل : تُريُدوَن ِمنّا ان نَعلَم الغيب قاَل فَخَرَج الخاِدُم فَقا َل: َمَعُکم ُکتُِب فالن َوفالن ِممَّ

ہَ بَِک ألخِذ ذلَِک ھَُو ااِلماُم، َوفالن َوھَمياٌن فيِہ الف دينار َو َعَشَرةَ َدنا نير ِمنھا مطليّة، فََدفُعوا اِلَ  يِہ الُکتَُب َوالماَل َوقالُوا : الَّذی َوجَّ
ہَ المعتَمد بَِخَدِمِہ فَقَبَضوا َعلی صقيٍل الجاِريَِة فَط الَبوھَا بالصبَّی فَانکرتَہ فََدخل َجعفُر بن َعلٍی َعلَی المعتَمَد َوَکَشَف لَہُ ذلَِک، فََوجَّ

 تغِطَی حاَل الصبِی فَُسلَِمت اِلی ابن اَبی الشواِرِب القاضیٍّ َونَعتھم موُت ُعبَيِد هللاِّٰ بن يَحيی بن خاقاِن فُجٔاةً َوخرجُ َواَذَعت ُحبالً بِھا لِ 
ّٰ َربِّ العالَميَن  نِج بِالبَصرة فََشَغلُوا بِذلَِک َعِن الجاِريِة فَخرَجت َعن ايديھم والَحمد    )١” )الزَّ

الديان سے روايت نقل کی گئی ہے کہ اُن کا بيان ہے : ميں حضرت امام حسن ابن علی ابن محمد ابن علی کمال الدين ميں ابو ا
ابن موسٰی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسين ابن علی ابن ابی طالب کا خادم تھا اور ٓاپ کے خطوط مختلف شہروں ميں 

  پلے کر جاتا تھا۔ جب ٓاپ کا وقِت وفات قريب ٓايا، ميں آ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( -، باب من شاہد القائم  ۴٧۵، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

کی خدمت ميں حاضر ہوا تو ٓاپ نے بہت سے خطوط تحرير فرمائے اور فرمايا کہ تم ان کو مدائن لے کر جاؤ گے، اس ميں 
ؤ گے تو ميرے گھر سے ٓاه و بکا کی ٓاوازيں سنو تمہيں پندره دن لگيں گے۔ پندرہويں دن جب تم سرمن رائے (سامره) واپس آ 

) کون -گے اور مجه تختٔہ غسل پر پاؤ گے۔ ابو االديان کا بيان ہے کہ ميں نے عرض کيا: ٓاقا ! جب ايسا ہوگا تو پھر (امام 
کوئی اور  ہوگا؟ فرمايا: جو تم سے اِن خطوط کے جوابات طلب کرے گا وہی ميرے بعد امام قائم ہوگا۔ ميں نے عرض کيا:

  عالمت؟
فرمايا: جو ميرے جنازے کی نماز پڑھائے گا، وه ميرے بعد امام قائم ہوگا۔ ميں نے عرض کيا: کوئی اور عالمت؟ فرمايا: جو

  تھيلی (ہميان) کی رقم کی نشاندہی کرے گا۔
ا۔ وہاں سے ان کے ميں جرٔات نہ کرسکا کہ پوچھوں کہ ہميان ميں کتنی رقم ہوگی اور ميں خطوط لے کر مدائن چال گي

جوابات وصول کيے اور پندرہويں دن سرمن رائے واپس ٓايا۔ جيسا کہ ٓاپ نے فرمايا تھا اور ٓاتے ہی ميں نے ان کے گھر 
سے گريہ و زاری کی ٓاوازيں بلند ہوتی سنيں اور ديکھا کہ جعفر ابن علی گھر کے دروازے پر بيٹھا ہے اور شيعوں کا مجمع
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رسِم تعزيت ادا کر رہے ہيں۔ ميں نے اپنے دل ميں کہا کہ: اگر اب يہی امام ہے تو امامت کا  ہے۔ وه لوگ اس کے پاس
خداحافظ ہے اس ليے کہ ميں جانتا تھا کہ جعفر (کّذاب) ابن علی شراب خوار اور قمار باز ہے اور وه گانے بجانے ميں بھی 

  مشغول رہتا ہے۔
ت ادا کی، مگر اُس نے مجه سے کسی چيز کے متعلق پوچھا ہی نہيں۔ اس بہرحال ميں نے بھی ٓاگے بڑه کر اُسے رسِم تعزي

کے بعد عقيد (خادم) اندر سے برٓامد ہوا اور اُس نے کہا:مالک ٓاپ کے بھائی کو کفن ديا جاچکا ہے اُن کی نماِز جنازه پڑه 
وگ اندر گئے تو ديکھا کہ حضرت ليں۔ يہ سن کر جعفر ابن علی اندر گيا اور اُس کے ساته دوسرے شيعہ بھی گئے۔ جب ہم ل

کی ميت ايک تابوت ميں کفن کی جاچکی ہے۔ جعفر ابن علی ٓاگے بڑھا ، تاکہ اپنے بھائی کی نماِز  -امام حسن عسکری 
جنازه پڑھائے۔ جونہی اُس نے تکبير کہنے کا اراده کيا، اندر سے ايک بچہ گندمی رنگ، سر پر زلفيں، دنداِن مبارک درا 

نے سے) برٓامد ہوا اور ٓاکر کہنے لگا: چچا! ٓاپ پيچھے جائيں، ميں اپنے باپ کی جنازه پڑھانے کا زياده حق دار، (زنان خا
  دار ہوں۔

يہ سن کر جعفر نے منه بنايا اور پيچھے ہٹ گيا۔ اور وه بچہ ٓاگے بڑھا اور نماِزجنازه پڑھائی اور اُنہيں اُن کے والد کی قبر 
نے ) فرمايا: اے بصری! تمہارے پاس جو خطوط کے جوابات -بچے نے (حضرت امام زمانہ کے پہلو ميں دفن کيا۔ پھر اُس 

ہيں وه مجھے دکھاؤ۔ ميں نے اُن کی خدمت ميں پيش کيے اور دل ميں سوچا کہ کيا يہ دوسری نشانی ہے؟ اب صرف ہميان 
  ٓايا۔ وه ٓاہيں بھر رہا تھا۔ (تھيلی) والی عالمت اور باقی ہے۔ پھر ميں وہاں سے اُٹه کر جعفر ابن علی کے پاس

حاجز و شاء نے پوچھا:اے ميرے سيدو سردار! وه بچہ کون تھا؟ جعفر نے کہا:مجھے نہيں معلوم وه کون تھا، نہ ميں اسے 
پہچانتا ہوں۔ ابھی ہم لوگ وہيں بيٹھے ہوئے تھے کہ قم سے کچه لوگ وارد ہوئے اور پوچھنے لگے: حضرت امام حسن 

  کہاں ہيں؟ - عسکری 
لوگوں نے بتايا: اُن کا انتقال ہوچکا ہے۔ اُنہوں نے دريافت کيا: اُن کی تعزيت کس کو دی جائے؟ لوگوں نے جعفر بن علی کی 

طرف اشاره کيا۔ اُنہوں نے (اہل قم نے) ٓاگے بڑه کر اُسے سالم کيا اور تعزيت کا حق ادا کيا اور بولے ہمارے پاس کچه 
خطوط کس کے ہيں اور رقم کتنی ہے؟ يہ سن کر جعفر اپنا لباس سميٹتا ہوا اُٹھا اور بوال: خطوط اور رقوم ہيں۔ يہ بتائيے وه 

  لوگ چاہتے ہيں کہ ہم غيبت کی باتيں بھی اُنہيں بتائيں۔
اسی اثنا ميں اندر سے ايک خادم برٓامد ہوا اور بوال: تم لوگوں کے پاس فالں فالں کے خطوط ہيں اور ايک تھيلی ميں ايک 

  ر ہيں۔ مگر اس ميں سے دس دينار گھسے ہوئے اور نقوش مٹے ہوئے ہيں۔ہزار دينا
يہ سن کر قم والوں نے وه خطوط اور تھيلی خادم کے حوالے کردی اور کہا: جس نے تجھے اس کام کے ليے بھيجا ہے در 

اُس نے اپنے سپاہی  حقيقت وہی امام ہے۔ اس کے بعد جعفر ابن علی معتمد کے پاس پہنچا اور اُسے سارا حال کہہ سنايا۔
روانہ کيے کہ صيقل خادمہ کو گرفتار کرلو اور اس سے وه بچہ طلب کرو چنانچہ سپاہی صيقل کو گرفتار کرکے الئے اور 

) کا -اس سے بچہ طلب کيا تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ: مجھے تو ابھی حمل ہے تاکہ اس بچے (يعنی امام زمانہ 
  حال لوگوں سے پوشيده رہے۔

اس کے بعد اسے (صيقل خادمہ کو) ابن ابی شواب قاضی کے حوالے کرديا گيا مگر اسی اثنا ميں (ناگہاں) عبيد هللا ابن يحيٰی 
ابن خاقان کا انتقال ہوگيا اور بصرے ميں صاحب زنج نے خروج کرديا، سب لوگ اس افراتفری ميں مشغول ہوگئے اور وه 

نکل گئی اور تمام عالمين کے پروردگار کا شکر ادا کيا۔ حضرت کی والدت خادمہ ان لوگوں کے پنجے سے صحيح و سالم 
هء ميں واقع ہوئی اس کے بعد حضرت سے خاص ارتباط رکھتے تھے وه وہی ٓاپ کے  ٢۵۵صحيح ترين قول کی بنا پر 

ين بن روح نوبختی نواب اربعہ کہ ان ميں سے پہلے جناب عثمان ابن سعيد اسدی، جناب محمد ابن عثمان ابن سعيد، جناب حس
اور جناب علی ابن محمد سميری ہيں کہ جن کی رحلت تين سو انتيس ہجری قمری ميں واقع ہوئی اور اس چوہتّر سالہ مدت 

  ميں کہ جس کو حضرت کی غيبت
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کی والدت باسعادت ( وا - ء ہجری قمری کہ جس ميں حضرت حجت ابن الحسن العسکری  ٢۵۵(۔ ١
کے ٓاخری محترم نائب علی ابن محمد سميری کی رحلت کا زمانہ ہے وه ثنا ثر النجوم (ستاروں کے  - ء ہجری قمری تک جو ٓاپ ٣٢٩

  سال غيبت صغرٰی کا زمانہ رہا ہے۔ ٧۴منتشر ہونے) کے سال سے مشہور ہے اور مکمل 

ہ اور مومنين حضرت کی خدمت ميں شرف ياب ہوتے تھے اور اپنی دينی و صغرٰی کے نام سے ياد کيا جاتا ہے خاص شيع
دنيوی مادی و معنوی اور تمام روزمّره کی ضرورتوں کے مسائل کو نواب خاص کے ذريعہ حضرت تک پہنچاتے تھے اور 
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۔ اس بات کے ان بزرگوار کی غيبی عنايتوں سے بہره مند ہوتے تھے اور اپنے مقدس اہداف و مقاصد پر فائز ہوتے تھے
  اثبات کے ليے حضرت کی طرف سے صادر شده توقيعات کو پيش کيا جاسکتا ہے۔

ِد بن ابراہيِم بن اسحاِق الطّالِقاني قاَل : کنُت ِعند الشيخ اَبی القاِسِم الَحَسِن بن“۔  ۴۴٢ ُروح قدََّس وفی کمال الّدين : بِاِسْناِدِه َعن محمَّ
َعلی بن عيسٰی القصری فَقام اِليِہ َرُجٌل فَقاَل لَہُ انّی اريُد ان اسئلََک َعن شیٍء ، فَقاَل لَہُ : َسل َعّما بَدا  ّهللاٰ ُروحہُ َمَع َجماَعٍة فيھم

ِ ؟ قاَل نَعم ، قاَل ٔاخبِرنی َعن ق ُجُل: اَخبِرنی َعِن الُحسيِن بن َعلیِّ عليہ السالم ٔاھُو َولِیُّ ّهللاٰ َعُدّوّهللاٰ ؟ قاَل نَعماتِلِہ ، اھَُو لََک ، فَقاَل الرَّ
هُ َعل ٰی َوليِّہ ؟ فَقاَل لَہُ ابُو القاِسم الُحسيِن بن  ُجُل : فَھَل يجُوز ان يَُسلّط هللاّٰ َعَزَوَجلَّ َعُدوَّ ُروح قَدََّس ّهللاٰ ُروُحہ: اِْفھم َعنّی ، قاَل الرَّ

اھََده الَعياِن َوال يُشافِھُھُم بِالکالِم ، َولِکنہ َجلَّ جاللُہُ يبعث الَيھم ُرُسالً ِمن ما اقوُل لََک اَعلم انَّ ّهللاٰ َعّزَوجلَّ ال يُخاِطب النّاس بِمش
ھُم َوکانوا اجناِسِھم وصنافِِھم بشراً مثِلُھم ولو بََعَث اليِھم ُرسالً ِمن غيِر ِصنفِِھم َوُصَوِرِھم لَنَفَُروا َعنھُم َولَم يقتَلوا ِمنھُ  م ، فَلَّما جآؤوُ

ن ئاتی بِِمثلِِہ م ئاکلوَن الطعاَم َويمشوَن فی االسواِق قالُوا لَھُم : انتم بََشٌر ِمثلنا َوال نقبَُل ِمنُکم َحتّٰی تٔاتو تَنا بشی ٍء يَعجز اِمن جنسھ
َوَجلَّ لَھُُم المعجزاِت التی يعج زاً الخلق فيھا ، فَِمنھُم َمن جآء بِالطوفاِن فَنعلََم انَُّکم مخُصوُصوَن دونَنا بِما ال نَقِدُر َعلَيِہ فََجَعَل هللاّٰ َعزَّ

َد، ومنھُم َمن اَلقَِی فی الناِر فکانَت بَرداً َوَسالماً ، َومِ  نھُم َمن اخَرَج ِمَن الَحجِر بَعَد األنذاِر َواألعذاِر ، فََغرَق َجميَع َمن َطغ ٰی وتَمرَّ
لَہُ البحُر َوفَجر لَن ِمَن الحجِر العيُوَن ، َوَجعل لَہ الَعصا اليابسة ثعباناً تلقَُف ما  الضلد نافةً َواجری ِمن ِضرعِھا لَبَناً َومنھُم َمن فَلق

بُيُوتِِھم َوِمنھُم َمِن انشق لہ يَافُِکوَن َوِمنھُم َمن ابرٔا االکَمہَ واألبَرَص واُحی المٔوتی بٔاذِن هللاّٰ َواَبنٔاھُم بِما ئاُکلُوَن َوما يَّدخُروَن فی 
مثلِِہ کاَن ِمن تقِدير َوکلَمة البھاِئم ِمثل البَعير َوالِذئب َوَغيْر ٰلِذَک فَلَّما اتَو بِمثِل ذلَِک َوَعَجز الَخلق َعن امِرِھم َوَعن ان ئَاتوا بِ القَمر 

َوَجلَّ َولُطِفِہ بِعباِدِه َوحکمتِِہ ان َجَعَل انبيائہُ عليہم السالم َمَع ھِذِه القُدرِة والم عجزاِت فی حالٍة غالِبيَن َوفی اخرٰی مغلوبيَن ، هللاِّٰ َعزَّ
َوَجلَّ فی َجميع احوالِِھم غالبيَن َوقاھريَن َولَم يبتلھِ  م َولَم يمتحنِھم أل فی حاٍل َوقاھريَن َوفی اخرٰی مقھُوريَن ، َولَو َجَعلَھُم ّهللاٰ َعزَّ

لُھم فی ٰذلِک کاحواِل غيِرھم ليُکونوا فی حاِل المحنِة والبَلوٰی صابريَن ، َوفی تََخذھُُم النّاُس ٓالھَةً ِمن ُدون هللاِّٰ َعَزوجل َجَعَل احوا
َم الِعباُد انَّ لَھُم حاِل العافيِة والظھُوِر َعلَی األعداَوشاِکريَن َويُکونوا فی َجميع احوالِِھم متواِضعيَن َغير شامخيَن َوال متَجبِّرين ، وليعلَ 

قُھُم َوُمَدبر ھُم فيعبُدوهُ َويُطيُعوا ُرُسلَہُ ،َو تُکوَن ُحجة ّهللاٰ ثابتةً َعلٰی َمن تجاَوَز الحدَّ فيھم واّدعٰی لھُُم عليہم السالم اِلھاً ھَُو خالِ 
ُسُل َواالنبيآُء عليہم السالم لِيُھلَِک َمن ھَلََک َعن ب يَحي ٰی َمن َحیَّ يّنٍة وَ الّربوبيةَ ازو عانَد او خالََف َوَعصٰی َو َجَجد بِما اتُت بِِہ الرُّ

د بن ابراہيم بن اِسحاق : فَُعدت اِلٰی الشيخ ابٌی القاِسِم الحسين بن ُروح قَدََّس ّهللاٰ روَحہُ ِمن الغد َؤانَا اقُوُل فی  َعن بَيّنة قاَل: محمَّ
ابراہيم ألن اُخّر ِمن السَّماء فَتَِخطّفنی الطيُر او نفسی : ٔاتراهُ َذَکَر ما ذکر لنا يَوم امِس ِمن ِعند نَفِسِہ ، فابتدٔانی فقاَل لی يا محمَد بَن 

ِ َعَزَوَجَل برائی او ِمن ِعند نَفسی ، بَل ٰذلکَ   ) َعِن االصِل تَھدٰی اِلیَّ الريح فی َمکان َسحيٍق اَحبُّ اِلَیَّ عِن ان اقوَل فی ديِن ّهللاٰ
  ١(  ”َوَمسُموٌع َعِن الُحجةَ َصَل ٰاوُت هللاِّٰ َوَسالُمہُ َعليہِ 

کمال الدين ميں صدوق عليہ الرحمہ نے بطور سند محمد ابن ابراہيم ابن اسحاق طالقانی رضوان هللا عليہ سے نقل کيا ہے کہ 
ان کا بيان ہے: ميں شيخ ابو القاسم حسين ابن روح عليہ الرحمہ کی خدمت ميں ايک گروه کے ساته موجود تھا کہ جس ميں 

شخص بلند ہوا اور کہا: ميں چاہتا ہوں کہ (حسين ابن روح) سے کسی شے کے متعلق علی ابن عيسی قصری بھی تھے، ايک 
سوال کروں تو انہوں نے کہا: جو دريافت کرنا چاہتے ہو دريافت کرو تو اس شخص نے کہا: مجھے يہ بتائيں کہ حسين ابن 

کہا: ہاں، پھر دريافت کيا اُن کے قاتل کے علی عليہا السالم کياولی خدا تھے؟ شيخ ابو القاسم حسين ابن روح عليہ الرحمہ نے 
  متعلق مجھے خبر ديں کہ کيا وه دشمن خدا تھا؟

فرمايا: ہاں اس شخص نے کہا: کيا هللا تعالٰی کے ليے جائز ہے کہ وه اپنے ولی اور دوست پر اس کے دشمن کو مسلط کرے 
، جان لو کہ هللا تعالٰی براه راست (لوگوں شيخ بزرگوار نے اس سے کہا: خوب اچھی طرح سمجھو جو تم سے کہہ رہا ہوں

کے سامنے) لوگوں کو مخاطب قرار نہيں ديتا اور ان سے براه راست گفتگو نہيں کرتا ليکن خدائے ذو الجالل ان کے ليے 
پيغمبروں کو انہيں بشر کی جنس سے مبعوث کرتا ہے، اگر ان کی صنف اور صورت کے عالوه وه پيغمبروں کو مبعوث 

و وه لوگ اس سے نفرت کرکے راه فرار اختيار کرتے اور اس سے کسی چيز کو قبول نہيں کرتے،لٰہذا جس وقت فرماتا ت
(انبيائے اٰلہی) ان کے پاس ٓائے تو وه ان کی جنس ميں سے تھے جو انہيں کی طرح کھانا کھاتے تھے اور بازاروں ميں 

رح کے انسان ہيں ہم ٓاپ کی بات اس وقت تک تسليم نہيں چلتے پھرتے تھے ان سے لوگوں نے کہا کہ ٓاپ بھی ہماری ہی ط
کريں گے جب تک ہمارے ليے کوئی معجزه پيش کريں لٰہذا اس وقت ہم يہ سمجھيں گے کہ يہ اعمال ٓاپ ہی کی ذات سے 

  مخصوص ہيں کہ جس کی ہم ہرگز قدرت نہيں رکھتے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٧التوقيعات) حديث (ذکر  ۵٠٧، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١
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لٰہذا هللا تعالٰی نے ان کے ليے ايسے معجزات قرار ديے کہ تمام مخلوقاِت خدا اس کے جواب النے سے عاجز ہوجاتی ہے، 
نے اپنی قوم کو(عذاب اٰلہی سے) ڈرانے کے بعد (حّجت تمام کی) عذر برطرف کيا اور طوفان کو  -بعض انبياء جيسے نوح 

يا اور وه افراد جو طغيان و سرکشی پر ٓاماده ہوئے غرق ہوگئے اور ان ميں سے بعض دوسرے جيسے اپنا معجزه قرار د
ٓاگ مينڈالے گئے (ايسی ٓاتش نمرودی ميں کہ جس کی کيفيت تاريخ ميں مذکور ہے) جو ان کے  -حضرت ابراہيم خليل هللا 

نے سخت پتھر سے ناقہ پيدا  -سے حضرت صالح ليے سرد و سالمتی کا باعث اور گلستان ہوگئی اور ان ميں سے بعض جي
کے ليے دريا شگافتہ ہوا اور ان کے ليے چشمے  -کيا اور اس کے پستان سے دوده جاری کيا، اور دوسرے جيسے موسی 

کے پتھر سے پانی جاری ہوا اور خشک عصا کو اژدھا قرار ديا جو افراد لوگوں سے جھوٹ بولتے تھے انہيں نگل جاتا تھا، 
جو مادر زاد اندھوں اور (برص) کوڑه ميں مبتال ہونے والے افراد کو شفا بخشتے تھے اور خدا کی -جيسے عيسی  اوربعض

اجازت سے مردے بھی زنده کرتے تھے اور انہيں ان چيزوں کی خبر ديتے تھے جو کچه وه اپنے گھروں ميں کھاتے يا 
ت خاتم االنبياء محمد ابن عبد هللا (ص) نے) چاند کے دو ذخيره کرتے تھے اور ان ميں سے بعض جيسے (پيغمبر اکرم حضر

ٹکڑے کيے اور چوپايوں کو گفتگو کا سليقہ سکھايا يا جيسے اونٹ اور بھيڑيے وغيره لٰہذا جس وقت ان معجزات کو پيش کيا
وال تو مخلوقات ان کے اس امر کو سمجھنے سے عاجز رہی يا يہ کہ اس کی نظير پيش کرے، خدائے عزوجل کی الز

حکمت و تقدير اور اس کا اپنے بندوں پر لطف و کرم کا تقاضا يہ ہوا کہ اپنے پيغمبروں کو ان تمام قدرت اور معجزات کے 
ساته بھيجا ايک حالت ميں غالب تو دوسری حالت ميں مغلوب ہوں اور ايک حالت ميں قاہر (غالب) اور دوسری حالت ميں 

  مقہور ہوں۔
يسا قرار ديتا کہ تمام حاالت ميں قاہر و غالب ہوں اورانہيں اپنے امتحانات ميں مبتال نہ کرتا تو جب بھی خداوند عالم انہيں ا

  يقينا لوگ انہيں اپنا خدا قرار ديتے اور خدائے بزرگ و برتر کی پرستش و عبادت نہيں کرتے۔
کرتی ہے تاکہ ٓازمائش و مصائب )لٰہذا) خدائے سبحان نے ان کے حاالت کو ايسا قرار ديا جيسے ان کے غير کی حالت ہوا 

کی منزل پر صابر رہيں اور صحت و عافيت اور دشمنوں پر غلبہ کی صورت ميں شکر گزار رہيں، اور اپنے تمام حاالت 
ميں متواضع رہيں نہ متکبر جاه و طلب اور جابر انسان، اور اس ليے بھی تاکہ انہيں معلوم ہوجائے کہ بندوں کے ليے يقينا 

و اِن کے امور کا خالق و مدبر ہے لٰہذا اس کی عبادت کريں اور اس کے پيغمبروں کی اطاعت کريں اور اس ايک خدا ہے ج
کے عالوه ان افراد کے ليے حّجت خدا کا ہونا ثابت ہو جو اس کے حق ميں حد سے تجاوز کيے ہوں اور ان سے باالتر ہوکر 

ا کے برخالف حکم کيا ہو اور نافرمانی کی ہو جو کچه انبياء و رسل اپنی ربوبيت کا دعوٰی کيا ہو، يا دشمنی کی ہو يا حکم خد
لے کر ٓائے ان کا انکار کيا ہو تاکہ جو بھی نيست و نابود ہو تو وه واضح و روشن دليل کے ساته ہالک ہو اور جو بھی زنده 

  باقی رہے وه واضح و روشن دليل کے ساته زنده رہے۔
ہے: پھر ميں دوسرے دن شيخ ابو القاسم حسين ابن روح عليہ الرحمہ کی طرف واپس ہوا  محمد ابن ابراہيم ابن اسحاق کا بيان

اور اپنے دل ميں کہہ رہا تھا : کيا وه (مطالب) جو مجه سے کل بيان کيے وه اپنی طرف سے کہا ہے؟ لٰہذا شيخ بزرگوار نے 
گر ٓاسمان سے مجھے ايسے مرغ (مردار ميرے سوال کے ٓاغاز کرنے سے پہلے مجه سے کہا: اے محمد ابن ابراہيم ! ا

خوار) مجھے دستياب ہوتے يا ميری ہواکو (فرياد رس سے) دور کسی جگہ لے ٓاتے تو وه مجھے اس بات سے زياده عزيز 
  و محبوب ہے کہ ميں نے خدائے بزرگ و برتر کے دين ميں اپنے ليے يا اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہو۔

عجل هللا تعالٰی  -سے سنی ہوئی ہيں۔ يعنی خود حضرت حّجت امام زمانہ  -اور حّجت خدا  بلکہ يہ تمام اصل و حقيقت ہيں
فرجہ نے مذکوره اقوال براه راست بيان فرمائے اور شيخ ابو القاسم حسين ابن روح عليہ الرحمہ نے بغير واسطے کے 

دوران کا ٓاغاز ابو الحسن علی ابن محمد  حضرت سے سنا اور محمد ابن ابراہيم کو گوش گزار کيا ہے۔ ليکن غيبت کبرٰی کے
هء ميں ہوا اور وہی سال تناثر النجوم (ستاروں کے منتشر ہونے واال سال ٣٢٩سميری کے انتقال کے بعد ہوا کہ جن کا انتقال 

حسن علیتھا) کتاب غيبت طوسی رضوان هللا تعالٰی عليہ ميں حسن ابن احمد سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: جس سال ابو ال
ابن محمد سميری کا انتقال ہوا ميں بغداد ميں تھا پھر ٓاپ کے انتقال کے چند دنوں قبل ايک توقيع مبارک ناحيہ مقدسہ حضرت 

ٍد السيمری “۔  ۴۴٣حّجت امام عصر عجل هللا فرجہ کی جانب سے تحرير کی گئی تھی:  حيِم يا َعلِیَّ بن ُمحمَّ حٰمِن الرَّ بسم ٰهللاّ الرَّ
ُ اجَر اِخوانَِک فيَک فَاِنَّک َميٌِت مابَيْنَ◌َک َوبَيْن ِستَِّة ايّاٍم فاَجمَع امرَک َوال توِص ال ٰی اَحٍد فيقُوَم َمقاعظََم  اَمَک بعد َوفاتَِک فَقَد ٰهللاّ

الََمِد َوقَسَوِة القُلُوِب َواِمتِالِء االَرض جوراً َوقَعِت الغيبةُ التٰاّمّ◌َ◌ةُ فاَل ظَھُوَر االَّ بعَد اِذْنِ◌ هللاِّٰ تعال ٰی ِذکُرهُ ، َوذلَِک بَعَد طُوِل ا
يحِة فَھَُو َکّذاٌب ُمفتَ  ِّٰ العلِیِّ َوَسئَاتی َمن يدَِّع الُمشاھََدةَ اَ اٰل فََمن اِدََّعی الُمشاھََدةَ قَبَل خُروِج ) السفيانی والصَّ هَ ااِلَّ بِا ٍر َوالَحوَل َوال قُوَّ

من و رحيم۔ اے علی ابن محمد سميری سنو! هللا تعالٰی تمہاری وفات پر تمہارے بھائيوں کو صبر بنام خدائے رح ١”( العظيِم 
کا عظيم ثواب عطا فرمائے۔ اس ليے کہ اب تمہاری موت چه دن کی مدت ميں واقع ہوجائے گی لٰہذا تم اپنے تمام کام سميٹ 

وصيت نہ کرنا۔ کيوں کہ اب غيبت تامہ واقع ہوچکی ہے اور  لو اور ٓائنده اپنی وفات کے بعد کسی کو اپنا قائم مقام کرنے کی
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اب بغير حکِم خدا کے ظہور نہ ہوگا اور وه بھی ايک طويل عرصے کے بعد، جب لوگوں کے دل سخت ہوجائيں گے اور 
وٰی زمين ظلم و جور (اور فتنہ و فساد) سے بھر جائے گی اور ٓائنده ميرے شيعوں ميں سے کچه لوگ مجھے ديکھنے کا دع

کريں گے ليکن جو شخص خروِج سفيانی اور ٓاسمانی ٓاواز بلند ہونے سے قبل مجھے ديکھنے کا دعوٰی کرے وه جھوٹا اور 
  افترا پرداز ہے اور نہيں ہے کوئی قوت و طاقت سوائے خدائے بزرگ و برتر کے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴۴ ، ذکر التوقيعات، حديث ۵١۶، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

راوی کا بيان ہے : چه دن بعد ميں ان کی عيادت اور تيمارداری کے ليے گيا، ميں نے ديکھا کہ جاکنی کے عالم ميں ہيں ميں 
ّٰ امر ھو بالغہ) (يعنی يہ امر اٰلہی ہے جسے وه ٓاپ تک پہنچائے نے عرض کيا: ٓاپ کے بعد ٓاپ کا وصی کون ہے؟ فرمايا: (

کا ظہور  -کرگئے اور ان کی رحلت کے ساته نيابت کا سلسلہ ختم ہوگيا يہاں تک کہ امام زمانہ  گا) اور دنيا سے رحلت
  موفور السرور کا وقت نزديک ہو۔

)مولف کا بيان ہے:) حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب عليہ اآلف التحية السالم کے جوار رحمت و برکت ميں قيام 
يع کے مرجع عالی قدر حضرت ٓايت هللا العظمٰی ٓاقائے الحاج سيد محمد ہادی ميالنی نّور پذير ہونے کے زمانے ميں عالم تش

هللا مرقده کی خدمت ميں حاضر ہوا حضرت بقية هللا االعظم صاحب العصر الزمان عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا ذکر ہونے
عام لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں يعنی عام  -مانہ ) طے يہ ہوا ہے کہ امام ز١ٓاقائے مرزا ( “لگا تو مجه سے فرمايا: 

۔ ان کا مقصد يہ تھا کہ انسان کو بہت زياده سعی و کوشش کرنی چاہيے اپنے خورد و ”نگاہيں ان بزرگوار کو نہيں ديکھيں
 نوش اور معاشرت ميں دقّت کرے خود کو اخالق سے ٓاراستہ کرے تزکيہ نفس کرے اس طريقے سے کہ اس کی نگاه، عام

نگاه سے باالتر ہوجائے بلکہ اس سے بھی اعلی و ارفع ہوجائے تاکہ اس ٓافتاب برج امامت کا مشاہده کرسکے، کيا اس شعر 
کے ناظم و خالق نے بہت خوبصورت شعر نظم کيا ہے۔ ديده می بايد کہ باشد شہ شناس تا شناس شاه را در ہر لباس ٓانکھوں 

  اه وقت کو ہر لباس ميں پہچان سکےکو شہ شناس تو ہونا ہی چاہيے تاکہ بادش
  ) کی طرف سے صادر شده مبارک توقيع-جناب علی ابن سميری کے ليے ناحيہ مقدسہ (امام زمانہ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کی بنا پر(۔ حضرت ٓايت هللا العظمٰی ميالنی عليہ الرحمہ ميرے سوابق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ( اپنی عنايت و کرم کی کثرت ١
  کہہ کہ خطاب کرتے تھے۔ ” مرزا“مجھے ہميشہ 

) يعنی عنقريب ايسے افراد بھی ٓائيں گے جو ١” ( َسئاتِی َمن يَّدِع الْمُ◌ ٰشاہََدةَ۔۔۔“کے مضمون کی بنا پر کہ جس ميں فرمايا: 
دعوٰی کرے جھوٹا اور  جو شخص بھی خروج سفيانی اور ندائے ٓاسمانی سے پہلے ايسا” ميرے مشاہدے کا دعوٰی کريں گے

۔ يہ کہنا چاہيے کہ وہی عام اشخاص جو عادی نگاہوں کے حامل ہيں ورنہ يہ تمام علماء اور بزرگان دين ”افترا پرداز ہے
جيسے سيد بحر العلوم اور سيد ابن طاووس، مقدس اردبيلي نامی افراد وغيره کہ ان ميں سے بعض حضرت کے ديدار سے 

ہيں پہچانا بھی ہے ان کے عالوه بہت سے دوسرے افراد بھی مشرف ہوچکے ہيں خواه حالت شرف ياب ہوئے ہيں اور ان
خواب ميں ہو يا بيداری ميں انہيں پہچان نہ سکے، اور بعد ميں سمجھا کہ جسے ديکھا تھا وه عزيز و محبوب فاطمہ مہدی ٓال 

  محمد عجل هللا تعالٰی فرجہ تھے۔
۔ مولف کہتے ہيں: ”هللا مرزائے قمی قدس هللا اسرارھم کی داستان بھی مشہور ومعروف ہےٓايت هللا سيد بحر العلوم اور ٓايت ”

کتاب ُدرُر البھيّة سيد بحر العلوم جو علم اصول فقہ کا منظومہ کہالتی ہے اور احتمال پايا جاتا ہے کہ معالم االصول کا 
د الرحيم انصاری غروی طاب ثراه ہوں اس کے خالصہ ہے اور بعض محققين شايد عالم فاضل محقق مدقق ٓاقائے مرزا عب

سيد المسند و الرکن المعتمد موالنا السيد محمد مہدی ابن السيد مرتضٰی ابن الحسين “پہلے صفحے کے پيچھے بعض کرامات 
کو ذکر کيا ہے جسے شيخ ” محمد الحسنی الحسينی طباطبائی جو سيد بحر العلوم عليہ الرحمہ کے نام سے مشہور ہيں

ثين الحاج مرزا حسين نوری رحمة هللا عليہ نے جنة الماوی ميں ، عالم با عمل ٓاقائے علی رضا ابن الحاج مال محمد المحد
  نائينی عليہ الرحمہ سے انہوں نے صاحب

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

و حضور ہے جيسا کہ هللا تعالٰی کا  (۔ حضرت کے کالم ميں مشاہده کا معنی رويت اور ديکھنا مراد نہيں ہے بلکہ اس کا معنی ( ظہور١
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فال ظہور اال بعد “قول ہے: فمن شھد منکم الشھر فليصمہ اور اس معنی کے صحيح ہونے کا قرينہ حضرت کا قول ہے کہ فرماتے ہيں: 
: جو شخص يعنی ظہور واقع نہيں ہوگا مگر ہرج و مرج اور فتنہ و فساد کے بعد، حضرت کا دوسرا قول يہ ہے کہ فرماتے ہيں” ۔۔۔۔

سفيانی کے خروج اور ٓاسمانی ندا سے پہلے مشاہدے يعنی ظہور کا دعوٰی کرے کہ يہ دونوں عالمتيں ظہور کی ہيں تو وه شخص 
  جھوٹا اور بہتان باندھنے واال ہے (يہ العبقری الحسان ميں نہاوندی عليہ الرحمہ کی من جملہ تحقيقات ميں سے ہے)۔ 

سلماسی سے جو ٓايت هللا السيد عالمہ محمد طباطبائی السيد محمد بحر العلوم عليہ الرحمہ کے  کرامات عالم مال زين العابدين
محرم اسرار اور مخصوص افراد ميں سے تھے انہوں نے خلوت اور جلوت ميں کہا: ايک دن مشہد غردی (نجف اشرف) 

قوانين االصول جب عجم سے عراق  ميں سيد بحر العلوم کے مجلس درس ميں حاضر تھا کہ ناگاه جناب محقق قمی صاحب
ٓائے تو سيد بحر العلوم کی مالقات کے ليے بھی تشريف الئے اس وقت سو افراد سے زائد مجمع تھا جب سب لوگ چلے گئے
اور صرف تين ايسے صاحبان بيٹھے ره گئے جو مدارج اجتہاد پر فائز تھے تو محقق قمی نے بحر العلوم سے خطاب کرتے 

نجف اشرف ميں مقيم ہيں جہاں قرِب مکان ظاہری و باطنی اور واليت روحانيہ و جسمانيہ حاصل ہے اس ہوئے کہا کہ ٓاپ 
خوان نعمت کی نعمتوں ميں سے اور اس باغ جنت کے پھول ميں سے جو کچه ٓاپ نے چنا ہے کچه ہميں بھی تصدق کيجيے 

  تاکہ ہمارے سينے کشاده ہوں اور اطمينان قلب حاصل ہو۔
م نے يہ سن کر فوراً کہا: ميں پرسوں شب جمعہ کوفہ ميں تھا اور يہ اراده کيے ہوئے تھا کہ اول صبح نجف سيد بحر العلو

پہنچ جاؤں تاکہ درس و بحث معطل نہ ہو کيوں کہ برسوں سے وه درس و بحث کو جاری رکھے ہوئے تھے کہا: جب ميں 
شوق پيدا ہوا ليکن اس تردد اور خوف ميں تھا کہ صبح  مسجد کوفہ سے باہر ٓايا تو ميرے دل ميں مسجد سہلہ کا ايک عجيب

تک شہر (نجف اشرف) نہ پہنچ سکوں اور اس دن کا درس و بحث معطل ہوجائے لٰہذا يہ اراده ملتوی کيا ليکن ہر لمحہ (ميرا 
يں تردد ميں تھا کہ شوق) زياده ہی ہوتا جا رہا تھا اور ميرا دل اس مکان کی طرف رغبت پيدا کر رہا تھا، اسی اثنا ميں جب م

جاؤں يا نہ جاؤں يکايک ايسی تيز ہوا چلی اور ٓاندھی سی ٓائی اس طرح کہ ميں شاہراه سے باہر ٓايا گويا توفيق جو بہترين 
رفيق ہے ميرے ہمراه ہے اس نے اٹھا کر مجه کو مسجد سہلہ کے دروازے پر پہنچا ديا ميں اندر داخل ہوا ديکھا کہ مسجد 

خالی ہے مگر ايک جليل القدر بزرگ خدا سے مناجات ميں مشغول ہيں اور وه ايسے کلمات ادا کر رہے زائرين سے بالکل 
ہيں کہ جن سے سخت دلوں پر بھی رقّت طاری ہوجائے اورپتھريلی ٓانکھيں بھی ٓانسو بہانے لگيں ميرے ہوش اڑ گئے اور 

الفاظ ميرے کانوں نے نہ کبھی سنے تھے نہ حالت متغير ہوگئی پاؤں لرزنے لگے ٓانکھوں سے اشک جاری تھے ايسے 
ادعيہ ماثوره ميں کبھی ٓانکھوں نے ديکھے تھے ميں متوجہ ہوگيا کہ اس مناجات کے الفاظ خود مناجات کرنے والے کے ہيں

اس  نہ يہ کہ پہلے سے حفظ کيا ہو۔ ميں اپنی جگہ ٹھہر گيا حاالنکہ ميں سن رہا تھا اور لطف اندوز بھی ہو رہا تھا جب وه
يعنی مہدی ٓاؤ ميں چند قدم ٓاگے ” مہدی بيا“مناجات سے فارغ ہوئے تو ميری طرف متوجہ ہوکر فارسی زبان ميں ٓاواز دی : 

۔ ”ادب تعميل حکم کا نام ہے“ٓاؤ پھر کچه دور بڑھا اور ميں رک گيا پھر حکم ديا ٓاگے ٓاؤ اور فرمايا: ” بيا“بڑھا پھر فرمايا: 
اتنا قريب ہوگيا کہ ميرا ہاته ان تک اور ان کا دست مبارک مجه تک پہنچ جائے اس وقت انہوں نے يہ پھر ميں ٓاگے بڑھا اور 

  بات فرمائی:
جناب مالزين العابدين سلماسی عليہ الرحمہ کہتے ہيں: يہاں تک بيان کرکے اس ٓاخری فقرے کے بعد سيد بحر العلوم يکايک 

کا رخ بدل کر اس امر ميں گفتگو کرنے لگے کہ جس کا اس واقعہ کے بيان رک گئے اور اس بات کو ظاہر نہ کيا بلکہ کالم 
سے پہلے ذکر ہو رہا تھا اور محقق قمی سے دريافت کيا تھا کہ ٓاپ کی قلت تصانيف کا کيا سبب ہے محقق قمی نے کچه 

نے اپنے دست مبارک وجہيں بيان کيں پھر محقق قمی عليہ الرحمہ نے اس مخفی کالم کی وضاحت طلب کی تو بحر العلوم 
  سے ايسا اشاره کيا کہ جس کا منشا يہ تھا کہ اب يہ ايک راز ہے جو اس وقت بيان نہيں ہوسکتا ۔

نيز مرزائے نوری عليہ الرحمہ جنت الماوٰی ميں ٓاقا علی رضا الحاج مال محمدی نائينی عليہ الرحمہ کے فرزند ارجمند جو 
العابدين سلماسی سيد بحر العلوم اعلی هللا مقامہ کے شاگرد نے نقل کيا ہے کہ  صاحب کرامات اور پارسا عالم تھے، مال زين

ان کا بيان ہے: ايک دن ميں حرم عسکرين عليہما السالم ميں عالمہ بحر العلوم کے ہمراه نماز پڑه رہا تھا دوسری رکعت کا 
کہ اٹھنے ميں کچه توقف کيا جس کے بعد تشہد ختم کرکے اٹھنے کا قصد کيا تھا کہ يکايک ان پر ايسی حالت طاری ہوئی 

کھڑے ہوگئے جب نماز سے فراغت ہوئی تو ہم سب متعجب اور حيرت زده تھے مگر کوئی وجہ سمجه ميں نہ ٓائی اور نہ 
کسی کو ان سے دريافت کرنے کی جرٔات ہوئی يہاں تک کہ قيام گاه پر پہنچے دستر خوان کے ليے بچھايا گيا اس وقت من 

عض سادات نے ميری طرف اشاره کيا کہ اس توقف کا سبب دريافت کرو ليکن ميں نے انکار کيا اور کہا کہ: جملہ اصحاب ب
ٓاپ لوگ زياده قريب ہيں خود سوال کيجيے جس بات پر عالمہ بحر العلوم متوجہ ہوئے اور دريافت کيا کہ کيا گفتگو ہو رہی 

سور تھا ميں نے عرض کيا کہ: يہ صاحبان اس کيفيت کی وجہ ہے؟ چونکہ ميں ان کی بہ نسبت لوگوں ميں سب سے زياده ج
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اور راز معلوم کرنا چاہتے ہيں جو اس وقت نماز ميں پيش ٓائی جواب ديا: حضرت حّجت عليہ السالم اپنے پدر بزرگوار کو 
سالم کرنے کے ليے روضٔہ مبارکہ ميں تشريف الئے تھے جس سے ميری يہ صورت ہوئی اور اس وقت تک رہی کہ 

  حضرت حرم مطہر سے واپس ہوگئے۔
نيز نقل کرتے ہيں کہ موال زين العابدين سلماسی عليہ الرحمہ کا بيان ہے: ميں سيد بحر العلوم کی مجلس درس ميں حاضر تھا 

کی مالقات کے متعلق سوال کيا کہ کيا موجوده  -ان ميں سے ايک شخص نے غيبت کبرٰی کے زمانے ميں حضرت حّجت 
  کا درخشاں ديدار کرنا ممکن ہے؟زمانے ميں حضرت 

اس وقت سيد بحر العلوم ُحقّہ پينے ميں مشغول تھے، لٰہذا سائل کو کچه جواب نہيں ديا خاموش رہے اور سر جھکا کر ٓاہستہ 
اس شخص کو کيا جواب دوں وقد ضّمنی۔ صلوات هللا “ٓاہستہ بار بار يہ کہتے رہے جو ميں نے سنا اس کالم کا معنی يہ تھا 

زمانٔہ “حاالنکہ حضرت نے مجه کو اپنے سينے سے لگايا ہے اور روايت ميں وارد ہوا ہے کہ ” ۔ الی صدره (الشريف)عليہ
  ۔ اور اسی بات کو بار بار فرماتے تھے۔”حضرت کے ديدار کا دعوٰی کرنے والے کو جھوٹا کہا گيا ہے” غيبت ميں

حضرت حّجت عجل هللا فرجہ کے ديکھنے کا دعوٰی کرنے پھر سائل کے جواب ميں کہا: اخبار اہل عصمت و طہارت ميں 
والے کو جھوٹا کہا گيا ہے اور صرف اسی مقدار پر سائل کے جواب دينے ميں اکتفا کيا اپنے قول (وقد ضّمنی الی صدره) 
ں يہکی طرف اشاره کيے بغير ۔ نيز مذکوره سند کے ساته نقل کرتے ہيں جو ان کے مکہ معظمہ کی مجاورت کے زمانے مي

واقعہ پيش ٓايا کہ جب سيد بحر العلوم کے امور کی ديکه بھال کرتے تھے ان کا بيان ہے: باوجوديکہ سيد بحر العلوم اعلی هللا 
مقامہ عالم مسافرت ميں تھے گھر والوں سے بہت دور تھے ليکن بذل و عطا اور سخاوت و بخشش کی يہ صورت تھی کہ 

پہنچی کہ خرچ کی کوئی سبيل نہ رہی ايک درہم بھی ميرے پاس نہ تھا ميں نے کچه پروا نہ کرتے تھے يہاں تک نوبت 
عالمہ سے عرض حال کيا جس کا کچه جواب نہ ديا اور حسِب عادت صبح کے بعد خانٔہ کعبہ کے طواف کے ليے چلے 

يا کرتا تھا پھر گئے جب گھر واپس ٓاکر اپنے مخصوص کمرے ميں بيٹھتے تھے تو حسب معمول ميں ان کا ُحقّہ حاضر کرد
دوسرے کمرے ميں ٓاتے تھے جہاں مختلف مذاہب کے شاگرد جمع ہوتے تھے پھر ہر ايک شخص کو اس کے مذہب کے 

  مطابق درس ديا کرتے تھے۔
جب طواف خانٔہ کعبہ کرکے واپس لوٹے جس دن پہلے دن کے متعلق شکايت کی تھی کہ ٓاج نان و نفقہ گھر ميں موجود نہيں 

نے حسب معمول حقہ حاضر کيا کہ يکايک کسی نے دروازه کھٹکھٹايا جس پر وه نہايت بے چينی کے ساته  ہے اور پھر ميں
کھڑے ہوگئے اور مجه سے کہا: جلدی يہاں سے حقہ ہٹاؤ اور فوراً تيزی سے کھڑے ہوکر بغير ٓارام و سکون کے خود جاکر

وئی اور اسی کمرے ميں بيٹه گئی اور عالمہ بھی انتہای دروازه کھوال ايک جليل القدر شخصيت اعراب کی ہيئت ميں داخل ہ
عجز و انکساری کے ساته بيٹه گئے اور مجه سے اشاره سے کيا کہ حقہ نہ النا کچه دير تک باتيں ہوئيں پھر وه ٓانے والے 

ر سوار کيا جو کھڑے ہوگئے سيد بحر العلوم نے تيزی کے ساته جاکر دروازه کھوال ان کے ہاته کا بوسہ ليا ان کے ناقہ پ
  وہاں سويا ہوا تھا اور وه چلے گئے۔

جب عالمہ گھر واپس ہوئے تو چہرے کا رنگ اڑا اور بدال ہوا تھا اس وقت مجه کو ايک کاغذ ديا اور کہا کہ يہ رقعہ اس 
ں گيا صّراف سے متعلق ہے جو کوه صفا پر بيٹھا ہے اس کو لے کر اس کے پاس جاؤ اور جو کچه وه دے لے ٓاؤ چنانچہ مي

اور وه نوشتہ اس کو ديا اس نے ہاته ميں لے کر ديکھا اور بوسہ ديا اور کہا کہ بار برداروں کو بال کر الؤ ،ميں جاکر چار 
قلی لے ٓايا صّراف وه درہم لے کر ٓايا جسے لایرِ فرانس کہا کرتے تھے کہ ان ميں ہر ايک پانچ قران سے زياده تھا اور عجم 

ں رکھتے تھے لٰہذا اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر گھر الئے، چند دن بعد ميں صّراف سے ملنے اسے اٹھانے کی قدرت نہي
کے ليے گيا تاکہ اس کی خيريت بھی دريافت کروں اور يہ بھی پوچھوں کہ وه رقعہ کس کا تھا ليکن جب اس مقام پر پہنچا تو

ے جو اس وقت وہاں موجود تھے صراف کے متعلق سوال نہ وه دکان نظر ٓائی نہ وه صّراف دکھائی ديا ميں نے ان لوگوں س
کيا سب نے يہ جواب ديا کہ ہم نے ٓاج تک يہاں کسی صّراف کو نہيں ديکھا جس کے بعد ميں سمجه گيا کہ يہ سب کچه اسرار

  ہيں۔ -اٰلہيہ اور الطاف امام زمانہ 
ہوئے ان ميں شيخ جليل القدر ، زاہد و عابد  کے مقدس وجود کی مالقات سے شرف ياب -من جملہ وه افراد جو امام زمانہ 

متقی و پارسا ٓاقائے الحاج شيخ محمد شوستری بھی ہيں جو الحاج شيخ محمد کوفی صاحب زمانی کے نام سے مشہور ہيں جو 
  پہلے نجف اشرف ميں مقيم تھے بعد ميں کوفہ کو اپنا وطن اور محل سکونت قرار ديا۔

نے دريافت کی تو جواب ديا: صرف مولی الموالی حضرت امير المومنين علی ابن ابی مولف کہتے ہيں: جب اس کی وجہ ميں
کے پاس و لحاظ اکرام و احترام اور عظمت و منزلت کی خاطر کہ ممکن ہے کبھی بعض ايسے امور جو اگرچہ مباح -طالب 

حرم مطہر کی طرف اپنا پاؤں دراز بھی ہوں انجام پائيں تو کم احترامی شمار نہ ہو جيسے يہ کہا: راتوں کو سوتے وقت 
کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور ميں اس کو حضرت کے احترام کے برخالف سمجھتا ہوں لٰہذا ميں نے چاہا کہ 
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  حرم سے تھوڑا فاصلے پر زندگی بسر کروں۔
ھی کربال اور نجف اشرف شيخ بزرگوار کی عادت يہ تھی کہ چہار شنبہ (بده) کی راتوں ميں مسجد سہلہ اور شِب جمعہ کب

ميں بسر کرتے تھے۔ ٓايات عظام ميں سے جيسے ٓايت هللا العظمٰی سيد ابو الحسن اصفہانی، ٓايت هللا العظمٰی الحاج ٓاقا حسين 
قمی جيسے حضرات ان کا کافی احترام کرتے تھے اور ان کے معتقد اور محب تھے۔ مجه مولف حقير کے بھی کافی 

ساته صيغٔہ اخوت و برادری پڑھا تھا، اس بنياد پر ہم لوگ محرم اسرار تھے ايک دن ميں نے انصميمی دوست تھے ان کے 
  سے دريافت کيا کہ کس زمانے سے اس عظيم مقام پر فائز ہوئے؟

جواب ديا: پچيس سال کی مدت ميں۔ اور چاليس مرتبہ خانٔہ خدا کی زيارت سے مشرف ہوئے تھے اور اپنے بعض سفر ميں 
يچھے ره جاتے تھے اور راستہ گم کرديتے تھے تو حضرت ولی عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف سے قافلے سے پ

متوسل ہوتے تھے اور ان کی ہدايت سے قافلے والوں سے ملحق ہوجاتے تھے۔ اب ہم ان کے متعلق حضرت کے ديدار سے 
  مشرف ہونے کے چند واقعات تبرکاً اشاره کر رہے ہيں:

قُل للسيّد ارِخص َجنبََک“کو ميں نے خواب ميں ديکھا کہ انہوں نے فرمايا:  -يک شب موال و ٓاقا امام زمانہ (ان کا بيان ہے ا ١
ِع النّاَس فی َحوائَِجھُم َونَحُن نَنْصُ◌ُرَک:    “واجَعِل الدَّھليَز مجلِِسَک َوَوسِّ

ور اپنے گھر کی دہليز کو اپنی نشست گاه قرار سيد (ٓايت هللا سيد ابو الحسن اصفہانی) سے کہو: اپنے امور سے فارغ ہوجاؤ ا
دو اور لوگوں کی ضروريات پوری کرنے ميں مزيد وسعت دو اور ہم اس سلسلے ميں تمہاری مدد کريں گے۔ شايد حضرت 

روحی لہ الفداء کے اس جملے سے مراد يہ ہو کہ موانع کو ارباب رجوع کی بہ نسب برطرف کرو تاکہ وه براه  -ولی عصر 
م سے اپنی حاجتوں کو بيان کريں۔ اور خود ٓاپ تواضع اور شکستہ نفسی کا مظاہره کريں لوگوں کی ضروريات راست ت

زندگی کو پورا کرنے کے ليے وسعت ديں اور ہم ٓاپ کی نصرت و مدد کريں گے۔ صبح کے وقت حسب دستور ميں گيا اور 
کا حکم بھی ابالغ کيا ٓاقائے سيد ابو  -کيا اور حضرت  اس خواب کو سيد ابو الحسن اصفہانی عليہ الرحمہ کے سامنے بيان

الحسن اصفہانی عليہ الرحمہ نے کہا: لکھو اور مجھے دو ميں نے بھی تحرير کيا اور ان کی خدمت ميں پيش کيا۔ دو تين شب 
جو نجف  نہيں گزری تھی کہ نجف اشرف کے بزرگواروں ميں سے ايک بزرگوار (احتماالً) جناب الحاج سيد يحيٰی يزدی

کی خدمت ميں مشرف ہوئے  -اشرف کے ٓايات عظام ميں سے تھے جن کا درس خارج ہوا کرتا تھا وه خواب ميں امام زمانہ 
يعنی جو شيخ کوفی کے ذريعہ ٓاپ تک دستور العمل ” اعمل بصحيفتک“ہيں حضرت فرماتے ہيں: سيد کے پاس جاکر کہو: 

  پہنچا ہے عمل کريں۔
م کے حکم کو سيد اصفہانی تک ابالغ کيا اور انہوں نے بھی امام کے فرمان پر عمل کيا اور حضرتٓاقائے يزدی نے بھی اما

ہم تمہاری مدد کريں گے ٓايت هللا العظمٰی اصفہانی عليہ ” نحن ننصرک“کے قول کی برکت سے جو انہوں نے فرمايا تھا:  -
  ظير ہوگئی۔الرحمہ کی مرجعيت اور عظمت عالمی پيمانے پر کم نظير بلکہ بے ن

(ٓاپ کا اپنے والد کے ہمراه مکٔہ معظمہ کی زيارت سے مشرف ہونا اور گم ہوکر حضرت سے توسل اختيار کرنا اور امام  ٢
کی رہنمائی کے ذريعے قافلے سے ملحق ہونا ۔ ايک دن ٓاپس ميں گفتگو کر رہے تھے تو بيان کيا: ميں اپنے ايک سفر ميں  -

ہوئے زيارت بيت هللا الحرام سے مشرف ہوا راستے ميں قافلے سے پيچھے ره کر اس سے اپنے والد کی خدمت ميں رہتے 
ہم لوگ دور ہوگئے جس کے نتيجے ميں ہم گم ہوگئے ہم نے جس قدر تالش کيا راستہ نہ مل سکا ميں اور ميرے والد متحير 

الشريف سے توسل اختيار کيا اور  و سرگرداں نہايت بے چينی کی حالت ميں تھے حضرت ولی عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ
ميں بار بار عرض کر رہا تھا: يا ابا صالح المہدی ادرکنی ابھی کچه دير نہ گزری تھی کہ ميں نے ديکھا دو افراد (سوار 

ہوکر) ميری طرف ٓارہے ہيں ايک سيد ہيں اور ان کا چہره سيد محمد ابن سيد حسين نامی شخص سے جو نجف ميں ہيں بہت 
ہ جنہيں ميں پہچانتا ہوں ميں نے عربی ميں عرض کيا انت سيد محمد ابن سيد حسين؟ ٓاپ سيد محمد ابن سيد حسينمشابہ ہے ک

ہيں؟ جواب ديا: ال انا سيد محمد بن سيد حسن، نہيں ميں سيد محمد ابن سيد حسن ہوں ميں نے عرض کيا: ذاک الشايب؟ يعنی 
رموال کے قول سے جو انہوں نے فرمايا: ميرے بھائی حضرت خضر وه ضعيف العمر کون ہيں؟ جواب ديا: ذاک اخی الخض

ہيں ميں نے عرض کيا: موال ہم قافلہ سے چھوٹ گئے اور ہم گم گشتٔہ راه ہوگئے  -ہيں مجھے يقين ہوگيا کہ خود امام زمانہ 
اشوفک؟ يعنی اس کے موال نے قافلہ کی طرف ہماری رہنمائی کی جب جانے کا اراده کيا تو ميں نے عرض کيا: بعد و اين 

بعد ٓاپ کا ديدار کہاں کروں؟ فرمايا: بالسھلة، يعنی مسجد سہلہ ميں، ہم جاکر اپنے قافلے والوں سے ملحق ہوگئے اور اپنے 
مناسک حج کو اتمام پذير کيا مکہ سے واپسی کے موقع پر ہمارا اونٹ سماوه کی ندی کے درميان پانی ميں سو گيا، تھوڑی 

پذير تھے ہم نے ہر ممکنہ تالش و کوشش کی کہ اسے بلند کريں تاکہ وه اٹھے اور راستے پر لگ جائے وه دير ہم وہاں قيام 
اپنی جگہ سے حرکت نہيں کيا ميں اور ميرے والد ندی کے درميان قيام پذير رہے باآلخر ميں مجبور ہوا ، ميں اٹھا اور اونٹ 

پہنچاؤ گے کيوں پانی ميں ٹھہر ے ہوئے ہو؟ ايک مرتبہ يہ سن کر  کے کان ميں کہا کہ طے يہ ہوا تھا کہ تم ہميں گھر تک
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اونٹ اپنی جگہ سے بلند ہوا اور حرکت کی اور ہميں ہماری منزل تک پہنچايا۔ چند دن گزرے تھے کہ ہمارا مکان کوفہ کے 
 -گئی کہ اگر امام زمانہ  کنارے تھا دروازے پر کسی نے دّق الباب کيا ميرے گھر والوں نے دروازه کھوال باہر سے ٓاواز دی

سے مالقات کرنا چاہتے ہو تو مسجد سہلہ ٓاؤ، ميرے گھر والوں نے مجه سے کہا: باہر سے اس طرح کی بات سننے ميں ٓائی
ہے اور کچه دير نہيں گزری تھی کہ دوسری مرتبہ دروازه پر کسی نے دستک دی ميں خود گيا اور دروازه کھوال عربی لب 

يعنی: اگر حّجت خدا کو ديکھنا چاہتے ہو تو مسجد سہلہ ٓاؤ۔ ميں يہ” اذا تريد تشوف الحجة تعال بالسھلة“ٓائی:و لہجے ميں ٓاواز 
بات سن کر ايسا بے خود ہوگيا کہ مجھے نہيں معلوم ہوسکا کہ کيسے زينے سے نيچے ٓاؤں، بہرحال کسی طرح خود کو 

يں مسجد سہلہ جاؤں ، جب ميں مسجد کوفہ پہنچا تو پھر ميں يہمسجِد کوفہ کے دروازے تک پہنچايا تاکہ کسی بھی صورت م
نہ سمجه سکا کہ کيسے ميں يکايک مسجد سہلہ کے نزديک ہوں اور دور سے ميں نے ايک عربی کی ہيئت ميں ايک شخص 

ں تککا مشاہده کيا جو ايک مسجد کی طرف سے جو مسجد زيد کے نام سے مشہور ہے وه مسجد سہلہ کی طرف ٓارہا ہے يہا
کہ وه پہلے دروازے تک پہنچا جو مسجد سے پہلے کی جگہ ہے اور حوض خانہ کی طرح وہاں ايک جگہ بھی ہے دروازے
کے پيچھے کھڑا ہوا اور ديوار کے پيچھے کی طرف ٹيک لگا کر کھڑا ہوگيا (مولف کہتے ہيں: ہم جب بھی ٓاپس ميں مسجد 

رت و ياس سے کہتے تھے: حضرت يہاں ٹيک لگا کر کھڑے تھے سہلہ سے مشرف ہوتے جب ہم وہاں پہنچتے تھے تو حس
ہم لوگ اس جگہ کا بوسہ ليتے تھے اور مسجد سے پہلے والے حصے ميں داخل ہوتے تھے) ميں ابتدا ميں خوف زده تھا 

کيوں کہ کبھی کبھی بعض عرب خندق کے اطراف ميں مخفی ہوتے تھے اور زائرين وغيره کے اموال کو لوٹ ليتے تھے 
ں نے کہا: شايد وه ان ميں سے ہو پھر ميں نے خود سے کہا کہ بہتر ہے ہم ٓاہستہ ٓاہستہ ٓاگے بڑھيں تاکہ ديکھيں مسجد کے مي

ہيں اور اگر کھڑے ہوکر  -بند دروازے کو کون کھولتا ہے اگر خود بخود کھل گيا تو ہم سمجھيں گے کہ خود موال امام زمانہ 
ٓاکر دروازه کھوليں تو معلوم ہوجائے گا کہ عام ٓادمی يا کوئی زائر ہے جو مسجد کے دروازه کھٹکھٹايا يا دوسرے افراد 

دروازه کھلنے کا انتظار کر رہا ہے عين اسی حالت ميں کہ ہماری توجہ اس شخص پر تھی کہ ايک مرتبہ ميں نے ديکھا کہ 
ھی اس کے پيچھے ٓارہا تھا ليکن مجھے باہر کا دروازه خود بخود کھل گيا اور وه شخص مسجد سہلہ ميں داخل ہوا ميں ب

مختصر سی بے چينی تھی يہاں تک کہ مسجد کے اندر داخل ہوا اس شخص نے اپنا چہره دوسری طرف پلٹايا اور ايک نگاه 
ميری طرف کی اس ٓانکه کے اشارے سے تو ميری تمام نگرانی برطرف ہوگئی اور مجھے اطمينان قلب حاصل ہوا اور 

عجل هللا تعالٰی فرجہ ہيں کہ جنہوننے اپنا وعده پورا کيا بعد ميں  -وه خود حّجت خدا حضرت ولی عصر  مجھے يقين ہوگيا کہ
کے نام سے مشہور ہے وہاں بيٹھے چند  -موال اس چبوترے پر تشريف لے گئے جو مسجد کے درميان مقام امام صادق 
وه حلقہ وار اس جگہ کا احاطہ کرکے مقام ميں  لمحوں کے بعد ميں نے نور کے عالوه کوئی دوسری شے نہ ديکھی ) اور

  ١داخل ہوگيا۔ ( 
اور حضرت سيد الشہداء  - (حضرات ائمٔہ اطہار کی زيارت کے متعلق ہے بالخصوص زيارت حضرت امير المومنين علی  ٣
  کی زيارات دو طرح ذکر کی گئی ہيں۔ زيارات مطلقہ جو ہر جگہ اور تمام اوقات -

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ء ہجری قمری ميں ميرے ظِن قوی کے مطابق مسجد ( سہلہ ميں جب باہم وہاں رات  ١٣٧٢(۔ مولف کہتے ہيں: مذکوره حکايت ١
ء ہجری  ١٣۵٣گزاری تو ميرے ليے نقل کيا اور جناب الحاج شيخ علی اکبر نہاوندی اعلی هللا مقامہ نے اس حکايت کو ذی الحجہ 

شب اپنے گھر ميں کوفہ کے کنارے خود جناب شيخ محمد کوفی سے سنا ہے اور اپنی کتاب العبقری الحسان قمری ميں تيئيسويں کی 
)ميں نقل کيا ہے۔ دونوں نسخوں کے درميان تفصيل اور اختصار کا اختالف فاصلہ زمانی کی بنا پر ہے کيوں کہ  ۶٩(المسلک االذخر 

شيخ محمد کوفی عليہ الرحمہ نے خود مجه حقير( مولف) سے بطور اختصار بيان سال کا فاصلہ ہے يا خود جناب الحاج ١٩درميان ميں 
کيا يا دوسرے عوارض اور مسائل کی وجہ سے جيسے پيرانہ سالی وغيره کی بنا پرواقعے کا بعض حصہ نسيان وغيره کی نذر ہوگيا 

مبارک عمر گزر چکی تھی هللا تعالٰی انہيں اپنی  سال سے زائد ان کی ٨٠ہے کيوں کہ جب ہم ان واقعات کی گفتگو کرتے تھے تو شايد 
  رحمت و عنايت سے ماال مال فرمائے ، انشاء هللا۔ 

ميں پڑھی جاتی ہيں، اور زيارات جامعہ جو خاص مواقف و ايّام ميں پڑھی جاتی ہيں جيسے زيارت روز غدير زيارت روز 
المومنين کی زيارات ميں سے ہے يا  مولود حضرت رسول اکرم (ص)، زيارت شب مبعث جو مخصوص حضرت امير

کی مخصوص  -جيسے زيارت عرفہ، زيارت عاشوراء ، زيارت اول رجب، نيمٔہ رجب، نيمٔہ شعبان جو حضرت سيد الشہداء 
  زيارت ہے۔

جناب الحاج شيخ محمد کوفی صاحب الزمانی اعلی هللا مقامہ کہا کرتے تھے: کسی ايک مخصوص زيارات ميں شايد نيمٔہ 
شعبان کی زيارت تھی (يہ شک و شبہ مولف کی طرف سے ہے) کربال کی زيارت سے مشرف ہوا کرتا تھا تختے رجب يا 
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والی گاڑی کے ذريعے کيوں کہ اس وقت اس کے عالوه دوسری گاڑياں نہيں تھيں زائرين ميں سے ايک شخص يوں بيٹھا 
ہے ميں نے تحمل  -ليے کہ وه زائر امام حسين  ہوا تھا کہ اس کی کہنی ميرے شانے پر رکھی ہوئی تھی اور ميں صرف اس

کيا اور کچه نہيں کہا ليکن ميرا شانہ بہت درد کر رہا تھا خالصہ يہ کہ کسی صورت ميں کربال پہنچے اور حرم مبارک کی 
زيارت سے مشرف ہوئے اور پھر ميں نماز زيارت ميں مشغول ہوا نماز کے درميان متوجہ ہوا کہ سامنے والے دروازے کی

موال امام زمانہ راستے کے  -طرف سے زائرين کے کثير مجمع کے درميان ايک وسيع راستہ کھل گيا حضرت ولی عصر 
درميان سے بغير کسی کی مزاحمت کے تشريف الئے يہاں تک کہ ميرے پاس پہنچے اور اپنے دست مبارک کی دو انگليوں 

گئے ، ميرے شانے کا درد ميرے موال کی برکت سے کے ذريعے ميرے شانے کے درد کی جگہ کو فشار ديا اور چلے 
  سکون پاگيا کہ گويا کوئی صدمہ ہی نہيں پہنچا تھا۔

الحاج جناب شيخ محمد کوفی کی حضرت سے شِب بيست و يکم ماه رمضان شب شہادت مولی الموحدين حضرت علی ابن ( ۴
جناب شيخ علی اکبر نہاوندی اعلی هللا مقامہ نے  مسجد کوفہ ميں مالقات ہوئی۔ مولف کہتے ہيں: اس واقعے کو -ابی طالب 

) جناب ٓاقا مرزا محمد علی اردو بادی عليہ الرحمہ سے اپنی کتاب کشکول ميں ۵٧کتاب العبقری الحسان ميں (المسک االذخر 
 ٢١کيا:  الجواہرالمنضد سے نقل کيا ہے کہ الحاج شيخ محمد شوشتری الحاج محمد طاہر کے فرزند نے کوفہ کے کنارے نقل

ء ہجری قمری ميں مسجد کوفہ کا  ١٣٣۵ء ہجری قمری ميں شب چہار شنبہ مسجد سہلہ ميں تقريباً  ١٣۵٧ماه جمادی االول 
کی شب ضربت تھی اور  -قصد کيا ماه رمضان المبارک کی اٹھارہويں تاريخ کہ شب انيس جو حضرت امير المومنين علی 

شب ہے وہاں رات بسر کروں اور اس عظيم حادثے کے متعلق غورو فکر اکيسويں کی شب جو موال علی کی شہادت کی 
  کروں اور حضرت کی غربت اور مظلوميت پر گريہ و زاری اور عزاداری کروں۔

ميں ادا کی اور ميں مسجد کے اطراف ميں سے  -ان کا بيان ہے: نماز مغرب و عشاء مشہور و معروف مقام امير المومنين 
ڑا ہوا تاکہ جاؤں اور ميرے ہمراه جو روٹی اور خيار (کھيرا) تھا کھا کے افطار کروں، پھر ايک طرف اس ارادے سے کھ

ميں مسجد کے مشرقی سمت کی طرف متوجہ ہوا جيسے ہی پہلے کمرے سے گزر کر دوسرے کمرے ميں داخل ہوا ديکھا 
ور ايک صاحب عمامہ اس کے ايک فرش بچھا ہوا ہے اور ايک شخص خود کو عبا ميں لپيٹے ہوئے اس پر سو رہا ہے ا

پاس تشريف فرما ہيں جو اہل علم کی ٓان بان کے ساته ہيں لٰہذا ميں نے انہيں سالم کيا ميرے سالم کا جواب ديا اور کہا: بيٹھو 
ميں بيٹه گيا پھر انہوں نے علمائے کرام ميں سے ايک ايک کی احوال پرسی کی اور ميں جواب ديتا تھا وه بخير و عافيت 

ھر وه شخص سويا اور ايک کلمہ اس سے کہا جسے ميں نہ سمجه سکا کہ کيا کہا اور پھر اس شخص نے کوئی دوسرا ہيں۔ پ
سوال نہيں کيا پھر ميں نے سوال کيا کہ يہ کون سويا ہوا ہے ؟کہا: يہ سيد عالَم (الم پر زبر کے ساته) مجھے ان کی بات بُری 

اراده يہ ہے کہ اس شخص کی بزرگ نمائی کريں اور ميں نے اپنے دل ميں  معلوم ہوئی اور ميں نے يہ گمان کيا کہ ان کا
  ہيں ۔ -کہا: وه عالم سيد حّجت منتظر 

ميں نے عرض کيا: يہ سيد عالِم ہيں (الم پرزير کے ساته) جواب ديا: نہيں يہ سيد عالَم ہے الم پر َزبر کے ساته پھر ميں 
اور يہ ديکه رہا ہوں کہ چراغوں کی روشنی کی طرح ديواروں پر نور  خاموش ہوگيا اور اس کالم سے حيرت ميں پڑ گيا،

ساطع و روشن ہے حاالنکہ اندھيری رات ہے اور ابتدائے شب ہے ميں متوجہ نہيں ہو رہا تھا جو يہ نور ظاہر ہے اور اس 
  شخص کے کالم کا معنی جو يہ کہہ رہا تھا کہ يہ سيد عالَم ہے الم پر زبر کے ساته۔

محمد عليہ الرحمہ نے کہا: اس بيٹھے ہوئے شخص نے پانی طلب کيا ميں نے ديکھا ايک شخص ٓارہا ہے اور اس الحاج شيخ 
کے ہاته ميں ايک پانی کا پيالہ ہے کاسٔہ ٓاب اسے عطا کيا اور اس نے بچاليا اور بقيہ مجھے ديا ميں نے کہا: ميں پياسا نہيں 

کی  -ائب ہوگيا۔ پھر ميں نماز کے لےے اٹھا اور حضرت امير المومنين ہوں اس شخص نے پيالہ ليا اور کچه قدم چل کر غ
عظيم مصيبت کے متعلق غور وفکر کر رہا تھا پھر اس شخص نے ميرے مقصد کے متعلق سوال کيا اور ميں نے اپنا 

کی اور سستی اور مقصود بيان کيا پھر مجھے رغبت دالئی اور دعا کی پھر ميں نے اپنی جگہ واپس ٓاکر چند رکعت نماز ادا 
اونگه مجه پر غالب ہوئی تو ميں سوگيا اور بيدار نہيں ہوا مگر يہ کہ ميں نے مشاہده کيا کہ ہوا روز روشن کی طرح ہے ميں 

نے خود اپنے نفس کو مالمت کی۔ کہ ميرا اراده عبادت کا تھا مگر وه وقت ختم ہوگيا اور بے حال ہونے کی بھی مجھے 
رت علی کی شہادت کا بھی رنج و الم تھا کہ کيوں ميں ايسی رات ميں ايسی جگہ سوگيا ميرے دل نے مالمت کی حض

حاالنکہ ميں اس مقام پر حضرت کے ديدار سے سرفراز ہوا پھر ميں نے وہاں ديکھا کہ ايک جماعت ہورہی ہے جس ميں دو
ل جماعت ميں سے کہا: اس صف برقرار ہوئی ہے اور نماز قائم ہے اور ايک شخص امام جماعت ہے ايک شخص نے اہ

هء اور  ۴٠جوان کو اپنے ہمراه لے جاؤں امام جماعت نے کہا: ان کے ليے دو امتحان واقع ہوئے ہيں ان ميں سے ايک 
هء ميں، الحاج محمد کا بيان ہے: ميں مسجد سے باہر وضو کے لےے گيا اور جب واپس ہوا تو ديکھا ہوا تاريک  ٧٠دوسرا 

ی شخص باقی نہيں ہے ميں بعد ميں متوجہ ہوا کہ وه سيد عالم وہی حّجت منتظر تھے جو ٓارام ہے اور اس جماعت کا کوئ
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فرما رہے تھے اور وه نور جو ديواروں پر ساطع و منور تھا وه امامت کا نور تھا اور وہی امام جماعت تھے۔ دوسری مرتبہ 
اص ميں سے تھے اور اس شخص کا پانی الکر ہوا اُن حضرت کے نور سے روشن و منور ہوئی اور وه اہل جماعت کے خو

  کے اعجاز کی وجہ سے تھا۔ -واپس ہونا اُن حضرت 
هللا تعالٰی ان کے مبارک ظہور ميں تعجيل فرمائے ، هللا ہميں اور ٓاپ سب کو ان کے منتظرين ميں قرار دے اور ظہور کے 

سلمين ٓاقائے الحاج سيد نور الدين ميالنی عليہ وقت ان کے سامنے شہادت سے سرفراز فرمائے۔ ٓامين حجة االسالم و الم
الرحمہ اور ٓايت هللا الحاج سيد محمد ہادی ميالنی طاب ثراه نے شيخ جليل ٓاقائے الحاج محمد کوفی عليہ الرحمہ سے نقل کيا 

  سے عرض کيا: ہے کہ ٓايت هللا العظمٰی ٓاقائے سيد عبد الہادی شيرازی جو دونوں ٓانکھوں سے نابينا تھے انہوں نے مجه
حضرت حّجت (صلوات هللا عليہ) کے سامنے يہ درخواست کريں کہ ميری ٓانکھوں کو شفاعنايت فرمائيں، الحاج شيخ محمد 

کی خدمت ميں عرض کيا تو حضرت (صلوات هللا عليہ) نے فرمايا: صالح  -کوفی کا بيان ہے: ميں نے ٓاقا و موال امام زمانہ 
اگر ٓاپ کی ٓانکھيں اگر شفا حاصل کريں تو ٓاپ کو اپنے دونوں بيٹوں کی دونوں ٓانکھوں کو بھیاور بھالئی نہيں ہے کيوں کہ 

ضائع کرنا ہوگا، الحاج شيخ کوفی نے کہا: ميں نے ان بزرگوار کا حکم جناب سيد عبد الہادی عليہ الرحمہ تک پہنچايا، 
ں صالح اور بھالئی اس ميں ہے کہ ميں يوں ہی رہوں گا فرمايا: نہ يہ لوگ جوان ہيں ان کی تمنا يہ ہے کہ زندگی بسر کري

اور اسی طرح ميں راضی رہوں گا۔ مولف کہتے ہيں: قارئين کرام کے ذہن و قلب کو اس سے زياده خستہ نہ کروں کيونکہ 
ان کے خاطرات اور حکايات بہت ہيں اگر سب کو ذکر کريں تو گفتگو طوالنی ہوجائے گی اور کتاب کے حدود سے بھی 

خارج ہوجائيں گے۔ اب ايک مختصر داستان بعنوان (ختامہ مسک) بحسن ختام اکتفا کرتے ہيں اور بقيہ خاطرات اور حکايات 
کو ايک مستقل کتابچہ ميں توفيق خداوندی کے ساته تحرير کرکے کتاب کے ٓاخر ميں ٓاپ قارئين کے اختيار ميں قرار ديں 

ر شنبہ کی راتوں ميں سے ايک رات مسجد سہلہ ميں مجه حقير (مولف) سے گے۔ ٓاقائے الحاج شيخ محمد کوفی نے شب چہا
بال واسطہ نقل کيا اور جنائے ٓاقائے الحاج سيد نور الدين ميالنی عليہ الرحمہ نے ان سے نقل کيا کہ نجف اشرف ميں ٓايات 

فالں شخص کيسا ہے؟ اس  سے دريافت کروں کہ -عظام اور بزرگوں ميں سے ايک بزرگ نے مجه سے کہا کہ امام زمانہ 
شخص کا نام ذکر نہيں کيا چنانچہ ميں نے بھی اس مہِر تاباں کی خدمت ميں شرف ياب ہوکر سوال کيا: حضرت (سالم هللا 
عليہ) نے فرمايا: کہو: تمہاری ہر چيز بہتر ہے ليکن کبھی تمہارے دل ميں يہ بات خطور کرتی ہے کہ ميں بھی ايک چيز 

ولف کہتے ہيں: حضرت کا قول اور تصديق کرنا کہ تمہاری ہر شے درست ہے حقيقت ميں يہ خود ہوں ايک شخصيت ہوں۔ م
ايک تمغہ اور لوح افتخار ہے اس لحاظ سے کہ اس شخص کے تمام امور حضرت کی مرضی کے مطابق تھے البتہ اس 

ے کا باعث ہے۔ عين اسی مقدار بھر خود بينی خود کو ايک شخصيت تصور کرنا بھی اس کی شخصيت و عظمت کو کم کرن
کے مقدس وجود کی خاص عنايت ہے تاکہ اُن بزرگوار کی ياد ٓاوری کی -حالت ميں کہا جاسکتا ہے: يہ خود ايک امام زمانہ 

برکت کے ساته يہ حالت جو اس شخص کے دل ميں خطور کرتی تھی ختم ہوجائے اور ايک انسان کامل کی شکل اختيار 
 کی مورد رضايت قرار پائے۔  -ٓافتاب فروزاں حضرت بقية هللا االعظم کرليں جو تمام جہات سے اس 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ عمومی ہدايت ٢٢
  ۔ القرٓاُن ہُدِی للنّاسِ  ٢٢

  و الحجةَ القائِم عليہ السالم ہُدًی لِلنّاسِ 
قال هللا تبارک و تعالٰی: الم ۔ َذلَِک بھی لوگوں کے ليے مائہ ہدايت ہيں۔  -قرٓان لوگوں کے ليے ہدايت ہے اور حّجت قائم 

  الْکِ◌تَاُب الََريْبَ◌ فِيِہ ہًُدی لِلْمُ◌تَّقِيَن الم يہ وه کتاب ہے جس ميں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہيں ہے۔
سی قرٓان کے حروف مقطعات ميں سے ہے۔ جس کے تفاسير ميں مختلف معانی اور بہت ” الم“هللا تبارک و تعالٰی نے فرمايا: 

  تعريفيں کی گئی ہيں مجمع البيان وغيره ميں دس سے زائد اقوال نقل کيے گئے ہيں۔
ھو حرف من حروف اسم نے فرمايا: -تفسير صافی ميں فيض کاشانی نے معانی االخبار سے نقل کيا ہے کہ امام جعفر صادق 
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  ١سالم فاذا دعابہ اجيب۔( ٰهللا االعظم المقطع فی القرٓان الّذی ئولفہ النبی او ) االمام عليہم ال
  هللا کے اسم اعظم کے حروف ميں سے ايک حرف ہے جو نے فرمايا: -امام جعفر صادق 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۶، ص  ١٨۔ تفسير الميزان، ج  ٩٠، ص ١(۔ تفسير صافی، ج ١

اجمعين جمع ٓاوری کرتے ہيں اگر ان اسماء قرٓان ميں حرف مقطع ہے جس کی پيغمبر اکرم (ص) يا ائمٔہ ہدی عليہم السالم 
کے ذريعے خدا کو پکاريں تو هللا تعالٰی مستجاب فرماتا ہے۔ اس وجہ سے کہا گيا : حروف مقطعات خدا اور اس کے رسول 

کے درميان اسرار و رموز ہيں کہ اس کے مقصود و مراد سے رسول خدا اور راسخين فی العلم کے عالوه کوئی شخص ٓاگاه 
  ہے۔نہيں 

سورے ميں کے ٓاغاز ميں جس ميں سے بعض ايک حرف سے جيسے (ص) ،  ٢٩اور کہا گيا ہے: يہ تکراری حروف جو 
(ق)، (ن) اور بعض دو حروف سے جيسے (طہ)، (طس)، (ٰيس)، (حم) اور بعض تين حرف سے جيسے (الم) ، (الر)، 

ف سے جيسے (کھيعص)، (حمعسق) اگر ان (طسم) اور بعض چار حروف سے جيسے (المر)، (المص) اور بعض پانچ حر
کے تکراری حروف کو حذف کرديں تو چوده حرف باقی رہتا ہے وه يہ ہيں (ص ر ا ط ع ل ی ح ق ن م س ک ه) کہ اگر ان 

بنتا ہے۔ جسے ايک قسم کا خود قرٓان ” علی صراطہ حق نمسک“ يا ”صراط علی حق نمسکہ“ سے جملہ بنايا جائے تو وه
  کيا جاتا ہے۔ کے ليے اعجاز شمار

علَم معناه ِعند هللاِّٰ َو َرُسولِہ ومستَودعی ِعلِمِہ َوامنآئِِہ َعل ٰی وحيِہ ، َوالَعزو فی ان يُکوَن فی القُرٓاِن ما ھَُو “ اور کہا گيا ہے: 
ز جن کے پاس علم ان کے حقيقی معنی خدا اور اس کے رسول (ص) ني” ُمحاَوَرةٌ بِاسراٍر خاصٍة مع الرُسوِل َواَمناِء الَوحِی 

خدا وديعت کيا گيا ہے اور وحی اٰلہی کے امين ہيں موجود ہے اور کوئی مانع نہيں ہے کہ قرٓان ميں ايسی چيزيں موجود ہوں 
  جو رسول خدا (ص) اور امنائے وحی کے درميان خاص اسرار ہوں۔

  قولہ تعالٰی: < َذلَِک الْکِ◌تَاُب الََريْبَ◌ فِيِہ ہًُدی لِلْمُ◌تَّقِين
ک) دور کی طرف اشاره ہے جس سے مراد کتاب قرٓان مجيد ہے اور لفظ ذلک سے اشاره اس کی شان و منزلت کی )ذل

رفعت کی بنا پر ہے جيسا کہ عرب ميں يہ قرٓان اسی کتاب سے متعارف ہے کہ تمہيں گزشتہ کتابونميں ، ميں نے وعده کيا 
کسی کو اس ميں شک ميں مبتال نہ کيا جائے بلکہ وه محض تھا اس ميں شک و شبہ نہيں کرنا چاہيے کوئی مشکوک شے يا 

ہدايت ہے موجوده ہدايت جو حقيقت دين اور شريعت حق اور متقين کے ليے ايمان کے ارکان ميں سے ہے ايسے پرہيز 
 گاروں کے ليے کہ جن کا تقوٰی ہميشہ خدا کے ليے ہے اور حقيقی طور پر اس کی پيروی کرتے ہيں اور اس کے احکام کی

اطاعت اور اس کے منکرات سے اجتناب کرتے ہيں ٓاداب اٰلہيہ سے ٓاراستہ اور اس کے معارف سے ہدايت و رشد تک 
  رسائی حاصل کرتے ہيں۔

متقين سے مراد وه مومنين ہيں اور تقوٰی مومنين کے طبقات سے ايک خاص طبقہ ” ہدی للمتقين“هللا تعالٰی کے اس قول ميں 
مراتب ايمان ميں سے ايک مرتبہ نہيں ہے تاکہ اس کے مقدمات ميں سے ايک مقدمہ ہو کے اوصاف ميں سے ہے يعنی 

جيسے احسان، اخبات، خلوص بلکہ تقوٰی ايک ايسی صفت ہے جو تمام مراتب ايمان کا مجموعہ ہے جب وه جامٔہ تقوی سے 
ص گروه کو ان کے درجات و ٓاراستہ ہوجائے، اس دليل سے کہ هللا تعالٰی نے مومنين کے گروہوں ميں سے کسی مخصو

طبقات کے اختالف کے اعتبار سے توصيف نہيں فرمائی بلکہ هللا تعالٰی جو کچه تقريباً بيس ٓايت کے ضمن ميں مومنين ، 
کفار اور منافقين کی حالت کو بيان فرما رہا ہے تقوٰی کو پانچ صفت ميں مقرر فرمايا اور وه غيب پر ايمان ، نماز قائم کرنا، 

ميں جو کچه انہيں عطا کيا ہے خرچ کرنا اور ان تمام انبياء پر نازل کی ہوئی چيزوں پر ايمان اور ٓاخرت کا يقين  راه خدا
  ١رکھنا ہے انہيں اوصاف سے ان کی توصيف فرمائی کہ يہ سب هللا تعالٰی کی طرف سے ) لباس ہدايت سے ٓاراستہ ہيں۔ ( 

ا طلب گار ہے اسے اس کے پاس مفقود ہونی چاہيے (کيوں کہ ہدايت مفسرين نے ذکر کيا ہے: جو شخص خدا سے ہدايت ک
يافتہ انسان کے ليے ہدايت تحصيل حاصل ہے جو محال ہے) لٰہذا توحيد پرست مسلمان اپنی نماز ميں ہدايت طلب کرے (اھدنا 

  ہے۔ الصراط المستقيم) ہميں سيدھے راستہ کی ہدايت فرماتا ره۔ اس کا چند طريقوں سے جواب ديا گيا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴١، ص ١(۔ الميزان سے اقتباس، ج ١
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۔ يہ کہ ہدايت سے مراد اس کا استمرار و دوام ہے اس کے بعد کہ هللا تعالٰی نے نمازگزاروں پر احسان کيا ہے اور اس کی ١
ليے سوال کرتا ہے کہ کبھی ايسا نہ ہو  ايمان کی طرف ہدايت کی ہے کہ وه هللا تعالٰی سے اس نعمت کی استمرار و ثبات کے

  کہ کہيں ثبات قدم کے بعد اس کے قدم ميں لغزش پيدا ہو۔
  ۔ ثواب مراد ہے يعنی مجھے ثواب کی جہت سے جنت کے راستے کی طرف ہدايت فرما۔٢
جو شخص اس کے ۔ ہدايت کی زيادتی کا اراده کيا گيا ہے چوں کہ ہدايت ميں کمی و زيادتی کی صالحيت موجود ہے لٰہذا ٣

ايک مرتبہ کا حامل ہے اس کے ليے جائز ہے کہ اس سے زياده کامل ہدايت کا خدا سے مطالبہ کرے۔ مولف کہتے ہيں: يہ 
  تمام وجہيں امتحانات ميں سے ہيں جو ظاہری ٓائہ کريمہ کے تقاضے کے برخالف ہيں۔

خدا سے طلب کرتا ہے وه وہی ہدايت ہے جو ابھی صحيح يہ ہے کہ يوں کہا جائے: وه ہدايت جسے مسلمان اپنی نماز ميں 
  حاصل نہيں ہوئی ہے اور صرف اپنے پروردگار سے تفضل و المتناہی رحمت کے عنوان سے حاصل کرے۔

واضح عبار ت ميں کہا جائے : هللا تعالٰی کی طرف سے ہدايت کی دو قسميں ہيں: ہدايت عامہ اور ہدايت خاصہ اور ہدايت 
تی ہے اور کبھی تشريعی۔ ليکن ہدايت عامہ تکوينی يہ ہے کہ: هللا تعالٰی نے اسے ہر موجود کی طبيعت عامہ کبھی تکوينی ہو

و فطرت ميں وديعت فرمايا ہے خواه وه جمادات ہوں يا نباتات يا حيوانات ميں سے ہوں۔ لٰہذا وه اپنی فطری خواہش سے يا 
عالٰی وه ہے کہ طلب کمال کی طاقت اس ميں وديعت فرمائی، اپنے اختيار سے اپنے کمال کی طرف گامزن ہيں۔ اور هللا ت

کياتم مشاہده نہيں کرتے کہ نبات کےسے اپنے رشدو نمو کی طرف ہدايت پاتی ہے اور ايسی جہت کی طرف جاتی ہے کہ 
بات اس کی سير اور رشد ميں کوئی مانع نہيں ہوتا يا جيسے حيوان کو ہدايت جو دوست اور دشمن کی شناخت جو اسے اس 

کی تميز ديتا ہے کہ اسے کون اذيت ديتا ہے اور کون اذيت نہيں ديتا اور کس طرح چوہا بلّی سے فرار کرتا ہے اور گوسفند 
  سے فرار نہيں کرتا؟

اور کس طرح چيونٹی اور شہد کی مکھی کو گھر بنانے اور جمعيت تشکيل دينے کی ہدايت کی جاتی ہے (اس پيچيدگی اور 
اور کس طرح نومولود بچہ کو اس کی والدت کی ابتدا ميں ماں کی چھاتی کی طرف ہدايت ہوتی ہے  تعجب انگيز قسم سے)

) موسی نے کہا کہ ہمارا ١کہ وه اس کے دوده سے استفاده کرتا ہے؟ < قَاَل َربُّنَا الَِّذی ٔاَعْطَ◌ی ُکلَّ َشیْءٍ◌ َخلْقَ◌هُ ثُمَّ ہََدی> ( 
قت عطاکی ہے اور پھر ہدايت بھی دی ہے۔ ليکن ہدايت عامہ تشريعہ: ايسیرب وه ہے جس نے ہر شے کو اس کی مناسب خل

ہدايت ہے جسے خداوند تبارک و تعالٰی نے تمام افراد بشر کی، انبياء کو مبعوث کرکے اور ٓاسمانی کتابيں (قرٓان وغيره) نازل
از پيدا کرنے کے ليے حّجت تمام کی کرکے ہدايت کی ہے اور تمام انسانوں کو عقل عطا کرکے حق و باطل کے درميان امتي

  ہے۔
پھر انبياء کو بھيجا تاکہ ان کے ليے اس (قرٓان) کی تالوت کرے اور شريعتوں کے احکام کو ان کے ليے بيان فرمائيں ان کی

رسالت کو روشن معجزه اور غالب برہان کے ساته متصل کيا تاکہ وه ان کی سچائی اور صحيح ہونے کی دليل قرار پائے۔ 
 ٢(  ذا بعض لوگوں نے قبول کيا تو ہدايت يافتہ ہوگئے اور بعض نے قبول نہيں کيا تو وه ) ضاللت و گمراہی ميں پڑ گئےلہٰ 

  يقينا ہم نے اسے راستہ کی ہدايت دے دی ہے چاہے وه شکر گزار ہوجائے يا کفران نعمت کرنے واال ہوجائے۔
  ايت ہے کہ خداوند متعال نے اپنے بعض ليکن ہدايت خاصہ: وه ايسی تکوينی ہدايت اور ربانی عن

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٠(۔ سورئہ طہ، آيت ١
  ۔ ( ٣(۔ سورئہ انسان، ٓايت ٢

بندوں کو اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق مخصوص کيا ہے، لٰہذا اس کے ليے جو کچه اپنے کمال کی ہدايت تک رسائی 
پنے مقصود تک پہنچتا ہے اور اگر تائيد اٰلہی شامل نہ ہو تو ضاللت و گمراہی ميں کے ليے الزم ہے فراہم کرتا ہے اور وه ا

پڑ جاتا ہے۔ اس قسم کی ہدايت کی طرف بہت سی ٓاياِت کريمہ ميں اشاره کيا گيا ہے۔ ) > فَِريقًا ہََدی َوفَِريقًا َحقَّ َعلَيْہِ◌م 
اَللَةُ > (    ١الضَّ

ةُ الْبَ◌الَِغةُ فَلَو َشاَء لَہََداُکم اس نے ايک گروه کو ہدايت دی ہے اور ايک  پر گمراہی مسلط ہوگئی ہے۔ ) >قُل فَلِلِّہ الْحُ◌جَّ
  ٢ٔاَجْمَ◌ِعيَن > ( 

  کہہ ديجيے کہ هللا کے پاس منزل تک پہچانے والی دليليں ہيں وه اگر چاہتا تو جبراً تم سب کو ہدايت دے ديتا۔
  ٣يَن > ( ) >إِنَّ هللاَ الَيَہْدِ◌ی الْقَ◌وْمَ◌ الظَّاِلمِ 

  ۴يقينا خداوند متعال ظالم قوم کو ہدايت نہيں ديتا ہے۔ ) >َوهللاُ يَہْدِ◌ی َمن يََشاُء إِلَی ِصَراٍط ُمسْتَ◌قِيٍم > ( 
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ِ◌ی اور خداوند متعال جس کو چاہتا ہے صراِط مستقيم کی ہدايت دے ديتا ہے۔ ) >إِنََّک الَتَہْدِ◌ی َمن ٔاحْبَ◌بْتَ◌ َولَِکنَّ هللاَ يَہدْ 
  ۵ن يََشاُء > ( مَ 

  پيغمبر بے شک ٓاپ جسے چاہيں اسے ہدايت نہيں دے سکتے ہيں بلکہ هللا جسے چاہتا ہے ہدايت دے ديتا ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٠(۔ سورئہ اعراف، ٓايت ١
  ۔ ( ١۴٩(۔ سورئہ انعام، ٓايت ٢
  ۔ ( ١۴۴(۔ سورٔه انعام، ٓايت ٣
  ۔ ( ٢١٢۔ سورئہ بقره، ٓايت (۴
  ۔ (  ۵۶۔ سورئہ قصص، ٓايت (۵

اور دوسری ٓايات ميں جو ان کی ہدايت سے مخصوص ہے اور خدائے تبارک و تعالٰی کی خاص عنايت مخصوص گروه کے 
ليے ہے نہ يہ کہ اس سے تمام افراد کے ليے استفاده ہوتا ہے۔ لٰہذا ہر مسلمان اس اعتراف کے بعد کہ خداوند متعال نے 

عامہ تکوينيہ و تشريعيہ کا هللا سے سوال کرتا ہے تاکہ اسے ہدايت خاصہ تکوينيہ سے جو اس سے احسان کيا ہے ہدايِت 
  ١مخصوص ہے اسے اپنے ہر ايک بندے کو کہ جس سے اس کا اراده و مشيت متعلق ہو ہدايت ) کرے۔ ( 

ہے اور ان صاحبان ايمان کو بشارت  بے شک يہ قرٓان اس راستہ کی ہدايت کرتا ہے جو بالکل سيدھا ٢(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
وفی الکافی عن ابی عمرو الزبيری عن ابی “ ۔  ۴۴۴ديتا ہے جو نيک اعمال بجاالتے ہيں کہ ان کے ليے بہت بڑا اجر ہے۔ 

  )٣” )عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال: ای يدعوا
ہے جو زياده استوار اور پا برجا ہے۔ نے فرمايا: (يھدی) يعنی ايسے راستے کی دعوت کرتا  -کافی ميں امام جعفر صادق 

  ۴” ( وفی تفسير العياشی عن فضيل بن يسار عن ابی جعفر عليہ السالم قال يَھدی ) الِی الِواليَِة “۔  ۴۴۵
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  يں۔(۔ مذکوره مطالب تفسير (البيان حضرت ٓايت هللا العظمٰی السيد الخوئی رحمة هللا عليہ) سے ( منقول ہ١
  ۔ (٩(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ٢
  ۔ ( ٢١۶، ص ١(۔ کافی، ج ٣
  ۔ (  ٢٨٢، ص ٢۔ تفسير عياشی، ج (۴

نے فرمايا: قرٓان واليت کبرٰی (اہل بيت ) کی طرف  -تفسير عياشی ميں فضيل ابن يسار سے منقول ہے کہ امام محمد باقر 
  ہدايت کرتا ہے۔

لصادق عن ٔابيہ عن جده السجاد عليہ السالم ااَِلماُم ِمنّا اليُکون ااِلَّ معُصوماً ۔ وفی تفسير الصافی نقال عن المعانی عن ا ۴۴۶
ِ َولَيسِت الِعصمةُ فی ظاِہِر الخلقَِة فَيعَرُف بِھا َولِذلَک ال يَُکوُن ااِلَّ منُصوصاً فَقيل ما َمعنی الَمعُصوُم قاَل ھَُو ال ُمعتِصُم بحبِل ّهللاٰ

  ١(  والقرٓاُن يَھدی ) الی االماِم َوذلَِک قول ّهللاٰ عّزوجلّ  َوَحبُل ّهللاٰ ھُو القُرٓانُ 
لوگوں کا امام اور سرپرست ہم ميں سے نہيں ہوگا مگر يہ کہ وه معصوم ہوگا اور عصمت ايسی شے نہيں ہے کہ جس کا 

 تعالٰی کی طرف سے معينوجود خارجی پايا جاتا ہے اور خلقت انسانی کے ظاہر سے نماياں ہو اور وه پہچانی جائے۔ لٰہذا هللا
هللا کی رسی کو مضبوطی “۔ کہا گيا: اے رسول خدا (ص) ! معصوم کے کيا معنی ہيں؟ فرمايا: ”اور منصوص ہونا چاہيے

سے پکڑے رہو اور ريسمان اٰلہی وہی قرٓان ہے اور قرٓان بھی امام کی طرف ہدايت کرتا ہے اور ٓائہ کريمہ کا معنی يہی ہے:
  ن اس راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے۔يقينا يہ قرآ “

مولف کہتے ہيں: اس ٓائہ کريمہ سے استفاده ہوتا ہے کہ قرٓان اورائمہ ايک دوسرے کے الزم و ملزوم ہيں دوسری تعبير ميں 
  ساته ہيں)۔(قرٓان ائمہ کے ساته ہے اور ائمہ قرٓان کے ” القُرٓاُن َمَع االئِمة واالئمةُ َمَع القُرٓاَن “

َوَجلَّ “۔  ۴۴٧ ِ َعزَّ ِ عليہ السالم َعن قَوِل ّهللاٰ فقال عليہ السالم ُکل اِماٍم ھاٍد  وفی الکافی باسناده عن الفضيل قاَل َسٔاُل اَبا َعبِد ّهللاٰ
  لِلقَرٓاِن الَّذی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣٢۔ معانی االخبار، ص  ٣۶۵، ص ١(۔ تفسير صافی، ج ١
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سے  -کلينی نے کافی ميں بطور مسند فضيل سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے کہ ميں نے امام جعفر صادق  ١” ( ھَُو فيھم) 
هللا تعالٰی کے اس قول کے متعلق (ہر گروه کے ليے ايک ہادی و رہبر ہے) دريافت کيا تو فرمايا: ہر امام اپنے زمانے کے 

  زمانے کے دوران لوگوں کا رہبر اور رہنما ہے)۔لوگوں کے ليے ہادی اور رہبر ہے (اپنے 
َوَجلَّ “ ۔  ۴۴٨ ِ َعزَّ فَقاَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص) الُمنِذُر َولُِکلِّ َزماٍن  وفيہ باسناده عن بريد العجلی َعن اَبی َجعفٍَر عليہ السالم فی قُوِل ّهللاٰ

اسی کتاب ميں بطور  ٢” ( َم الھُداةُ ِمن بَعِدِه َعلِیٌّ ثُم االَصيآِء واِحداً بَعد واِحٍد ِمنّا ھاٍد يَھديِھم اِل ٰی ما ) جآَء بِِہ نَبیُّ هللاِّٰ (ص) ثُ 
يقينا ٓاپ ڈرانے والے ہيں اور ہر “مسند بريد عجلی سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے:ميں نے خدائے عزوجل کے اس کالم 

سول خدا (ص) ڈرانے والے ہيں اور ہر زمانے ميں ايک کے متعلق دريافت کيا تو فرمايا: ر” گروه کے ليے ايک رہنما ہے
ہادی ہوتا ہے جو لوگوں کو ان چيزوں کی طرف ہدايت کرتا ہے جسے پيغمبر (ص) خدا کی طرف سے لے کر ٓائے پيغمبر 

ہيں اور ان کے بعد اوصياء ميں ايک کے بعد دوسرے وصی ہيں  -اکرم (ص) کے بعد پہلے ہادی و رہبر حضرت علی 
  د صالح) (نيک فرد کے بعد نيک فرد)۔(صالح بع

ِ (ص) الُمْنِذُر َوَعلِیٌّ الھادی يا اَبا وفيہ باسناده عن بی بصير قاَل قُْلُت الَ بی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم”  ۴۴٩ فَقاَل عليہ السالم َرُسوُل ّهللاٰ
ٍد ھَل ِمن ھاٍد اليَوَم؟ قُلُت بَلی جعلُت فِداَک ما زاَل ِمنُکم ھا   ٍد بَعد ھادٍ ُمَحمَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩١، ص ١(۔ الکافی، ج ١
  ۔ (  ١٩١، ص ١(۔ الکافی، ج ٢

جُ  ٍد لو کانَت اِذا نََزلَت ٓايةٌ عل ٰی َرُجٍل ثُمَّ ماَت ذلَِک الرَّ ُل ) ماتَِت االية ماَت الِکتاُب َحت ٰی ُدفِعت اِليَک فَقاَل َرِحمَک هللاّٰ يا اَبا ُمَحمَّ
  ١” ( ِکنَّہُ َحیٌّ يجری فيمن بَقی َکما َجرٰی فيمن َمضٰی َول

” يقينا ٓاپ منذر ہيں اور قوم کے ليے ايک ہادی ہے“سے ٓائہ کريمہ  - ابو بصير سے روايت ہے کہ ميں نے امام جعفر صادق 
س زمانہ ميں بھی کوئی ہادی کے متعلق دريافت کيا: فرمايا: رسول هللا (ص) منذر ہيں اور علی ہادی ہيں اے ابو محمد! بتاؤ ا

ہے؟ ميں نے عرض کيا: ہاں ميں ٓاپ پر فدا ہوجاؤں ٓاپ حضرات ميں سے ہر زمانے ميں ايک کے بعد دوسرا ہادی رہا ہے۔ 
فرمايا: اے ابو محمد! هللا تم پر رحمت نازل فرمائے اگر ٓايت کسی شخص کے ليے نازل ہوئی ہوتی اور وه مرجاتا تو يہ ٓايت 

اتی اور اس کا کوئی دوسرا مصداق نہ ہوتا کہ قرٓان بھی مرگيا ہوتا ليکن قرٓان ہميشہ اس کے بعد زنده رہنے بھی ختم ہوج
  والوں کے ليے زنده ہے وه ان لوگوں پر ان کے گزشتہ لوگوں کی طرح منطبق ہوتا ہے۔

يقينا ٓاپ ڈرانے “الٰی کے اس قول سے خدائے تبارک و تع - روايت عبد الرحيم قصير ميں بھی ذکر ہوا ہے کہ امام محمد باقر 
متعلق سوال کيا گيا تو فرمايا: رسول خدا (ص) ڈرانے والے ہيں علی ہادی ہيں۔ ” والے اور ہر قوم کے ليے ايک ہادی ہے

خدا کی قسم! مقام و منصب ہدايت ہمارے گھرانے سے ختم نہيں ہوا اور اب تک ہمارے پاس روِز قيامت تک موجود ہے۔ 
: هللا تبارک و تعالٰی نے خلقت جن و انس کی علت غائی اپنی معرفت و عبادت قرار دی ہے اپنے اس قول مولف کہتے ہيں

) ای ليعرفون اور ميں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبات کے ليے پيدا کيا ہے۔ يعنی وه ہماری معرفت حاصل٢(  سے
  بات ہے کہ عبادت شناخت کی کريں۔ معرفت سے تفسير کی ہے يعنی مجھے پہچانيں اور يہ فطری

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩١، ص ١(۔ الکافی، ج ١
  ۔ (  ۵۶(۔ سورئہ ذاريات، ٓايت ٢

فرع ہے جب تک معبود نہ پہچانا جائے عبادت کا کوئی معنی نہيں ہے اور اس مقدس ہدف کے تحقق کے ليے تمام انبيائے 
تاکہ اپنے بندوں کو کفر و شرک اور بت پرستی کے تاريک نشيب سے نجات عطا عظام اور ٓاسمانی کتابوں کو ارسال فرمايا 

  کرکے شاہراِه ہدايت کی طرف پيش گام کريں اور خدائے سبحان کی عبادت کی طرف دعوت و رہنمائی فرمائيں۔
الْکِ◌تَاَب َوالْمِ◌يَزاَن لِيَقُوَم ) النَّاُس بِالْقِ◌سْطِ◌ > هللا تعالٰی نے فرمايا: < لَقَد ٔاَرْسَ◌لْنَ◌ا ُرُسلَنَا بِالْبَ◌يِّنَاِت َؤاَنْزَ◌لْنَ◌ا َمَعہُم 

  ١اآلية( 
بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دالئل کے ساته بھيجا ہے اور ان کے ساته کتاب اور ميزان کو نازل کيا ہے تاکہ 

  لوگ انصاف کے ساته قيام کريں۔
  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
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کہ يہی ميرا راستہ ہے ميں بصيرت کے ساته خدا کی طرف دعوت ديتا ہوں اور ميرے ساته  )اے محمد! ) ٓاپ کہہ ديجيے
  ميرا اتباع کرنے واال بھی ہے اور خدا پاک و بے نياز ہے اور ميں مشرکين ميں سے نہيں ہوں ۔

  ٣(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
تمہارے ليے کھلے ہوئے عذاب اٰلہی سے ڈرانے  اور ہم نے فوج کو ان کی قوم کی طرف اسی پيغام کے ساته بھيجا کہ ميں

  واال ہوں اور يہ کہ خبردار تم هللا کے عالوه کسی کی عبادت نہ کرنا کہ ميں تمہارے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۵(۔ سورئہ حديد، ٓايت ١
  ۔ (٨(۔ سورئہ يوسف، ٓايت ٢
  ۔ (  ٢۶(۔ سوره ہود، آيت ٣

  ١) اآلية۔(  ا خوف رکھتا ہوں۔ هللا تعالٰی نے فرمايا:بارے ميں دردناک دن کے عذاب ک
اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھيجا تو انہوں نے کہا: قوم والو هللا کی عبادت کرو اس کے عالوه تمہارا 

  ٢) اآلية (  :کوئی معبود نہيں ہے۔ (ٓاخری ٓايت تک( هللا تعالٰی نے فرمايا
کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھيجا اور انہوں نے کہا کہ اے قوم! هللا کی عبادت کرو اس کے عالوه  اور ہم نے قوم ثمود
  کوئی خدا نہيں ہے۔

البتہ اس عظيم اور سنگين فريضہ کو تمام انبيائے عظام اور اوصيائے کرام نے بہ نحو احسن و اکمل انجام ديا اور اس مقدس 
تيں اور ناقابل تحمل اذيتيں برداشت کی ہيں۔ هللا انہيں جزائے خير عطا فرمائے۔ اب ہدف کی ارتقائی منزل کی راه ميں مشق

چند نمونوں کی طرف بطور تبرک، حضرت خاتم االنبياء محمد ابن عبد هللا (ص) کہ ٓانحضرت کے غزوات کے موقعوں پر 
خالق اور صاحِب خلِق عظيم کے بے شمار کفار و مشرکين اور يہود اسالم سے مشرف ہوئے اور پيغمبر (ص) کے مکارم ا

  معجزات کے اثر سے ايمان الئے يہاں تک کہ شہادت کے فيض پر بھی فائز ہوئے، اشاره کيا جا رہا ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٠(۔ سورئہ ہود، ٓايت ١
  ۔ ( ۶١(۔ سورئہ ہود، ٓايت ٢

  

  ۔ يہودی کا اسالم قبول کرنا١
ايک حديث ہے کہ جسے شيخ عظيم الشان فخر الشيعہ ابو عبد هللا ابن محمد ابن محمد ابن نعمان الملقب بہ شيخ مفيد رحمة هللا 
عليہ اپنے اسناد کے ساته حضرت جعفر ابن محمد سے وه اپنے پدر بزرگوار وه اپنے جّد امجد حسين ابن علی ابن ابی طالب 

اکرم (ص) کی خدمت ميں يہودی لوگوں کے واقعے کو نقل کيا ہے کہ جنہوں نے سے نقل کيا ہے کہ حضرت نے پيغمبر 
تقريباً ستائيس سوال مختلف موضوعات پر دريافت کيے اور ہر ايک کا مکمل جواب بھی دريافت کيا نتيجہ ميں کلمٔہ شہادتين 

ج کرنا اس مختصر کتاب کی حد کا اقرار کيا اور اسالم سے مشرف ہوئے۔ چوں کہ ان تمام افراد کے مفصل واقعے کو در
سے خارج ہے لٰہذا پہلے واقعہ کے بعض حصہ کو بعنوان مقدمہ اور اس کے بعض ٓاخری حصے سے جو کہ ہماری مورد 

بحث گفتگو ہے نقل کر رہے ہيں اور ان کی تفصيالت کو ٓاپ قارئين کرام کو کتاب اختصاص کی طرف رجوع کرنے کی 
  درخواست کرتے ہيں۔

د انَت الَّذی تَزَعُم اِنََّک َرُسول هللاّٰ َوانَّہ يُوح ٰی اِلَيَک ۔قال جآ  ۴۵٠ َکما اُوَحی اِل ٰی َء َرُجٌل ِمَن اليھُوِد اِلَی النَّبی (ص) فَقال يا ُمحمَّ
د اِل ٰی الَعَرِب اُرِسلَت اَم اِلَی  ُموسی بن ُعمران ؟ قاَل نََعم اَنَا َسيُِّد ُولِد ٓاَدَم َوال فَخراَنَا خاتِم َن َوَرُسوُل َربِّ العالَميَن فَقالَ  يا ُمَحمَّ

ِ (ص) انّی َرُسوُل هللاِّٰ اِلَی النّاِس کافَةً فَقاَل اِنّ  ی اسئَلَک َعن َعشِر َکلماٍت اعطاھا الَعَجِم اَم النبيّين واِماُم الُمتَّقی الينا ؟ قاَل َرُسوُل ّهللاٰ
  ناجاهُ ال يعلُمھا االنَبیٌّ ُمرَسٌل ٔاوَملَک ُمقرَّبٌ  هللاّٰ ُموس ٰی فی البُقَعِة الُمباَرَکِة َحيتُ 
   ١) فَقاَل النَّبی (ص) َسل َعّما بَدالَک ( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  (مسائل اليہودی( (  ٣٣(۔ اختصاص مفيد رحمة هللا عليہ، ص ١

بر اکرم (ص) کی خدمت ميں حاضر نے فرمايا: ايک يہودی شخص پيغم -حضرت سيد الشہداء حسين ابن علی ابن ابی طالب 
ہوا اور عرض کيا: اے محمد (ص)! ٓاپ کا خيال يہ ہے کہ ٓاپ هللا کے رسول ہيں اور ٓاپ پر وحی نازل ہوتی ہے جس طرح 
موسی ابن عمران پر وحی نازل ہوا کرتی تھی؟ ٓانحضرت نے فرمايا: ہاں ميں اوالِد ٓادم کا موال ہوں اور ميں اپنے خاتم النبين،

  ام المتقين اور تمام عالمين کی طرف رب العالمين کا رسول ہونے پر فخر نہيں کرتا۔ام
پھر عرض کيا: اے محمد (ص)! کيا صرف عرب لوگوں کے ليے مبعوث ہوئے ہيں يا اہل عجم کے ليے يا صرف ہمارے 

اه و سفيد ہوں يا دوسری نسل سے ليے؟ رسول خدا (ص) نے فرمايا: يقينا ميں هللا کا رسول ہوں تمام لوگوں کے ليے (خواه سي
کو  -ہوں) يہودی نے عرض کيا: ميرا ٓاپ سے سوال ان دس کلمات کے متعلق ہے کہ جسے هللا تعالٰی نے حضرت موسٰی 

بقعٔہ مبارکہ ميں عطا فرمايا کہ جب هللا تعالٰی سے مناجات کی ان کلمات کو سوائے خدا کے فرستاده نبی يا ملِک مقرب 
  کے کوئی نہيں جانتا۔(بارگاه اٰلہی) 

پھر پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: جو کچه تمہارے ليے سوال در پيش ہے دريافت کرو۔ مولف کہتے ہيں: يہودی شخص نے 
اپنے ايک ايک سوال کو حضرت رسول خدا (ص) سے دريافت کيا اور ان کے جوابات کو سن کر کہتا تھا: ٓاپ نے سچ کہا 

ُد فَٔاخبِرنی َعِن العاِشِر تسَعةُ ِخصاٍل اعطاَک هللاُّٰ ِمن اے محمد! يہاں تک کہ دسويں سوا ل تک پہنچا تو عرض کيا: قاَل يا ُمَحمَّ
  بَين النَبيَّيَن اَعط ٰی امتََک ِمن بَيَن االمِّی

ثالث صلوات  فَٰقاَل النَّبی (ص) : فاتَِحةَ الکتاَب َواالذان واالقامة والجماعة فی مساجد المسلمين ويوم الجمعة واالجھار فی
  والرخصة ألُمَّتی عند االمر والسفر و بصالة علی الجنائز والشفاعة فی اصحاب الکبائر من ٔاُّمتی

ُد فَما ثواُب َمن فاتَِحةَ الِکتاِب ؟ فَقاَل النَّبی (ص) : َمن قََرٔاَ فاتَِحة الِکتاِب اعطاهُ هللاّٰ مِ  تٍُب انَزَل َن األجِر بَِعَدِد کّل کُ قال َصَدقَت يا ُمَحمَّ
ا  ديقيَن والُشھداِء ؛ َواَمَّ ا األذاِن فَيحَشرء مٔوّذُن امتی َمَع النَبييَّن والصَّ الجماَعةُ فَانَّ ُصفُوف امَّتی ِمن السَّمآء قََرٔاھا َوثوابھا ؛ َواَمَّ

ِ ِمن ِعباَدِة اربَعيَن سنَةً کُصفُوُف الَمالِئکِة فی السَّمآِء الرابَِعِة َوالرکعة فی الجماَعِة اربََع َوعشُروَن َرک عةً ُکل رَکَعٍة اَحبُّ الَی ّهللاٰ
 فَھَُو يَوٌم َجَمَع خفف ّهللاٰ عليہ اھوال يوم القيامہ بعد ٰما يخطب االمام ھی ساعةٌ يُرَحُم التدفيہ الُمٔومنين والمٔومنات ؛ َواَّما يَوم الُجُمَعةِ 

ساِب ما ِمن مٔوِمٍن مَشی بِقَدميِہ الی الُجُمَعِة ااِلَّ َواّما األجھاُر فَما ِمن مٔوِمٍن يُغْسِ◌ُل ميتاً ااِلَّ يَتَباعد هللاّٰ فيھا اِلَّٔوليَن َواالَخريَن يوَم الحِ 
وُت َويُعطی نوراً َحتّٰی يُوا فی الجنةَ ؛ َواَّما الرخ١َعنہُ لَھَُب النّاِر (  راطُ بِقَدِر ما يَبلُُغ الصَّ َصةُ فَانَّ ّهللاٰ يُخففِّ ) َويَُوسَُّع َعلَيہُ الصِّ

ُ فی القُرٓاِن ؛ َواّما َشفاعتی فی اصحاِب الَکبائِر ِمن امَّ  تی ماَخال الشِّرِک ) اھوال القِٰيَمِة َعلٰی َمن َرَخَص ِمُن امَّتی َکما َرخََّص ّهللاٰ
  ٢۔ ( ”والَمظالِِم 

خصلت ہے اور خداوند متعال نے ٓاپ کو تمام  کہا: اے محمد (ص)! سچ کہا: مجھے دسويں کلمہ کے متعلق خبر ديں جو نو
  انبياء کے درميان او ر تمام امتوں کے درميان ٓاپ کی امت کو عطا فرمايا ہے؟

۔روز ۵۔ مسلمانوں کی مسجدوں ميں نماز جماعت ۴۔ اقامہ ٣۔ اذان ٢۔ فاتحة الکتاب (سورئہ حمد) ١پيغمبر اکرم نے فرمايا: 
۔ ميری امت کے ليے بيماريوں اور مسافرت کے موقعوں پر ٧ء) بلند ٓاواز سے پڑھنا ۔ تين نماز (صبح، مغرب، عشا۶جمعہ 

۔ ميری امت کے گناہان کبيره کے مرتکب ہونے والوں کے حق ٩۔ جنازوں پر نماز پڑھنا۔ ٨اسے رخصت (سہل) قرار دينا۔ 
  ميں شفاعت۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  “” ((۔ و فی امالی الصدوق١
  ۔ (  ٣۴فيد، ص (۔ اختصاص م٢

يہودی نے کہا: اے محمد (ص)! ٓاپ نے سچ کہا جو شخص فاتحہ الکتاب (سورئہ حمد) کو پڑھے تو اسے کيا ثواب ملے گا؟ 
رسول خدا (ص) نے فرمايا: جو شخص سورئہ فاتحة الکتاب کو پڑھے خداوند متعال تمام ٓاسمانی نازل شده کتابوں کی تعداد 

واال اسے اجر عطا فرماتا ہے، ليکن اذان کا ثواب ميری امت کے موذن افراد انبياء ، کے پڑھنے کا ثواب حاصل ہونے 
صديقين اور شہداء کے ساته محشور ہوں گے، ليکن جماعت کا ثواب يقينا ميری امت کی صفيں نماز جماعت ميں چوتھے 

مساوی ہے اور ہر رکعت خدا ٓاسمان ميں فرشتوں کی صفوں کی مانند ہيں ايک رکعت جماعت کا ثواب چوبيس رکعت کے 
کے نزديک چاليس سال کی عبادت سے زياده محبوب ہے، ليکن جمعہ کے دن کی فضيلت وه ايسا دن ہے کہ خداوند عالم نے 

اولين و ٓاخرين (جن و انس) کو روز جزا جمع فرمايا، کوئی مومن نہيں ہے جو اپنے قدموں سے نماز جمعہ کی طرف جاتا 
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لٰی قيامت کی سختی اس کے ليے ٓاسان کرتا ہے جب امام جمعہ خطبہ پڑه چکا ہو اور وه وہی وقت ہے ہے مگر يہ کہ هللا تعا
کہ خداوند متعال اپنی رحمت کو تمام مومنين و مومنات کے شامل حال قرار ديتا ہے۔ ليکن کوئی مومن نہيں ہے جو ايک ميت 

راِه صراط اس کے ليے وسيع ہوجاتی ہے اس اندازه کے ) اور ١کو غسل دے مگر يہ کہ ٓاتش جہنم اس سے دور ہوجاتی ہے 
  مطابق کہ ٓاواز پہنچ جائے اور ايک )

نور اسے عطا کيا جاتا ہے تاکہ اس کو جنت تک پہنچائے۔ ليکن رخصت پس خدا قيامت کی سختی کو ٓاسان کرتا ہے ميری 
يں رخصت دی ہے، ليکن جنازوں پر امت کے اس شخص کے ليے کہ جسے رخصت دی ہو جيسا کہ هللا تعالٰی نے قرٓان م

نماز ہر وه مومن جو جنازوں پر نماز پڑھے تو وه نماز اس کی شفاعت کرے گی اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ ليکن قيامت 
  کے دن ميری شفاعت ان افراد کے حق ميں جو ميری امت کے افراد گناہان کبيره

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ميں ذکر ہوا ہے کہ جو شخص ميت کو غسل ديتا ہے جہاں تک ( غسل دينے والے کی ٓاواز پہنچتی ہے ٓاتش(۔ امالی صدوق کے نسخہ ١
  جہنم اس سے دور رہتی ہے۔ 

  کے مرتکب ہوئے ہيں شامل حال ہوگی سوائے شرک اور مظالم کرنے والوں کے (ان کے شامل حال نہ ہوگی)۔
ُد، اشھُد ان ال اِلہَ ااِلَّ ” ُ وَحَدهُ ال شريَک لہُ واَنَّ ُمحمداً عبُدهُ َوَرُسُولہُ َوانَّک خاتِم النَّبيّيَن َواِماُم الُمتّقيَن َوَرُسوُل قال َصَدقَت يا محمَّ ّهللاٰ

ِہ َمکتوٌب َعلَيِہ َجميَع ما قاَل النَّبی (ص) َحقَّاً ، فَقاَل يا رُسول  لَّذُی بَعثََک بالِحقِّ نَبيّاً ّهللاٰ واَربِّ العالَميَن ثُمَّ اخَرَج َوَرقاً ابيَض ِمن ُکمِّ
ُ لموسٰی بِن ِعمراَن فَقَد قََرٔاُت فی التوراة ِمٔاةَ الِف ٓايةً فَما مِ  ن ٓايٍة قََرٔاتُھا ااِلَّ َوَجدَُّک َمُکتوباً ما ستنسختھا ااِلَّ ِمَن االلواِح الَّذی َکتََب ّهللاٰ

د فَقَد ُکنُت امحی اِسَمَک فی التوراِة اربعيَن َسنٍَة فُکلَّما َمَحوُت َوَجدُت فيھا قَد قَرٔاُت فی التوراة فََضليَک َحتّٰی َشَککُت ف يھا، يا محمُّ
ئَِل يَُکوُن َجبَرئيل َعن اِسَمَک َمکتوباً فيھا َولَقد قََرٔاُت فی التَوراِة ھِذِه المسائَِل ال يخرُجھا َغيرَک َوانَّ ساعةً تَُردُّ جَواَب ہِذِه الَمسا

  )١” )ائِيُل َعن يَساِرک َوصلّی هللاّٰ علی محمٍد وٓالہ وسلّم کثيراً يَمينِک َوميک
يہودی شخص نے کہا: اے محمد (ص) ! ٓاپ نے سچ کہا ميں گواہی ديتا ہوں کہ کوئی خدا نہيں ہے سوائے اس هللا کے جو 

پ خاتم االنبياء ہيں امام يکہ و تنہا ہے اس کا کوئی شريک نہيں ہے اور يہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہيں اور آ 
  المتقين اور تمام عالمين کے پروردگار کے رسول ہيں۔

پھر ايک سفيد ورق اپنی ٓاستين سے باہر نکاال کہ جس ميں وه سب کچه تحرير تھا جو پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا حق ہے۔ 
  بناکر مبعوث فرمايا پھر فرمايا: اے هللا کے رسول (ص) ! اس خدا کی قسم! کہ جس نے ٓاپ کو برحق نبی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ، مسائل يہودی۔ (  ۴٠(۔ اختصاص، ص ١

ميں نے اسے استنساخ (نسخہ برداری) نہيں کيا مگر ان الواح سے جسے هللا تعالٰی نے موسی ابن عمران کے ليے تحرير کيا 
نہيں پڑھتا تھا مگر يہ کہ مينآپ کا نام تحرير کيا ہوا  يقينا ميں نے توريت ميں ايک الکه ٓايتيں پڑھی ہيں اور کوئی ٓايت ميں

مشاہده کرتا تھا يقينا ٓاپ کی فضيلت کو توريت ميں اس قدر پڑھا ہے کہ ميں اس ميں شک ميں پڑ گيا۔ اے محمد (ص)! حقيقت
ٹاتا تھا تو ميں يہ ديکھتا ميں چاليس سال ٓاپ کا نام جو توريت ميں تحرير کيا ہوا تھا اسے مٹاتا تھا ليکن جس وقت بھی اسے م

تھا کہ ٓاپ کا اسم گرامی توريت ميں تحرير ہے يقينا ان مسائل کو ميں نے توريت ميں پڑھا ہے اسے ٓاپ کے عالوه انہيں 
کوئی دوسرا نہيں نکال سکتا جس وقت ان مسائل کے جوابات ٓاپ بيان فرما رہے تھے جبرئيل ٓاپ کے داہنی طرف اور 

  ں طرف موجود تھے؟ميکائيل ٓاپ کے بائي
حضرت رسول اکرم (ص) نے فرمايا: جبرئيل ميرے داہنی طرف اور ميکائيل ميرے بائيں طرف موجود تھے۔ محمد و ٓال 

  محمد عليہم السالم پر هللا تعالٰی کا درود و سالم ہو۔ 

  ۔ ہجرت کے تيسويں سال حويصہ کا اسالم قبول کرنا٢
دو بھائی تھے، پہلے محيصہ نے ايمان قبول کيا جس وقت کعب ابن اشرف قتل ۔ حويصہ اور محيصہ جھودان ميں سے  ۴۵١

ہوا رسول خدا (ص) نے حکم ديا کہ جہاں بھی جھودان ملے اسے قتل کرديں، محيصہ تيزی سے اس تاجر کے پاس گيا جو 
ت کی نشوونما اس شخص اس کا ہمسايہ تھا اسے قتل کرديا، حويصہ نے کہا: اے بھائی! تم نے کيا کيا، ہمارے گوشت و پوس

کے احسان سے ہوئی ٓاج تمام جھودان ميں اس سے زياده بڑا اور کريم شخص کوئی نہ تھا۔ کہا: خاموش ہوجاؤ جس شخص 
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نے جھودان کے قتل کا حکم ديا اگر حکم دے ، تم تو ميرے بھائی ہو ميں تمہارا بھی سر تن سے جدا کردوں گا، حويصہ 
ے کہہ رہا ہے خاموش ہوگيا اور تمام رات اس فکر ميں تھا اور خود سے کہا: وه دين جو سمجه گيا کہ يہ بات سنجيدگی س

بھائی کے قتل کی تلخی کو شيريں کرے سوائے برحق ہونے کے کچه اور انہيں ہوسکتا دوسرے دن ) ٓانحضرت (ص) کے 
  ١پاس ٓايا اور کلمٔہ شہادتين پڑه کر مسلمان ہوگيا۔ ( 

  رنادعثور کا اسالم قبول ک-3
بھی کہا گيا ہے يہ واقعہ رونما ہوا بنی ثعلبہ اور محارب کا ايک ” ذی امر“۔ جس سال غزوه غطفان کہ جسے غزوه  ۴۵٢

گروه ذی امر ميں جمع ہوا تاکہ مدينے کے اطراف حملہ ٓاور ہوں مال غنيمت حاصل کريں دعثور ابن حارث (ايک روايت 
تھا۔ پيغمبر اسالم (ص) نے عثمان ابن عفان کو مدينے ميں چار سو پچاس کے مطابق غورت) جو اس قبيلہ کا سيد و سردار 

پر جائيں ايک جبار نامی شخص کو ” ذی امر“افراد کے ساته اس امر کے ليے منصوب کيا تاکہ تيزی کے ساته سرزمين 
کی کہا: يہ ٓاپ  لشکر والوں ميں سے گرفتار کيا اور رسول خدا کے پاس الئے ٓانحضرت (ص) نے دشمنوں کی احوال پرسی

کے خوف سے پہاڑوں کی چوٹيوں پر فرار اختيار کيے ہوئے تھا پيغمبر اکرم (ص) نے اس کو اسالم کی دعوت دی اور وه 
اسالم کے شرف سے مشرف ہوا۔ اس وقت بادل جمع ہوئے شديد بارش ہوئی جس کے نتيجے ميں لشکر والوں کے تمام لباس 

اطراف ميں منتشر ہوگئے اپنے سامان کی صفائی ميں مصروف ہوگئے رسول خدا بدن اور تمام چيزيں تر ہوگئيں، لوگ 
(ص) نے بھی اپنے لباس کو ايک درخت کی شاخوں پر ٓاويزاں کيا تاکہ خشک ہوجائے اور خود اس درخت کے سائے ميں 

  ٓارام فرمايا۔
  ا (ص) لشکراس وقت دعثور اور اس کے دوست پہاڑ کے اوپر نظاره کر رہے تھے ديکھا کہ رسول خد

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣٢(۔ ناسخ جلدا ول، حصٔہ دوم، ہجرت کے بعد والے واقعات ميں، ص ١

اے ” يا محمد من يمنعک اليوم“سے دور يکہ و تنہا ہيں شمشير کھينچ کو خود کو حضرت کے سرہانے پہنچايا اور کہا: 
خدا (ص) نے فرمايا: خداوند قادر و قاہر، ابھی ٓانحضرت (ص) کی  محمد! ٓاج ٓاپ کو ميرے شر سے کون بچائے گا؟ رسول

گفتگو تمام نہ ہوئی تھی کہ جبرئيل نازل ہوئے اور طمانچہ اس کے سينے پر مارا کہ اس کی تلوار اس کے ہاته سے گر گئی 
من “وکر فرمايا: اوروه پشت کے بل گر پڑا اور اس وقت پيغمبر (ص) نے شمشير اٹھائی اور اس کے سر کی طرف کھڑے ہ

تمہيں ميرے ہاته سے کون نجات دے گا؟ دعثور نے کہا: يا رسول هللا! مجھے کوئی نہيں نجات دے گا ميں نے ” يمنعک منّی
خدا کی قسم! اب ميں ٓاپ کے خالف لوگوں ” اشھد ان ال الہ اال هللا و ان محمد رسول هللا “يقين کرليا ٓاپ خدا کے رسول ہيں 

ا اور ميں ٓاپ کے برخالف نہيں ہوں گا وهللا ألنت خير منّی، خدا کی قسم! ٓاپ مجھے سے بہتر ہيں۔ پھر کو نہيں بھڑکاؤں گ
ٓانحضرت (ص) نے اس کی شمشير واپس دی تاکہ اپنی قوم کی طرف واپس جائے۔ اس کے چاہنے والے منه بناکر کہنے 

وں کے ليے نقل کيا اور کہا: ميں نے يقين کرليا کہ لگے: کيوں محمد کے سراہنے سے واپس ٓائے اس نے تمام واقعہ ان لوگ
محمد (ص) هللا کے رسول ہيں ميں نے ان کے راستے کو اپنا يا تم بھی ان کی شريعت اپنالو تاکہ کامياب ہوجاؤ۔ اس طرح 

  ١اآليہ (  اپنے چاہنے والوں کو پيغمبر کی طرف دعوت دی اور هللا تعالٰی نے اس ٓايت کو نازل فرمايا:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١١(۔ سورئہ مائده، ٓايت ١
  ۔ ( ١٣٠(۔ ناسخ، جلد اول، حصٔہ دوم، ہجرت کے بعد والے واقعات ميں، ص ٢

  

  ۔ اوالد ہارون ميں سے ايک شخص کا ايمان قبول کرنا۴
مسلمان کی برکت سے  -کے وصی کے رشتہ داروں ميں سے حضرت امير المومنين علی  -ايک شخص حضرت موسی 

  ہوجاتا ہے۔
اَقبل غالٌم وفی باسناده عن ابی الطفيل قاَل : َشِھدُت َجنازة ابی بَکٍر يَوَم ماَت َوَشِھدُت ُعَمَر حيَن بُويَِع َوَعلٌی جالٌِس ناِحيَةً فَ “۔  ۴۵٣

ٔاِس ُعَمُر فَقاَل: يا اميَر المٔومنيَن انَت اعلَُم ھِذِه يھُوِدٌی جميُل الَوجِہ بَھّی َعلَيِہ ثياٌب ِحساٌن َوھَُو من ُولد ھاُروَن َحّت ٰی قاَم َعل ٰی ر
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َمُر لَم ذلک ؟ قاَل انّی جئْتُ◌َک االَمِة بِِکتابِِھم وامِر نَبيِھم ؟ قاَل فَطٔاطٔا ُعَمُر رٔاَسہُ فَقاَل: اِيّاَک اعنی َواَعاَد َعلَيِہ القَوَل فَقاَل لَہُ عُ 
ِ (ص) ُمرتاًد النِفسی شاکاً فی دينی ، فَقاَل دُ  ونَک ھذ ا الشَّابَّ ، قاَل َوَمن ھذا الشَّاُب ؟ قاَل ھذا َعلّی بن ابی طالٍِب ابن َعمِّ َرُسوِل ّهللاٰ

ِ (ص) فاقبََل اليَھُودیٌّ َعل یٰ   علِیٍّ عليہ السالم َوھذا ابُو الَحَسِن والُحَسْيِن ابنی َرُسوِل ٰهللاّ (ص) َوھذا ِزوِج فاِطمة بِنِت َرُسول ّهللاٰ
َم اميُر المٔومنفَ  يَن عليہ السالم َوقاَل: فَانّی قاَل: اََکذلَک انَت ؟ قاَل نََعم قاَل: اِنّی اُريُد ان اسٔالََک عن ثالٍث َو ثالٍث َوَواِحَدٍة، قاَل فَتَبَسَّ

نَّ فی دينی ؟ قاَل ٰجائت االَّ لِذاَک قاَل فَسل ، قاَل: اسئَلَُک بِااِللِہ الَّذی تَعبُدهُ لَئِن ٔاَنَا اجبتَک فی ُکّل ماتُريُد لَتََدعنَّ دينََک َولَتَدُخلَ 
ُل َعيٍن فاَصت َعلٰی َوجِہ االرِض ای َعي ُل ٔاخبِرنی َعن اّوِل قَطَرة َدٍم قََطرَت َعل ٰی َوجہ األرِض ایُّ قَطرٍة ِھَی ؟ َواَوَّ ٍن ِھَی ؟ َواوَّ

  ابَہُ اميُر المٔومنيَن عليہ السالمَشی ٍء ٔاھتزَّ َعلٰی َوجِہ االَرِض ایُّ َشی ء ھَُو؟ فاجَ 
ٍد (ص) َکم لَہُ ِمن اماٍم َعدْلٍ◌ َوفی اِی َجنٍَة يُکوُن َومَ  ن ساِکتُہُ َمَعہُ فی َجنتِِہ فَقاَل لَہُ : اِخبِرنی َعِن الثاَلِث األَخر، اخبِرنی َعن ُمَحمَّ

ٍد اثنٰی َعَشَر اماماً عدالً ، ال ي ھم خذالُن َمْن َخَذلُھم َوال يستَوحُشوَن بَِخالِف َمن خالَفھُم ، َوانَّھُم فی ؟فَقاَل: يا ھاُرونی انَّ لمحمَّ ُضرُّ
ٍد فی َجنَّتِہ َمَعہُ اولئک ااِل نثاَعَشَر االماُم الَعدُل ، فَق واسی فی االرض ومْسَکُن ُمَحمَّ اَل: َصَدقَت َوّهللاٰ الَّذیالذين ارَسُب ِمَن الجباِل الرَّ

ٔاَخبرنی َعنانّی الِجُدھا فی ُکتُِب ٔابی ہاُروَن ، َکتَبَہُ بِيَِدِه َؤامالهُ ُموسٰی عّمی عليہ السالم، ، قاَل : فَاخبرنی َعِن الواِحدةَ ال اِلہ االَّ ھَُو 
َد (ص) َکم يَعيُش ِمن بعِدِه؟ َوھَل يُموُت او يُقتُل؟ قاَل: يا ھاُرونی ، يَعيُش بَعَدهُ ثاَلثين ُسنَّةٌ ال يزيُد يوماً واٰل ينقُص يَوماً َوصّی ُمَحمَّ

: اشھَُد ان ال اِلَہَ ااِلَّ ثُمَّ يُضَرُب َضربةً ھيھُنا يعنی َعلٰی قَرنِِہ فتُخَضُب ھِذِه ِمن ھذا قاَل: فَصاح الھاُرونیُّ َوقََطع کستيجتُہ َوھَُو يَقُول 
داً عبُدهُ َوَرُسول ہُ َواَنَّک وصيُہُ ، يَنبَغی ان تَفُوَق وال تُفاُق واَن تَُعظََم ال تُستَضَعف ، قاَل: ثُمَّ هللاُّٰ َوحَدهُ الَشريَک لَہُ َواَشھَُد انَّ ُمَحمَّ

  ١” ( َمضی بِِہ َعلِیٌّ عليہ السالم اِل ٰی َمنزلِہ فََعلََّم ) َمعالِم الّدين
ے: جس دن ابوبکر کا انتقال کلينی عليہ الرحمہ نے کافی ميں اپنے اسناد کے ساته ابو طفيل سے نقل کيا ہے کہ اس کا بيان ہ

ايک گوشے  -ہوا ميں اس کے جنازه ميں موجود تھا اور اس وقت بھی جب عمر سے بيعت کی گئی کہ علی ابن ابی طالب 
سے تھا) اور  - ميں بيٹھے ہوئے تھے ايک نہايت خوب صورت، عمده لباس پہنے ہوئے ٓايا جو اوالد ہارون (وصی موسی 

ہا: اے امير المومنين! کيا ٓاپ اس امت ميں سب سے زياده کتاب خدا اور اس کے نبی کے عمر کے سرہانے کھڑے ہوکر ک
  امر کو جاننے والے ہيں؟ عمر نے اپنے سر کو جھکاليا۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵، حديث  ۵٢٩، ص ١(۔ کافی، کتاب الحجة، ج ١

  کرار کی۔ عمر نے کہا: تم يہ سوال کيوں کر رہے ہو؟يہودی نے کہا: ميری مراد ٓاپ ہی سے ہے اور اپنے قول کی ت
يہودی نے کہا: ميں اس ليے ٓاپ کے پاس ٓايا ہوں کہ مجھے اپنے دين ميں شک ہے۔ عمر نے اشاره کيا کہ اس جوان کے 

  دامن سے متمسک ہوجاؤ۔ يہودی نے کہا: يہ جوان کون ہے؟
اور رسول خدا کے دونوں بيٹوں حسن و حسين کے والد ماجد  ابن عم رسول خدا (ص) -عمر نے کہا: وه علی ابن ابی طالب 

کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: کيا ٓاپ ايسے ہی ہيں؟ فرمايا:  -اور فاطمہ بنت رسول هللا کے شوہر ہيں۔ يہودی حضرت علی 
  ہاں۔

ر فرمايا: کيوں نہيں نے مسکرا ک -يہودی نے کہا: ميں ٓاپ سے تين تين اور ايک سوال دريافت کرنا چاہتا ہوں حضرت علی 
کہا سات مسئلے؟ يہودی نے کہا: ميں پہلے ٓاپ سے تين سوال کروں گا اگر جواب دے ديا تو بعد ميں تين اور کروں گا ورنہ 

نے فرمايا: ميں تم سے يہ دريافت کرتا ہوں کہ جس کی تم عبادت  -سمجھوں گا کہ تم ميں کوئی عالم نہيں ہے۔ حضرت علی 
 اگر ميں نے ہر سوال کا جواب دے ديا تو تمہيں اپنا دين ترک کرکے ميرے دين ميں داخل ہونا پڑے گا۔کرتے ہو وه کون ہے 

نے فرمايا: اب دريافت کرو۔ يہودی نے کہا: سب سے پہلے  -يہودی نے کہا: ميں تو صرف اسی ليے ٓايا ہوں۔ حضرت علی 
ے پہلے کون سا چشمہ روئے زمين پر بہا اور سب سے روئے زمين پر جو قطرٔه خون بہايا گيا وه کون سا تھا؟ اور سب س

  پہلے کون سی شے روئے زمين پر حرکت ميں ٓائی؟
نے ان سواالت کے جوابات ديے اور يہودی نے بقيہ تين دوسرے مسائل دريافت کيے۔ محمد (ص) کے بعد  -حضرت علی 

ہوں گے اور ان کے ساته اس جنت ميں  کتنے امام عادل (بعنوان وصی و جانشين) ہوں گے اور محمد (ص) کس جنت ميں
نے فرمايا: اے ہارونی! محمد (ص) کے باره امام عادل ہوں گے جو شخص  -کون سکونت حاصل کرے گا۔ حضرت علی 

انہيں چھوڑ دے تو ان کو کوئی ضرر نہيں ہوگا نہ وه مخالفين کی مخالفت سے وحشت زده ہوں گے وه دينی امور ميں روئے 
زياده مستحکم ہوں گے محمد کا محل سکونت خود ان کی جنت ہے ان کی ہمراہی ميں باره عادل امام زمين پر پہاڑوں سے 

  ہوں گے۔
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پھر يہودی نے کہا: ٓاپ نے سچ کہا، قسم اس خدا کی ! جس کے سوا کوئی معبود نہيں ميں نے يہی مضمون اپنے والد ہارون 
ھا ہے اور ميرے چچا موسی نے لکھوايا ہے۔ پھر کہا: مجھے کی کتابوں ميں ديکھا ہے جس کو انہوں نے اپنے ہاته سے لک

بقيہ ايک مسئلہ بتائيے کہ محمد کے وصی ان کے بعد کتنے دن زنده رہيں گے اور کيا وه خود (اپنی موت) مريں گے يا انہيں
  قتل کريں گے؟
کم نہ زياده پھر ان کے سر  نے فرمايا: اے ہارونی! وه محمد (ص) کے بعد تيس سال زنده رہيں گے ايک دن -حضرت علی 

پر ضربت لگے گی ان کی داڑھی خون سے رنگين ہوگی۔ راوی کہتا ہے: يہ سن کر ہارونی نے فرياد کی اور اپنی کمر کا 
پٹکا کاٹ کر کہنے لگا: ميں گواہی ديتا ہوں کہ هللا وحده الشريک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہيں اور ٓاپ ان کے 

  ين ہيں۔وصی و برحق جانش
ٓاپ کے ليے سب پرفوقيت شائستہ معلوم ہوتی ہے اور ٓاپ پر کسی کو فوقيت زيب نہيں ديتی اور ٓاپ صاحِب عظمت ہيں اور 

اس کو اپنے گھر لے گئے اور ديِن اٰلہی کے احکام اسے تعليم ديے۔ ان -ضعف کا اظہار کرنے والے نہيں۔ پھر حضرت علی 
 کا دورد و سالم ہو۔  پر اور ان کے اوالد طاہرين پر خدا

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ جنت کا حکم اور جہنم سے منع کرنا  ٢٣
  ۔ القُرٓاُن زاِجٌر َواِمٌر ئَا ُمُر الجنَِّة َويَزُجُر َعِن النّاِر ۔ ٢٣

  قرٓان منع کرنے واال ہے اور حکم کرنے واال ہے۔
ة القائِم عليہ السالم ئاُمُر بِالَجنَِّة َويَزُجُر َعِن النّاِر؛ امام زمانہ  بھی جنت کا حکم کرنے والے اور جہنم سے  -َوَکذلَِک الحجَّ

  روکنے والے ہيں۔
  ١(  :قال ّهللاٰ تعالیٰ 

بالکل سيدھا اور زياده محکم ہے هللا تبارک و تعالٰی فرماتا ہے: بے شک يہ قرٓان اس راستہ کی ہدايت و رہنمائی کرتا ہے جو 
  اور ان صاحبان ايمان کو بشارت ديتا ہے جو نيک اعمال بجاالتے ہيں کہ ان کے ليے بہت بڑا اجر ہے۔

   ٢۔ ( ”ای يھدی لِلطَّريقَِہ الَّتی ِھَی اقَوُم الطُُّرِق َواََشّد ) اِستقاَمةً “۔ تفسير صافی ميں نقل ہوا:  ۴۵۴
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٩(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١
  ۔ (  ۶٧٢، ص ١(۔ تفسير صافی، ج ٢

  يعنی قرٓان اس راستے کی طرف دعوت ہدايت ديتا ہے جو بالکل سيدھا اور زياده محکم ہے۔
مام امام جعفر صادق  ۴۵۵ رہنمائی  کی طرف ہدايت و -فرماتے ہيں: قرٓان کريم امام  -۔َعِن الّصاِدِق عليہ السالم : يَھدی اِلی االِٔ

فرماتے ہيں: قرٓان مجيد (ائمٔہ اطہار) کی  - ) اور امام محمد باقر ١۔ َوَعِن الباقِر عليہ السالم يَھدی اِلَی الِواليَِة (  ۴۵۶کرتا ہے۔ 
  واليت و محبت کی طرف ہدايت و رہنمائی کرتا ہے۔

السالم : ااِلماُم ال يَُکوُن ااِلَّ َمعُصوماً َولَيسِت و فی المعانی عن الصادق عليہ السالم عن ابيہ عن جّده الّسجاد عليہ “۔  ۴۵٧
ِ  الِعَصمة فی ظاِہِر الخلقَِہ فَيُعرَف بِھا َولِذلَِک ال يَُکوُن ااِلَّ منُصوصاً ، فَقيل ما َمعنَی المعُصوُم قاَل ھَو الُمعتَصم ِ َوَحبل ّهللاٰ بِحبِل ّهللاٰ

  ) اآلية۔٢(  قولہ تعالیٰ  ھَُو القُرٓان والقرٓاُن يھدی لِالماِم َوٰذلکَ 
لوگوں کا امام اور سرپرست ہم ميں سے نہيں ہوگا مگر يہ کہ وه معصوم ہوگا اور عصمت ايسی شے نہيں ہے کہ جس کا 

وجود خارجی پايا جاتا ہے اور خلقت انسانی کے ظاہر سے نماياں ہو اور وه پہچانی جائے۔ لٰہذا هللا تعالٰی کی طرف سے اسے
  ۔”ہونا چاہيے معين اور منصوص

هللا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور ريسمان “کہا گيا: اے رسول خدا (ص) معصوم کے کيا معنی ہيں؟ فرمايا: 
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يقينا يہ قرٓان اس راستہ کی “اٰلہی وہی قرٓان ہے اور قرٓان بھی امام کی طرف ہدايت کرتا ہے اور ٓائہ کريمہ کا معنی يہی ہے: 
  “و بالکل سيدھا ہے طرف رہنمائی کرتا ہے ج

وفی التفسير العياشی عن الفضيل بن يسار َعن اَبی َجعفٍر عليہ السالم قاَل ) يھدی اِلَی الِواليَِة َوفی بَعِض رواياٍت اَُخر “ ۔  ۴۵٨
  ٣” ( يَھدی الَی األماِم 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ گزشتہ حوالہ۔ (١
  ۔ ( ١٣٢(۔ معانی االخبار، ص ٢
  ۔ (  ٢٨٣، ص ٢ر عياشی، ج (۔ تفسي٣

نے فرمايا: قرٓان واليت و حجيت (ائمٔہ اطہار) کی  -تفسير عياشی ميں فضيل ابن يسار سے منقول ہے کہ امام محمد باقر 
  طرف ہدايت و رہنمائی کرتا ہے۔

  ١(  :کی طرف رہبری کرتا ہے۔ قال هللا تعالیٰ  -۔دوسری روايات ميں ذکر ہوا کہ امام معصوم  ۴۵٩
اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمين و ٓاسمان کے برابر ہے اور اسے اور 

  صاحباِن تقوٰی کے ليے مہيا کيا گيا ہے۔
  ٢) هللا تعالٰی نے فرمايا: < ادْخُ◌لُوا الْجَ◌نَّةَ أَنْتُ◌م َؤاَزْوَ◌اُجُکم تُحْبَ◌ُروَن > ( 

  و احترام کے ساته جنت ميں داخل ہوجاؤ۔اب تم سب اپنی بيويوں سميت اعزاز 
  ٣) >َوتِلْکَ◌ الْجَ◌نَّةُ الَّتِی ٔاُوِرثْتُ◌ُموہَا بَِما ُکنتُم تَعْمَ◌لُوَن > ( 

  اور يہی وه جنت ہے جس کا تمہيں ان اعمال کی جزا کی بنا پر وارث بنايا گيا ہے جو تم ہميشہ انجام ديا کرتے تھے۔
  ۴(  هللا تعالٰی نے فرمايا:

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٣٣(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ١
  ۔ ( ٧٠(۔ سورئہ زخرف، ٓايت ٢
  ۔ ( ٧٢(۔ سورئہ زخرف، ٓايت ٣
  ۔ (  ١۵۔ سورئہ محمد، ٓايت (۴

اس جنت کی صفت جس کا صاحبان تقوٰی سے وعده کيا گيا ہے يہ ہے کہ اس ميں ايسے پانی کی نہريں ہيں جس ميں کسی 
ہے اور کچه نہريں دوده کی بھی ہيں جن کا مزه بدلتا ہی نہيں ہے اور کچه نہريں شراب کی بھی ہيں جن طرح کی بو نہيں 

ميں پينے والے کے ليے لذت ہے اور کچه نہريں صاف و شفاف شہد کی ہيں اور ان کے ليے ہر طرح کے ميوے بھی ہيں 
جيسے ہوسکتے ہيں جو ہميشہ جہنم ميں رہنے  اور پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی ہے تو کيا يہ متقی افراد ان کے

  والے ہيں اور جنہيں گرما گرم پانی پاليا جائے گا جس سے ٓانتيں ٹکڑے ٹکڑے ہوجائيں گی۔
مولف کہتے ہيں: جس طرح قرٓان جنت کی طرف جانے کا حکم اور ٓاتِش جہنم سے منع کرتا ہے اسی طرح ائمٔہ اطہار تمام 

  شيعوں کو جنت کی طرف دعوت ديتے ہيں اور ٓاتِش جہنم سے منع فرماتے ہيں۔بندگاِن خدا کو بالخصوص اپنے 
هُ قال ) َعتِِہ دياِرِکم لِکم ًجًنْ◌ةٌ ًوقبوُرُکم لَُکم �وفی سفينة البحار نقالً عن کتاب فضائل الشيعة ًعَن الْصاَدَق عليہ السالم ان“۔  ۴۶٠
لَشی سفينة البحار ميں کتاب فضائل الشيعہ سے امام جعفر صادق سے منقول  ١( ” ةٌ للجنَّةَ ُخلقتم َواَلَی الَجنَِّةَ◌ تصيروَن �َجن

  نے فرمايا: اپنے شيعوں کو مخاطب کرکے فرمايا: تمہارے شہر تمہارے ليے جنت ہيں اور -ہے کہ حضرت 
شارة وفی ب“ ۔  ۴۶١تمہاری قبريں تمہاری جنت ہيں اور جنت کے ليے تم خلق کيے گئے ہو اور جنت ميں جاؤ گے۔ 

ن المصفطی لشيعة المرتضی: باسناده عن محّمد بن الصامت الجعفٰی قال ُکنا ِعنَد ابی َعبِد هللاِّٰ عليہ السالم َجماعةٌ ِمَن البَِصرييَ 
  فََحدثَھُم بِحَديِث اَبيِہ َعن جابِِر بْنِ◌ َعبِد ّهللاٰ َرحمةُ ّهللاٰ فی الَحجِّ اِمالًء َعليھم فَلَّما قامُوا قالَ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٣۴، ص ١(۔ سفينة البحار، ج ١
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ْم اِلَی الَجنَِّة َوٰهللاِ اِلی الَجنَِّة وٰهللاِ ابُو عبِد ّهللاِ عليہ السالم اِنَّ النَّاَس اَخُذ وايميناً َوِشماالً اونَُّکم لَِزمتُم صاِحبُکم فالی ايَن تَرُوَن ) يرُدبِکُ 
 ِ   ١” (  اِلَی الَجنَِّة َوٰهللاّ

صاحب کتاب بشارة المصطفٰی نے اپنے اسناد کے ساته محمد ابن صامت جعفی سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے : ہم لوگ 
کی خدمت ميں تھے اور اہل بصره کی ايک جماعت بھی حاضر تھی حضرت ان لوگوں کے ليے اپنے  -امام جعفر صادق 

د هللا انصاری رحمة هللا عليہ سے حج ميں لکھوائی گئی احاديث بيان فرما رہے کی جابر ابن عب -پدِر بزرگوار امام محمد باقر 
نے فرمايا: يقينا لوگوں نے دائيں اور بائيں کو لے ليا (بعض اِس  - تھے جب وه لوگ اٹه کر چلے گئے تو امام جعفر صادق 

ے وابستگی اختيار کی تمہيں معلوم طرف بعض اُس طرف مائل ہوگئے) ليکن تم لوگوں کو (اپنے صاحب اور ٓاقا کے دامن س
ہے کہ وه تمہيں کہاں لے جائيں گے؟) جنت کی طرف لے جائيں گے خدا کی قسم! جنت کی طرف ، خدا کی قسم جنت کی 

  طرف قسم بہ خدا۔
ُر فی حَ “ ۔ زيارت جامعہ ميں ہم پڑھتے ہيں:  ۴۶٢ ِزٌم لُکم الِحٌق َوالُمقَصِّ   “قُِّکم زاِھقٌ فَالّراِغُب َعنُکم ماِرٌق َوالالَّ

لٰہذا جو ٓاپ سے کناره کش ہوا وه دين سے خارج ہے اور جو ٓاپ سے وابستہ ہوا وه حق سے وابستہ ہے ٓاپ کے حق ميں 
  ٢کوتاہی کرنے واال ہالک ہوگيا۔ دوسری جگہ دوسری تعبير ذکر ) ہوئی ہے۔ ( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۵٠(۔ بشارة المصطفٰی، ص ١
جوان پر مقدم ہونا چاہتا ہے وه دين سے خارج ہوا اور ان سے جدا “ ( تقدم لھم مارق و المتٔاخر عنھم زاھق و الالزم لھم الحقالم“ (۔ ٢

  رہنے واال ہے نيست و نابود ہوا اور جو اِن کے ساته رہا وه ان سے ملحق ہوا۔ 

د اَِشتريُت بَعيراً نضواً فقاَل لی قوٌم يَحْمِ◌لَُک َوقاَل قوٌم ال يحلَُک عن يحيی بن مساور َعن بَشيِر النّباِل َوکاَن يُبری النّبَل قَ “۔  ۴۶٣
  فََرِکبٌت َوَمشيٌت َحّت ٰی َوَصلت

اَلقاَل فَِسَمَع َصوتی فَق الَمدينةَ َوقَد تََشقََّق َوجھی َويَداَی َورجالَی فَاتيَت باَب اَبی َجعفر عليہ السالم فَقُلُت يا ُغالِم اِسْتَ◌ٔاُذن لی َعليہِ 
َق َوجھی َويَداَی اُدْخُ◌ل يا بَشيُر َمرَحباً ما ھذا الَّذی اَری بَِک فَقُلُت ُجِعلُت فَداَک اَِشتَريُت بَعيراً نضواً فََرِکبُت َو َمشيُت فََشقَّ 

ِ ُجِعلُت فِداَک قاَل اذا کاَن يَوُم ال ِ (ص) َوفزُعنا اِلٰی َوِرجالَی قاَل فَما َدعاَک ال ٰی ٰلِذَک ؟ قاَل قُلُت ُحبُّکم َوّهللاٰ قِٰيمِة فَزَع َرُسوُل ّهللاٰ
ِ (ص) وفِزعتُم الينا فَال ٰی اين تََروَن نَذھَُب بُِکم اِل ٰی الَجنَِّة َربَّ الَکعبِة اِلَی الَجنةَ َربُّ ) الکَ    ١”’ ( عبِة َرُسول ّهللاٰ

رہا تھا: ميں نے ايک نحيف و الغر اونٹ يحيٰی ابن مساور سے بشير نبال نے اس حالت ميں کہا کہ جب وه تير صحيح کر 
خريدا تو کچه لوگوں نے مجه سے کہا: کہ وه تمہيں گھر تک پہنچا ديا کرے گا اور بعض افراد نے کہا: نہيں پہنچا سکے گا 

اته پھر ميں تھوڑی دور تک سوار ہوا اور کبھی پا پياده چلتا تھا يہاں تک کہ ميں مدينے ميں اس حالت ميں پہنچا کہ ميرے ہ
 -پير اور ميرا چہره گرمی کی شدت اور گرد و غبار کی کثرت سے پھٹ گيا تھا پھر ميں حضرت ابو جعفر امام محمد باقر 

کے بيت الشرف ميں حاضر ہوا اور کہا: اے غالم! ميرے ليے حضرت سے مالقات کے ليے اجازت لے لوں اس کا بيان ہے 
ير! خوش ٓامديد اندر ٓاجاؤ يہ تم نے اپنی کيسی حالت بنا رکھی ہے جس کا ميںکہ: انہوں نے ميری ٓاواز سن کر فرمايا: اے بش

مشاہده کر رہا ہوں؟ عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان ہوجاؤں ميں نے ايک نحيف و ناتواں اونٹ خريدا کبھی سوار تو کبھی پاپياده
ايا: تمہيں اس کام کا داعی و انگيزه کيا تھا؟ ميں يہانتک ٓايا لٰہذا ميرا چہره اور ميرے ہاته پاؤں پھٹ گئے ہيں حضرت نے فرم

نے عرض کيا: خدا کی قسم! ميں ٓاپ کی محبت کے قربان ، فرمايا: جب قيامت کا دن ہوگا تو رسول هللا (ص) خدائے عزوجل
  کی بارگاه ميں پناه گزيں ہوں گے اور ہم لوگ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۴۴۔ بشارة المصطفٰی، ص  ١٣٢، ص  ۶۵(۔ بحار االنوار، ج ١

بھی رسول هللا (ص) کے پاس پناه حاصل کريں گے اور تم شيعہ افراد بھی ہمارے پاس پناه گزيں ہوگے تم جانتے ہو ہم تمہيں
  کہاں لے جائيں گے؟ جنت ميں رب کعبہ کی قسم! جنت کی طرف لے جائيں گے رب کعبہ کی قسم !

َوَجلَّ ھَد ٰی َوَمن تََوکََّل �حيی قاًل قاًل ًجعفر بِن ُمحموفيہ باسناده عن صفوان بن ي“ ۔  ۴۶۴ ّٰ َعزَّ ٍد عليہ السالم : ِمَن اعتََصم بِا
َوَجَل نج ٰی فاتق َوَجلَّ َکف ٰی َوَمن قَنََع بِما َرَزقَہُ هللاّٰ َعّزوجل َغن ٰی َوَمن اتَقی هللاَّٰ َعزَّ استَطعتُم وا هللاّٰ ِعباد هللاِّٰ ما َعلَی هللاِّٰ َعزَّ

ابريَن َ مَع الصَّ ال يستَوی اصحاُب الناِر اصحاُب الَجنَّة واصحاُب الجنِّة ھُم  واطيُعوا هللاَّٰ َوَسلُِّموا االَمر ألھلِِہ تُفلحوا واصبُِروا فَاِّن ٰهللاّ
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(ص) قالَت اقرٔانِی َرُسوُل ّهللاِ (ص) ال يستَوی  الفائُِزون َوھُم شيعة علٍی عليہ السالم َحدثَنی بِذلَِک اَبی َعن اَبيٍہ اّم َسلَمة زوَج النبی
  ١” ( اصحاُب النّاِر واصحاُب الجنَّةً اصحاُب الَجنة ھُم الفائُِزوَن َوقاَل َصلَٰوات ّهللاٰ عليِہ َوھُم شيعةُ َعلٍی عليہ ) السالم 

نے فرمايا: -بيان ہے کہ: امام صادق نيز اسی کتاب ميں اپنے اسناد کے ساته صفوان ابن يحيٰی سے نقل کرتے ہيں کہ ان کا 
جو شخص خدا سے متمسک ہوا وه خدائے عزوجل کی طرف ہدايت پاگيا اور جو شخص خدائے عزوجل پر توکل کرے تو 

خدا (اس کے تمام اہم امور ميں) کفايت کرتا ہے اور جو شخص ان چيزوں پر قناعت کرے جو کچه خدا نے اسے بطور 
اتا ہے۔ (دوسروں کا محتاج نہ ہو) اور جو متقی اور پرہيز گار انسان خدائے عزوجل سے رزق، عطا فرمايا ہے غنی ہوج

خوف زده ہو نجات پاتا ہے لٰہذا اے بندگاِن خدا تقوٰی اختيار کرو اور خدا سے ڈرو جس قدر تمہاری قدرت و طاقت ميں ہو 
  اور اطاعت اٰلہی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٩٩ص  ، ۶۶(۔ بحار االنوار، ج ١

انجام دو اور امر (خالفت و امامت) کو خاصاِن خدا کو تسليم کرو تاکہ کامياب رہو اور صبر کرو کيوں کہ هللا تعالٰی صبر 
کرنے والوں کے ساته ہے اور اس شخص کی طرح نہ ہوجاؤ کہ جنہوں نے خدا کو فراموش کرديا نتيجے ميں خدا بھی (کيفر

فراموش کر ديتا ہے اور کبھی بھی اہل جہنم اہل جنت کے مساوی نہيں ہوسکتے صرف کردار کے عنوان سے) اسے بھی 
نے اپنے پدر بزرگوار حضرت  - ہيں۔ اس حديث کو ميرے والد ماجد امام باقر  -اہل بہشت کامياب ہيں اور وه شيعيان علی 

ہ وه ناقل ہيں: رسول خدا (ص) نے اس سے انہوں نے ام سلمہ زوجٔہ پيغمبر (ص) سے بيان کيا ک -امام سجاد زين العابدين 
  اہل بہشت ہيں۔ -پھر فرمايا: شيعيان حضرت علی  ٓايت کی ميرے ليے تالوت فرمائی:

” ( بِھا  تبيُعوھا ااِلَّ وفی نہج البالغة:قال عليہ السالم: االُحرٌّ يََدُع ھِذِه اللّماظَة ال ِھلھا انَّہُ لَيس ) ألَنفِسُکم ثَمٌن االَّ الَجنَّةُ فاَل“۔  ۴۶۵
١  

  نے فرمايا: -نہج البالغہ ميں مذکور ہے کہ حضرت علی 
کيا کوئی ايسا ٓازاد مرد ہے جو اس دنيا کے چبائے ہوئے لقمہ کو دوسروں کے ليے چھوڑ دے؟ (حضرت امير المومنين علی 

ائی ہے جو دانتوں کے نے دنيا کی بے اعتباری اور اس کے ناچيز ہونے کی تشبيہ ان ذرات سے بيان فرم -ابن ابی طالب 
درميان باقی ره جاتے ہيں) يعنی تم اے شيعو! ياد رکھو کہ تمہارے نفس کی قيمت جنت کے عالوه کچه نہيں ہے لٰہذا اسے 

  کسی معمولی قيمت پر بيجنے کا اراده مت کرنا۔
 ٢) محقور وکل بالء دون النار عافية ۔ ( و قال عليہ السالم: ما خير بخير بعده النّار وماشر بشر بعده الجنّة وکل نعيم دون الجنّة 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴۵۶(۔ نہج البالغہ، حکمت نمبر ١
  ۔ (  ٣٨٨(۔ نہج البالغہ، حکمت نمبر ٢

وه بھالئی ، بھالئی نہيں ہے جس کا انجام جہنم ہو اور وه برائی ، برائی نہيں ہے جس کی عاقبت جنت ہو، جنت کے عالوه ہر
  ير ہے اور جہنم سے بچ جانے کے بعد ہر مصيبت ٓاتش دوزخ کے مقابل ميں عافيت و سالمتی ہے۔نعمت حق

مولف کہتے ہيں: قرٓان مجيد پيغمبر اکرم (ص) کا جاودانی معجزه اور پروردگار کی لوگوں کے درميان صامت حّجت ہے۔ 
کے اوصيائے کرام کہ قرٓان ان کے گھر اس کے مفسر اور واضح بيان کرنے والے خود پيغمبر اکرم (ص) اور ٓانحضرت 

نازل ہوا (و اہل البيت ادرٰی بما فی البيت) گھر والے گھر کی بات بہتر جانتے ہيں انہيں عظيم ہستيوں کی شان ميں ہے۔ اور 
وم اور حضرات صادقين عليہما السالم کا يہ قول کہ قرٓان امام اور واليت کی طرف ہدايت و رہنمائی کرتا ہے کيوں کہ تمام عل

مشکالت کا حل نيز منھيات اور قرٓان کی واقعی تفسير ان کے اختيار ميں ہے اور يہی افراد (من خوطب بہ) ہيں کہ جن سے 
نازل ہوئی تو حجة الوداع سے واپسی کے موقع پر واقعٔہ غدير خم  خطاب کيا گيا ہے لٰہذا پيغمبر اکرم (ص) پر جب ٓائہ تبليغ

الئے اور بہت عظيم واضح گراں قدر مطالب کا حامل خطبہ ارشاد فرمايا جو لوگوں کے  کو پروردگار کے حکم سے بجا
کو واليت و خالفت اور امامت کے ليے منصوب کيا ان  -کثير مجمع ميں پڑھا اور حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب 

  يا۔حضرت کے فضائل و مناقب اور خصوصيات کو مکمل طور پر لوگوں کے ليے بيان فرما
ضروری ہے کہ پہلے مختصر اور اجمالی طور پر غدير خم کی جغرافيائی حيثيت بيان کی جائے پھر واقعٔہ غدير خم کے 
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  موضوع کی اہميت اور اس کے تشکيل پانے کی کيفيت ٓاپ قارئين کرام کی خدمت ميں پيش کريں۔

  غدير اور اس کی جغرافيائی حيثيت
درميان مقام جحفہ فراز و نشيب کا حامل وسيع پہاڑی عالقہ جس کا اختتام جنگل پر  مکہ اور مدينہ کے درميان پہاڑوں کے

ہوتا ہے اور وه جزيرة العرب کے مختلف ممالک کے چوراہے کی حيثيت رکھتا ہے جسے کراع غدير خم کہتے ہيں۔ 
کے معنی ميں ہے، سيالب سے نہر ” غدير”لغت ميں اس مقام کو کہتے ہيں جہاں پانی جاکر ٓاخر ميں جمع ہوتا ہے۔ ” کراع”

جحفہ ” جحفہ”ايک گڑھا ہے کہ جہاں پانی جمع ہوگيا ہو خواه بڑا ہو يا چھوٹا۔ ” خم”بعض محفوظ پانی کو کہا جاتا ہے۔ 
کيلوميٹر کے دريان مصر، شام کے راستے ميں واقع ہے اور اکثر لوگوں کے ۶۴خشک سرزمين کو کہتے ہيں جو مکہ سے 

عالقہ ہے اور حّجاج کے قافلے والوں کے ليے ايک چوراہا ہے جو نجد، رياض، کوفہ، عراق، شامات،ميقات کا مقام يہی دو 
  فلسطين، يمن، حضرموت اور ينبوع سے دريائے ميڈيٹرانہ خليج فارس اور دريائے ہند کے سواحل کے درميان واقع ہے۔

رکز ہے وہاں عظيم ترين اسالمی اجتماع تشکيل پايا ايسے ڈھاالن ميں واقع ہے جو تمام قوم و قبيلے اور ہر ملت و جنس کا م
ہزار بلکہ دو الکه کی  ١٨٠ہزار، ايک روايت کی بنا پر  ١۴٧ہزار، ايک قول کی بنا پر  ١٢٠کہ مختلف روايات کی بناپر 

حجہ کی تعداد بھی نقل ہوئی ہے جو اس عظيم اجتماع ميں حاضر تھے اور ابو ريحان بيرونی کی تحقيق کے مطابق ماه ذی ال
تاريخ کے مطابق تھا جب کہ گرمی کا موسم تھا ہوا ايسی گرم تھی کہ عباؤوں کو پير ميں  ٢٨تاريخ جو اسفند مہينہ کی  ٢٨

  باندھتے تھے اور وسيع اور گرم تختوں کے اوپر بيٹھتے تھے۔
حامل ہے صرف اس عظيم مجمع کی قيادت اور غدير خم کے خطبہ کا جاری کرنا جو تمام جہات سے خاص اہميت کا 

کے مصداق کے مطابق تھا۔ خطبہ قرٓان کی سيکڑوں حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبد هللا (ص) کے ذمہ تھا جو ٓائہ کريمہ
ٓايات بلکہ قرٓان کريم کی کلی روح پر مشتمل ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ يہ خطبہ اپنی ان تمام عظمت کے ساته جو مختلف 

غمبر خاتم االنبياء، عقل کل، توحيد کے علم بردار اور منجِی عالِم بشريت ہيں اور اسی لحاظ سے خطيب کی حيثيت سے پي
طرح موضوع کے لحاظ سے اور اس شخص کا تعارف کرانے کے اعتبار سے کہ خطبہ کی بنياد اس کے بارے ميں ہے 

  بہت اہميت کا حامل ہے۔
يعصمَک ِمَن النّاِس> سے سمجھی جاسکتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ  اور جملہ < َو هللاّٰ  اور يہ عظيم اہميت ٓايہ کے ان دو جملوں

اس عظيم اجتماع کے تشکيل پانے کی اہميت وه بھی اس گرم ٓاب وہوا ميں اور پاالن شتر کا منبر بنانا اور قافلے کے ٓاگے بڑه
نا اور تمام خطبے کے جانے والے افراد کو واپس بالنا اور پيچھے ره جانے والے حاجيوں کے قافلے کو وہاں ملحق کر

مطالب کو بيان کرنا صرف اور صرف امر اٰلہی بجاالنے کے ليے تھا کہ ٓائہ کريمہ کا ابتدائی جملہ < بَلِّغ ما انزَل اِليَک> 
داللت کرتا ہے جو ايک بہت اہم موضوع کی اہميت اجاگر کرتا ہے کہ عدم ابالغ کی صورت ميں اسے نہ پہنچانے واال 

  شانہ قرار پائے گا۔خدائی تہديد کا ن
سال کہ جس ميں وظائف اٰلہيہ اور ابالغ امور رسالت ميں مصروف تھے  ۶٣يعنی ٓانحضرت (ص) کی عمر بابرکت کے 

)جس نوعيت “ ما اوذی نبی مثل ما اوذيت“طاقت فرسا اذيتوں اور مشقتوں کو راه خدا ميں تحمل کيا اس حد تک کہ فرمايا: 
بی کو نہيں دی گئی) اس عظيم فرماِن اٰلہی کے مقابل ميں قرار پائے کہ اگر يہ پيغام نہ کی اذيت مجھے دی گئی کسی اور ن

  پہنچايا تو تم نے تبليغ رسالت کا کوئی پيغام نہيں پہنچايا ہے۔
جو رسول خدا (ص) کی لوگوں کے مکر و فريب سے  خطبے کی دوسری اہميت کا اندازه وہی ٓائہ تبليغ کا دوسرا جملہ ہے

ے پر مشتمل ہے۔ يہ بات ناگفتہ نہ ره جائے : غدير خم کے ايسے تاريخی پُر مسرت عظيم اجتماع کے موقع پر محفوظ رہن
جس ميں اصحاب و تابعين اور بہت سے رواة اورکاتبين حديث اور غدير خم سے مربوط کتابوں کے مولفين موجود تھے کہ 

۔ الوالية، اور اسی طرح دوسرے عنوان -ی ابن ابی طالب فضائل عل” کتاب واليت“سيکڑوں جلد کتابيں مختلف عناوين سے 
سے کتابيں ترتيب دے کر ہمارے اور ٓائنده نسلوں کے اختيار ميں قرار ديا ہے خدا انہيں جزائے خير مرحمت فرمائے کہ اس 

االنوار مير مختصر کتاب ميں ان کے اسمائے گرامی درج کرنے کی گنجائش نہيں ہے قارئين کرام عالی منابع جيسے عبقات 
  حامد حسين لکھنوی ، الغدير عالمہ امينی وغيره رضوان هللا تعالٰی عليہم کی طرف رجوع کريں۔

ہے کہ جس کی تفسير امام اور واليت کی گئی ہے اور رسول  مولف کہتے ہيں: اس اہم خطبہ ميں ہمارا مطمح نظر ٓائہ کريمہ
کے فضائل و مناقب، امتيازات و خصوصيات خطبہ کے  -طالب خدا (ص) نے بھی مختلف مقامات پر حضرت علی ابن ابی 

دوران قسم کھا کر فرمايا کہ قرٓان کے منھيات اور ان کی تفسير کو جيسا بيان کرنے کا حق ہے علی اور ان کی اوالد طاہرين 
  عليہم السالم کو ہے ان کے عالوه کوئی بھی اس طرح بيان اور وضاحت نہيں کرسکتا۔

  صہ ہم تبرکاً ذکر کر رہے ہيں۔اب خطبے کا بعض ح
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 ما ِمن ِعلم االَّ َوقَد َعلَّمتُہُ َمعاِشَر النّاِس ما ِمن ِعلم االَّ َوقَد احصاهُ ّهللاُ فیَّ َوُکلُّ ِعلم ُعلّمتُہُ فَقَد احَصيُتُہ فی َعلٍی اماِم الُمتَّقينَ “۔  ۴۶۶
تََدبَُّروا القْرٓاَن َوافھَُموا ٓاياتِِہ َوانظُُروا اِل ٰی محَکماتِِہ َوال تَتَّبعوا ُمتَشابِھَہُ فََوهللاِّٰ لَن  َعليّاً َوھَُو االمام الُمبيُن الٰی ان قال َمعاِشَر النّاسِ 

نُت َموالهُ فَھذا َعلیٌّ ُکم انَّ َمن کُ يُبيَن لُکم َزواِجَرهُ َوليُوِضَح لُکم تَفسيَرهُ ااِلَّ الَّذی انا اِخٌذ بيِدِه َوُمصِعُدهُ لیَّ َوشائٌِل بَعُضِدِه َوُمعلِمُ 
َوَجلَّ انَزلَھا َعلَیَّ َمعاِشَر النّاِس اِ  نَّ عليّاً والطَّيِبيَن ِمن ُولدی ھُُم َموالهُ َوھَُو َعلِیٌّ بن ابی طالٍِب اخی َوَوصيّی َوُمواالتُہُ ِمَن هللاِّٰ َعزَّ

ِ فی الثَقَل األَصغُر َوالقُرٓاُن ھَُو الثَّقَُل األْکبَُر فَُکلُّ وا ِحٍد ُمنبی ٌء َعن صاِحبِہ وموافٌِق لَہُ لَن يفتِرقا َحتّٰی يَردا َعلَیَّ الحوض امنآُء ّهللاٰ
َوَجلَّ  َوَجلَّ اال اِنَّہُ قاَل َواَنا قُلت َعِن هللاِّٰ َعزَّ خلقِِہ َوُحکَّاُمہُ فی ارِضِہ اال َوقَد ادَّيُت اَ اٰل َوقَد بَلَّغُت اَ اٰل َوقَد اوَضحُت اَ اٰل َوانَّ هللاّٰ َعزَّ

ِمنين بَعدی الَحٍد َغيره ثُمَّ َضَرَب بيَدِه اِلٰی َعضِدِه فََرفَعَ  ہُ َوکان منذ اّوَل ما صَعَدلَيَس اميُر المٔومنيَن َغير اخی ھذا َوال تِحّل امرةُ المٔوُ
 ِ  (ص) ثُمَّ قاَل معاِشَر النّاِس ھذا َعلٌی اخی َوَوّصِی َوواعی َرُسوُل هللاِّٰ (ص) سٔاَل َعلِيّاً َحّت ٰی صاَرت ِرجالهُ َمَع ُرکبَِة َرُسوِل ّهللاٰ

َوَجلَّ والّداعی اِليِہ والعاِمِل بِما يَرضاهُ الُمحاِربِ  ألعدائِِہ والُموالی َعل ٰی  ِعلمی َوَخليفَتی َعل ٰی اُّمتی َوَعل ٰی تَفسيِر ِکتاِب هللاِّٰ َعزَّ
ِ اقُوُل ماطاعتِِہ والنّاھی َعن َمعصيتِِہ َخلي  فةُ َرُسوِل هللاِّٰ َوامير المٔوِمنيَن َواالماُم الھادی َوقاتِل النّاِکثيَن َوالقاِسطيَن َوالمارقيَن بٔاِمر ّهللاٰ

ھُم وال َمن واالهُ ) َوعاِد َمن عاداهُ والعن َمن انکُره واغَضب َعلٰی مَ  ِ َربّی اقُوُل اللّٰ   ١” ( َجَد َحقَّہُ ن حَ يُبَّدُل القوُل لَدّی باَمِر ّهللاٰ
ٓانحضرت (ص) کے کلمات کا مختصر ترجمہ اور وضاحت يہ ہے کہ: اے لوگو! کوئی علم ايسانہيں ہے جس کا خداوند عالم 

کے سپرد کرديا (پروردگار عالم  -نے مجه ميں احصاء نہ کرديا ہو اور جو علم خدا نے مجھے عطا کيا وه سب ميں نے علی 
عالم و ٓادم کی حيات کی مجھے تعليم دی اور ميرے ليے احصاء و شمار فرمايا اور وه تمام  نے تمام زندگی کے امور اور

علوم ميں نے علی کے ليے احصاء و شمارکيے ميں نے انہيں تعليم دی وه امام المتقين ہيں اور علم اٰلہی کا خزانہ ہيں کوئی 
عليم نہ ديا ہو وه عظيم نماياں مخلوق کا امام ہے) يہانتک کہکو ت -نہ جانتے ہوں اور ميں نے علی  -ايسا علم نہيں ہے کہ علی 

  فرماتے ہيں:
اے لوگو! قرٓان مجيد ميں غور وفکر کرو، اس کی ٓايتوں کے معانی ميں تدبر کرو سمجھو، اس کے محکمات ميں غور وفکر 

  کوئی واضح و ٓاشکارکرو اور متشابہات کی پيروی نہ کرو، کيونکہ خدا کی قسم! اس کی تنبيہات اور تفسير کو 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٠٨، ص  ٣٧، ج  ۴٢٨، ص  ٣۵(۔ بحار االنوار، ج ١

نہيں کرسکے گا سوائے اس کے جس کا ميں (اس وقت) ہاته پکڑ کر اٹھا رہا ہوں اور ان کے بازوؤں کو تھام کر بلند کر رہا 
کہ متشابہات کا علم اور اس کے حقيقی مفاہيم ائمٔہ معصومين کے ہوں جو تمہيں علم سے ماال مال کرنے والے ہيں (کيوں 

  پاس ہيں جو راسخون فی العلم ہيں)۔
من کنت مواله فھذا علی مواله يہ علی ابن ابی طالب ميرے بھائی اور وصی ہيں جن کی واليت کا (اعالن) خداوند عالم نے 

  مجه پر فرض کيا ہے۔
و ميری بيٹی فاطمہ زہرا سے ہيں ثقل اصغر ہيں اور تمہاری معنوی حيات کا مرکزاے لوگو! علی اور ان کی معصوم اوالد ج

ہيں اور قرٓان ثقل اکبر ہے ان ميں سے ہر ايک دوسرے کی بابت بتانے والے ہيں دونوں ايک دوسرے سے ہم ٓاہنگ اور 
ں ہوں گے، يہی مخلوقات دوست ہيں يہ دونوں قيامت ميں حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچنے تک ايک دوسرے سے جدا نہي

کے درميان هللا کے امانت دار ہيں وه لوگ روئے زمين پر مخلوقات کے درميان معنوی حکام اور فرمان روا ہيں، وہی لوگوں
 کی پناه گاه اور ملجا و ماوٰی ہيں پھر فرمايا: ٓاگاه رہو کہ ميں نے اپنا فرِض رسالت ادا کرديا هللا کا ديا ہوا پيغام تم لوگوں تک

  پہنچا ديا۔ سب لوگوں کو سنا ديا اور ہر ايک کے ليے اسے واضح و ٓاشکار کرديا۔
اے لوگو! تم بھی گواه رہنا کہ اس وحی تنزيل کو اس سرزمين ميں اس مجمع کے سامنے جو سب کے سب خانٔہ خدا کی 

و اور گواہی دو کہ ميں نے زيارت سے واپس ہوئے اور ان کے دل وفا و محبت سے سرشار ہيں تمہيں پہنچا ديا ٓاگاه رہ
  مفصل طور پر واضح کرکے بيان کرديا اور تم سب لوگوں کے گوش گزار کيا۔

کے -اے لوگو! خداوند عالم نے مجه سے فرمايا اور ميں نے اس کی جانب سے تم لوگوں کو بتا ديا کہ ميرے اس بھائی علی 
وں کے ليے يہ منصب جائز ہے صرف علی امير المومنين عالوه کوئی امير المومنين نہيں ہے اور نہ ان کے عالوه دوسر

کے شانے کو اپنے دست مبارک سے پکڑ کر انہيں اٹھايا اور جب ابتدا ميں رسول (پاالن شتر کے )  -ہيں۔ پھر حضرت علی 
وں کے کو اتنا اونچا اٹھاياتھا کہ ٓاپ کے پاؤں حضور اکرم (ص) کے گھٹن - منبرپر تشريف لے گئے تھے اس وقت بھی علی 

ميرے بھائی، وصی، ميرے علم کا خزانہ، ميری امت کے درميان  -برابر نظر ٓارہے تھے۔ پھر فرمايا: اے لوگو! يہ علی 
  ميرے خليفہ و جانشين کتاب خدا کی تفسير کرنے والے ہيں۔
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پسنديده چيزوں پر  ميرے بعد يہی وه ہيں جو تمہيں قرٓان کی طرف دعوت ديں گے اور قرٓان کے عملی ترجمان ہيں قرٓان کی
  عمل کريں گے اور مرضی پروردگار کے مطابق اعمال انجام ديں گے۔

وه دشمناِن دين خدا سے جنگ کرنے والے اور حق کے مدافع ہيں وہی لوگوں کو هللا کی دوستی کا حکم کريں گے اور 
ہادی و رہنما ہيں، وه ناکثين (بيعت معصيت اٰلہی سے منع کريں گے وه خليفٔہ خدا اور امير المومنين ہيں وه مخلوقات کے 

توڑنے والوں) قاسطين (عدل سے منحرف ہونے والوں) اور مارقين (دين سے خارج ہونے والوں) سے خدا کے حکم کے 
مطابق جنگ کرنے والے ہيں۔ اے لوگو! يہ جو کچه مينبيان کر رہا ہوں خدا کے حکم سے بيان کر رہا ہوں جس ميں کوئی 

  ۔تبديلی نہيں ہوسکتی
پھر رسول خدا (ص) نے اپنا سر بلند کيا اور دعا کی: اے پالنے والے !جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، 
جو علی سے عداوت رکھے تو اسے اپنا دشمن قرار دے۔ اے پالنے والے جو علی کا انکار کريں ان پر لعنت فرما، جو ان 

 خطبہ تک۔  کے حق کا انکار کرے اس پر غضب فرما۔ ٓاخری مبارک

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ ناموس اٰلہی ٢۴
ْنيا ؛ ٢۴   ۔ اْلقُرٓاُن ھَُو النَّاُموُس ااِلٓلھی الّذی تََکفَّل لِْلنّاِس بِاْصالِح الّديِن َوالدُّ

ةُ اْلٰقائُِم اْلُمْھدی َعّجل ٰهللاّ تعالٰی فََرجہ الشَِّريِف کذلِک   َواْلُحجَّ
يقيناقرٓان مجيد ناموس اٰلہی ہے جو لوگوں کے دين و دنيا کی اصالح کرنے کی کفالت کرتا ہے اور اسی طرح حضرت بقية 

  وس اٰلہی ہيں۔هللا االعظم قائم ٓال محمد اور ان کے اجداد پاک لوگوں کی اصالح کے ليے نام
اصل ميں بمعنی: احکام اٰلہی اور شريعت کے ہيں ھو الشرع الذی شرعہ ّهللاٰ وه شريعت و قانون جسے هللا نے بنايا۔ ” ناموس”

صاحب راز جو باطنی کام سے ٓاگاه ہے، وه شخص جو ٓاپ کے باطنی کام سے بالخصوص جو دوسروں سے پوشيده رکھا 
ور شريعت کيوں کہ لغت ميں حکماً ناموس کا معنی تدبير و سياست ہے اور صاحب راز ہے واقف ہے، قاعده ، عظيم حکم ا

  )١خير ہے۔ )
اس بنا پر قرٓان مجيد ناموس اٰلہی ہے کيوں کہ بہت سے مختلف النوع احکام و شرائع کے پہلوؤں پر مشتمل ہے جيسے 

  ق مسائل متعدداسالمی قوانين، اقتصادی، اجتماعی، سياسی اور اخالقيات وغيره سے متعل
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ميں ناموس کے ماده ميں لغت کی ( بہت سی کتابوں ميں مختلف معانی کی ” نون“(۔ دھخدا عليہ الرحمہ نے اپنے لغت نامہ ميں حرف ١
  نے ذکر کيا ہے۔  جمع ٓاوری کی ہے۔ قارئين کرام وہاں رجوع کريں، يہاں يہ مذکوره موارد جو ہماری بحث سے مربوط تھے اسے ہم

  ٓايات کے اندر مندرج ہيں۔ اب ہم ان ميں سے بعض کی طرف اشاره کريں گے اوراسے ٓاپ کے گوش گزار کريں گے:
بے شک هللا عدل ، احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائيگی کا حکم ديتا ہے اور  ١(  هللا تبارک و تعالٰی نے فرمايا:

  م سے منع کرتا ہے کہ شايد تم اسی طرح نصيحت حاصل کرلو۔ بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظل

  انسانی اجتماع کی اساس کيا ہے؟
پر مشتمل ہے۔ ابتدائی تين ”عدل و احسان، ايتاء ذی القربٰی، نہی عن المنکر اور ستم کاری“ٓائہ کريمہ احکام کے چه حصوں 

ريت کی اساس اس پر استوار اور پايدار ہے۔ بالخصوص حصے ترتيب وار پُر اہميت ترين خير و خوبياں ہيں کہ سماِج بش
عدل جو من جملہ اٰلہی اسماء الحسنی اور پروردگار کے فعل کی ايک صفت ہے، اہميت کے لحاظ سے وه حديث کفايت کرے 

ان ) عدالِت پروردگار کے باعث تمام آسم٢” ( و بعد لہ قامت السموات و االرض“گی جو رسول خدا (ص) سے نقل ہوئی ہے 
اور زمين اور جو کچه اس ميں موجود ہے پايدار ہيں۔ يہ خود ايک تنبيہ اور تذکر ہے اس بات کے ليے کہ جب کبھی ان چار 
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ارکان ميں سے کوئی رکن اس سے کم يا زائد ہوگا تو حکمت کائنات کے تقاضے کے مطابق اپنے اس وسعت انتظام کے 
  باوجود خراب ہوجائے گا۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩٠(۔ سورئہ نحل، ٓايت ١
  ۔ ( ١٠٧، ص ۵(۔ تفسير صافی، ج ٢

  ارباب لغت و ادب نے عدل کے معنا کے متعلق مفصل بحث کی ہے اور داِد سخن حاصل کيا ہے۔
عدل کی حقيقت تمام امور کے درميان مساوات کے ساته اسے“ليکن مختصر ترين اور جامع ترين معنی يہ ہے کہ کہتے ہيں: 

م کرنا ہے اس طرح سے کہ جس شخص يا شے کے ليے جو مناسب ہے اس کا حصہ عطا کيا جائے اسے عطا کريں تاکہ قائ
  ۔”ان ميں سے ہر ايک اپنے موقع و محل پر قرار پائے اور مساوی ہو

يں يہ ہے کہ وه مثالً اعتقاد ميں عدل يہ ہے کہ جو کچه حق و حقيقت ہے اس پر کما حقہ ايمان اليا جائے۔ عدل فعِل انسانی م
اپنے نفس کی بہ نسبت اپنے ايسے افعال انجام دے کہ جس ميں اس کی سعادت و نيک بختی پائی جاتی ہے اور ان چيزوں 

  سے پرہيز کرے کہ ہوائے نفس کی پيروی کرنے کے نتيجے ميں اس کی اس ميں شقاوت و بدبختی پائی جاتی ہے۔
شخص يا ہر شے کو اس کے استحقاقی مقام پر قرار ديا جائے خواه وه  عدل معاشرے اور لوگوں کے درميان يہ ہے کہ ہر

عقلی نقطٔہ نظر سے ہو يا شرعی و عرفی حيثيت سے۔ اس معنی ميں کہ محسن اور نيک کام کرنے والے کے حق ميں اس 
پہنچايا  کے احسان اور نيکی کی وجہ سے جزا دی جائے اور بدکار کو اس کی بدی کے مقابل ميں اسے کيفر کردار تک

جائے، اور مظلوم کی بہ نسبت ظالم سے اس کے حق لينے ميں قانون نافذ کرتے وقت کسی امتياز يا استثناء کے قائل ہوئے 
  بغير منصفانہ طور پر فيصلہ کرے۔

بہرحال عدل اگرچہ دو حصوں ميں تقسيم ہوتا ہے عدِل انسانی خود اس کے نفس کی بہ نسبت اور عدل دوسرے کی بہ نسبت 
ری تعبير ميں : عدل انفرادی اور عدل اجتماعی بہر صورت لفظ عدل کا اطال ق ہوتا ہے ليکن ظاہر سياق يہ ہے کہ ٓايت دوس

مينعدل سے مراد اجتماعی عدل ہے يعنی ان ميں سے ہر ايک کے افراد کے ساته ايسا معاملہ ہونا چاہيے کہ جيسا وه استحقاق
مناسب مقام عطا کيا جائے۔ کيوں کہ تمام اجتماع کے افراد کی خير و صالح  رکھتے ہيں انہيں اس کی لياقت کے لحاظ سے

اس ميں ہے جو اسالم اپنی مصلحانہ تعليمات ميں چاہتا ہے۔ انسان اگرچہ خود اجتماع کی ايک فرد ہے ليکن ہر شخص کی 
زندگی بسر کر رہا ہے۔  سعادت اس بات پر موقوف ہے کہ اجتماعی ماحول اور فضا خير و صالح کی حامل ہو جس ميں وه

کتنا سخت مرحلہ ہے انفرادی کاميابی اور سالمتی کا اس بارے ميں اجتماع کہ ) جہاں اسے ہر طرف سے شقاوت اور 
األحسان علی وجھين: احدھما: االنعام علٰی الغير يقال “: قال الراغب:  قولہ تعالٰی: ١برائيوں نے اپنے احاطے ميں لے ليا ہو۔ ( 

ً احسن الٰی فال   “ن و الثانی: احسان في فعلہ و ذلک اذا علم علماً حسنا او عمل عمالً حسنا
ل وعلٰی ھذا قول امير المٔومنين عليہ السالم : اَلنَّاْس اَْبنآُء ٰما يُحِسنُوَن ای منسوبون الٰی ما يعلمون وما يعملونہ من االفعا“۔  ۴۶٧

  ) ” <٢َشیٍء َخلَقَہُ ) الحسنة قال ّهللاٰ تعالٰی : اَلَّذی ٔاَحْسَ◌َن ُکلَّ 
) دوسروں پر انعام و احسان کرنا (دوسری تعبير ميں يہ دوسرے پر ١راغب اصفہانی کہتے ہيں: احسان کی دو قسميں ہيں: 

  تفّضل و برتری ہے اور شايد ٓايت ميں بھی يہی مراد ہو نہ يہ کہ کام کو نيک طور پر انجام دينا)۔
حاصل کرے کوئی علم تعليم دے تو اچھی شے حاصل کرے پُر فائده علم تعليم دے،  (عمل ميں احسان (يعنی اگر کوئی شے ٢

کے قول کا مقصود يہی  -يا ايسا کام انجام دينا ہے جو نيک عمل اور دل چسپ ہو اسے انجام دے کہ حضرت امير المومنين 
ارزش اس کے علم و عمل کی بہ معنی ہے۔ لوگ اس شے کی اوالد ہيں جو بہتر ہے يعنی ہر شخص کا انتساب اور اُس کی 

  نسبت ہوا کرتی ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۵۴، ص  ١٢(۔ الميزان سے تلخيص ، ج ١
  ۔ (  ١٧۶، ص ٩۔ تاج العروس، ج  ٢١٩(۔ مفرادت راغب ، ص ٢

ر کے بغير يا يہ کہ جسقابل ذکر يہ ہے کہ احسان کے کمال کا مرتبہ غير سے وابستہ ہے جو جزا يا باہمی لين دين کے انتظا
پر خود احسان کيا ہے اس سے زياده توقع رکھے بلکہ قصد قربت اور مفت ميں انجام دے اور يہ اراده کرے کہ ايک ايسے 
انسان کی نجات چاہتا ہے جو فقر و فاقے اور ذلت ميں گرفتار ہے تاکہ اس کے ٓاثار و فوائد جو اس پر مترتب ہوتے ہيں وه 
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  حاصل کرسکے۔
ميں ذی القربٰی سے مراد اقرباء کی جنس مراد ہے نہ خاص فرد کيوں کہ لفظ قربٰی عام ہے جس ميں  تعالٰی کے اس قولهللا 

  ہر قسم کی قرابت خواه نزديک کی ہو يا دور کی شامل ہے۔
ور و فکر هللا تعالٰی حکم فرماتا ہے تمام اقربا اور قوم کے حقوق عطا کرنے کا صلٔہ رحم کرنے سے اور ان ميں عميق غ

۔ ائمٔہ معصومين سے تفسير ميں نقل ہوا ہے کہ ذی  ۴۶٨کرنے سے کہ جس ميں بہت سے ٓاثار و فوائد پائے جاتے ہيں۔ 
  ١(  القربٰی سے مراد نبی اکرم (ص) کی قرابت ہے۔ کہ هللا تعالٰی نے فرمايا:

 ، رسول، رسول کے قرابت دار، ايتام ، اور يہ جان لو کہ تمہيں جس چيز سے بھی فائده حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ هللا
” نحن ھم“سے روايت ہوئی ہے کہ فرمايا:  -۔ حضرت امام محمد باقر  ۴۶٩مساکين اور مسافران غربت زده کے ليے ہے۔ 

  يعنی ہم ذی القربٰی ہيں۔
راغب نے  ٣” ( َن ااْلَ◌فعال َوااْلَ◌قواِل اَلْفُ◌حش َوالْفَ◌حْشآُء َوالْفاِحَشةُ ما َعظُم قُبْحُ◌هُ مِ ) ” ٢(  ) هللا تعالٰی کا يہ قول:

  مفردات ميں ذکر کيا ہے: فحش، فحشاء اور فاحشہ تينوں بہت بڑی برائی اور قباحت کے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴١(۔ سورئہ انفال ، ٓايت ١
  ۔ ( ٩٠(۔ سورئہ نحل، ٓايت ٢
  ۔ (  ٢٧٣(۔ مفردات راغب، ص ٣

َ اٰل ليے استعمال ہوتا ہے خواه اف عال و کردار ميں ہو يا گفتار و اقوال ميں کہ خداوند متعال نے اس سے منع فرمايا ہے: إِنَّ ّهللاٰ
َم َربِّی الْفَ◌َواِحَش َما َظہََر ِمنْہَ◌ا َوَما بََطَن ) َوااْلِ◌ٕ◌ثْمَ◌ َوالْبَ◌غْی◌َ    ١بَِغيْرِ◌ الْحَ◌قِّ > (  يَأُْمُر بِالفَْحٰشاِء< قُل إِنََّما َحرَّ

 يے کہ ہمارے پروردگار نے صرف بدکاريوں کو حرام کيا ہے خواه وه ظاہری ہوں يا باطنی اور گناه اور ناحق ظلم۔کہہ ديج
وه اعمال جو لوگوں کے درميان غير معروف او ر متروک ہوں اس جہت سے کہ وه برے ہيں جيسے شرمگاه ” والمنکر”

  وغيره کھولنا ہے۔
وه ناحق طلب ميں تجاوز کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب اس کی وجہ کيا  دراصل طلب کے معنی ميں ہے پھر” و البغی”

ہے کہ هللا تعالٰی نے ان تين خصلت کو مجموعی طور پر منع کيا ہے جب کہ ہر فعل منکر برا ہے ان کی برائيوں کی 
ميں وه واقع ہو تو  تفصيالت بہت زياده ہيں جو ان تينوں عناوين ميں پائی جاتی ہيں کہ اگر کسی ايک انسانی معاشرے

معاشرے کا نظم درہم برہم ہوجائے گا جس کے نتيجے ميں لوگوں کی ہالکت کا باعث بھی ہوگا۔ لٰہذا ان اوصاف کے صادر 
ہونے سے منع کيا گيا ہے کہ ان افعال کا واقع نہ ہونا بہت عظيم عامل اور محّرک شمار ہوگا کہ معاشرے کے درميان مناسب

  ہمی صميميت ايجاد ہو جو ہر قسم کی کدورت و نفرت سے دور ہے۔ماحول بہترين فضاء با
پھر ٓايت کے ٓاخر ميں بعنوان موعظہ جو مکارم اخالق پر مشتمل ہے فرماتا ہے: شايد تم نصيحت حاصل کرو اور فکر کرو 

  ی جاتی ہے۔درک کرو کہ هللا تعالٰی تمہيں اس کی طرف دعوت ديتا ہے کہ جس ميں تمہاری حيات طيبہ اور سعادت پائ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٣(۔ سورئہ اعراف، ٓايت ١

قرٓان مجيد کی ٓايات کے دوسرے حصے بعض محرمات “ فرمودات اٰلہی انسانوں کی دين و دنيا کی اصالح کے ذمہ دار ہيں”
نہيں ہيں، اب ہم مربوطہ اٰلہی پر مشتمل ہيں جو تمام اٰلہی شريعتوں ميں مشترک ہيں اور کسی ايک شريعت سے مخصوص 

  ٓايات ٓاپ کے گوش گزار کرتے ہيں:
َم َربُُّکم َعلَيْکُ◌م ٔاَالَّ تُشْرِ◌ُکوا بِِہ َشيْئً◌ا َوبِالْوَ◌الَِديْنِ◌ إِحْسَ◌انًا َوالتَق ْتُ◌لُوا ٔاَواْلََدُکم ِمن إِماْلٍَق نَحْنُ◌ >قُل تََعالَوْا ٔاَتْلُ◌ َما َحرَّ

َم هللاُ إِالَّ بِالْحَ◌قِّ َذلِ نَرْزُ◌قُُکم َوإِيَّاہُم َوالَتَ  اُکم بِِہ قْرَ◌بُوا الْفَ◌َواِحَش َما ظَہََر ِمنْہَ◌ا َوَما بَطََن َوالَتَقْتُ◌لُوا النَّفْسَ◌ الَّتِی َحرَّ ُکم َوصَّ
دَّهُ َؤاَوْفُ◌وا الْکَ◌يْلَ◌ َوالْمِ◌يَزاَن بِالْقِ◌سْطِ◌لََعلَُّکم تَعْقِ◌لُوَن # َوالَتَقْرَ◌بُوا َماَل الْيَ◌تِيِم إِالَّ بِالَّتِی ِہَی ٔاَحْسَ◌ُن َحتَّی يَبْلُ◌َغ ٔاَشُ 

اُکم بِِہ لََعلَُّکم تََذکَُّروَن # الَنَُکلُِّف نَفْسً◌ا إِالَّ ُوسْعَ◌ہَا َوإَِذا قُلْتُ◌م فَاعْدِ◌لُوا َولَو َکاَن َذا قُرْبَ◌ی َوبَِعہْدِ◌ هللاِ ٔاَوْفُ◌وا َذلِکُ  م َوصَّ
اُکم بِِہ لََعلَُّکم تَتَّقُوَن > (َؤاَنَّ ہََذا ِصَراِطی ُمسْتَ◌قِيمً  َق بُِکم َعن َسبِيلِِہ َذلُِکم َوصَّ بَُل فَتَفَرَّ   ١ ا فَاتَّبُِعوهُ ) َوالَتَتَّبُِعوا السُّ

کہہ ديجيے! کہ آؤ ہم تمہيں بتائيں کہ تمہارے پروردگار نے کيا کيا حرام کيا ہے خبردار کسی کو اس کا شريک نہ بنانا اور 
ته اچھا برتاؤ کرنا، اپنی اوالد کو غربت کی بنا پر قتل نہ کرنا کہ ہم تمہيں بھی رزق دے رہے ہيں اور انہيں ماں باپ کے سا
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بھی اور بدکاريوں کے قريب نہ جانا وه ظاہر ہوں يا چھپی ہوئی اور کسی ايسے نفس کو جسے خدا نے حرام کرديا ہے قتل 
ہيں جن کی خدا نے نصيحت کی ہے تاکہ تمہيں عقل ٓاجائے۔ اور خبردار  نہ کرنا مگر يہ کہ تمہارا کوئی حق ہو يہ وه باتيں

ماِل يتيم کے قريب بھی نہ جانا مگر اس طريقہ سے جو بہترين طريقہ ہو يہاں تک کہ وه توانائی کی عمر تک پہنچ جائيں اور
ديتے ہيں اور جب بات کرو  ناپ تول ميں انصاف سے پورا پورا دينا ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زياده تکليف نہيں

  تو انصاف
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۵٣۔  ١۵١(۔ سورئہ انعام، ٓايات ١

کے ساته چاہے اپنے اقربا ہی کے خالف کيوں نہ ہو اور عہد خدا کو پورا کرو کہ اس کے پروردگار نے تمہيں وصيت کی 
ہے اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کے پيچھے نہ جاؤ  ہے شايد تم عبرت حاصل کرسکو۔ اور يہ ہمارا سيدھا راستہ

  کہ راِه خد سے الگ ہوجاؤ گے اسی کی پروردگار نے ہدايت دی ہے کہ اس طرح شايد متقی اور پرہيز گار بن جاؤ۔
اہی کی تينوں ٓايات، قرٓان کے محکمات ميں ہيں اور بعض احکام اٰلہی پر مشتمل ہيں کہ ستّر ہزار فرشتوں نے اس کی ہم ر

ہے اور کوئی شے اس کے احکام ميں سے منسوخ نہيں ہوئی وه قيامت تک باقی ہيں جيسا کہ بيان کيا جاچکا : مذکوره ٓاياِت 
کريمہ تقريباً دس محرماِت اٰلہی کو بيان کر رہی تھيں جو تمام شريعتوں کے درميان عام تھے کسی خاص شريعت سے 

ئل گزشتہ انبياء کے خطابات کے ضمن ميں هللا تعالٰی نے ان کی امتوں کی مخصوص نہيں تھے ۔ اس بات کے شواہد و دال
 -، عيسی -، موسی -، شعيب-، لوط -، ابراہيم -، صالح -، ہود -فراموش شده تبليغات کے بارے مينجيسے يہ کہ حضرت نوح 

  وغيره سے وصيت کے عنوان سے نقل کيے گئے ہيں ہم تالش کريں۔
اس نے تمہارے ليے دين ميں وه راستہ مقرر کيا ہے جس کی نصيحت نوح کو کی ہے اور جس کی  ١(  و قد قال هللا تعالٰی:

وحی پيغمبر تمہاری طرف بھی کی ہے اور جس کی نصيحت ابراہيم، موسی اور عيسی کو بھی کی ہے کہ دين کو قائم کرو 
ات کے اصول ہيں وصيت کے عنوان سے اور اس ميں تفرقہ نہ پيدا ہونے پائے۔ اسی طرح مورد بحث ٓايات ميں جو محرم

يکم بہ لعلکم تعقلون    بيان فرمايا جو کچه قابل دقّت اور غورو فکر ہے يہ کہ پہلی ٓايت ميں فرمايا: ذلکم وٰصّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣(۔ سورئہ شورٰی، ٓايت ١

ن فرمايا ہے۔ مولف کہتے ہيں: شايد يہ اس مقصد کے دوسری ٓايت ميں فرمايا:لعلکم تذکرون اور تيسری ٓايت ميں لعلکم تتقو
ليے ہو کہ ہر شے کے متعلق انسان کو چاہيے کہ ابتداء ميں غوروفکر کرکے ادراک کرے پھر اس کے متعلق ياد ٓاوری 

يت ميں کرے اور يہ واضح ہے کہ غور وفکر اور ياد ٓاوری کا نتيجہ وہی تقوٰی و پرہيز گاری ہے کہ هللا تعالٰی نے دوسری آ 
  ١(  بيان فرمايا ہے۔ قولہ تعالٰی:

)اے پيغمبر!) کہہ ديجيے کہ ٓاؤ ہم تمہيں بتائيں کہ تمہارے پروردگار نے کيا کيا حرام کيا ہے خبردار کسی کو اس کا شريک 
ں نہ بنانا اور ماں باپ کے ساته اچھا برتاؤ کرنا۔ دس محرمات جو بعض نہی اور بعض امر کی صورت ميں بيان ہوئے ہي

(ناپ تول مکمل طور پر انجام  (والدين کے ساته نيکی کرو)، (اپنی گفتار ميں عدالت سے کام لو)، جيسے هللا تعالٰی کا يہ قول
  دو( ان سب احکام کی باز گشت بھی مفہوم کے لحاظ سے نہی کی طرف ہے۔

۔ مولف کہتے ہيں: اگر ٓاياِت مبارکہ کیيعنی کم فروشی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو اور ماں باپ کے ساته بدسلوکی نہ اختيار کرو
جزئيات کو ہم بيان کريں تو وه ہمارے ہدف سے دور اور اس مختصر کتاب کے حدود سے خارج ہے کيوں کہ ہمارا نظريہ 

يہ ہے کہ مر بوطہ ٓايات ميں سے بعض اور وه تمام جہات جو معاشرے کی دين و دنيا کی صالح کے متکفل ہيں اشاره کريں 
  ض محرمات کو جو ان ٓايات ميں ذکر ہوئے اجمالی طور پر ٓاپ قارئين کرام کی خدمت ميں پيش کر رہے ہيں۔اب ان بع

شرک کا تمام محرمات پر مقدم ہونا اس کے عظيم فساد کی بنا پر ہے کہ خداوند متعال نے اپنے اس قوم ميں اسے ظلم عظيم 
  َک ِبِہ َويَغْفِ◌ُر َما ُدوَن َذلِکَ سے متعارف کرايا: إِنَّ هللاَ الَيَغْفِ◌ُر ٔاَن يُشْر◌َ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ (  ١٣(۔ سورئہ شورٰی، ٓايت ١

هللا اس بات کو معاف نہيں کرسکتا کہ اس کا شريک قرار ديا جائے اور اس کے عالوه جس کو چاہے بخش ١) لَِمن يََشاُء > ( 
  کی روح پيدا کرتا ہے۔سکتا ہے۔ ٓاخری جملہ انسان کے وجود ميں خوف و اميد 

اپنے والدين کے ساته اچھا برتاؤ کرو احسان و نيکی سے پيش ٓاؤ کہيں ايسا نہ ہو کہ عاِق والدين کا شکار ہوجاؤ جو شرک 
کے بعد عظيم ترين گناہوں ميں سے ہے۔ قرٓان مجيد کی متعدد ٓايات مينوالدين کے ساته احسان کرنا توحيد کے ساته اور شرک

  ٢(  راه قرار ديا گيا ہے جيسے هللا تعالٰی کا يہ قول:کی نفی کے ہم
اور ٓاپ کے پروردگار کا فيصلہ ہے کہ تم سب اس کے عالوه کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساته اچھا برتاؤ 

  کرنا۔
  ٣(  اور هللا تعالٰی کا يہ قول :

ئے کہا کہ بيٹا خبردار! کسی کو خدا کا شريک نہ اور اس وقت کو ياد کرو جب لقمان نے اپنے فرزند کو نصيحت کرتے ہو
بنانا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے ميں نصيحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکه پر دکه 

  ۴(  سہہ کر اسے پيٹ ميں رکھا ہے۔ ) هللا تعالٰی کا يہ قول:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٨ (۔ سورئہ نساء، آيت١
  ۔ ( ٢٣(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ٢
  ۔ ( ١۴(۔ سورئہ لقمان، ٓايت ٣
  ۔ (  ١۵١۔ سورئہ انعام، ٓايت (۴

  خدائے عزوجل فرماتا ہے: اپنی اوالد کو غربت کی بنا پر قتل نہ کرنا کہ ہم تمہيں بھی رزق دے رہے ہيں اور انہيں بھی۔
ہوتی تھی اس زمانے کے عرب لوگ اس خوف سے کہ ان کی اوالد قحط و خشک سالی زمانٔہ جاہليت ميں بہت زياده درپيش 

ذلت و ناداری کا شکار نہ ہو اپنی اوالد کو قتل کرديتے تھے۔ رؤف و مہربان خداوند متعال منع فرماتا ہے کہ روزی کی وجہ 
بھی عطا کرنے واال  سے اپنی نسل کو قتل نہ کرو کيوں کہ جو خدا تمہيں رزق فراہم کر رہا ہے وہی تمہاری اوالد کا رزق

ہے۔ اس قسم کے افکار خام خيالی کی فکريں تمام زمانے ميں ہرا نسانی معاشرے ميں جاری و ساری رہے تو بھی يہ نہِی 
اٰلہی ان لوگوں کے شامل حال ہوگی۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس کے مفاسد جو رونما ہوں گے برخالف پيغمبر اسالم (ص)

  کے متعلق فرماتے ہيں :کے اس قول کے جو ٓاپ شادی 
) يعنی شادی کرو توليد نسل کرو تاکہ تمہاری ١” ( تَناکُحوا تناَسلُوا تَکْثُروا فٔانّی اباھي بُکْم ااْلَُمَم يَوم القِٰيمِة َولَو بالّسْقطِ “۔  ۴٧٠

اہات کروں گا۔ يعنی تعداد ميں مزيد اضافہ ہو کہ ميں قيامت کے دن سقط شده جنين کے ذريعہ تمام امت والوں پر فخر و مب
تمام پيغمبروں کی امت کی تعداد ايک طرف اور پيغمبر اکرم (ص) کی امت مرحومہ ايک طرف، يہ ايک سقِط جنين کے 

  اضافہ کی بنياد پر پيش قدم ہوگی۔
  ٢(  ) هللا تعالٰی کا يہ قول:

  اور بدکاريوں کے قريب نہ جانا وه ظاہر ہونيا چھپی ہوئی۔
جو گناہان کبيره زنا کو شامل کيے ہوئے ہے اور قرٓان مجيد ميں زنا، لواط اور قذف محصنات کو  فواحش فاحشہ کی جمع ہے

  فواحش ميں شمار کيا گيا ہے يعنی پاک دامن عورتوں کی طرف زنا کی نسبت دينا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٧٠، ص  ۴۴(۔ بحار االنوار،ج ١
  ۔ (  ١۵١(۔ سورئہ انعام، ٓايت ٢

ن :“ فی الکافی والعياشی عن السجاد عليہ السالم “۔  ۴٧١   ١” ( ما ظَھََر نکاُح اِمْرٔاَِة األَب َو ٰا م ) بَطََن اَلز ْاٰ
  کافی اور عياشی ميں امام سجاد سے منقول ہے: ما ظہر سے مراد باپ کا نکاح کرنا ہے وما بطن سے زنا مراد ہے۔

نا ) َو ٰا م بَطََن الْمُ◌خالَةُ “وفی عن الباقر عليہ السالم “سے منقول ہے:  -۔ امام محمد باقر  ۴٧٢   ٢” ( ما ظَھََر ھو الزِّ
يعنی ما ظہر سے مراد زنا ہے اور ما بطن سے مراد مخالہ ہے۔ يا ما ظہر سے مراد زنائے ٓاشکار ہے اور (ما بطن) سے 
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ِء ِسّراً“ مراد  ور دوسرے اجنبی افراد کے ساته ايک دوسرے کو مصاحب اخذ ) دوست بازی ا٣” ( اتّخاُذ ااْلٔخذاِن َوااْلِٔخالَّ
  ۴(  کرنا ہے۔ ) هللا تعالٰی کا يہ قول:

خدائے تباک و تعالٰی نے نفس محترمہ کا قتل حرام قرار ديا ہے مگر يہ کہ تمہارا کوئی حق ہو جيسے قصاص اور مرتد کا 
رچہ فواحش ميں داخل تھا کيوں کہ نفس محترمہ کی قتل تکراری زنائے محصنہ کے سنگسار کے موقع پر، قتل کا ذکر اگ

تعظيم و تجليل شامل تھی اسی طرح اوالد کے قتل ميں فقر و ناداری کی بنا پر کہ زمانٔہ جاہليت کے عرب اس بری سنت کو 
عزت و اجرا کرتے تھے اس خيال خام سے کہ فقر و فاقہ اس بات کا موجب ہے کہ اوالد کا قتل مباح قرار پائے تاکہ اپنی 

ٓابرو محفوظ رکھيں۔ صرف جو قتل کرنا استثناء ہوا ہے وه بعنواِن قصاص يا شرعی حدود ميں ہے کہ جن کے موارد اپنی 
  جگہ ذکر ہوئے ہيں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٧٢، ص ٧۔تہذيب االحکام، ج  ۵۶٧، ص ۵(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ۵٩٠ص  ،۴۔ مجمع البيان، ج  ٧٧٧، ص ١(۔ نور الثقلين، ج ٢
  ۔ ( ٢٠٩، ص ٧(۔ تفسير الميزان، ج ٣
  ۔ (  ١۵١(۔ سورئہ انعام، ٓايت ٣

  ٓايت ميں جن چيزوں کی حرمت تاکيداً ذکر ہوئی ہے وه ٓاپ کے ليے اٰلہی نصيحتيں ہيں تاکہ شايدٓاپ غور و فکر کريں۔
ی اور عادی چيزوں کا جز بن جائيں گیکيوں کہ جب برائياں پھيل جائيں گی تو اس کی قباحت کی شناخت بھی ختم ہوجائے گ

پھر ايسی صورت ميں وه نسل کے خاتمہ کا باعث اور خاندان کے درہم برہم ہونے کا موجب ہوجائيں گی۔ اسی طرح نفس 
محترمہ کا قتل اور برائيوں کی عام ٓازادی عمومی امن و امان کو ُمختل بنادے گی نتيجے ميں انسانی معاشرے کی بنياد منہدم 

اور خبر دار! مال يتيم کے قريب بھی نہ جانا مگر اس  ١(  اس کے ارکان متزلزل ہوجائيں گے۔ ) هللا تعالٰی کا يہ قول:اور 
  طريقہ سے جو بہترين طريقہ ہو يہاں تک کہ وه توانائی کی عمر تک پہنچ جائيں۔

ہے اور وه ماِل يتيم کے قريب جانا  ٓائہ کريمہ ميں محرمات اٰلہيہ کے اصول ميں سے دوسرا حصہ بعنوان نصيحت ذکر ہوا
  اور اس ميں تصرف کرنے کی حرمت ہے جو خود سے اور اپنے مال سے دفاع کی طاقت نہيں رکھتا۔

يہ تصرف کی حرمت عموميت رکھتی ہے خواه يہ کہ کھائے يا اپنے ذاتی منافع ميں معامالت وغيره سے اسے استعمال 
ہيں ہے مگر بہتر طريقہ سے کہ جسے شارع مقدس نے معين فرمايا اور يہ کرے باآلخر کسی بھی قسم کا تصرف جائز ن

  سے مراد وہی بلوغ اور رشد ہے۔” اشّده“ حکم مسلسل ہے يہاں تک کہ وه بلوغ اور رشد کی منزل تک پہنچ جائيں۔ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۵٢(۔ سورئہ انعام ، ٓايت ١

اِْنقِطاُع يُتْم اْليَتيم ااَِلحْتِ◌الُم َوھَُو اَُشدَّهُ َواِن اِحْتَ◌لََم َولَم يُونَس ِمنْہُ◌ “لصادق عليہما السالم و فی الفقيہ والتہذيب عن ا“۔  ۴٧٣
  ١” ( ُرشْدَ◌هُ َوکاَن َسفيھاً ٔاَو َضعيفاً فَلْيُ◌مسک َعنْہُ◌ َولِيُّہُ ) ٰمالَہ 

ہ يتيم کی يتيمی کا سلسلہ منقطع ہونا وہی احتالم ہے سے مروی ہے ک -من ال يحضره الفقيہ اور تہذيب ميں امام جعفر صادق 
اور وه حالت رشد کا ٓاغاز ہے اور اگر محتلم ہو اور رشد کی عالمتيں اس سے معلوم نہ ہوں يا احمق يا ضعيف ہو تو ولی کو 

  چاہيے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے۔
ه َث اٰلُث َعَشَر َسنٍَة َوَدَخَل فی االَرْبَ◌َع َعَشر َوجَب َعلَيْہِ◌ ٰا م اِ ٰا ذ بَلََغ اَ “وفيھا وفی الکافی عنہ عليہما السالم: “ ۔  ۴٧۴ دُّ شُّ

ٰجاَز لہُ ُکلُّ شِی ااِلَّ اَن يَکوَن  َوَجَب َعَل ٰی الْمُ◌ّحتَلِِميَن اَِحتَلََم اَو لَم يَحتَلِم َوُکتِبَت َعلَيْہِ◌ السَّي ٰائِت َوُکتِبَت ) لَہُ الْحَ◌َس ٰانِت وَ 
  ٢” ( َسفيھاً  َضعيفاً اَو

سے مروی ہے کہ جب کبھی (يتيم) مکمل تيره سال کا ہوجاتا ہے اور چودہويں سال ميں داخل  -کافی ميں امام جعفر صادق 
ہوتا ہے تو اس کے اوپر وه چيزيں واجب ہوجاتی ہيں جو احتالم ہونے والوں پر واجب ہوتی ہيں خواه وه محتلم ہو يا نہ ہو 

ميں) جو بھی ناشائستہ امور انجام ديا ہو تحرير کيا جاتا ہے اسی طرح نيک اعمال اور جو چيز اس (اور اس کے نامٔہ اعمال 
  کے ليے جائز ہوتی ہے (مختلف تصرفات) وه بھی تحرير کيا جاتا ہے مگر يہ کہ وه ضعيف يا احمق ہو۔

َکاَح فَإِن آنَسْتُ◌م ِمنْہُ◌م ُرشْدً◌ا ) فَادْفَ◌ُعوا إِلَيْہِ◌م ٔاَمْوَ◌الَہُمخداوند متعال فرماتا ہے: < َوابْتَ◌لُوا الْيَ◌تَاَمی َحتَّی إَِذا بَلَُغوا النِّ 
  ٣َوال تَٔاْکُ◌لُوہَا إِسْرَ◌افًا َوبَِداًرا ٔاَن يَکْبَ◌ُروا > (
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اور يتيموں کا امتحان لو اور جب وه نکاح کے قابل ہوجائيں تو اگر ان ميں رشيد ہوجانے کا احساس کرو تو ان کے اموال ان 
  حوالے کردو اور زيادتی کے ساته يا اس خوف سے کہ کہيں وه بڑے نہ ہوجائيں جلدی جلدی نہ کھا جاؤ۔  کے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٨٣، ص ٩۔ تہذيب االحکام، ج  ٢٢٠، ص ۴(۔ من ال يحضره الفقيہ، ج ١
  ۔ ( ۶٩، ص ٧۔ کافی، ج  ١٨۴، ص ٩(۔ تہذيب االحکام، ج ٢
  ۔ ( ۶يت (۔ سورئہ نساء، آ ٣

  قاَل َمْن کاَن فی يدِه ماُل اليتامٰی فاَل يَجوز ٔانْ “وفی القمی عن الباقر عليہ السالم “ ۔  ۴٧۵
 ً  فٔاذا انَس ِمْنہُ يُْعِطيَہُ حتّی يبلغ النکاَح فاذا احتَلَم َوَجب َعلَيہ الحدود واقاَمة الفرائض ، َوال يَکوُن ُمضيّعاً وال شارُب خمٍر وال زانيا

ک فَقَْد بَلََغ فيدفُع َدفََع اليہ الماَل واَشھد َعلَيہ َواْن کانوا اليعلمون انّہُ قَْد بَلَغ فَانہ يمتحن بِريح ابطہ اَْو نَبًِت عانتہ فاذا کاَن ٰذل الّرشدَ 
  ١”( اليہ ما لہ اذا کان رشيداً وال يجّوز اْن ) يحبس َعلَيہ مالَہ َويعلّل انّہُ لَْم يکبر 

لِہ فلہمن کاَن فی يَده ماُل يتيم وھُو َغْنٌی فال يحّل لَہُ اَن ئاُکَل ِمن ماِل اليتيم َوَمن کاَن فقيراً قد َحبََس نَفْسہُ َعل ٰی ما قاَل: فانَّ  وقولہ :
  ان ياُکَل بالمعُروف

  نے فرمايا: -سے روايت کی گئی ہے کہ حضرت  - تفسير قمی ميں امام محمد باقر 
ہو خود اسے اس وقت تک دينا جائز نہيں ہے جب تک وه بالغ نہ ہو جب وه محتلم ہو تو  جس شخص کے ہاته ميں يتيم کا مال

اس پر اٰلہی حدود اور نما ز اور دوسرے فرائض عائد ہوتے ہيں، ساته ہی ساته مال ضائع نہ کرے، شراب نہ پيے، زنا کار نہ
د کردو اور اس امر پر گواه بناؤ اور اگر معلومہو، جب ان ميں عقل و رشد ہونے کا احساس کرو تو ان کے اموال ان کے سپر

نہ ہوسکے کہ بالغ ہوا يا نہيں تو اس کا امتحان اس کی بغل کی نيچے مخصوص بو کو احساس کرنے سے کرو يا زير ناف 
سخت بال اگنے سے کرو، جب بھی ان ميں سے کوئی ايک عالمت محقق ہوجائے کہ وه حد بلوغ تک پہنچ گيا ہے اس کا مال

واپس دے دو اگر وه عاقل و رشيد ہو۔ پھر اس صورت ميں جائز نہيں ہے کہ ماِل يتيم کو اپنے پاس محفوظ رکھو اس  اسے
  بہانے سے کہ ابھی وه کبير السن نہيں ہوا ہے۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣١، ص ١(۔ تفسير قمی، ج ١

کے ہاته ميں يتيم کا مال ہو اور وه خود غنی اور محتاج نہيں ہے  ميں يعنی: جس شخص” وال تا کلوھا“بعد والی دوسری ٓايت 
تو ا س کے ليے ماِل يتيم کھانا اس سے استفاده کرنا جائز نہيں ہے اور اگر فقير ہے اور اپنے نفس کو اس کے مال سے 

  محفوظ کيے ہو تو اسے يہ حق حاصل ہے کہ بمقدار ضرورت کھالے۔
يعنی پيمانہ کی ناپ تول ميں عدل و مساوات کے ترازو کو مّدنظر قرار دو بغير کسی کمی و ” الميزان بالقسط”۔  قولہ تعالٰی :

زيادتی کے ہم کسی کو اس کی طاقت سے زياده تکليف نہيں ديتے ہيں۔ گويا يہ بات دفع دخل کے طور پر ہے يعنی وزن 
ں ہے ناچار ہو کر تقريبی وزن وغيره اپنے وغيره کرنے ميں انسان کے ليے حقيقی اور واقعی عدالت انجام دينا ممکن نہي

  امور ميں انجام ديتا ہے۔
  ١جواب ميں کہا گيا ہے: ہم کسی بھی نفِس انسانی کو اس کی طاقت و قدرت سے ) زياده تکليف نہيں ديتے ( 

  ٢(  هللا تعالی کا يہ قول:
اور عہد خدا کو پورا کرو کہ اس کی يعنی جب بات کرو تو انصاف کے ساته چاہے اپنے اقربا ہی کے خالف کيوں نہ ہو 

پروردگار نے تمہيں وصيت کی ہے کہ شايد تم عبرت حاصل کرسکو۔ کہيں ايسا نہ ہو کہ قرابت و رشتہ داری کا لحاظ و 
  مروت مّدنظر رکھو اور دوسرے کو جانی اور مالی نقصان پہنچا دو۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٩٨، ص ٧(۔ الميزان، ج ١
  ۔ (  ١۵٢سورئہ انعام، ٓايت (۔ ٢

َوھذا ِمَن اال وامر البَليغة التی تدُخْل فيھا َمَع قلة حروفھا االقارير والّشھادات والوصايا والفتاوی والقضايا “ وفی المجمع : 
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  )١” )واالحکاُم والمذاھب واالمر بالمعروف والْنھی َعِن المْنَکر
سے ہے اگرچہ اس کے حروف کم ہيں ليکن اس کے مطالب و مضامين عالی مجمع البيان ميں ہے کہ : يہ اوامر بليغہ ميں 

ہيں جو تمام اقرار، شہادت، وصيت ، قتاوٰی، ابواب قضاوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکام پر مشتمل ہے کہ 
عہد اٰلہی کو وفا  ٰی کا قول بھی ہےيہ سب کے سب مقولٔہ قول واقع ہوتے ہيں لٰہذا عدالت کا لحاظ کيا جانا چاہيے اور هللا تعال

  کرو۔
  ) راغب کہتے ہيں :٢حفظ الشی ومراعاتہ حاالً بعد حاٍل : ( ” العہد:“قال الراغب: قال الراغب 

کسی شے کے عہد کو اس کی ہر حالت ميں حفاظت و رعايت کرنا ہے اس بنا پر تمام احکام اٰلہی اور تکاليف دينيہ کو شامل 
  ہے۔

  ٣(  فرمايا: ) هللا تعالٰی نے
سب مذکور ہے اور تمہيں ) ۴(  اور اپنے عہدوں کو پورا کرنا کہ عہد کے بارے ميں سوال کيا جائے گا۔ هللا تعالٰی کا يہ قول:

  نصيحت کرتا ہے شايد تم نصيحت حاصل کرو۔
َق بُِکمْ هللا تعالٰی کا يہ قول: َؤاَنَّ ہََذا ِصَراِطی ُمسْتَ◌قِيًما فَاتَّبُِعوهُ َوالتَتَّبُِعوا  بَُل فَتَفَرَّ   السُّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩۴، ص ۴(۔ مجمع البيان، ج ١
  ۔ ( ٣۵٠(۔ مفردات راغب اصفہانی، ص ٢
  ۔ ( ٣۴(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ٣
  ۔ ( ١۵٢۔ سورئہ انعام ، ٓايت (۴

سرے راستوں کے پيچھے نہ جاؤ کہ راِه خدا سے اور يہ ہمارا سيدھا راستہ ہے اس کا اتباع کرو اور دو ١) َعن َسبِيلِِہ > ( 
  الگ ہوجاؤ گے۔

ٓائہ کريمہ ميں شايد ان تمام چيزوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے جو اس سورئہ مبارکہ ميں مذکور ہے وه اثباِت توحيد و نبوت 
پيغمبر اکرم (ص)  کے ظاہر سياق سے صراط” و ان ھذا صراطی“اور شريعتوں کا بيان ہے۔ اور صراط مستقيم سے مراد: 

ہوں اس اعتبار سے کہ متکلم اور ان سے مخاطب خود ٓانحضرت ہيں ورنہ صراط اس عظيم ہستی کے عالوه تمام بندگان 
) <٢اٰلہی کو هللا تعالٰی نے انعام و اکرام سے نوازا انبياء، صديقين، شہداء اور صالحين روزانہ کی نمازوں ميں پڑھتے ہيں: ( 

َراطَ  الْمُ◌سْتَ◌قِيَم # ِصَراطَ الَِّذيَن ٔاَنْعَ◌مْتَ◌ َعلَيْہِ◌ْم ہميں سيدھے راستے کی ہدايت فرماتا ره جو ان لوگوں کا  اہْدِ◌نَا الصِّ
  راستہ ہے جن پر تو نے نعمتيں نازل کی ہيں۔

قيم اور سبيل ٓاپ ہی صراط مست“ اْنتُُم الِصراِط االقوِم والسبيل االعظم“۔ زيارت جامعٔہ کبيره ميں بھی ہم پڑھتے ہيں:  ۴٧۶
  اعظم ہيں۔

: ومعاشر النّاِس انَّ ٰهللاّ قد اَمَرنی َونھائی وقد امْرت َعلياً َونھْيتہُ فَعلَِم االمْر -صلوات ٰهللاّ عليہ وٓالہ  -وفی االحتجاج عنہ “۔  ۴٧٧
َق بکم الّسبَل َعن سبيلہ ، والنّھی مْن رْبہ فاسمعوا المره تسلموا واطيُعوهُ تَھتدوا ونتھوا لنھيہ ترشدوا َوصيُروا الی مرا ِدِه ال تَتَفَرَّ

 ٣” ( ِہ ) يْعدلُون معاشر النّاس ٔانا الّصراط المستقيم الّذی اَمرُکْم باتباِعِہ ثَم َعلٌی ِمْن بَعدی ثّم ولْدی ِمْن ُصْلبِِہ ائمة يھدون بالحق وبِ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۵٣(۔ سورئہ انعام، ٓايت ١
  ۔ ( ۴٠١، ص ٧الميزان، ج (۔ تفسير ٢
  ۔ (  ٧٨، ص ١(۔ احتجاج، ج ٣

احتجاج ميں رسول اکرم (ص) سے منقول ہے: ايھا الناس! يقينا هللا تعالٰی نے مجھے امر و نہی فرمائی اور ميں نے علی کو 
صحيح و سالم امر و نہی کی پس انہوں نے اپنے رب کی طرف سے امر و نہی کو جانا۔ لٰہذا اس کے حکم پر عمل کرو تاکہ 

کے -رہو اور اس کی اطاعت کرو تاکہ ہدايت يافتہ ہوجاؤ اور ان کی نہی کو بھی قبول کرو تاکہ تم رشد و ہدايت پاؤ اور علی 
  مقصود و مطلوب تک پہنچ سکو اور تمہيں مختلف راستے راه خدا (راه علی) سے متفرق نہ کرسکيں۔

اں برداری کا تمہيں حکم ديا گيا ہے پھر ميرے بعد علی پھر اس کی اے لوگو! ميں وه صراط مستقيم ہوں کہ جس کی فرم
  صلب سے ميرے وه فرزند جو امام ہوں گے وه حق کی طرف ہدايت کريں گے اور اس کے ذريعے عدالت قائم کريں گے۔
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و صراط مستقيم نام خالصٔہ کالم يہ کہ هللا تعالٰی نے اس ٓايت ميں جو کچه گزشتہ ٓايات ميں ذکر فرمايا اس کے کليات دين ک
رکھا کہ ہرگز اس کے راہرو افراد کی ہدايت ميں کوئی اختالف نہيں ہے وه لوگ جب تک اس راه ميں ہيں بغير اس کے کہ 

  اس کے اجزاء اور راہرو افراد ميں اختالف ہو مقصد تک پہنچائے گا۔
ی مختلف راہوں کی حالتيں يہ ہيں کہ ان ميں پھر هللا تعالٰی نہی فرماتا ہے دوسری تمام راہوں پر چلنے سے کيوں کہ دوسر

تفرقہ و اختالف پايا جاتا ہے اس جہت سے کہ وه ہوائے نفس اور شيطانی راستے ہيں جو کبھی بھی صحيح ضابطہ نہيں 
خلقت اٰلہی ميں کوئی تبديلی نہيں ہوسکتی  ١(  رکھتے اس کے برخالف اٰلہی راستہ ) جو فطرت اور ايسی خلقت پر ہے کہ

  ينا يہی سيدھا اور مستحکم دين ہے۔ہے يق
هللا تعالٰی کا يہ قول: ذلکم وّصٰيکم بہ لعلکم تتقون < ٓايت کے اس حصہ ميں هللا تعالٰی تاکيداً حکم فرما رہا ہے کہ تقوٰی اختيار 

  کرو اور اس بات سے پرہيز کرو کہ راِه حق سے جدا ہوکر گمراه ہوجاؤ۔ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٠ئہ روم، ٓايت (۔ سور١

) جو احکام شرايع اور قوانيِن ١) اور سورئہ مبارکہ  ٩٠قرٓان مجيد کی ٓايات ميں سے دو مورد (سورئہ نحل کی ٓايت نمبر 
ہيں اور ان ميں اخالقيات و اجتماعيات وغيره کے مختلف  ١۵١، انعام کی  ١۵٢، ١۵٣اسالمی کے اہم حصوں پر مشتمل ) 

ہے تبرکاً اسے نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہيں اور قصاص، حدود، ديات اور تعزيرات اسالمی کے پہلوؤں سے بحث ہوتی 
متعلق جو ٓايات نازل ہوئی ہيں قارئين ان کے اقتصادی اور سياسی پہلو کو اپنے مقام پر رجوع کريں ہم صرف يہاں چند مورد 

  سے خارج نہ ہوں۔ کی طرف اشاره کرنے پر اکتفا کرتے ہيں تاکہ ہم اس کتاب کے احاطہ
  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا:

  ٣(  و قال ّهللاٰ تعالٰی :
  ۴(  و قال ّهللاٰ تعالٰی :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(۔ مذکوره ٓايات قرٓان کے محکمات ميں سے ہيں اور ستّر ہزار فرشتوں کا نازل ہونا اور مشايعت ( کرنا ہميشہ پا برجا ہے اور کبھی ١
  ہيں ہوئی ہے نہ ہوگی۔بھی منسوخ ن

  ۔ ( ١٧٩۔  ١٧٨(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٢
  ۔ ( ۴۵(۔ سورئہ مائده، ٓايت ٣
  ۔ (  ٣٢۔ سورئہ مائده، ٓايت (۴

ايمان والو! تمہارے اوپر مقتولين کے بارے ميں قصاص لکه ديا گيا ہے ٓازاد کے بدلے ٓازاد اور غالم کے بدلے غالم اور 
قتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے تو نيکی کا اتباع کرے اور احسان عورت کے بدلے عورت ۔ اب اگر اس م

کے ساته اس کے حق کو ادا کرے۔ يہ پروردگار کی طرف سے تمہارے حق ميں تخفيف اور رحمت ہے ليکن اب جو شخص 
يد تم اس طرحزيادتی کرے گا اس کے ليے دردناک عذاب بھی ہے۔ صاحباِن عقل تمہارے ليے قصاص ميں زندگی ہے کہ شا

  متقی بن جاؤ۔
هللا تعالٰی نے فرمايا: اور ہم نے توريت ميں يہ بھی لکه ديا ہے کہ جان کا بدلہ جان اور ٓانکه کا بدلہ ٓانکه اور ناک کا بدلہ ناک 

  اور کان کا بدلہ کان اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور زخموں کا بھی بدلہ ليا جائے گا۔
بنا پر ہم نے بنی اسرائيل پر لکه ديا کہ جو شخص کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے يا روئے  هللا تعالٰی نے فرمايا: اسی

زمين ميں فساد کی سزا کے عالوه قتل کر ڈالے گا اس نے گويا سارے انسانوں کو قتل کرديا اور جس نے ايک نفس کو 
  زندگی دے دی اس نے گويا سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔

قانون قصاص کی تاسيس اس کی کيفيت اور اس کے بعض مصاديق کے بيان کی طرف اشاره ہے۔  ول:هللا تعالٰی کا يہ ق
خداوند تبارک و تعالٰی اپنی رحمِت واسعہ کے ذريعہ صاحب حق (خون کے وارث کی بہ نسبت معاف کرنے کا اختيار قرار 

مايا تاکہ مہربانی و محبت کا احساس اس ميں بھائی سے تعبير فر ديا ہے اور ہيجان انگيز لحن کے ساته (خون کے وارث) کو
  پيدا ہو اور معاف کرنے کو وه انتقام پر ترجيح دے اور قصاص کو ديہ ميں تبديل کرے۔

هللا تعالٰی کا يہ قول: < و لکم فی القصاص حٰيوة> ان تمام اختصار اور حروف کی کمی کے باوجود الفاظ کی سالست معنی 
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سے زياده ہے لٰہذا علمائے علم فصاحت و بالغت کو تعجب انگيز کرديا ہے اور اس کی وسعت و بالغت دوسری ٓايات
قصاص کا ديہ ميں بدلنا وہی پروردگار کی جانب سے تخفيف و رحمت ہے لٰہذا خون کا وارث معاف کرنے کے بعد قصاص 

رد ناک عذاب ميں گرفتار کا تقاضا نہيں کرسکتا کيوں کہ اس صورت ميں حد سے تجاوز کرنے واال جانا جائے گا اور د
قصاص کے بعض دوسرے مصاديق کو مزيد بيان کر رہی ہے اور وه يہ کہ  ۴۵ہوگا اور سورئہ مبارکہ مائده کی ٓايت نمبر 

  اعضاء کے قصاص کے عالوه زخموں ميں بھی بدلہ اور قصاص ہے۔
قصاص ليا جائے گا اور اگر ممکن  جن مقامات ميں قصاص لينا ممکن ہو جس طرح اور کيفيت ميں جراحت ہو مّدمقابل سے

نہ ہو يعنی قابِل قصاص نہ ہو تو ارش (تفاوت قيمت) اخذ کريں گے جيسا کہ يہ بات فقہی کتابوں ميں تفصيلی طور پر بيان کی
  گئی ہے، خالصہ کالم يہ ہے کہ اعضاِء انسانی اور ہر ايک نفس سے اسی جيسا قصاص ليا جائے گا۔

ميں قانون قصاص کی تشريع کے متعلق دوسری علت کی طرف اشاره کيا ہے هللا تعالٰی فرماتا  ٣٢سورئہ مائده کی ٓايت نمبر 
ہے: ہم نے فرزنداِن ٓادم کے درد ناک داستان کی وجہ سے مقرر کيا کہ جب کسی انسان کو قتل کا ارتکاب کيے بغير اور 

ور اگر موت سے نجات دے گويا تمام انسانوں کو روئے زمين پر فساد کے بغير قتل کرے گويا تمام انسانوں کو قتل کيا ا
نجات عطا کی ہے۔ ليکن يہ کہ ايک انسان کا قتل کيسے تمام انسانوں کے قتل کے مساوی ہے اسی طرح ايک انسان کونجات 

فان دينا تمام افراد کو نجات دينے کے مساوی ہے؟ مفسرين نے بہت سے جوابات ديے ہيں جو مجمع البيان، تبيان اور کنزالعر
ميں مذکور ہيں ليکن يہ بات کہی جاسکتی ہے کہ قرٓان مجيد ايک اجتماعی اور تربيتی حقيقت کو مدنظر رکھتا ہے۔ کيوں کہ 

جو شخص ايک انسان کو بغير گناه کے کسی علت اور سبب کے بغير قتل کرے تو درحقيقت اس کے اندر ايسی ٓامادگی 
س مقتول کے ساته انسانی اور بے گناه ہونے کے لحاظ سے برابر ہے اپنےموجود ہے کہ ہر دوسرے بے گناه انسان کو جو ا

حملہ کا ہدف قرار دے کر اسے بھی قتل کی منزل تک پہنچا دے وه اگرچہ ايک قاتل ہے ليکن اس کے شکار کانوالہ دوسرے
  بے گناه انسان بھی ہوسکتے ہيں۔

ے جو تمام افراد ميں موجود ہے لٰہذا فرد واحد اور زياده افراد جہاں ايک انسانی فرد حقيت ميں ايسی ايک انسانيت کا حامل ہ
ايک ہی رتبے ميں ہيں اس معنی کا الزمہ يہ ہے کہ ايک نفس کا قتل بنی نوع انسان کے قتل کے مقام پر ہے اسی طرح ايک 

  نفس کا زنده کرنا تمام لوگوں کے زنده کرنے کی منزلت ميں ہے۔
ٓافرينش ز يک جوہرند چہ عضوی بد رد ٓاور د روزگار دگر عضوھا را نماند قرار اوالد ٓادم بنی ٓادم اعضاء يکديگرند کہ در 

  ايک دوسرے کے اعضاء ہيں ، چوں کہ خلقت ميں ايک جوہر سے وجود ميں ٓائے ہيں۔
  جب زمانہ کسی ايک عضو ميں درد کی شکايت پيدا کرتا ہے تو دوسرے اعضاء ميں بھی بے قراری بڑه جاتی ہے۔

واٍد فی َجھنّم لو قتََل النّاس ) جميعاً کان فيہ ولو قتََل نفساً واحدةً کاَن فيہ “وفی الفقيہ والعياشی عن الصادق عليہ السالم : “ ۔ ۴٧٨
 ) ”١  

فرماتے ہيں: جہنم ميں ايک وادی ہے اگر کوئی  - من ال يحضره الفقيہ اور تفسير عياشی ميں منقول ہے کہ امام جعفر صادق 
“ ۔  ۴٧٩ں کو قتل کرے وہاں لے جاتے ہيں اور اگر ايک شخص کو قتل کرے پھر بھی وہيں لے جاتے ہيں۔ شخص تمام لوگو

يُوَضع فی موضٍع من َجھنم الْيہ ينتھی شّده عذاِب اْھلھا لو قتََل النّاس جميعاً کاَن انّما َدَخَل “وفی الکافی عن الباقر عليہ السالم : 
  ) ”٢؟ قاَل يضاَعُف َعلَيہ ) ذلک المکاِن قُلُت فاِْن قتَل ٓاخر

سے منقول ہے کہ حضرت فرماتے ہيں:قاتل کو جہنم کے ايک مقام ميں رکھيں گے کہ اہل جہنم  -کافی ميں امام محمد باقر 
کے عذاب کی شّدت وہاں تک پہنچے گی کہ اگر تمام لوگوں کو قتل کرے تو گويا اسی جگہ اسے داخل کيا ہے ميں نے 

  خص دوسرے کو قتل کرے؟ فرمايا: اسے دو گنا عذاب ديں گے۔عرض کيا: اگر کوئی ش
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣١٣، ص ١۔ تفسير عياشی، ج  ٩۴، ص ۴(۔ من اليحضره الفقيہ، ج ١
  ۔ ( ٢٧١، ص ٧(۔ کافی، ج ٢

  ١” ( ٍی قال ذاک تٔاويلھا االعظَم َمن حرٍق او غرٍق قبل فََمْن اخرَجھا ِمن ) ضالٍل الی ھد“ قال: وفيہ ايضا فی تفسير“ ۔  ۴٨٠
کی تفسير ميں دريافت کيا گيا: اگر جلنے يا غرق ہونے سے نجات ” من احياھا“سے جملہ  - اسی کتاب ميں امام محمد باقر 

عطا کرے تو وه اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے گمراہی سے ہدايت کی سمت پيش قدمی کی (کيا يہ بھی احياء ہے؟) 
  تاويل اعظم ہے (ٓايت کا باطن ہے)۔ فرمايا: يہ اس کی

” وعن الصادقين عليہ السالم َمن اخرَجھا ِمن َضالٍل الی ھدی فکٔانَّما احياٰھا َوَمْن ) اخرَجھا ِمن ھدًی الٰی ضالٍل فَقَْد قَتَلھا“۔  ۴٨١
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 )٢  
ف لے جائے گويا اسحضرات صادقين عليہما السالم سے منقول ہے کہ جو شخص کسی انسان کو گمراہی سے ہدايت کی طر

۔  ۴٨٢نے اسے زنده کيا اور جو شخص کسی انسان کو ہدايت سے گمراہی کی طرف لے جائے تو يقينا اس کا قتل کيا ہے۔ ) 
  ٣” ( تاويلھا االعظم ان دعاھا فاستجابت لہ “وعنہ عليہ السالم : “

ک کا باطنی معنی يہ ہے کہ جو شخص کسی انہيں حضرت سے نقل ہوا ہے کہ وه فرماتے ہيں: تاويل اعظم يعنی حديِث مبار
فرد يا افراد قوم کو کسی راستے کی طرف دعوت دے مثالً خواه يہ کہ راِه ہدايت، نيک بختی يا راِه شيطانی، بدبختی ہو اور 
ہو  وه بھی اس کی اس دعوت کو قبول کرے تو اگر راِه مستقيم اور سعات ہو تو اسے زنده کيا اور اگر راِه ضاللت و رسوائی

انسانی معاشرے کی اصالح ان ٣٣جو ، گويا اسے قتل کيا ہے۔ قرٓان مجيد سے سورئہ مبارکہ مائده کی دو ٓايات کريمہ  ٣۴تو 
کے دين و دنيا کے لحاظ سے اور معاشرتی عدل و انصاف محقق ہونے کے اعتبار سے بھی اقتصاد اور امن و امان اور 

  جہاِن ہستی کے رفاه عام کی جہت سے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٧١، ص ٧(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ۶١٩، ص ١(۔ تفسير نور الثلقين، ج ٢
  ۔ (  ٢١١، ص ٢(۔ کافی، ج ٣

  ١(  ہے ہم صرف سياسی اور اقتصادی حيثيت سے بحث کرنے پر اکتفا کر رہے ہيں۔ هللا تعالٰی نے فرمايا:
نے والوں کی (جو لوگوں کی جان و مال اور ناموس پر حملہ پس خدا و رسول سے جنگ کرنے والے اور زمين ميں فساد کر

کرنے کی دہمکی ديتے ہيں) سزا يہی ہے کہ انہيں قتل کرديا جائے يا سولی پر چڑھا ديا جائے يا ان کے ہاته اور پير مختلف 
ی ہے اور ان کے سمت سے قطع کرديے جائيں يا انہيں ارِض وطن سے نکال باہر کيا جائے۔ يہ ان کے ليے دنيا ميں رسوائ

  ليے ٓاخرت ميں عذاب عظيم ہے۔
  عالوه ان لوگوں کے جو تمہارے قابو ميں ٓانے سے پہلے ہی توبہ کرليں تو سمجه لو کہ خدا بڑا بخشنے واال مہربان ہے۔

  ٓائہ کريمہ کی شان نزول ميں عامہ و خاصہ سے روايات ائمٔہ ہدی سے صادر ہوئی ہينجو مستضعفين ہيں۔
افی باسناده عن ابی صالح عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قَال: قَِد َم َعل ٰی َضبَّةَ َمْرضٰی ، فَٰقاَل لَھُْم َرسول ّهللاٰ (ص) ۔وفی الک ۴٨٣

فبعث بھم الٰی ينة ، اقيموا َرُسوِل هللاِّٰ َصلی هللاُّٰ َعلَيْہِ◌ َوٓالِِہ قَوْمٌ◌ ِمن بَنی عندی فاذا برٔاتُم بعثتکْم فی سرية فقالوا اخرجنا من المد
ْن کان فی االبِِل فَلَبَغ رُسوُل  ّهللاٰ صلَّی ّهللاٰ عليہ ابل الّصدقة يشربون من ابوالھا و ئاکلُوَن مْن البانِھا فلما برٔاوا واشتدوا قتلوا ثالثة ِممَّ

  ٓالِہ فَبَعث
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣۴۔  ٣٣(۔ سورئہ مائده، ٓايت ١

وا ليس يقدروَن اْن يخرجوا منہ قريباً من ارض اليمن فٔاسَرھُْم وجآَء بِھْم الٰی َرْسوِل ّهللاٰ َصلَّیاليھْم َعليّاً وا ّهللاٰ  ذا ھُم فی واٍد قْد تحيرَّ
اپنے سلسلٔہ اسناد کے  ويَْسَعُون فی االرض فساًد ٔاْن يُقَتَّلُوا اَْو يَُصلَّبُوا و تُقَطَّع اَيَدی کلينی عليہ الرحمہ ١(  عليہ وٓالہ فنزلت اآلية

سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت نے فرمايا: ايک قوم بنی ضبہ سے مريض ہونے کی حالت  -ساته حضرت امام جعفر صادق 
ميں رسول اکرم (ص) کی خدمت ميں حاضر ہوئی تو ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: کچه دن ميرے يہاں قيام کرو جب تمہيں شفا

ے ليے بھيجوں گا۔ ان لوگوں نے عرض کيا: ہميں مدينہ سے باہر لے چليں رسول اکرم مل جائے گی تو ميں تمہيں سريہ ک
(ص) نے ان کی شفا کے ليے حکم ديا کہ انہيں مدينہ سے باہر ايسے خوش گوار ٓاب و ہوا والے صحرائی عالقے ميں لے 

سے فائده اٹھانے کے ساته ساته جائيں کہ جہاں زکٰوة والے اونٹوں کو چرانے کے ليے لے جاتے تھے وہاں کی ٓاب وہوا 
اونٹوں کے پيشاب اور تازه دوده سے بھی استفاده کريں۔ ان لوگوں نے اس حکم پر عمل کياجب مکمل شفا ياب اور طاقت ور 

کو  -ہوگئے تو تين مسلمان چوپانوں (گڈريوں) کو قتل کيا، يہ خبر جب رسول اکرم (ص) کو موصول ہوئی تو حضرت علی 
ناگاه انہيں ديکھا کہ وه سرزمين يمن کے نزديک ايک صحرا ميں حيران و سرگردان ہيں اور وہاں سے  ان کی طرف بھيجا

نازل  انہيں گرفتار کرکے رسول خدا (ص) کی خدمت ميں الئے تو يہ آيت -باہر جانے کی قدرت نہيں رکھتے حضرت علی 
  ہوئی۔

نزول ميں وارد ہوئی ہيں ٓانحضرت نے حکم ديا کہ ان  ليکن عامہ اور خاصہ کی دوسری روايات ميں جو اس ٓايت کی شان
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  لوگوں نے جو برتاؤ ان چوپانوں کے ساته انجام ديا تھا ان کے ساته بھی کيفر کردار
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣۴، ص  ١٠۔ تہذيب االحکام، ج  ٢۴۵، ص ٧(۔ کافی، ج ١

کے عنوان سے وہی سلوک کيا جائے جو انھيں نے کيا يعنی ان کی ٓانکھوں کو اندھا ان کے دست و پا کو قطع کيا جائے اور 
انہيں قتل کيا جائے تاکہ دوسرے عبرت و نصيحت حاصل کريں نيزاس قسم کے غير انسانی اعمال کا ارتکاب نہ کريں۔ ٓائہ 

  کے ليے يوں وضاحت کی۔کريمہ نازل ہوئی اور اسالمی قانون کی ان 
يہ داستان صرف شيعہ کتابوں ميں نہيں بلکہ جوامع اہل سنت ميں من جملہ صحاح ستہ وغيره ميں اس کی خصوصيات کے 
اختالف کے ساته نقل ہوئی ہے مثالً انہوں نے مسلمانوں کے ساته جو سلوک کيا وه يہ کہ قتل کيا غارت گری کی يہاں تک کہ

نکالنا ذکر کيا ہے اگرچہ ائمٔہ اہل بيت سے منقولہ روايات ميں ان کی ٓانکھوں کو باہر نکالنے کا کوئی ان کی ٓانکھوں کو باہر 
 -اشاره نہيں کيا گيا ہے مگر اہل سنت کی روايات ميں وه موجود ہے۔ اس سلسلے ميں وه روايت جو حضرت امام علی رضا 

  سے وار د ہوئی ہے اسے ٓاپ کے گوش گزار کر رہے ہيں۔
سئَل عْن قْول ّهللاٰ“ وفی الکافی باسناده عن عمرو بن عثمان بن عبيد ّهللاٰ المدائنی عن ابی الحسن الرضا عليہ السالم قال: “ ۔ ۴٨۴

َوَجلَّ  ساداً فَقَتََل فَما الَّذی اِذا فََعلہ استَوَجَب واحدةً ِمن ھذه االرْبَ◌َع ، َف ٰا قَل:اذا ٰحاِرَب هللاَّٰ وَرُسولَہُ َوَسعی فی االَرِض فَ  َعزَّ
ان َشھََر السيَف َف قْتِ◌َل بِِہ ، َوان قَتََل واَخَذ ال ٰماَل قْتِ◌َل َوُصلَب وان ٔاََخَذ الماَل َولَم تقتل قُِطَعَت يَُدهُ َوَرجْلہُ من خالٍف ، وَ 

ِمَن االرض قُْلُت َکْيَف يُْنفی ِمْن االرِض َوما حْد نَْفيہ  ٰحاَرَب هللاَّٰ َو َرُسولَہُ َوَسعی فی ااْلَ◌رِض َف ٰساداً َولَم تقتُل َولَم ئاَخُذ المال نُفِیَ 
 يُجالُسوهُ وال تُٰبايُِعوه َواٰل قاَل ينفی ِمَن الِمصر الَّذی فََعَل فيہ ما فََعَل الی مصٍر َغيِره َويَْکتُُب اِلٰی اَْھِل ذلَِک اْلِمْصر اَنَّہُ َمْنفٌِی فاَلٰ 

نفعل ذلَک بِہ َسنَةً فاْن َخَرَج ِمن ٰلذَک الْمصْر ا ٰل ی غيره ُکتَِب اِلَيْهِ◌م بِِمثْلِ◌ ٰلِذک َحّت ٰی تَتَُم السَّنَة ، قلت تَٰناَکُحوْه َواٰل تُٰشاِربُوهُ ف
ہ ال ٰی ارْض ) الّشرِک ليْدخلھا: قاَل اْن توَجہَ الٰی ارض الّشرک ليدخلھا فقوتل اھلُھا  کلينی عليہ الرحمہ نے کافی  ١” ( فاِن توجَّ

سے نقل کيا ہے کہ  -اپنے اسناد کے ساته عمرو ابن عثمان ابن عبيد هللا المدائنی سے انہوں نے ابو الحسن علی رضا  ميں
کے متعلق دريافت کيا گيا کہ وه کون سا عمل ہے يا کون شخص ہے کہ اگر اسے انجام دے تو ان  سے ٓائہ کريمہ - حضرت 

خدا اور اس کے رسول کے ساته جنگ کے ليے قيام کرے اور روئے زمين پرچار حکم کا مستحق قرار پاتا ہے؟ فرمايا: اگر 
فتنہ و فساد برپا کرے اور بے گناه انسان کو قتل کرے اس وجہ سے اسے قتل کريں گے۔ اگر کسی انسان کو بھی قتل کرے 

ارت کرے ليکن اور مال کی چوری بھی تو اسے قتل بھی کريں گے اور صليب دی جائے گی، اور اگر اس کے مال کو غ
خود اسے قتل نہ کرے تو اس کے داہنے ہاته اور بائيں پير کو قطع کريں گے، اور اگر صرف لوگوں کے سامنے اسلحہ باہر 

نکالے تو خدا اور اس کے رسول کے ساته جنگ کے ليے وه ٓاماده ہوا اور اگر وه فساد ميں مبتال ہوا بغيراس کے کہ کوئی 
گری کی ہو تو اسے جالوطن کريں گے جس شہر ميں يہ عمل انجام ديا ہے اسے اس شہر  خون بہايا ہو يا چوری و غارت

سے دوسرے شہر بدر کرديں گے اور وہاں کے باشندوں کے ليے ايک خط تحرير کريں گے کہ اس ميں يہ تعارف کرايا گيا 
کا ہم نشين ہو لوگ اس کے ہو کہ اس شخص کو اپنے شہر سے جالوطن کيا گيا ہے، کہيں ايسا نہ ہو کہ کوئی شخص اس 

ساته معاملہ اور خريد و فروش انجام ديں اور اگر نکاح کی درخواست کرے تو اسے اپنی بيٹی نہ ديں۔ اس کے ساته ايک 
دستر خوان پر بيٹه کر کھانا نہ کھائيں (خالصہ يہ کہ کسی فعل ميں اس کے ساته تعاون نہ کريں) يہ عمل ايک سال تک 

م کو نافذ کريں گے، اگر اس شہر سے باہر گيا اور دوسرے شہر ميں منتقل ہوا تو اس شہر کے جاری رکھيں اور اس حک
  باشندوں کو بھی نامہ تحرير کرکے اس کی شناخت کرائيں يہ عمل

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٣٣، ص  ١٠۔ تہذيب االحکام، ج  ٢۴٧، ص ٧(۔ کافی، ج ١

يں۔ ميں نے عرض کيا: اگر وه مشرکين کی سرزمين کی طرف چال جائے تو؟ فرمايا: وہاں بھی ايک سال تک مسلسل انجام د
  اگر اہل مشرک کی سرزمين پر جائے تو وہاں جائيں گے اور اس شہر والوں سے جنگ کريں گے۔

۔ اور ان مطالب کی تفصيالت تفاسير اور فقہ کی کتابوں نيز ائمٔہ اہل بيت سے وارد شده روايت ميں مستفيض کی حد تک ہے
فريقين (شيعہ و سنی دونوں) سے نقل ہوئی ہيں قارئين کرام مذکوره منابع کی طرف رجوع کريں۔ اور قابل ذکر يہ ہے کہ يہ 

شّدت عمل فوق العادت اسالم نے محاربين کے بارے ميں اختيار کيا ہے وه بے گناہوں کے خون کی حفاطت کے ليے ہے 
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وں اور تجاوز کرنے سے روک تھام کے ليے ہے اسی طرح بے گناه انسان کی جان اور ال اُبالی اور طاقت ور افراد کے حمل
و مال اور لوگوں کی ناموس پر حملہ کرنے والے انسانوں کا قتل عام کرنے والوں سے بھی ۔اور يہ سزا اور رسوائی صرف 

  ١دنيا ميں ہے ٓاخرت ميں بھی عذاب عظيم ) ميں گرفتار ہوں گے۔ ( 
عالٰی کی المتناہی رافت و رحمت واجب قرار ديتی ہے کہ تمام بندوں کی توبہ و بازگشت کی راه، يہاں تک ليکن هللا تبارک و ت

کہ ان خطرناک جرائم ميں مبتال ہونے والوں کے ليے بند نہ ہو اور اگر اصالح کے راستے پر ٓاجائيں تو تالفی اور تجديد 
تک دست رسی سے پہلے توبہ کريں تو خداوند متعال کی بخشش نظر کی راه ان لوگوں کے ليے کھلی ہے، مگر جو افراد ان

  ان کے شامل حال ہوگی اور يہ جان ليں کہ هللا تعالٰی بخشنے واال اورمہربان ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ (  ٣۶١، ص ۴(۔ تفسير نمونہ سے اقتباس، ج ١
 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  سرقت اور اس کی سزا کی کيفيت
سے چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاته کاٹ دو کہ يہ ان کے ليے بدلہ اور خدا کی طرف  ١(  هللا تعالٰی نے فرمايا:

  ايک سزا ہے اور خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔
پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کرلے اور اپنی اصالح کرلے تو خدا اس کی توبہ قبول کرلے گا کہ هللا بڑا بخشنے واال اور 

  مہربان ہے۔
ں سے ہے جہاِن ہستی ميں عام امن و مذکوره ٓايات کريمہ اس بات سے قطع نظر کہ دين مقدس اسالم کی اہم ترين سياست مي

امان ايجاد کرنے کا باعث ہے اور معاشرتی عدالت کے محقق ہونے کی بھی مزيد اسالمی اقتصاد کی محکم ترين اساس بھی 
  ہے کہ جس کی طرف اشاره کيا جائے گا۔

) زناکار عورت ٢(  س قول سےسورئہ مبارکہ نور کی دوسری ٓايت ميں زِن زانيہ کی حد کو زانی مرد پر مقدم رکھا اپنے ا
اور زناکار مرد دونوں کو سو سو کوڑے لگاؤ۔ ليکن اس ٓايت ميں چور مرد کو چور عورت پر مقدم رکھا شايد يہ اس جہت 

سے ہو کہ چوری ميں محّرک اصلی مرد لوگ ہوا کرتے ہيں اور زنا کے ارتکاب ميں اکثراً ال اُبالی عورتوں کی شہوات کی 
  وا کرتی ہے۔قوت اصلی محّرک ہ

اِرقَةُ فَاقْطَ◌ُعوا ٔاَيْدِ◌يَہَُما َجَزاًء بَِما َکَسبَا نََکااًل ِمن هللا    هللا تعالٰی نے فرمايا: َوالسَّاِرُق َوالسَّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٩۔  ٣٨(۔ سورئہ مائده، ٓايت ١
  ۔ ( ٢(۔ سورئہ نور، ٓايت ٢

  دو کہ يہ ان کے ليے بدلہ اور خدا کی طرف سے ايک سزا ہے۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاته کاٹ
حيوان کا قيد کرنا ہے جس کا معنی لگام دينا ہے يہ اس بات کا کنايہ ہے کہ ” نکال“راغب اصفہانی المفرادت ميں کہتے ہيں: 

روک تھام کے ليے  حيوان کا دوسروں پر تجاوز کرنے سے منع کرنا اور ٓائہ کريمہ ميں گناه کو ترک کرنا اور اس سے
استعمال ہوا ہے اور بعد ميں ہر اس مقام ميں استعمال ہونے لگا جہاں کسی بھی کام کے انحراف کو روکا جائے۔ پھر خداوند 
تبارک و تعالٰی ٓايت کے ٓاخر ميں اس توہم کو دور کرنے کے ليے کہ مذکوره سزا عادالنہ نہيں ہے فرماتا ہے: هللا تبارک و 

 بھی ہے اور صاحب اقتدار بھی کوئی دليل نہيں ہے کہ وه کسی سے خواه مخواه انتقام لے اور حکيم بھی ہےتعالٰی قدرت واال
  ۔ اس اعتبار سے کسی کو بغير حساب سزا نہيں ديتا۔

۔ ۴۔ ہاته کاٹنے کے موارد ٣۔ سزا کی شرطيں ٢۔ چوری کا ثبوت ١قابل ذکر ہے کہ مندرجہ ذيل نکات مورد توجہ قرار پائيں۔ 
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  ۔ سزا ساقط ہونے ميں توبہ کی قدرت۔ ۵اته کاٹنے کی کيفيت اور اس کی حدود ہ

  “چوری کس طريقے سے ثابت ہوتی ہے”
  ۔ خود چور کا دو مرتبہ اعتراف و اقرار کرنے سے۔١
  ۔ اعتراف کرنے واال بالغ و عاقل اور ٓازاد ہونا چاہيے، بچے مجنون اور غالم کے اقرار کا کوئی اعتبار نہيں ہے۔٢
  ۔ دو شاہد عادل کے ذريعہ ثابت ہوتی ہے ايک مرد دو عورتيں اور صرف متعدد عورتوں سے ثابت نہيں ہوتی۔٣
  “سزا کے شرائط اور چور کے ہاته کاٹنے کے مقامات”

۔ يہ کہ مال ايک محفوظ مکان ميں ہو جيسے گھر، دکان، انبار جيسے دوسرے مقامات صاحِب خانہ ١) Godownاور اسی (
  کے بغير اندر جاکر ايسا فعل انجام دے۔کی اجازت 

  ۔ يہ کہ مال لوگوں کی ملکيت ہو۔٢
  ۔ يہ کہ مال چور اور دوسرے شخص کے درميان مشترک نہ ہو۔٣
۔ شبہ واال مقام نہ ہو يعنی اگر يہ وہم و گمان ہو کہ فالں مال اس کی ملکيت کا ہے اور اسے لے لے اور بعد ميں معلوم ہو ۴

  لکيت ہے ايسی صورت ميں اس پر حد جاری نہيں کی جائے گی۔کہ دوسرے افراد کی م
  ۔ يہ کہ چور صاحِب مال کا باپ نہ ہو۔۵
ہمارے  ١۔ يہ کہ چوری کيا ہوا مال کم ازکم ربع ٧/  ١دينار ہو۔ ( ۴۔ مخفی طور پر اور اپنے اختيار سے چوری کی ہو۔ ) ۶

مثقال شرعی) ہے سونے کے ڈھلے ( ۴ں کی قيمت فقہاء کے نزديک مشہور و معروف يہ ہے کہ چوری کی ہوئی چيزو
ان تمام شرائط کے ساته جس کی تفصيالت فقہی کتابوں ميں  ١ہوئے سکہ تک پہنچ جائے / اپنے حد نصاب جو ربع دينار 

  مندرج ہے چور پر حد جاری کرنے کا حکم شامل ہے۔
ہو، ايسا نہ ہو، لٰہذا وه تنگ دستی جو شرعی ۔ قحط سالی ميں لوگ بھوکے ہوں اور ان کے عالوه کوئی دوسرا راستہ نہ ٨

اضطرار کی حد تک ہو حد جاری نہيں ہوگی اور اسی طرح اگر چوری ثابت ہونے سے پہلے حاکم شرع (مجتہد جامع 
  الشرائط) کے پاس چور توبہ کرے وه بھی اختيار سے توبہ کرے تو ايسی صورت ميں بھی حد جاری نہيں ہوگی۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ١٨معمولی مثقال کے برابر ہے۔ /  ۴(۔ دينار سے مراد ايک مثقال شرعی طالئے مسکوک (سونے کے سکے) اور شرعی مثقال ( ١
   ٣چنے يعنی 

  

  “ہاته کاٹنے کی کيفيت اور اس کے حدود”
عروف يہ ہے کہ فقہائے اماميہ کے درميان اہل بيت عصمت طہارت سے منقولہ روايات سے استفاده کرتے ہوئے مشہور و م

صرف چار انگشت داہنے ہاته سے کاٹی جائے گی اس سے زياده نہيں اگرچہ اہل سنت کے فقہاء اس سے زياده کے قائل ہيں 
  ١ليکن مذکوره حد سے زياده پر ) کوئی دليل موجود نہيں ہے۔ ( 

پاس اس نے اعتراف کيا تھا او نمونہ کے طور پر اس چور کی حد جاری ہونے کا واقعہ کہ جس کا معتصم خليفٔہ عباسی کے 
حاضر ہوئے موجوده علماء ميں سے ہر ايک  -ر اپنی تطہير کا طالب تھا تمام اہل سنت کے فقہاء نيز حضرت امام محمد تقی 

نے اپنی اپنی نوعيت کا فتوٰی ديا اور اظہار نظر کيا، معتصم نے ان کے جوابات پر اکتفا نہيں کی کمال احترام کے ساته 
  سے تقاضا کيا تاکہ ٓاپ حکم کو بيان فرمائيں۔ -محمد تقی  حضرت امام

اب واقعہ کی تفصيل جو شيخ بزرگوار عالمہ مجلسی عليہ الرحمہ نے بحار االنوار ميں تفسير عياشی سے نقل کی ہے ٓاپ 
  کے گوش گزار کرتے ہيں:

ٍة قاَل َرَجَع ابُن ابی ۴٨۵ دأود ذاَت يوٍم ِمْن ِعند المعتصَم َوھَُو مْغتٌم فَقُْلُت لہُ فی  ۔عن ُزرقان صاحُب اْبن ابی داُود َوصديقہُ بشدَّ
حّمد بن علی بن ٰذلَک فَقاَل وردت اليوم انّی قدمت مْنذ ِعشريَن َسنٍَة قاَل قلت لَہُ َولم ٰذاَک قاَل لِٰما کاَن مْن ھذاَ االْسَوِد ابی جعفَر م

رقَِة َوَسئَل الخليفَةَ تَطھيرهُ ُموسٰی اليْوَم بَْيَن يََدْی امير المٔومنيَن ، قالَ  قُلْتُ◌ لَہُ َوَکيْفَ◌ کاَن ٰلِذَک قاَل انَّ سارقاً اقرَّ َعل ٰی نفِسِہ بالسِّ
  باقاَمِة الّحِد َعلَيْہِ◌ فََجمَع ل ٰل ِذَک الفَقھاَء فی مَجلسہ َوقَد احضَر محّمد بن َعلی عليہ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ (  ۴۶٩عليہ الرحمہ، ص  (۔ کتاب خالف ، شيخ طوسی١

؟ قلت ألنَّ اليَد ھی السالم فسالناً َعِن القْطع فی ایِّ َمْوِضٍع يَجب انَّ يُْقَطُع فََجَع قال فَقلُت ِمَن الُکرُسوِع ، قاَل َوَما الحّجة فی ٰذلک 
ْم َواَْيِدْيُکْم ، واتفََق َمعی ٰذِلک قْوم ، َوقاَل ٓاخُرون االٰصاْبع والکّف الٰی الُکرُسوِع لقوِل ّهللاٰ عليہ السالم فی التيمم فامسُحوا بوجوِھکُ 

لَّ ذلَک َعلٰی انَّ حدَّ اليد بَْل يَجب القَْطُع ِمَن المرفَق قاَل َوما الدَّليل علٰی ٰذلک ؟ قالوا الَنَّ ٰهللاّ قال وايديُکْم اِلٰی المرافِق فی الَغْسل دَ 
لی عليہ السالم قاَل اما تقول فی ھذا يا ٔابا جعفَر ؟ فَقاَل عليہ السالم قَد تَکلَم القوْم فيہ يا ٔامير ھو المرفُق قاَل فالتفت الی محّمد بْن عَ 

ّٰ لّما اخبْرت بما ِعْندک فيہ ؟  المٔومنيَن قال َدْعنی مّما تُکلّموابہ اّی شیٍء ِعْندَک ؟ قاَل اْعفنی َعن ھذا يا اَمير قال اْقَسْمت عليَک بِا
ِ انّی اقُوُل انّھُم ٔاخطوا فيِہ السنّةً ، قال اْلقَْطُع يَجب ٔاْن يکوَن ِمْن َمْفِصل اصوِل االص فقاَل اَٰما ّٰ ابِِع فيترک الکْف، اذا قََسْمَت َعلَیَّ بِا

ُن َوالّرجليْن فاِذا قْطَعْت يَدهُ ِمَن قال َوَما الحّجة ٰذلَک ؟ قاَل قْوُل َرُسوِل ّهللاٰ (ص) الّسُجوُد علٰی سبعة اعضاء الَوجہُ َواليََديَن َوالرکبتيْ 
يعنی بہ بٰھذه االْعضاِء السَّْبعة الَّتی يَسُجُد َعلَيٰھا فال يْدُعوا َمَع الُکرُسوِع او المرفِق لم يبق لَہُ يٌد يسجد عليھا وقال ّهللاٰ تبارَک وتعالیٰ 

ّٰ لْم يَْقطَْع قاَل فاعَجَب المعتَصْم  ٰذلک اََمر بقطْع يد السَّاِرِق مْن مْفصل االٰصابِِع دوَن الکفِّ قال ابن ابی داود قامت ّهللاٰ احداً ٰما ٰکاَن 
قيامتی وتمنيت انی لم السحيا قال زرقان قال ابن ابی داود صرت الٰی المعتصم بعد ثالثة فقلت انی نصيحة اميرا علی واحبة 

ع امير فی مجلسہ فقھاء وعية وعلمائھم المر واقع من امور الذين واناکلمة بما اعلم انی ادخل بہ النار قال وما ھو قلت اذا جم
فسٔالھم عن الحکم فيہ فاخبروه بما عندھم من الحکم فی ذلک وقد حضر مجلسہ اہل بيتہ وقواده و وزرائہ وکتّابہ وقد تسامع الناس 

انہ اولٰی منہ بمقامہ ثم يحکم بحکمہ دون بذلک من وراء بابھئم يترک اقاويلھم کلہ لقول رجل يقول شطر ھذه ؟ بامامتہ ويّدعون 
 حکم الفقہاء ؟ قال فتغير لونہ وانتبہ لما نبھتہ لہ قال جزاک ّهللاٰ عن نصيحتک خيراً قال فامر العموم الرابع فالناً من کتاب وزرائہ

ادعوک الٰی الطعام واحب ان تطٔا بان يدعوه الٰی منزلہ فدعاه فٔابٰی ان يجبيبہ وقال قد علمت انی ال احضر مجالسکم فقال انی انما 
ثيابی وتدخل منزلی فاتبرک بذلک فقد احب فالن بن فالن من وزراء الخليفة لقائک فصار اليہ فلما طعم منھا احس السّم فدعا 

مہ صلوات ّهللاٰ وسال -بدايتہ فسٔالہ رّب المنزل ان يقيم قال خروجی من دارک خير لک فلم يزل يومہ ) ذلک فی حلقہ حتی قبض 
  ١۔ (  -عليہ 

عالمہ مجلسی عليہ الرحمہ نے بحار االنوار ميں تفسير عياشی سے نقل کيا ہے کہ زرقان جو ابن ابو داؤد کا مصاحب اور اس
کا بڑا گہرا دوست تھا اس کا بيان ہے کہ: ايک دن ابن ابی داؤد معتصم کے پاس ٓايا وه بہت محزون و مغموم تھا ميں نے 

ہے؟ اس نے جواب ديا: ٓاج تو ميرے دل ميں يہ بات ٓائی کہ کاش ميں ٓاج سے بيس سال پہلے ہی مر گيا دريافت کيا، بات کيا 
ہوتا۔ ميں نے دريافت کيا کيوں؟ اس نے کہا: ٓاج امير کے سامنے اس کالے چہرے والے ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسٰی 

کيا ہوئی؟ اس نے کہا: ايک چور نے اپنی چوری کا اقرار کرليا  ) نے مجھے بہت ذليل کيا۔ ميں نے کہا: بات-(امام محمد تقی 
اور امير سے درخواست کی کہ اس پر حد جاری کرکے اس کی تطہير کردی جائے تو اس کے ليے دربار ميں تمام فقہاء 

س چور کا ہاتهبھی ٓائے۔ امير نے ہم لوگوں سے دريافت کيا کہ ا -جمع کيے گئے جس ميں ابو جعفر محمد ابن علی تقی جواد 
  کہاں سے کاٹا جائے؟ ميں نے کہا: کالئی سے، امير نے ہم لوگوں سے اُس کی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( - ، باب موال محمد ابن علی الجواد  ١٩١، ص  ٧۶۔بحار االنوار، ج  ٣١٩، ص ١(۔ تفسير عياشی، ج ١

ق انگليوں اور ہتھيلی پر کالئی تک ہوتا ہے اس ليے کہ هللا تعالٰی دليل دريافت کی؟ميں نے کہا: اس ليے کہ يہ (ہاته) کا اطال
تيمم کے متعلق فرماتا ہے: فامسحوا بوجوھکم و ايديکم (اپنے ہاتھوں اور چہروں کو مسح کرو) اور تمام امت کا اس بات پر 

سے کاٹنا واجب ہے۔ امير نے  اتفاق ہے کہ يہاں اس سے مراد کالئی ہے۔ دوسرے فقہا نے کہا: نہيں بلکہ اس کے ہاته کہنی
دريافت کيا اس کی تمہارے پاس کيا دليل ہے؟ لوگوں نے کہا: دليل يہ ہے کہ هللا تعالٰی نے وضو کے متعلق ارشاد فرمايا ہے: 

  و ايديکم الی المرافق يعنی وضو ميں ہاته کہنی تک دھوؤ يہ اس امر کی دليل ہے کہ اس (ہاته) کی حد کہنی تک ہے۔
کی طرف متوجہ ہوا اور بوال: اے ابو جعفر! تم اس  -ن ہے کہ: اس کے بعد معتصم حضرت محمد ابن علی تقی راوی کا بيا

مسئلہ ميں کيا کہتے ہو؟ ٓاپ نے فرمايا: اے امير! فقہائے امت اپنی اپنی رائے کا اظہار تو کرہی چکے ہيں لٰہذا مجھے چھوڑ 
رورت ہے؟ معتصم نے کہا: نہيں بتاؤ کہ تمہاری کيا رائے ہے؟ ٓاپ ديں ان لوگوں کی گفتگو کے بعد ميری رائے کی کيا ض

نے فرمايا: اے امير! مجھے معاف رکھيں تو بہتر ہے، معتصم نے کہا: نہيں تم کو خدا کی قسم! يہ بتاؤ کہ ٓاخر تمہاری رائے 
اور سنت کے خالف فتوٰی  کيا ہے؟ ٓاپ نے فرمايا: خير جب تم نے هللا کی قسم دے دی تو اب سنو کہ ان سب نے غلطی کی

ديا اس ليے کہ صرف انگليوں کی جڑ سے قطع کرنا واجب ہے ہتھيلی چھوڑ دی جائے گی۔ معتصم نے کہا: اس امر پر کيا 
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دليل ہے؟ ٓاپ نے فرمايا: اس امر پر بہ قول پيغمبر (ص) دليل يہ ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: سجده سات اعضاء سے 
ں ہاته، دونوں گھٹے، اور دونوں پاؤں کے سرے۔ اب اگر ہاته کو کالئی سے کاٹ ديا گيا يا کہنی سے ہوتا ہے، پيشانی ، دونو

> سجدے کی  ّ ٰ قطع کرديا گيا تو وه ہاته ہی باقی نہ رہے گا جس سے سجده ہوسکے اور هللا تعالٰی فرماتا ہے:< ان المساجد 
ہيں جس سے سجده کيا جاتا ہے لٰہذا ان ساتوں اعضا کے ساته جگہيں هللا کے ليے ہيں۔ اور اس سے مراد يہی سات اعضاء 

  هللا کے سجدے ميں کسی اور کو شريک نہ قرار دو، لٰہذا جو چيز هللا کے ليے ہے وه نہيں قطع کی جائے گی۔
جڑ راوی کا بيان ہے: يہ حکم سن کر معتصم ششدر و حيران ره گيا اور اس نے ہاته کو کالئی سے نہيں بلکہ انگليوں کی 

سے کاٹنے کا حکم ديا۔ ابن ابی داؤد کا بيان ہے کہ يہ ديکه کر تو مجه پر قيامت ٹوٹ پڑی اور دل ميں کہا: کاش ميں اس سے
پہلے ہی مرچکا ہوتا (اور يہ ذلت نہ ديکھنی پڑتی) زرقان کا بيان ہے کہ: پھر مجھے ابن ابی داؤد نے بتايا کہ اس کے بعد 

ا اور عرض کيا: اے امير! ٓاپ کو ايک نصيحت کرنی مجه پر واجب ہے اور ميں جانتا ميں تيسرے دن معتصم کے پاس گي
ہوں جو کچه ميں کہوں گا اس کے نتيجے ميں، ميں جہنم ميں جاؤں گا۔ معتصم نے دريافت کيا وه کيا بات ہے؟ ميں نے 

ئے امت کو جمع فرماتے اور فتوٰی عرض کيا: جب امير المومنين کسی دينی مسئلہ کے متعلق اپنے دربار ميں علماء و فقہا
دريافت کرتے ہيں اور وه لوگ اپنا فتوٰی دے ديتے ہيں اور دربار ميں امير المومنين کا خاندان، امير المومنين کے سرداراِن 
لشکر امير المومنين کے وزراء امير المومنين کے کاتبين سب موجود رہتے ہيں اور پشِت در سے وه لوگ يہ تمام باتيں سن 

يتے ہيں۔ پھر امير المومنين ان تمام علماء و فقہاء کے قول کو ترک کرکے ايک ايسے شخص کے قول کو اختيار کرتے ہيں ل
کہ اس امت کے بہت سے افراد اس کی امامت کے قائل ہيں اور اس امر کے مدعی ہيں کہ امير المومنين سے زياده اس 

المومنين تمام فقہاء کے فتووں کو چھوڑ کر اس شخص کے فتوٰی خالفت کا مستحق يہ شخص ہے پھر اس کے باوجود امير 
پر عمل کرتے ہيں؟ راوی کا بيان ہے: يہ سن کر معتصم کے چہرے کا رنگ بدل گيا اور جس چيز کی طرف ميں نے اسے 

  متنبہ کيا تھا وه متوجہ ہوگيا اور کہا: تم نے بڑی اچھی نصيحت کی هللا تمہيں جزائے خير دے گا۔
معتصم نے چوتھے دن اپنے کاتبوں اور وزيروں ميں سے فالں شخص کو حکم ديا کہ تم ابوجعفر محمد تقی کی  اس کے بعد

اپنے گھر دعوت دے دو اس نے دعوت دی تو ٓاپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرمايا اور کہا: تمہيں معلوم ہے کہ 
يہاں کوئی نشست يا مجلس وغيره نہيں ہے ہم نے تو ٓاپ  ميں تم لوگوں کی مجلسوں ميں شريک نہيں ہوتا اس نے کہا: ہمارے

کو کھانے کی دعوت دی ہے۔ اگر ٓاپ زحمت فرما کر ہمارے گھر قدم رنجہ فرمائيں گے تو ٓاپ کا ٓانا ہمارے ليے باعث خير 
کھانا نوش  و برکت ہوگا۔ خليفہ کے فالں فالں وزير بھی ٓاپ سے ملنا چاہتے ہيں۔ الغرض ٓاپ تشريف لے گئے جب ٓاپ نے

فرمايا تو فوراً محسوس کرليا کہ اس ميں زہر مال ہوا ہے ٓاپ نے حکم ديا کہ ميری سواری الئی جائے۔ صاحب خانہ نے کہا: 
ابھی جلدی کيا ہے؟ تھوڑی دير اور قيام کريں۔ ٓاپ نے فرماياکہ: تمہارے گھر سے ميرا چال جانا ہی تمہارے ليے بہتر ہے۔ 

  ک رات ٓاپ کو اس کی شديد تکليف رہی اور اسی تکليف ميں ٓاپ نے انتقال فرمايا۔اس کے بعد ايک دن اور اي
هللا تعالٰی کا قول ہے: فََمن ٰاتَب ِمن بَعِد ظلْمِ◌ِه َو اصْلَ◌َح فَانَّ هللاَّٰ يتُوُب َعلَيِہ انَّ هللاّٰ “ سزا ساقط ہونے ميں توبہ کی قدرت”

  َغفُوُر رحيُم <
کرلے اور اپنی اصالح کرلے تو خدا اس کی توبہ قبول کرلے گا کہ هللا بڑا بخشنے واال اور پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ 

  مہربان ہے۔
ٓائہ کريمہ اس بات پر داللت کرتی ہے کہ توبہ اور اس کے نتيجے ميں عذاب کا ساقط ہونا از باب تفضل ہے اور اٰلہی رحمِت 

معصوم يا مجتہد جامع الشرائط جو يدطولی کے حامل ہوں ان کے پاس لےواسعہ کی بنياد پر ہے البتہ چور کو اپنے گناه امام 
جانے سے پہلے اپنے اختيار سے بغير کسی چيزو خوف کے توبہ کرے اور چوری کيا ہوا مال اس کے مالک کو واپس 

  کرے تاکہ ہاته کاٹنے کا حکم اس سے ساقط ہوجائے۔
قاَل اِ ٰا ذ ٰجاَء ) الّساِرُق ِمن قَبِل نَفْسہ تائِباً اِلَی هللاّٰ َوَرّد “ عليہ السالم : وفی صحيح عبد ّهللاٰ بن سنان عن ابی عبد ّهللاٰ “۔  ۴٨۶

روايت صحيح ميں عبد هللا ابن سنان سے مروی ہے کہ حضرت امام جعفر  ١” ( سرقتَہُ َعل ٰی ٰصاِحبھا ف اٰل قَطْعَ◌ َعلَيہ 
اورتوبہ کرے نيز چوری کيا ہوا مال اس کے مالک کو واپس  نے فرمايا: جب کبھی چور اپنے اختيار سے ٓائے - صادق 

وفی الموثق عن اسحاق بن عّمار عن “۔  ۴٨٧کردے تو اس پر حد جاری نہيں ہوگی اور اس کا ہاته بھی نہيں کاٹا جائے گا۔ 
ِمن َضُرٍب َوال قَيْدٍ◌ َوال ِسجْنٍ◌ َوال  اِنَّ َعليّاً عليہ السالم کاَن يقُوُل القَطْعَ◌ َعل ٰی احد تََخوَّفَ “ جعفرعن ابيہ عليہماالسالم 

  ٢” ( تَضْعيٍف ااِل اَن يَعتَرَف فَاِن ) اعتََرف قُِطَع َواِن لَم يَعتَرف َسقَطَ َعنْہُ◌ لَِمکاِن التخوْيف 
سے روايت  -نے اپنے پدر گرامی امام محمد باقر  -موثق روايت ميں اسحاق ابن عمار سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق 

فرمايا کرتے تھے: جو شخص ضرب، زندان، ہتھکڑی اور ٓازار و اذيت کے خوف سے اعتراف  -ے کہ حضرت علی کی ہ
کرے تو اس کا ہاته نہيں کاٹا جائے گا مگر يہ کہ خود اپنے اختيار سے اعتراف کرے اور اگر خود اقرار کيا تو قطع کريں 
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  ے ڈرانے کی وجہ سے ساقط ہوجائے گا۔گے اور اگر اعتراف نہيں کيا تو ہاته قطع کرنے کا حکم اس
فيھا ِمن َمَطِر ارْبَ◌عيَن” اَی اْنمیٰ “َحدٌّ يُقاُم فی االَْرِض اْزکٰی ) “ وفی الموثق عن سدير قال قال ٔابو جعفر عليہ السالم “ ۔  ۴٨٨

  ٣” ( لَيْلَ◌ٍة َوايّاَمھا 
حد جو روئے زمين پر جاری ہو اس کے فوائد  نے فرمايا: وه -موثق روايت ميں سدير سے مروی ہے کہ امام محمد باقر 

  مسلسل چاليس شب و روز کی بارش برسنے سے زياده ہے۔ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٢٠۔ ص ٧(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ٢٣۶، ص  ١٠۔ روضة المتقين، ج  ١٢٨، ص  ١٠(۔ تہذيب االحکام، ج ٢
  ۔ ( ۴، ص  ١٠۔ روضة المتقين، ج  ١٢٨، ص  ١٠(۔ تہذيب االحکام، ج ٣

َوَجلَّ :“وفی القوی عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابراہيم عليہ السالم “ ۔  ۴٨٩ قال لَيَس يُحييھا بالَمطَر َو ٰکلِن  فی قول ّهللاٰ َعزَّ
ی االَرْضِ◌ ِمَن الَمَطِر اَرْبَ◌عيَن يَبَعُث هللاُّٰ ِر ٰجاالً فيحيوَن الَعدْلَ◌ ) فَتُحْیَ◌ االَرْضُ◌ اِلحْياِء الَعدْل َواِل قاَمة الَحِد فيہ انْفَ◌َع ف

 ً نے ٓائہ  -قوی حديث ميں عبد الرحمن ابن حجاج اور ابو اہراہيم سے مروی ہے کہ حضرت امام موسٰی کاظم  ١” ( َص ٰابحا
(يعنی خدا زمين کو اس کی موت کے بعد زنده کرے گا) کے معنی کے متعلق فرمايا: نہ يہ کہ بارش برسنے کی وجہ  کريمہ
نده کرے گا ليکن هللا تعالٰی ايسے افراد کو بھيجے گا جو عدالت قائم کريں گے پھر زمين عدالت جاری کرنے کی وجہ سے ز

سے زنده ہوگی پھر فرمايا: وه حد جو روئے زمين پر جاری ہو اس کا فائده مسلسل چاليس دن تک بارش برسنے سے زياده 
  ہے۔
قاَل انَّ لُِکلِّ َشیٍء َحداً َوَمن تَعدی ٰلِذَک الَحدَّ ٰا کَن لَہُ َحّد “عبد ّهللاٰ عليہ السالم  وفی الموثق کالصحيح عن سماعة عن ابی“ ۔  ۴٩٠

ْضَ◌َل ِمن َمطٍَر َوَعن َرُسوُل هللاّٰ (ص) قاَل ساعةٌ ِمْن اماٍم عادٍل ) افْضَ◌ُل ِمن ع ٰابدة َسبعيَن َسنَةً َوَحدٌّ يُقاُم هللاّٰ فی األرْض اف
نے فرمايا: ہر شے  -موثق حديث ميں جو صحيح کی طرح ہے سماعہ سے مروی ہے کہ امام صادق  ٢” ( حاً اربَعيَن َص ٰاب

کے ليے ايک حد و مرز ہے جس شخص نے اس سے تجاوز کيا اس پر حد الزم ہے اور حضرت رسول خدا (ص) نے 
وه حد جو خدا کے ليے روئے زمين پر فرمايا: ايک گھنٹہ امام عادل کے پاس رہنا ستّر سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور 

  جاری کی جائے وه چاليس دن کی بارش سے افضل اور زياده نفع بخش ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (۵، ص  ١٠(۔ روضة المتقين، ج ١
  ۔ ( ۵، ص  ١٠(۔ روضة المتقين، ج ٢

ائمٔہ معصومين سے وارد شده ٓايات و “ ظر سےاجرائے حدود کے مثبت ٓاثار و فوائد، اسالمی اقتصادی اور سماجی نقطٔہ ن”
روايت کی تعليمات حدود اٰلہی ميں سے کسی حد کے جاری کرنے کے منافع اور فائدے لوگوں کے درميان اور انسانی 

معاشرے ميں خواه مادی ہوں يا معنوی اس قدر اہميت کے حامل ہيں کہ بيان فرماتے ہيں کہ: اس کا نفع باراِن رحمت جو 
  ب و روز ٓاسمان سے نازل ہو زياده ہے۔چاليس ش

ليکن اس کے معنوی فائدے: يہ بات کسی کے کچه کہے بغير واضح ہے کہ ايک نا شائستہ فعل کا رواج پايا جاتا جيسے زنا، 
لواط اور بھی تمام برائياں اور منکرات ايک معاشرے کے افراد کے درميان کس قدر اس معاشرے کی فضا اور ماحول کو 

فاسد کرتے ہيں اور اگر صالح مربوط قوتوں کے ذريعہ روک تھام نہ کی جائے تو اخالقی فساد تمام معاشرے کے  ٓالوده و
  افراد ميں خودبخود رواج پيدا کرلے گا نتيجہ ميں ايسے معاشرے کا سقوط يقينی اور ارکان انسانيت منہدم ہو جائيں گے۔

ع مقدس کی طرف سے معينہ حدود کو جاری کرنے کے امکان اس قسم کی ٓالودگيوں کی اصالح اور صفائی سوائے شار
  پذير نہيں ہے۔

ليکن اس کے مادی فائدے: واضح ہے اگر ايک سرقت کا عمل معاشره ميں عام طور پر رائج ہوجائے اس طرح سے کہ اس 
انون کی تاسيس ميں نا امنی حاکم ہوجائے تو اس کی روک تھام يا لوگوں کے اموال، ناموس کے حريم سے دفاع کے لےے ق

اور اس سے مربوط ادارے کی تشکيل جيسے پوليس چوکی ، شہرداری (بلديہ، کارپوريشن) ، محکمہ اطالعات وغيره کہ ان 
ميں سے ہر ايک کے ليے رؤسا اور کارندے مخصوص انتظاميہ ميں اس کے مربوط و سائل، ميز، کاغذ تمام ادارے کے 

  م دہی کے ليے ايک عظيم بجٹ درکار ہے۔لوگوں کی تنخواہيں ان تمام امور کی انجا
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اس بنا پر اگر ايک چور کا ہاته ان شرائط کے ساته جو فقہی کتابوں ميں مذکور ہے قطع کريں اس طرح سے کہ لوگوں کے 
درميان مشہور و معروف ہوجائے تو طبيعی و فطری شے ہے کہ چور اور چوری مجموعی طور پر معاشرے سے رخت 

جائے گی۔ نتيجہ ميں وه اخراجات جو اس سے مربوط ادارے تشکيل دينے کے ليے ضروری تھے سفر بانده کر رخصت ہو
وه کارخانے کی تاسيس اور سنگين اشياء و ٓاالت کے اسباب وغيره ميں صرف ہوں تو اسالمی اقتصاد کو وسعت ملے گی، 

اور خوشحالی ميں تبديل ہوجائے گا  حکومت اور افراد کی ضرورياِت زندگی پوری ہوگی اور معاشره کا فقر و فاقہ خوشی
  اور دوسروں سے قرض لينے کی بھی حاجت درپيش نہيں ہوگی جو اغيار سے وابستگی کے ليے بہت اہم محرک ہے۔

نہ صرف يہ کہ ايک اسالمی غنی اقتصاد محقق ہوگا بلکہ ايک اجتماع سو فيصد اسالمی متديّن اور صالح افراد جو صالح 
ہيں ان کی تربيت کرے گا۔ کبھی اسالم کے مخالفين يا خود مسلمان حضرات معلومات کی کمی کی معاشره تشکيل دينے والے

بنا پر يہ نغمے سرائی کرتے ہوئے نظر ٓاتے ہيں کہ ان کا ہاته ايک مختصر چيز کی وجہ سے نہيں کاٹنا چاہيے اور نہ ہی ان
و قطع کرنا ہے يعنی اگر ان افراد کی تمام ضروريات کا ہاته ناقص کرنا چاہيے بلکہ شارع کا مقصد اس کے دسِت نياز ک

زندگی پوری کی جائيں جو ان امور کے مرتکب ہوتے ہيں تو پھر وه ايسے افعال کی طرف تيزی سے قدم ٓاگے نہيں بڑھائيں 
گے ورنہ اپنے بدن کا ايک حّساس عضو کھونے کے عالوه ايک عمر بھی اس معاشرے کے لوگوں ميں حقارت و شکستگی 

  ساته بسر کرنا چاہيے۔ کے
ليکن اس قسم کے افراد سطحی افکار کے نتيجے ميں نيز احکام اسالم سے ناواقفيت موضوع کے تمام جواب کی تحقيق کے 
بغير قضاوت کرتے ہيں حاالنکہ وه شرائط جو چور کے ہاته کاٹنے کے متعلق غنی اسالمی فقہ کی کتابوں ميں ذکر ہوئے ہيں

  وه بھی مختصر تعداد ميں قطع نہيں ہوں گے۔ سوائے خطرناک چوروں کے
قابل توجہ يہ ہے کہ يہ اسالمی حکم صديوں سے جاری ہوتا رہا اور اس کی پناه ميں صدر اسالم کے مسلمان لوگ امن و 
 امان اور رفاه عام ميں زندگی بسر کر رہے تھے بہت کم تعداد افراد ميں کہ ان کی تعداد چند افراد سے تجاوز نہيں کی يہ

حکم چند صديوں ميں جاری ہو۔ کيا چند خطا کار ہاته کا کاٹنا چند صدی کی امن و امان مختلف اقوام کے افراد کے ليے بہت 
  معمولی قيمت ادا کرنے کے مترادف ہے؟

بعض افراد يہ اعتراض کرتے ہيں کہ اس حد کا ايک چور کے ليے جاری کرنا صرف ايک ربع دينار کی خاطر ان اسالمی 
سے منافات رکھتا ہے جو اسالم ايک مسلمان کی جان کی حفاظت کے ليے ہر طرح کے نقصان سے قائل ہوا ہے يہاںاحترام 

تک کہ ايک انسان کی چار انگشت کاٹنے کی ديت معمولی بے سوده قيمت معين ہوئی ہے۔ بطور اتفاق يہی سوال بعض 
 العظمٰی سيد مرتضٰی علم الہدٰی عليہ الرحمہ سے تقريباً تواريخ سے سامنے ٓاتا ہے جو مسلمان عالم بزرگوار حضرت ٓايت هللا

ايک ہزار سال قبل کياگيا تھا۔ سوال کرنے والے نے اپنے سوال کے موضوع کو مندرجہ ذيل ايک شعر ميں بيان کيا ۔ يد 
  خمس مئين عسجد وديت ما بالھا قطعت فی ربع دينار؟
ں ايک ربع دينا کی خاطر قطع ہو؟ سيد بزرگوار نے اس کا جواب اپنے يعنی وه ہاته کہ جس کی ديت پانچ سو دينار ہے کيو

يعنی اسی ہاته کی امانت کی عزت نے  ١اس شعر ميں ديا۔ ) عز االمانة اغالھا و ارخصھا ذل الخيانة فافھم حکمة الباری ( 
  اسے گراں قيمت کرديا اور خيانت کی ذلت نے اس کی ارزش

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٩، ص  ١٠۴۔ بحار االنوار، ج  ۴٨۴، ص  ١٨سائل الشيعہ، ج (۔ و١

مولف حضرت امير المومنين کی پُر برکت خالفت کے زمانے کا دو واقعہ  ١) گھٹا دی لٰہذا حکِم خدا کے فلسفہ کوسمجھو۔ ( 
بطور نمونہ اشاره کر جو خود چور کے اعتراف سے ثابت ہوا اور حضرت روحی لہ الفداه نے ان کے ہاته کاٹنے کا حکم ديا 

  رہے ہيں:
 وفی البحار نقالًعن الروضة والفضائل : بِااِلسنادِه يَرْفَ◌ُعہُ اِ ٰل ی االَصْبَ◌غ بْنِ◌ نباتة ٔاَنہُ ٰاقل ُکْنُت جالساً ِعند امير“۔  ۴٩١

ةٌ َمَعھُْم اْسَود مّشُدوْد الکتفاِف فقالوا ھذا ٰساِرٌق يا المٔومنِيَن َعلّی ْبُن ابی طالٍِب عليہ السالم َوھَُو يَْقضی بَيَن النَّاِس اْذ ٰجآَء هُ َجماع
منين عليہ السالم قال لَْہ ثَکلتَک اْمَک ان قُلتھا ثانيہ قَ  طَْعُت يََدَک قاَل نََعْم امير المٔومنيَن فقاَل يا اْسَود َسرقَت ؟ قاَل نََعْم يا اميَر المؤْ

؟ قاَل نَعم يا مَوالَی فَعْند ٰذلک قاَل عليہ السالم اِْقطَُعوا يََده فَقَد َوَجَب َعلَيْہِ◌ القطْعُ◌ قال يا موالی قال َويلک انْظر ٰماذا تقوُل َسَرْقتَ 
ی سيد  يَمينَک قاَل قَطََع يَمينفَقَطَع يَمينہ فَاََخَذھا بِِشمالِِہ َوھَی تَقْطُ◌ُر َدماً فاَسْتَ◌ْقبلہ َرُجٌل يقاُل لَہ ابن الَکوا فَقاَل يا اُسوَد َمن قََطعَ 

بنة محّمٍد المصطفٰیالوْصَ◌يّيَن وقائُد الُغر المحجليَن َواوْلی النَّاِس بالمٔومنيَن َعلیُّ بن ابی طالَِب اماُم الھُدٰی َوَزْوج فاِطمةَ الَزہراء ا
الجھاُل ُمْعطی الزکٰوِة َمنبَع الِصيانة ابُو الحَسَن المجتبٰی َؤابُوالُحسيْن المرتضٰی السَّابق الٰی جنات النعيم ُمصادُم االَبطاِل المنتَقم ِمَن 
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شاد والناطق بالّسداد ُشجاٌع َمکی حّجاٌج َوفّی بَطيٌن انَزٌع اميٌن ِمَن  ٓال حم َوٓيس وٰطہ ِمْن ہاشم القَمقُام اْبن عّم الرُسول الھادی الٰی الرَّ
  َصفوة األنبياءِ َوالَميامين ُمحلِّی الَحَرمين َومصلّی القِبْلتَين خاتِم األوصياء َوَوصی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(۔ البتہ دو مکمل ہاته کی ديت ہزار دينار ہے طبيعی امر ہے کہ ايک کی پانچ سو دينار ہوگی کہ ( وہی پانچ انگشت ہے اگر قطع ہو۔ ١
  ليکن شيعہ مذہب کی بنا پر چوری کے موقع پر صرف چار انگشت قطع ہوگی۔ 

طَل الِضْرغام المويد بجبرائيل األمين والمنُصور بميکائيل الُمبين َوصی َرُسوَل َربِّ العالَميَن المطفی ميزان القسَوَرةَ الھُماِم و البَ 
  المومنين وخيْر َمْن نشٔا ِمْن قريْش اجمعيَن المحفوف بجند ِمنَ 

َوَمولَی النّاس اجمعيَن فَعند َذلِک قاَل لَہُ ابْن الکواء  السَّماِء َعلی ْبن ابی طالٍِب اَمير المٔومنين عليہ السالم َعلٰی َرْغم اَْنِف الراغبينَ 
حمی وَدمی َوّهللاٰ ما قطَعنی االَّ بَحّقَويا اََسوَد قَطََع يَمينََک َوانْتَ◌ تُثْنی َعلَيہ ٰھذا لثنَاء ُکلَّہ ؟ قاَل َومالی ال اْثنَی َعلَيْہ َوقَد خالَطَ ُحبُّہُ لَ 

فََدَخْلُت َعلٰی امير المٔومنيَن عليہ السالم فَقُلت سيّدی رٔايُت عَجبياٍ قال َوٰمارٔايَت ؟ قاَل صاَدفُت اسَوداً قَطعْت اَو َحبَہُ ّهللاٰ َعلیَّ قاَل 
فَقُلْتُ◌ لَہُ ويحکُ◌ َعلَيْہِ◌ يمينہ َواََخَذ ٰھا بِِشمالِِہ َوِھَی يَقْطُ◌ُر َدماً فَقُلْتُ◌ لَہُ يا اسْوَ◌د َمن قََطَع يَمنيَک ؟ قاَل سيّد المٔومنيَن َواَعدتْ 

 ما قَطَعنی ااِلَّ بحٍق اوجبہ هللاّٰ قَطََع يَمينَک َواَنَت تُثْنی َعلَيْہِ◌ ھذا الثّنَاء ُکلہ فقاَل ٰا ملی ال اثْنی َعلَيہ َوقَدْخالَطَ ُحبُّہ لَحمی َوَدمی َوهللاّٰ 
سالم َوقاَل قُْم ھات َعمََّک األَْسَوَد الی فَخرج الَحَسن عليہ السالم َعلیَّ قال فالتَفََت امير المٔومنين عليہ السالم الی ولَده الحَسَن عليہ ال

يَمينََک َواَنْتَ◌ تُثْنی َعلَّی  فی طَلَبِہ فََوجَدهُ فی َموِضٍع يُقاُل لَہُ کْندة َؤاتَٰی بہ اَمير الُمٔومنيَن عليہ السالم ثَم قاَل لَہُ يا اَسْوَ◌د قَطَعْت◌ُ 
َوما لی ال اثْنی َعلَيْکَ◌ َوقد خالَطَ ُحبُّک َدمی َولَحمی َوهللاّٰ ٰا م قَطَعْتَ◌ اال بَِحقٍّ کاَن َعلَیَّ مّما منحی ِمن فَقاَل يا اَمير المٔومنيَن 

َصلّی ّم فَقاَم وَ ِعقاب اآلِخرِة فقاَل عليہ السالم ٰھات يََدَک فناَولَہُ فاَخَذھا َوَوَضَعھا فی الموِضِع الَّذی قَطَعت ِمنہُ ثم غطاھا بردائہ ث
ُکنْتُ◌ َواتِصلی فَقام  عليہ السالم َو َدٰعا بُِدٰعاٍء َسْمعٰناه تقُوْل فی ٓاِخِرْد عائِِہ ٓاميَن ثُمَّ شاَل الرداَء َوقاَل اضبطی ايّتھا الُعُروق کما

ٍد َرُسولہ َوبعلٍی الَّذی َردَّ الَيَد اْلقَْطعاءَ  ّٰ َوبُِمَحمَّ بَْعد تِخْليَتِٰھا ِمْن الَزند ثُّم اْنکب َعلٰی قََدميہ َوقال بابی  االَسْوَ◌د َوھَُو تقُوُل اَمنْتُ◌ بِا
  ١” ( اْنَت واُّمی ) ٰماوارٍث عْلم النُّبوة 

عالمہ مجلسی عليہ الرحمہ نے کتاب روضة الفضائل سے مرفوع اسناد کے ساته روايت کی ہے کہ: اصبغ ابن نباتہ کا بيان 
کے پاس بيٹھا ہوا تھا کہ ٓاپ لوگوں کے درميان فيصلے  -منين علی بن ابی طالب ہے: ميں مسجد کوفہ ميں حضرت امير المو

! -کر رہے تھے ناگاه کچه لوگ اسود نامی شخص کی مشکيں باندھے ہوئے ٓاپ کے پاس لے ٓائے اور کہا: يا امير المومنين 
! ميں نے چوری  -امير المومنين نے فرمايا: اسود! کيا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا: ہاں اے  -يہ چور ہے، حضرت 

نے فرمايا: تيری ماں تيرے غم ميں بيٹھے اگر تم نے دوسری مرتبہ اقرار کيا تو ميں تمہار اہاته کاٹ دوں گا۔  -کی۔ حضرت 
نے فرمايا: تم پر افسوس، خوب غور وفکر کرکے بتا کيا تم نے چوری کی ہے؟  - اس نے کہا: جی ہاں ميرے موال! حضرت 

نے حکم ديا کہ  -ں ميرے موال! ميں نے چوری کی ہے اس کے دو مرتبہ خود اعتراف کرنے کے بعد حضرت کہا: جی ہا
  اس کا ہاته کاٹ ديا جائے کيوں کہ اس کے ليے ہاته کاٹنا واجب ہوچکا ہے۔

ڑا اور اس کٹے حصہ اصبغ ناقل ہيں کہ: (حسب االمر) اس کا داہنا ہاته کاٹا گيا اس نے کٹی ہوئی ہتھيلی کو بائيں ہاته ميں پک
سے خون کے قطرات جاری تھے راستے ميں وه ابن کوا نامی شخص سے روبرو ہوا اس نے کہا: اے اسود! يہ تمہارا ہاته 
 -کس نے کاٹا ہے؟ کہا: سيد المومنين، قائد الغر المجلين، خليفة الرسول باليقين، سيد الوصيين امير المومنين علی ابن ابی طالب 

ٹا ہے اور ميرے ہاته کو اس نے قطع کيا جو امام الہدٰی ہے جو شوہر فاطمہ زہرا بنت محمد مصطفی (ص) نے ميرا ہاته کا
ہے، جو حسن و حسين عليہما السالم کے والد ماجد ہيں، جو جنات النعيم کی طرف سبقت کرنے واال اور بہادروں کو 

نی ہاشم کا سرمائہ افتخار، رسول مقبول کا ابن عم بچھاڑنے والے، جاہلوں کو زير کرنے والے، زکٰوة عطا کرنے والے، ب
اور ان کا ناصر و مددگار ، حق کا ہادی، صداقت کا بيان، مکی بہادر انزع البطين، ٓال حم و ٓال يسين کا سردار، حرمين کی 

  عزت
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۶٠۔ الروضة المعجزات و الفضائل، ص  ١٧٢(۔ الفضائل شاذان ابن جبرئيل قمی، ص ١

نے تائيد کی، جس کی -دونوں قبلوں کا نمازی، خاتم االوصياء، وصی سيد االنبياء، حيدر، منصور، ضرغام، جس کی جبرئيل 
انی لشکروں کو خوف دالنے والے اور تمام ميکائيل نے نصرت کی، قريش ميں افضل ترين نشوونما پانے والی فرد ، ٓاسم
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  ہيں۔ -لوگوں کے سيد و سردار علی ابن ابی طالب 
کی ان اوصاف کے ساته تعريف کی تو ابن کوا نے کہا: اے اسود! تجه پر صد حيف! اس نے  -جب اسود نے حضرت علی 

کی تعريف کيوں نہ کروں وه تو ہے ہی الئِق تمہارا ہاته قطع کيا ہے اور تم اس کی يوں مدح و ثنا کر رہے ہو؟ کہا: ميں ان 
ستائش، ان کی محبت ميرے گوشت و خون ميں رچی بسی ہے اور اگر انہوں نے ميرا ہاته قطع کيا بھی ہے تو مجه پر خدا 

ہے کے پاس ٓايا اور کہا: ٓاپ نے اسود کا ہاته کاٹا - کی واجب کی ہوئی حد کی وجہ سے ہے۔ يہ سن کر ابن کوا امير المومنين 
اور وه ٓاپ کی يوں مدح و ثنا کرنے ميں مصروف ہے جب ميں نے اس سے دريافت کيا کہ تيرا ہاته کس نے کاٹا ہے تو اس 

نے تيرا ہاته کاٹا ہے ليکن تو پھر بھی ان کی تعريف کر رہا ہے؟  -نے ٓاپ کی خوب تعريف کی۔ ميں نے اس سے کہا: علی 
کاٹ کر مجه پر احسان کيا اور مجھے جہنم کی ٓاگ سے محفوظ رکھا ميں تو ہميشہاسود نے مجه سے کہا: انہوننے ميرا ہاته 

ان کی تعريف کرتا رہوں گا کيوں کہ ان کی محبت ميرے گوشت و خون ميں رچی بسی ہے۔ ابن کوا کا بيان يہ ہے: امير 
گئے  -ود کو بال الؤ، امام حسن کی طرف رخ کرکے فرمايا: جاؤ اور چچا اس -نے اپنے فرزند ارجمند امام حسن  -المومنين 

تو اس وقت وه محلہ کنده ميں بيٹھے (حضرت کے فضائل بيان کرنے مينمصروف ) ہيں ٓاپ انہيں وہاں سے لے کر بابا کی 
نے فرمايا: اے اسود! ميں نے تمہارا ہاته کاٹا ہے اور تم ميری تعريف کر ر ہے ہو؟ عرض کيا:  - خدمت ميں ٓائے حضرت 

! ميں کيونکر ٓاپ کی مدح و ثناء نہ کروں جب کہ ٓاپ کی محبت ميرے گوشت و خون ميں رچی بسی ہے  -ين اے امير المومن
  اور يوں بھی ٓاپ نے مجه پر شرعی حد نافذ کرکے مجھے جہنم کی ٓاگ سے محفوظ کيا ہے۔

ہاته ميں ليا اور اسے اس کی کالئی سےنے فرمايا: اپنا کٹا ہوا ہاته ميرے سپرد کرو۔ ٓاپ نے کٹا ہوا ہاته اپنے  -امير المومنين 
جوڑ کر اس پر اپنی چادر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹه کر ٓاپ نے نماز پڑھی اور دعا مانگی اور ہم نے دعا کے ٓاخر ميں 

انہيں ٓامين کہتے ہوئے سنا۔ پھر ٓاپ نے چادر ہٹائی اور فرمايا: اے رگہائے بريده! جيسے تم پہلے ايک دوسرے سے متصل 
ں اب بھی اسی طرح سے متصل ہوجاؤ، چنانچہ اسود کا ہاته از سر نو جڑ کر مکمل ہوگيا اور وه اپنی جگہ سے بلند ہوکر تھي

پر ايمان رکھتا ہوں جس نے ميرے دسِت بريده کو دوباره متصل  - يہ کہہ رہا تھا: ميں هللا اور محمد رسول هللا اور اس علی 
  رکه کر کہنے لگا: اے علم نبوت کے وارث! ٓاپ پر ميرے ماں باپ نثار ہوں۔ کے قدموں پر اپنا سر -کرديا پھر حضرت 

ُجُل ِمن احْسَ◌ النّاِس َوج“۔  ۴٩٢ ْھاً وفيہ : قَض ٰی عليہ السالم فی َرُجل کنْدٍی اَمَر بِقطْعِ◌ يَدِه َو ٰلِذَک اَنَّہُ َسَرَق َوکاَن الرَّ
َوجْهِ◌َک َونَظافَِة ثوْبُ◌َک َومکانَِک ِمَن الَعَرب تَْفَعُل ِمْثل ھذا الفْعل فَنَکَس اْلکندی ثُمَّ قاَل َوانْظَ◌فُھُم ثَوْباً فقاَل َعلیٌّ اَر ٰی ِمن ُحسنِ 

ْفعة فَقاَل لَہْ  انَّ ّهللاٰ لع َوْيحَک قَْد َعسی ّهللاٰ  ّهللاٰ ّهللاٰ فی اْمری يا اَميَر المٔومنين فَال لّی الکريم ال َوّهللاٰ ما سَرْقُت َشيئاً قَط َغْير ھذِه الدَّ
وقاَل ما اَِجُد يََسُعنی  ئواِخَذَک بَِذنْبٍ◌ واحٍد اذْنَ◌بْتَ◌ه انشاَء فبَکَی الْکندی فٔاطْرَق امير المٔومنين عليہ السال م َملِيّاً ثُمَّ َرفََع َرٔاَسہ

لَق بثَوبِہ َوقاَل ّهللاٰ ّهللاٰ فی عيال فَانَّ  َک ان قَطَعْتَ◌ يَدی ھَلکْتُ◌ َوھَلََک َعيالی َوانّی اُعول ااِلَّ قطُعَک فاقطَُعوا فَبکی الکْندی َوتَعَّ
طَُعوا يَدهُ فَلَّما َوقَعْت يََدهُ ثالثَہَ َعَشَر عياالً مالَھُم َغيری فَٔاطَرَق َمليّاً تنْکُت األَرَض بِيده ثم قاَل ما اجد يََسعنی اال قْطُعَک اْخرُجوهُ فاقْ 

ن عليہ السالم قاَل الِکنْدی َوهللاّٰ لَقَد َسَرقْت تِسْعَ◌ةَ و تِسْعِ◌يَن َمرةً َوانَّ ٰھذِه تماُم المٔاة کّل ذٰلک المقطوعِة بَيْنَ◌ يََدی امير المٔومني
ت فَرَج َعنّی قد ُکنْ يَستر ّهللاٰ َعلیَّ قال فقال النّاس لہُ فما کاَن لََک فی طوِل ھذِه المدةَ زاجٌر ؟ فَقاَل اميُر المٔومنيَن عليہ السالم لَقَْد 
ِل َذْنٍب فََوثََب النّاس اِلٰی امير المو منين عليہ السالم فَقالوا مْغموماً بمقاليّک االدَّلية واَن ّهللاٰ َحليٌم کريٌم ال يعجل َعليَک اْن شاَء فی اوَّ ٔ

  ١” ( ) َوفَّقََک هللاّٰ فَما ابقاَک لَنَا فَنَحْنُ◌ بِخيْر َونعْمة 
نے مرد کندی کے حق ميں فيصلہ کيا کہ اس کا ہاته کاٹا جائے اور وه بھی  - اسی کتاب ميں حضرت امير المومنين علی

چوری کرنے کی وجہ سے تھا حاالنکہ وه ايک شخص تھا جو سب سے زياده خوبصورت پاک و پاکيزه لباس ميں ملبوس تھا 
ہاری عرب لوگوں کے نے فرمايا: تم اتنے خوب صورت ہوتے ہوئے اور پاک و پاکيزه لباس کے حامل ہو پھر تم - حضرت 

درميان ايک حيثيت ہے اور تم ايسا کام کر رہے ہو؟ کندی نے (شرمندگی سے) سر جھکاليا اور پھر عرض کيا: خدارا! 
تساہلی برتيں خدا کی قسم! صرف يہ پہلی مرتبہ ميں نے چوری کی  -خدارا! هللا کے ليے ميرے کام ميں اے امير المومنين 

ر افسوس ممکن ہے خداوند علی و کريم اگر چاہے تو تم سے مواخذه نہ کرے اس گناه کی نے فرمايا: تم پ -ہے، حضرت 
نے سر نيچے کيا اور کچه دير فکر  -خاطر جو تم مرتکب ہوئے، پھر مرِد کندی گريہ کرنے لگا اور حضرت امير المومنين 

ليے کوئی راستہ نہيں پيدا کيا مگر يہ کہ  کرنے کے بعد اپنے سِر مبارک کو بلند کيا اور فرمايا: ميں نے تمہاری نجات کے
تمہارا ہاته کاٹنا ضروری ہے اس کا ہاته قطع کردو۔ کندی نے دوباره گريہ و زاری شروع کی اور حضرت کا دامن پکڑ کر 

ے عرض کيا: خدارا! خدارا! هللا کے ليے ميرے اہل و عيال پر (رحم کريں) کيوں کہ اگر ميرا ہاته کاٹ ديا تو ميں اور مير
اہل و عيال ہالک ہوجائيں گے ميرے تيره اوالد ہيں ميرے عالوه ان کا کوئی نان و نفقہ پورا کرنے واال نہيں ہے۔ پھر 

نے سر جھکاليا اور زمين کو اپنے دسِت مبارک سے کريدنا شروع کيا پھر فرمايا: سوائے تمہارے ہاته کاٹنے کے  - حضرت 
کا ہاته قطع کردو (حسب االمر کندی کا ہاته کاٹ ديا) جب جب اُس کا دست  کوئی چارٔه کار مجھے دست ياب نہيں ہوا اس
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مرتبہ چوری کی ہے اور يہ  ٩٩کے سامنے رکھا تو مرد کندی نے عرض کيا: خدا کی قسم! ميں  - بريده موال امير المومنين 
  ب کیٓاخری چوری مال کر سو چورياں مکمل ہوئی ہيں ان سب کے باوجود هللا تعالٰی نے ميرے عي

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٨۶۔ ص  ۴٠(۔ بحار االنوار، ج ١

پرده پوشی کی ہے، لوگوں نے اس شخص کی طرف اپنا چہره کرکے کہا: اتنی طوالنی مدت تک تمہارے ليے کوئی روکنے 
ی پہلی گفتگو سے (جو تم نے کہانے فرمايا: ميں تمہار -واال نہيں تھا (تنبيہ کرنے واال نہيں تھا)؟ پھر حضرت امير المومنين 

تھا کہ يہ ميری پہلی چوری ہے) بہت غمگين تھا (ليکن تمہاری ٓاخری گفتگو ) ميرے غم کو خوشی ميں تبديل کرنے کا باعث
ہوئی۔ البتہ خداوند حليم و کريم ہے گناه کے پہلے مرحلے ميں سزا دينے ميں عجلت سے کام نہيں ليتا،لٰہذا لوگوں نے امير 

کی طرف ہجوم کيا اور عرض کيا: هللا تعالٰی ٓاپ کو کاميابی عطا کرے ٓاپ کا مبارک وجود تو ہمارے ليے ہميشہ  -نين الموم
ہميشہ خير و نعمت رہا ہے۔ مولف کہتے ہيں: جس طرح قرٓان مجيد ناموس اٰلہی اور لوگوں کے دين و دنيا کی اصالح کا 

  متکفل (ذمہ دار) ہے۔
عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا مقدس وجود تمام مخلوقات کے دين و  -االعظم حّجت قائم المہدی اسی طرح حضرت بقية هللا 

  “ٓايات ميں حّجت کا الزم ہونا”دنيا کی اصالح کا متکفل ہے۔ 
ُر الْمُ◌ؤْمِ◌نِيَن > (  هللا تعالٰی نے فرمايا: بے شک يہ قرٓان اس  ١) قال ّهللاٰ تعالٰی: < إِنَّ ہََذا الْقُ◌رْآَن يَہْدِ◌ی لِلَّتِی ِہَی ٔاَقْوَ◌ُم َويُبَشِّ
  راستہ کی ہدايت کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے اور مومنين کو بشارت ديتا ہے۔

، قال يھدی الٰی االمام عليہ  رواه الکليني باسناده عن العالء بن سيابہ عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فی قولہ تعالیٰ “ ۔  ۴٩٣
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٩(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١

  ١” ( ) السالم 
شيخ بزرگوار عالمہ کلينی عليہ الرحمہ نے اپنے اسناد کے ساته عالء ابن سبابہ سے انہوں نے امام صادق سے روايت کی 

: يعنی قرٓان کے متعلق فرمايا” کہ يہ قرٓان اس راستہ کی ہدايت کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے“ہے کہ هللا تعالٰی کے اس قول 
امام کی طرف ہدايت کرتا ہے۔ قرٓان مجيد ميں بہت زياده ٓايات بيّنات موجود ہيں جو امام کے وجود پر داللت کرتی ہيں۔ جيسے

  ٢(  کہ هللا تعالٰی کا يہ قول:
ت رکوع ميں زکٰوة ايمان والو! بس تمہارا ولی هللا ہے اور اس کا رسول اور وه صاحبان ايمان جو نماز قائم کرتے ہيں اور حال

  ٣(  ديتے ہيں۔ اور هللا تعالٰی کا يہ قول:
ايمان والو! هللا کی اطاعت کرو رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہيں ميں سے ہيں۔ پہلی ٓايت جسے فريقين (سنی

ں سائل کو انگوٹھی دينے و شيعہ) نے اپنی معتبر کتابوں ميں نقل کی ہے کہ يہ ٓايِت مجيده حضرت امير المومنين کے حق مي
  کے واقعہ کے موقع پر نازل ہوئی جب حضرت حالِت نماز ميں تھے۔

  اور دوسری ٓايت ميں خدا اور رسول کی اطاعت کے حکم کے بعد اولی االمر کی اطاعت کا حکم ديا ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢١۶، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ۵۵(۔ سورئہ مائده، ٓايت ٢
  ۔ (  ۵٩سورئہ نساء، آيت (۔ ٣

عن سليم بن قيس الھاللی عن امير المٔومنين “۔  ۴٩۴اولی االمر معادن وحی و تنزيل سے مری روايات کے نقطٔہ نظر سے 
ُجُل ضاالً فقاَل ال يَعْرِ◌ُف َمن اَمَر هللاّٰ بطاَعتِِہ َوفرض  واليَتِِہ وُجِعَل حجتِہ فی ارضِہ عليہ السالم انَّہُ َسٔالَہ ٰما ٔاَدْنی اٰما يَُکوُن بِِہ الرَّ

قاَل فَقَبَّلُت َرٔاسہُ َو قلْت اَوضْحَ◌ت لی  َوشاِھِدِه َعلٰی َخْلقِِہ قاَل فََمْن ھْم يا امير المٔومنيَن قال الَّذين قَرنَھم ّهللاٰ بنَفسہ ونبيہ فقالَ 
  “َوفَرجْتَ◌ َعنّی َواَذْهَ◌َب کلَّ َشیٍء فی قَلْبِ◌ی 

سے دريافت کيا کہ کم ترين شے کيا ہے جو انسان کو گمراه کرتی ہے؟ فرمايا: يہ ہے -امير المومنين  سليم ابن قيس ہاللی نے
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کہ وه انسان حّجت خدا کی محبت اور هللا کے بندوں کے گواه کی معرفت نہيں رکھتا کہ جس کی اطاعت اور واليت کو اپنے 
  بندوں پر فرض قرار ديا ہے۔

نين! وه کون افراد ہيں؟ فرمايا: يہ وه لوگ ہيں کہ جن کا هللا تعالٰی نے اپنی ذات اور اپنے ميں نے عرض کيا: اے امير الموم
اے ايمان والوں هللا کی اطاعت کرو ، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر ‘(نبی کی ذات کے ساته ذکر کيااور فرمايا: 

کے سر مبارک کا بوسہ ديا اور عرض کيا:  ۔ راوی کا بيان ہے : ميں نے حضرت”کی اطاعت کرو جو تم ميں سے ہيں
وفی کمال الدين للصدوق “ ۔  ۴٩۵ ١ميرے ليے ٓاپ ) نے مسئلہ واضح کرديا اور ميرے دل کے تمام ہّم و غم کو ختم کرديا۔ ( 
َوَجلَّ َعل ٰی نَبيہ محّمدٍ باسناده عن جابِِر بن يزيد اْلجْعفی ماَل ِسِمْعُت جابِِر ِمن عبد هللاِّٰ األنصاری يَقُوُل لّما انََزَل هللاّٰ     َعزَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٧۴(۔ کتاب سليم ابن قيس، ص ١

 َ ُسوَل واولی االَْمِر ِمْنُکْم > قُْلُت: يا َرُسول ّهللاٰ َعَرْفنا ّهللاٰ الَّذيَن   َوَرُسْولہُ فَمْن اوْلوا األمرِ >يا ايّھا الَّذيَن ٓامنوا اطيعوا ٰهللاّ واطيعوا الرَّ
لُھُم عَ  لِی بْنِ◌ ابی طالٍب ثُمَّ الحسن قََرَن ّهللاٰ طاعتھُْم ِبطاَعتَِک ؟ فَقاَل عليہ السالم ھُْم ُخلَفَائی يا جابُر َؤاَئمةَ الُمسْلِميَن ِمن بَعْدَی اوَّ

ُر فَاِذا لَقية فاقراهُ ّمنی السَّالم ثم الّصاِدِق جعفر بن َوالُحَسيْنُ◌ ،ثَُم َعلی بُن الُحَسْين المْعُروْف فی التّوراة الباقِر ، َوَستدرکہُ يا جابِ 
  محّمد ثُمَّ َعلّی بن موسٰی ثُم محمد بن َعلٍّی ثُمَّ َعلی ْبن محمٍد ثم الحَسن بُن َعلیٍ 

 تَعالی ِذکره َعلٰی يََدْيہ مشاِرَق ثُمَّ َسميی َو کنيتی حجة ّهللاٰ فی اَْرِضِہ َوبقيّة فی عباده ابن الحَسِن ْبَن َعلّی ، ذاَک الذی يَفتَُح ّهللاٰ 
ن ّهللاٰ قَْلبہ لأليمان قاَل ٰجابِر األرِض َومغاِربَھا، ذلَک الَذی يغيْر َعْن شيعتِہ اْوليائِہ غْيبةً ال يَْثبُُت فيھا َعلَی القَْول باٰماَمتِِہ االَّ َمْن امتحَ 

نتفاُع بِہ فی َغْيبتہ ؟ فَقاَل عليہما السالم : اَی والَّذی بََعثنی بالنبُوة انَّھُْم يَسْتَ◌ضيئوَن بنوِرِه فَقُْلُت لَہُ يا َرُسوَل ّهللاٰ فَھَل يَقَُع لشيعتہ االِ 
ِن علم ّهللاٰ فاکتمہ َويَنْتَ◌فُِعوَن بِواليَِة فی غيبتہ کانْتفاع النّاس بالشمْس َواِن تَجللھا سحاب يا جابُر ) ھذا من َمْکنُوِن سّر ّهللاٰ َوَمْخزو

  ١” ( عْن اْھلِِہ  االَّ 
کمال الدين ميں عالم جليل القدر شيخ صدوق نے اپنے اسناد کے ساته جابر ابن يزيد جعفی سے روايت نقل کی ہے کہ جب 

نازل فرمائی تو ميں نے عرض کيا: اے هللا کے رسول (ص)! خدا  خداوند متعال نے اپنے پيغمبر حضرت محمد (ص) پر ٓايۂ 
حاصل کرلی پس اولو االمر کون سے افراد ہيں کہ هللا تعالٰی نے ان کی اطاعت کو ٓاپ کی  اور اس کے رسول کی معرفت

  اطاعت کے ساته قرار ديا ہے؟ تو ٓانحضرت نے فرمايا :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٩، ص ۵، ج - ۔ معجم احاديث االما م المہدی  ٢۵٣، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

ء و اوصياء اور مسلمانوں کے امام ہوں گے، ان ميں سے اول علی ابن ابی طالب ، پھر حسن، پھر اے جابر ! وه ميرے خلفا”
حسين، پھر علی ابن الحسين، پھر محمد ابن علی کہ جن کا نام توريت ميں باقر مشہور ہے، اے جابر! تم عنقريب ان کو پاؤ 

ابن محمد الصادق، پھر موسی ابن جعفر، پھر علی ابن  گے جب تم ان سے مالقات کرنا تو ان کو ميرا سالم کہنا، پھر جعفر
موسی، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی ہوں گے، ان کے بعد ميرے ہم نام (محمد) اور ميری ہم 

  ں گے۔کنيت حّجت خدا ، بقية هللا روئے زمين ميں هللا کے بندوں کے درميان حسن ابن علی عليہم السالم کے فرزند ہو
وه ايسی فرد ہيں کہ هللا تبارک و تعالٰی ان کے دست مبارک سے زمين کے تمام مشرق و مغرب کو کاميابی و کامرانی عطا 

  فرمائے گا۔
وه وہی بزرگوار ہيں جو اپنے شيعوں اور چاہنے والوں کی نظروں سے ايک عرصہ تک غائب ہوجائيں گے ٓاپ کی امت ميں

ده پر ثابت قدم رہيں گے کہ جس کے قلب کا امتحان هللا تعالٰی نے ايمان کے ساته لے ليا سے وه لوگ اپنے امامت کے عقي
  ہوگا۔

جابر نے عرض کيا: اے رسول خدا! کيا حضرت کے شيعوں کو ان کی غيبت کے زمانہ ميں کوئی فائده حاصل ہوگا؟ تو 
ت) کے ساته مبعوث کيا! وه لوگ ٓاپ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت (و رسال“ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: ہاں 

کی غيبت ميں ٓاپ کی واليت کے نور کی ضو سے اسی طرح فائده اٹھائيں گے جس طرح سورج بادل کو چھپاليتا ہے تو لوگ
  سورج کی روشنی سے فائده اٹھاتے ہيں۔

ٰہذا (اس راز کو) اس کے اہل کے اے جابر! يہ بات هللا تعالٰی کے راز ميں پوشيده ہے، علم اٰلہی کے خزانہ ميں مخفی ہے، ل
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  ۔”سوا اوروں سے پوشيده رکھو
۔ اہل سنت کے مشہور و معروف علماء ميں سے شيخ سليمان حنفی قندوزی نے اپنی کتاب ينابيع المودة ميں کتاب مناقب  ٣١

بابرکت  کی خدمت -سے سليم ابن قيس ھاللی سے روايت نقل کی ہے کہ ايک دن ايک شخص امير المومنين حضرت علی 
ميں حاضر ہوا اور دريافت کيا: وه کون سے مختصر شے ہے کہ جس کی وجہ سے بنده مومنين ميں شامل ہوجاتا ہے؟ اور 

نے فرمايا:  -وه کون سے مختصر شے ہے کہ جس کی وجہ سے بنده کافروں يا گمراہوں ميں شامل ہوجاتا ہے؟ تو امام علی 
بے شک يہ قرٓان اس راستہ کی ہدايت  نواور سمجھو : هللا تعالٰی کے اس قولجب تم نے سوال کر ہی ليا ہے تو جواب کو س

) کے ذيل ميں روايت عالء ابن سيابہ ميں اشاره کيا جا چکا ہے کہ قرٓان امام کی طرف ١کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے ( 
  ہدايت کرتا ہے۔

  اس کی واليت و اطاعت کی طرف ہدايت کرتا ہے۔اور اس کا يہ قول (يھدی للتی ھی اقوم) يعنی قرٓان معرفِت امام اور 
يہ واضح ہے کہ قرٓان معرفِت امام کی ہدايت کرتا ہے اور امام بھی معرفِت قرٓان کی طرف ہدايت کرتا ہے کيوں کہ دونوں ہی

کےمحکم ريسماِن اٰلہی ہيں جو ٓاپس ميں متصل ہيں جو ايک ) دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے صبح قيامت تک ايک دوسرے 
  ٢ليے الزم و ملزوم ہيں۔ ( 

االٰماُم منّا ال يُکوُن اال َمْعُصوماً :“وفی تفسير نور الثقلين عن الصادق عليہ السالم عن ابيہ عن جده الّسجاد عليہ السالم “۔  ۴٩۶
َمْعنٰی اْلَمْعُصوُم قاَل ھَُو الُمْعتَِصُم بِحْبِل ّهللاٰ َولَيسِت الِعْصَمة فی ظاِہِر الخلقِة فَيُْعَرُف بھا َولِٰذلَک ال يَُکوُن االَّ َمْنُصوصاً فَقَيل ما 

َوَجلَّ    ٣” (  َوَحبُل ّهللاٰ ھَُو القرٓاُن َوالقُرٓاُن يھدی ) لالمام َوذلَِک قوْل هللاّٰ َعزَّ
ہوں نے حويزی عليہ الرحمہ اپنی تفسير نور الثقلين ميں صادق ٓال محمد (ص) سے انہوں نے اپنے ٓاباء واجداد کرام سے ان

  سے نقل کيا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :  -حضرت امام سجاد 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٩(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١
  ۔ ( ١٧٩، ص ١(۔ تاويل اآليات، استر ٓابادی، ج ٢
  ۔ (  ٣٧٧، ص ١(۔ تفسير نور الثقلين، ج ٣

معصوم ہوگا اور عصمت ايسی شے نہيں ہے کہ جس کا لوگوں کا امام اور سرپرست ہم ميں سے نہيں ہوگا مگر يہ کہ وه 
وجود خارجی پايا جاتا ہے اور خلقت انسانی کے ظاہر سے نماياں ہو اور وه پہچانی جائے۔ لٰہذا هللا تعالٰی کی طرف سے معين

ضبوطی هللا کی رسی کو م“۔ کہا گيا: اے رسول خدا (ص)! معصوم کے کيا معنی ہيں؟ فرمايا: ”اور منصوص ہونا چاہيے
سے پکڑے رہو اور ريسمان اٰلہی وہی قرٓان ہے اور قرٓان بھی امام کی طرف ہدايت کرتا ہے اور ٓائہ کريمہ کا معنی يہی ہے:

  ۔”يقينا يہ قرٓان اس راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے“
اطق بوجود المقدس وسيرتہ تجسد القرٓان والقرٓان ال بدلہ من اّن ھذا القرٓاَن يَْھدی للتی ِھَی اْقوُم> والمعصوم ھو القرٓان الن> ”

او  ١” ( ترجمان وترجمانہ المعصوم عليہ السالم ومن اجلہ ال ) يفترقان وشھد ذلک حديث الثقلين المفق عليہ عند الشيعة والسنة 
اور قرٓان کے ليے ايک ر معصوم وہی قرٓان ناطق کا مقدس وجودہے اور اس کی سيرت طبيہ ہے جو مجسمٔہ قرٓان ہيں 

ہيں اسی وجہ سے ايک دوسرے سے (ہرگز) جدا نہيں ہوں گے  -ترجمان کا ہونا ضرروی ہے اور اس کے ترجمان معصوم 
  جس کے ليے حديث ثقلين جو شيعہ اور سنی کے نزديک متفق عليہ ہے گواه ہے۔

ر بہت سی متواتر احاديث ائمٔہ ہدی سے وارد ہوئیحّجت خدا اور روئے زمين پر اس کا نمائنده ہے او -مولف کہتے ہيں: امام 
ہيں کہ زمين کبھی بھی حّجِت خدا سے خالی نہيں ہوگی ورنہ زمين سب کو اپنے اندر کرلے گی۔ تبرکاً ان ميں سے ہم چند 

  مورد کی طرف اشاره کر رہے ہيں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  رجوع کريں۔ (  (۔ عبقات االنوار کی حديث ثقلين کی جلد کی طرف١

قاَل َسِمعتہ يَقُول انَّ االَرَض ال تْخلوا اال وفيٰھا “وفی الکافی باسناده عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم: “۔  ۴٩٧
  ١” ( اِٰماٌم کيما اِْن زاَد الُمٔوِمنُوَن َشيئاً َرّدھُْم َواْن نَقَصوا شْيئاً ) اَئمَّة لَھُْم 

سے روايت کی ہے کہ ميں نے حضرت کو يہ فرماتے ہوئے سنا: يقينا زمين کبھی -ابن عمار نے امام صاق کافی ميں اسحاق 
بھی حّجت خدا سے خالی نہيں رہتی اس ميں ايک امام ضرور رہتا ہے تاکہ مومنين اگر امر دين (اصول يا فروع دين) ميں 
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وفيہ عن عبد ّهللا “ ۔  ۴٩٨س کو ان کے ليے تکميل کردے۔ کوئی زيادتی کرديں تو وه تالفی کردے اور اگر کمی کرديں تو ا
ُف الحالَل والَحراَم َويَْدُعوا النّاَس “بن سلمان العامری عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم  ّ فيھا الحجْة يُعرَّ ٰ ِ قاَل ما زالَِت ) األَْرض ااِل َو

 ِ   ٢” ( اِلٰی َسبيل ٰهللاّ
نے فرمايا: زمين پر ہميشہ  -سے روايت کی ہے کہ حضرت  - ان عامری نے امام صادق اسی کتاب ميں عبد هللا ابن سليم

بہرحال کوئی نہ کوئی حّجت خدا ضرور رہتا ہے وه لوگوں کو حالل و حرام کی معرفت کراتا ہے اور ان کو راِه خدا کی 
  طرف دعوت ديتا ہے۔

قاَل انَّ هللاّٰ تَباَرَک َو تَعال ٰی طَھَر ٰان َوَعَصمنا “ ِمنيَن عليہ السالم : وفيہ باسناده عن سليم بن قيس الھاللی َعن امير المؤ “ ۔  ۴٩٩
  ٣” ( نا َوجَعلنا ُشھَداء َعل ٰی َخلقِہ وُحَجتَة فی ارْضِ◌ه َوجَعلنَا َمَع القرٓاِن ) َوَجَعَل القرٓاَن َمَعنَا ال نُفاِرقُة َوال يفارق

سے نقل کيا کہ  -ناد کے ساته سليم ابن قيس ہاللی سے انہوں نے امير المومنين اسی کتاب ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنے اس
  نے فرمايا: خدائے تبارک و تعالٰی نے ہميں پاک و پاکيزه کيا ہے - حضرت 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۵١، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ١٧٨، ص ١(۔ کافی، ج ٢
  ۔ (  ٢۵٠، ص  ٢۶۔ بحار االنوار، ج  ١٠٣ ۔ بصائر الدرجات، ص ١٩١، ص ١(۔ کافی، ج ٣

اور معصوم قرار ديا ہے نيز اپنی مخلوق پر گواه بنايا ہے زمين پر اپنی حّجت قرار ديا ہے قرٓان کو ہمارے ساته اور ہم کو 
ر عليہ وفيہ باسناده عن بريد العجلی عن ابی جعف“۔  ۵۵٠قرٓان کے ہمراه کيا ہے نہ ہم اس سے جدا ہوں گے نہ وه ہم سے۔ 

َوَجلَّ :“ السالم  ص) ثُمَّ فَقاَل َرُسول ّهللاٰ َصلّی ّهللاٰ َعلَيہ وٓالہ اْلُمْنِذُر َولُِکلِّ َزماٍن ِمنّا ھاٍد ) يَْھديھْم اِلٰی ماٰجآء بِِہ نَبُی ( فی قَوْل هللاّٰ َعزَّ
  ١” ( الھُداةُ ِمن بَعْدِ◌ِه َعلّی ثُمَّ ااْلَ◌وْصيآُء َواِحداً بَعْد واِحٍد 

سے نقل کيا ہے کہ  - اس کتاب ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنے اسناد کے ساته بريد عجلی سے انہوں نے امام محمد باقر 
کے متعلق ” يقينا ٓاپ ڈرانے والے ہيں اور ہر قوم کے ليے ايک ہادی ہے“سے خدائے عزوجل کے اس قول  - حضرت 

لے) ہيں اور ہر زمانے کے ليے ہم ميں سے ايک ہادی ہوتا ہے جو دريافت کيا تو فرمايا: رسول هللا (ص) منذر (ڈرانے وا
لوگوں کو ان چيزوں کی طرف ہدايت کرتا ہے جو نبی (ص) لے کر ٓائے حضرت رسول خدا (ص) کے بعد مخلوقات کے 

قُْلُت البی  وفيہ با سناده عن ابی بصيرقال“۔  ۵٠١ہيں اور ان کے بعد اوصياء ميں ايک کے بعد دوسرا ہادی ہے۔  -ہادی علی 
   َعْبد ّهللاٰ عليہ السالم

ُت فداک مازال ِمْنُکْم ھاٍد َولُِکلِّ قَوْمٍ◌ ھاٍد>فقال َرسول ّهللاٰ (ص) الُمْنذر َوَعلٌِی الٰھادی يا ٔابا محّمد ھَْل ِمْن ھاٍد اليَْوم ؟ قُْلُت بلی ُجعلْ 
ُجُل ماتَِت اآليةُ ماَت  بَْعَد ھاٍد حتّٰی دفَِعْت الْيک ، فَقاَل َرِحَمَک ّهللاٰ يا ٔابا ٍد ، لَْو کانَْت اِذا نََزلَْت ٓايةً َعلٰی َرجٍل ثّم مات ٰذلَِک الرَّ ُمحمَّ

  ٢” ( الِکتاُب َوٰلِکنةَ حیٌّ يَْجری فيَمْن ) بقی کما جری فيْمن َمضٰی 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٢، ص  ٢٣ج  ۔ بحار االنوار، ۴٩۔ بصائر الدرجات، ص  ١٩٢، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ (  ١٩٢، ص ١(۔ کافی، ج ٢

اسی کتاب ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنے اسناد کے ساته ابو بصير سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے:ميں نے امام جعفر 
 - اور علی  سے ٓائہ کريمہ (انما انت منذر و لکل قوم ھاد) کے متعلق دريافت کيا تو فرمايا: رسول هللا (ص) منذر ہيں - صادق 

ہادی ہيں اے ابو محمد! کيا اس زمانہ ميں بھی کوئی ہادی ہے؟ ميں نے عرض کيا: ميں ٓاپ پر فدا ہوں ٓاپ کے اہل بيت ميں 
سے ہر زمانہ ميں ايک کے بعد دوسرا ہادی رہا ہے۔ فرمايا: اے ابو محمد! هللا تم پر رحمت نازل کرے۔ اگر ٓايت کسی منزل 

شخص مرجائے (اور اس کے بعد کوئی ہادی نہ ہو) تو يہ ٓايت (متشابہ) بھی مرجائے گی اور وه پر نازل ہوئی ہو پھر يہ 
کتاب بھی (کيوں کہ ٓايات متشابھات کی تاويل کرنے واال کوئی نہ ہوگا) ليکن وه زنده رہتا ہے اور وه اپنا قائم مقام اسی طرح 

  چھوڑتا ہے جس طرح اس سے پہلے نے چھوڑا تھا۔
  ١(  ے فرمايا:هللا تعالٰی ن

يہی وه لوگ ہيں جنہيں ہم نے زمين ميں اختيار ديا تو انہوں نے نماز قائم کی، اور (اپنے مقام پر) زکٰوة ادا کی نيکيوں کا حکم
  ديا اور برائيوں سے روکا اور يہ طے ہے کہ جملہ امور کا انجام خدا کے اختيار ميں ہے۔
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مانے کے ايک مخصوص حصے ميں مادی اور معنوی امکانات و وسائل سے تمام انسان اپنی زندگی کے ادوار ميں اگرچہ ز
بہره مند ہوتے ہيں البتہ بعض افراد ان وسائل سے سوء استفاده کرکے ہوس رانی اور بغاوت کی راه اپنا کر ال ابالی پن کو اپنا

(بے شک انسان سرکشی کرتا ہے  ريمہشعار قرار دے کر ہر قسم کے فتنہ و فساد کو بھی اپنا ہدف قرار ديتے ہيں اور ٓائہ ک
  کہ اپنے کو بے نياز خيال کرتا ہے) کے منطوق و مضمون کے مطابق مسلسل نواہی الہی کو پائمال کرکے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴١(۔ سورئہ حج، ٓايت ١

البتہ اس قسم کے افراد کا ظلم و ستم گری اور ہر قسم کے منکرات کو رواج دينے ميں کوئی جھجک محسوس نہيں کرتے۔ 
نقصان معاشرے کا خانہ خراب کرنے کے ليے سرطان اور جراثيم کے وائرس سے بھی زياده بدتر اور خاکستر کرنے واال 

  ہے۔
بعض دوسرے لوگ ان لوگوں کے برخالف جيسا کہ هللا تعالٰی فرماتا ہے: ہر قسم کے اسباب زندگی کو عطيہ اٰلہی جان کر 

خدا ميں تن من دھن لگا کر مصروف رہتے ہيں اور احکاِم خداوندی کو انجام دينے کے ليے کمر ہمت  دل وجان سے اطاعتِ 
  بانده کر دنيا و ٓاخرت کی سعادت حاصل کی ہے۔

نے فرمايا:  -سے روايت کی گئی ہے کہ حضرت -۔ تفسير قمی ، مجمع البيان اور تاويل اآليات ميں امام محمد باقر  ۵٠٢
وفی المناقب عن الکاظم عليہ السالم وجّده سيد الشھداء “ ۔  ۵٠٣) خدا کی قسم! اس ٓايات سے مراد ہم ہيں۔ ١(  ”نحن ہم وّهللاٰ “

  ٢” ( ھذه ) فينا اھل البيت “عليہم السالم 
سے انہوں نے اپنے جّد امجد سيد الشہداء سے نقل کيا ہے کہ حضرت نے فرمايا: يہ  -صاحب مناقب نے امام موسٰی کاظم 

وفی البحار باسناده ابی الجارود عن ابی جعفر عليہ السالم فی قولہ “۔  ۵٠۴م اہل بيت کے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔ ٓايت ہ
َوَجلَّ الذيَن ان َمّکناھُْم فی االَرِض اقاُموا الّصالة واتوا الزکاةَ َواَمُروا باْلَمْعُروِف َونَھَْوا َعِن اْلُمْنَکرِ  ّ عاقِبَةُ االُُمو َعزَّ ٰ   ِر<َو
ھُر الّديَن َويميت هللاّٰ عزوجل قاَل ھَذِه اآلية آلل ُمحمٍد عليھم السالم ؛ اْلَمْھدی َواَْصحابہُ يَُملُِکھُُم ّهللاٰ َمشاِرق األَْرِض َوَم ٰا غِربَھا ويُط

  ٔمُروَن بالمعُروفِ بِِہ وبٔاصحابِِہ البَِدَع والْباطل کَما اَماَت الّسفَھَة الحَق َحتٰی اليرٰی اثر ِمَن الظلِم ويا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٣۴، ص ١(۔ تاويل اآليات استرٓابادی، ج ١
  ۔ (  ۵٢٨، ص ۶۔ کنز الدقائق، ج  ١۶۶، ص  ٢۴۔ بحار االنوار، ج  ۴٧، ص ۴(۔ مناقب ابن شہر ٓاشوب، ج ٢

ّٰ عاقَبة االُُموْرِ◌  سی عليہ الرحمہ نے ابو الجارود سے روايت نقل کی ہے کہ امام عالمہ مجل ١” ( ) َويَنْهَ◌وْنَ◌ َعِن المْنَکر َو
اور ان کے اصحاب کو هللا تعالٰی  -کے متعلق فرمايا: يہ ٓايت ٓال محمد کے ليے ہے۔ حضرت مہدی  نے ٓائہ کريمہ -محمدباقر 

کرے گا اور خدائے  (تمام دنيا ميں) مالک اور مسلط فرمائے گا زمين کے تمام مشرق و مغرب تک دين اسالم کو غالب
بزرگ و برتر ان کے بدست اور ان کے اصحاب کے ذريعے تمام بدعتوں اور باطل امور کو مٹادے گا جس طرح اہل باطل 

بے وقوف لوگوں نے حق کو مٹائے رکھا تھا، اور پھر ظلم کہيں نظر نہ ٓائے گا وه لوگ نيکيوں کا حکم ديں گے اور برائيوں 
کا سر انجام خدا ہی کے ليے ہے۔ مولف محترم کہتے ہيں: نماز پُر اہميت ترين فرائض اٰلہی  سے روکيں گے اور تمام امور
  ميں سے ايک ہے دين کا ستون

) کا تقرب حاصل کرنے کے ليے مومنين کے ليے ) وسيلہ اور فحشاء و ٢ہے مومنين کی معراج اور خداوند متعال ( 
  ٣منکرات سے روکھنے والی ہے۔ ( 

ل ما يُحاَسُب بِِہ الَعْبد الصالة فاْن قُبلْت قبل ما ِسواھا انَّ الصلٰوة اذا ارتفعْت فی “نے فرمايا:  -محمد باقر ۔ حضرت امام  ۵٠۵ اوَّ
َرَجعت اليک بغْير ُحُدودھا َوْقتھا َرَجَعْت الٰی صاِحبِھا َوِھَی بَْيضاُء ُمْشِرقٍَة تَقُوُل َحفَْظتنی َحفَظََک ّهللاٰ َواذا ارتَفََعْت فی غْيَر وقتِھا 

  ۴” ( ٰصاِحبھا َوھی سْوداء ُمْظلِمٍة تَقُوُل ) َضيَعتنی َضيَعَک هللاُّٰ 
  بندے سے سب سے پہلے جس چيز کا سوال کيا جائے گا وه نماز ہے اگر يہ قبول ہوجائے گی تو بقيہ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۶۵، ص  ٢۴۔ بحار االنوار، ج  ١٧۵(۔ کنز الفوائد، ص ١
  ۔ (الصالة قربان کل تقی) نماز ہر متقی انسان کے ليے تقرب اٰلہی کا ذريعہ ہے۔ ((٢
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  (۔ (ان الصالة تنہی عن الفحشاء و المنکر) يقينا نماز برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے۔ (٣
  ۔ (  ٢۶٨، ص ٣۔ کافی، ج (۴

وه عالم باال کی طرف جائے گی تو وه اپنے  اعمال بھی قبول ہوجائيں گے کيوں کہ وه نماز جو اول وقت پڑھی جائے جب
صاحب کے پاس سفيد اور نورانی حالت ميں واپس ہوکر کہے گی: تو نے مجھے محفوظ رکھا خدا تمہاری بھی حفاظت 

فرمائے ، اور جو نماز خالِف شرائط ہوگی اور بر وقت نہ پڑھی جائے گی وه اپنے صاحب کے پاس سياه رنگ ميں تاريکی 
  آئے گی اور کہے گی: تو نے مجھے ضائع کيا هللا تجھے بھی ضائع کرے۔سے لپٹی ہوئی 

اْلَمعِرفَِة اَفَضل  سئل معاوية بن وھب ابا عبد ّهللاٰ عليہ السالم َعْن اْفَضل ما يَتَقَرْب بِِہ الِعباْد اٰلی َربّھم فَقاَل ما اَْعلَم شيئاً بَعدَ “۔  ۵٠۶
  ١” (  الح عيسی ْبُن ) َمريَم قالَ ِمن ھذه الصالة اال ترٰی ان الَعبَد الصّ 

سے دريافت کيا کہ: بندوں کو اپنے رب سے زياده قريب کرنے والی اور خدا کے  -معاويہ ابن وہب نے امام جعفر صادق 
نزديک زياده محبوب شے کيا ہے؟ فرمايا: خدا شناسی اور معرفت اٰلہی کے بعد نماز ہے کيا تم نہيں جانتے کہ عبِد صالح 

  نے فرمايا ہے کہ: جب تک ميں زنده ہوں هللا نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم ديا ہے۔ -ٰی حضرت عيس
ِل َوقْتھا “ ۔  ۵٠٧)  الة فی اوَّ رسول خدا (ص) سے دريافت کيا گيا کہ  ٢” ( وسئِل النبی (ص) َعن اَفْضِ◌َل األَعماِل قاَل الصَّ

  افضل اعمال کيا ہيں؟ فرمايا: اول وقت ميں نماز پڑھنا۔
اپنی بابرکت عمر کے ٓاخری لمحات ميں اپنی وصيتوں ميں -۔ مولی الموحدين امير المومنين حضرت علی ابن ابی طالب  ۵٠٨

نماز کی تاکيداً وصيت فرمائی اپنے اس قول سے (تھاھدوا امر الصالة فانھا عمود دينکم) امر نماز کے پابند اور محافظ رہو 
  کيوں کہ وه تمہارے دين کا ستون ہے۔

  ذا نماز قائم کرنے کی بہت زياده تاکيد ہوئی ہے اس طرح کہ اس کا ترک کرنے واال کافر شمار کيا گيا ہے۔لہٰ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢١٠، ص ١۔ من ال يحضره الفقيہ، ج  ٢۴۶، ص ٣(۔ کافی ج ١
  ميں ( موجود ہے۔  ١٣، ص  ٨٠، بحار االنوار، ج  ١٢٣، ص ٢(۔ اسی مضمون جيسی حديث عيون اخبار الرضا، ج ٢

  جو شخص جان بوجه کر نماز کو ترک کرے يقينا اس نے کفر اختيار کيا۔” من ترک الصالة عمدا فقد کفر ”
الة ) اليرد َعلَیَّ الحوَض ال َوهللاّٰ  وعن الصادق عليہ السالم قاَل َرُسوْل ّهللاٰ (ص) لَيْسَ◌ منّی“۔  ۵٠٩   ١” ( َمن استَِخف بالصَّ

سے منقول ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا: وه شخص مجه سے نہيں ہے جو نماز کو سبک (خفيف)  -امام جعفر صادق 
  شمار کرے خدا کی قسم! وه ميرے پاس حوض کوثر پر نہيں ٓاسکتا۔

فرمايا: جو افراد نماز کو سبک شمار کرتے ہيں وه ہماری شفاعت سے محروم  نے -دوسری روايت ميں امام جعفر صادق 
  رہيں گے۔

بھا بابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فَبََکْت فَبََکْيُت لِبکائِھا ثَم “وفی ثواب االعمال : عن ابی بصير قاَل “ ۔  ۵١٠ َدَخْلُت َعلٰی اَم َحميدٍة اَُعزُّ
بةٌ اَبا عبد ّهللاٰ عليہ السالم ِعْند الَموِت لَرٔايْتَ◌ َعجباً فَتََح عينَيْہ ثُمَّ قاَل اجْمعوا الیَّ ُکلَّ َمن بينی َوبَينہ قرا قالْت يا ٔابا ُمحّمٍد لْو َرٔاَْيتَ 

  ٢” ( قالَت فَلَم نَتْرک احداً االَّ ) َجمَعناهُ قالت فَنَظََر اليِھم ثم قاَل ان َشفاعتنَا ال تَنال مستّخفاً بالصَّ ٰولِة 
کی شہادت کی مناسبت سے تسليت و  -بصير کا بيان ہے: ام حميده کی خدمت ميں حاضر ہوا تاکہ امام جعفر صادق  ابو

تعزيت پيش کروں پھر انہوں نے گريہ و زاری کيا ميں بھی ان کی گريہ و زاری کی وجہ سے رونے لگا پھر کہا: اے ابو 
کو ديکھتے تو يقينا ايک عجيب شے کا مشاہده کرتے  -ر صادق محمد! (ابو بصير کی کنيت ہے) اگر موت کے وقت امام جعف

انہوں نے اپنی ٓانکھوں کو کھوال اور فرمايا: ميرے تمام اعّزه و اقربا کو باليا جائے ، ام حميده کا بيان ہے جو افراد تھے سب 
  کو جمع کيا اور کسی ايک کو بھی بالنا نہيں

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠٧، ص ٩۔ تہذيب االحکام، ج  ٣۵۶، ص ٢ع، ج (۔ علل الشرائ١
  ۔ ( ٢، ص  ۴٧۔ بحار االنوار، ج  ٨٠، ص ١۔ المحاسن، ج  ٢٢٨(۔ ثواب االعمال، ص ٢

ترک کيا جب سب جمع ہوگئے تو امام نے سب کو ايک نظر ديکھا اور فرمايا: ہم ائمہ کی شفاعت اس شخص کے شامل حال 
ی) سمجھے گا (يعنی جس وقت اسے موقع مال جيسے چاہا پڑه ليا ورنہ بالکل نماز کو نہيں ہوگی جو نماز کو سبک (معمول
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کے  -کوئی اہميت نہيں ديتا)۔ مولف کہتے ہيں: وه نماز جو اتنی اہميت و فضيلت کی حامل ہے اور حضرت صادق ٓال محمد 
ِت نماز کا ايک قطره ہے خالصہ بقول جس کے چار ہزار باب يا چار ہزار حدود ہيں اس چند حديث ميں جو دريائے عظم
  نہيں ہو سکتا۔ ہم بحث طوالنی ہونے کے خوف سے اسی مقدار پر اکتفاء کر رہے ہيں۔

اس عبادی امر (نماز) کی اہميت و عظمت کے ليے يہی کافی ہے کہ تمام انبياء و اوصياء نے مکمل اہميت کے ساته اس عمل 
  اس کی طرف دعوت دی۔کو انجام ديا اسے قائم کيا اور تمام لوگوں کو 

۔ زيارت حضرت رسول اکرم (ص) اور ائمٔہ اطہار کی زيارتوں کے فقرات ميں سب سے زياده يہ بات مشاہده ميں ٓاتی  ۵١١
  “اشھَد انََّک قَد بلّغَت الّرسالة واقَمَت الّصلوةُ َواتَيَت الزک ٰوةَ َواََمرَت بالمعروِف َونَھيْت َعِن المنَکرِ ”ہے۔ 

ا ہوں کہ يقينا ٓاپ نے تبليغ رسالت انجام دی اور نماز قائم کی زکٰوة ادا کی اور ٓاپ نے امر بالمعروف و نہی عن ميں گواہی ديت
  المنکر انجام ديا۔

َوَعلی االئمِة الراِّشدين الذيَن امُروا بالمعُروِف َونھوا َعِن “کی چھٹی زيارت ميں واردہوا ہے  -۔ حضرت امير المومنين  ۵١٢
اور (سالم ہو) ائمٔہ راشدين پر جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن ” فرَضوا َعلينا الّصلَواِت وامروا بايتاء الزکاةِ الُمْنَکِر و

اشھَد انََّک قَد اقمت “ المنکر کيا اور ہم پر نمازوں کو فرض قرار ديا اور زکٰوة ادا کرنے کا حکم ديا۔ اور زيارت مبعث: 
ميں گواہی ديتا “ مَرَت بالمعْروِف َونَھَيَت َعِن الُمنْکَ◌ِر واتَبَعْتَ◌ الرُسوَل َوتلوت الِکتاَب حق تالَوتِہالصالةَ َو اتَيَت الزکاهَ َو ا

ہوں کہ ٓاپ نے نماز قائم اور زکٰوة ادا کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام ديا اور ٓاپ نے رسول کی اطاعت کی 
اشھَد انََّک قَد “ميں پرھتے ہيں:  -۔ ہم زيارت حضرت سيد الشہداء امام حسين  ۵١٣اور کتاب اٰلہی کی کماحقہ تالوت کی۔ 

  “قيِن اقمَت الصٰلوة واتْيَت الزکاة وامرت بالمعروْف َونَھَْيَت َعِن الُمْنَکِر ( الٰی قولہ) َوَعبَدَت هللاّٰ ُمخلصاً حت ٰی اتيَک اليَ 
  مخلصانہ عبادت کی يہاں تک کہ ٓاپ کو موت ٓاگئی۔)يہاں تک کہ فرمايا) اور ٓاپ نے هللا تعالٰی کی 

واقَمتُُم الصَّ ٰولة وٓاتيتم الز ٰا کةَ “اور اسی طرح زيارِت نيمٔہ رجب، شبہای قدر ، روز عرفہ اور زيارت جامعٔہ کبيره ميں ہے: 
اور ٓاپ نے نماز قائم کی اور زکٰوة کو ادا کيا اور  ”واَمرتُم بِالمعروِف َونَھَيْتُ◌م َعِن الُمنْکَ◌ِر َو ٰجاھَدْتُ◌م فی هللاّٰ حقَّ ِجھاَدِه 

  امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کيا اور راِه خدا ميں جہاد کيا جو حق جہاد ہے۔
ان عظيم ہستيوں (ائمٔہ اطہار ) کی تمام زيارتوں کے مجموعی جملوں ميں ہم يہ مشاہده کرتے اور اس حقيقت تک پہنچتے ہيں

کے محافظ اور نماز قائم کرنے والے ہيں اور لوگوں کو اس کو قائم کرنے کی جو امر بالمعروف کا  کہ يہی لوگ دين مبين
مصداق ہے دعوت ديتے ہيں اور منکرات کہ ان ميں سے عظيم ترين اور واضح ترين نماز کا ترک کرنا ہے اور تمام 

  برائيوں سے بھی روکتے ہيں۔
ہ جس کا اعياد متبرکہ عيد فطر، عيد قربان، عيد غدير اور جمعہ کے دنوں قابل ذکر ہے کہ مشہور و معروف دعائے ندبہ ک

ميں پڑھنا مستحب ہے اس کے مضمون ميں ايسے مطالب ہميں ملتے ہيں جو مجموعی طور پر انتظار کی بشارت اور دين و 
يار ديا تو انہوں نے نماز قائم کی(يہی وه لوگ ہيں جنہيں ہم نے زمين ميں اخت دنيا کی صالح کی اميد دالتے ہيں جو ٓائہ کريمہ

اور زکٰوة ادا کی نيکيوں کا حکم ديا اور برائيوں سے روکا) کے باطنی اور واقعی معنی کو روشن کرتے ہيں۔ جيسا کہ امام 
اور ان کے اصحاب کو خداوند متعال نے تمام  -نے فرمايا: يہ ٓايت ٓال محمد کے حق ميں ہے۔ حضرت مہدی  -محمد باقر 
مشرق و مغرب کا مالک (سلطان) قرار ديا مقدس دين اسالم کو تمام اديان پر غالب فرمايا اور خدا کے اختيار سے  سرزمين

تمام اصحاب بدعت اور اہل باطل کو نابود اور ويران کرے گا اس طريقے سے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حقيقی 
  خون ريزيوں کا کوئی اثر مشاہدے ميں نہيں ٓائے گا۔ انشاء هللا تعالٰی۔معنی ميں محقق ہوگا اور غارت گری ظلم و ستم اور 

  اب ہم دعائے ندبہ کے عين مطالب کو جو اين اين کے عنوان سے ذکر ہوا ہے نقل کر رہے ہيں۔
سے دنيا خالی نہيں ہوسکتی اَْيَن بَقيّة ٰهللاّ الّتی ال تخلُو من الِعتَرِة الٰھاديِة وه بقية هللا جس سے ہدايت کرنے والی عترت پيغمبر 

  کہاں ہے۔
  ٔاَيْنَ◌ الْمُ◌َعدُّ لِقَطْعِ◌ دابِِر الظَّلََمة

  کہاں ہے وه جسے سلسلٔہ ظلم کو قطع کرنے کے ليے مہيا کيا گيا ہے
قَاَمِة ااْلَٔمْتِ◌ َو الْعِ◌َوجِ    ٔاَيْنَ◌ الْمُ◌نْتَ◌ظَُر اِلٕ

  ر ہو رہا ہےکہاں ہے وه جس کا کجی اور انحراف کو درست کرنے کے لےے انتظا
َزالَِة الْجَ◌وِر َو الْعُ◌دْوَ◌انِ    ٔاَيْنَ◌ الْمُ◌رتَج ٰی اِلٕ

  کہاں ہے وه جس سے ظلم و تعدی کو زائل کرنے کی اميديں وابستہ ہيں
نَنِ    ٔاَيْنَ◌ الْمُ◌دََّخُر لِتَجْدِ◌يِد الْفَ◌َرٓائِِض َو السُّ

  کہاں ہے وه جسے فرائض و سنن کی تجديد کے ليے ذخيره کيا گيا ہے
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َعاَدِة الْمِ◌لَِّة و الشَِّريَعةِ ٔاي   ْنَ◌ الْمُ◌تََخيَُّر اِلٕ
  کہاں ہے وه جسے مذاہب اور شريعت کو دوباره منظر عام پر النے کے ليے منتخب کيا گيا ہے

حْيَ◌ٓاِء الْکِ◌تَاِب َو ُحُدوِدهِ  ُل اِلٕ مَّ   ٔاَيْنَ◌ الْمُ◌ٔوَ
  ں وابستہ ہيںکہاں ہے وه جس سے کتاب خدا اور اس کے حدود کی زندگی کی اميدي

يِن َو ٔاَھْلِ◌هِ    ٔايْنَ◌ ُمحْيِ◌ي َمَعالِِم الدِّ
  کہاں ہے دين اور اہل دين کے ٓاثار کا زنده کرنے واال

  ٔاَيْنَ◌ قَاِصُم َشوْکَ◌ِة الْمُ◌عْتَ◌ديِنَ 
  کہاں ہے اہل ستم کی شوکت کی کمر توڑنے واال

  ٔاَيْنَ◌ ھَاِدُم ٔاَبْنِ◌يَِة الشِّرْکِ◌ َو النِّفَاقِ 
  و نفاق کی عمارت کو منہدم کرنے واال کہاں ہے شرک

  ٔاَيْنَ◌ ُمبِيُد ٔاَھْلَ◌ الْفُ◌ُسوِق َو الْعِ◌صْيَ◌اِن َو الطُّغْيَ◌انِ 
  کہاں ہے فسق و معصيت اور سرکشی کرنے والوں کو تباه کرنے واال

قَاقِ    ٔاَيْنَ◌ َحاِصُد فُُروِع الْغَ◌يِّ َو الشِّ
  واالکہاں ہے گمراہی اور اختالف کی شاخوں کو کاٹ دينے 

يْغِ◌ َو ااْلَٔھْوَ◌ٓاءِ    ٔاَيْنَ◌ طَاِمُس ٓاثَاِر الزَّ
  کہاں ہے انحراف اور خواہشات کے ٓاثار کو محو کر دينے واال

  ٔاَيْنَ◌ قَاِطُع َحبَآئِِل الْکِ◌ذْبِ◌ َو االفْتِ◌َرٓاءِ 
  کہاں ہے کذب اور افتراء پردازيوں کی رسيوں کو کاٹ دينے واال

  ْمَ◌َرَدةِ ٔاَيْنَ◌ ُمبِيد الْعُ◌تَاِة َو ال
  کہاں ہے سرکشوں اور باغيوں کو ہالک کرنے واال

لْحَ◌ادِ    ٔاَيْنَ◌ ُمسْتَ◌ٔاْصِ◌ل ٔاَھْلِ◌ الْعِ◌نَاِد َو التَّضْلِ◌يِل َو ااْلِٕ
  کہاں ہے عناد والحا دو گمراہی کے ذمہ داروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھينکے واال

  ٔاَيْنَ◌ ُمِعزُّ ااْلَٔوْلِ◌يَآِء َو ُمِذلُّ ااْلَٔعْدَ◌ٓاءِ 
  کہاں ہے دوستوں کو عزت دينے واال اور دشمنوں کو ذليل کرنے واال کہاں ہے

  ٔاَيْنَ◌ َجاِمُع الْکَ◌لَِمِة َعلَی التَّقْوَ◌ی
  کہاں ہے تمام کلمات کو تقوٰی پر جمع کرنے واال

تیٰ  ِ الَِّذي ِمْنہُ يُؤْ   ٔاَْيَن بَاُب ّهللاٰ
  حاضر ہوا جاتا ہےکہاں ہے وه دروازه فضل خدا جس سے اس کی بارگاه ميں 

ہُ ااْلَٔوْلِ◌يَآءُ    ٔاَيْنَ◌ َوجْہُ◌ هللاِّٰ الَِّذي إِلَيْہِ◌ يَتََوجَّ
  کہاں ہے وه وجہ هللا جس کی طرف اس کے دوست متوجہ ہوتے ہيں

  ٔاَيْنَ◌ السَّبَُب الْمُ◌تَِّصُل بَيْنَ◌ ااْلَٔرْضِ◌ َو السََّمآئِ 
  رنے واال ہےکہاں ہے وه سلسلہ جو زمين و ٓاسمان کا اتصال قائم ک

  ٔاَيْنَ◌ َصاِحَب يَوْمِ◌ الْفَ◌تْحِ◌ َو نَاِشُر َرايَِة الْهُ◌د یٰ 
  کہاں ہے وه جو روز فتح کا مالک ہے اور پرچم ہدايت کا لہرانے واال ہے

َضا الَِح َو الرِّ لُِّف َشمْلِ◌ الصَّ   ٔاَيْنَ◌ ُمٔوَ
  کہاں ہے وه جو نيکی اور رضا کے منتشر اجزاء کو جمع کرنے واال ہے

  الطَّالُِب بُِذُحوِل ااْلَٔنْبِ◌يَآءِ  ٔاَيْن◌َ 
  کہاں ہے انبياء اور اوالد انبياء کے خون ناحق کا بدلہ لينے واال

  ٔاَيْنَ◌ الطَّالُِب بَِدِم الْمَ◌قْتُ◌وِل بَِکرْبَ◌الَئِ 
  کہاں ہے شہيد کربال کے خوِن ناحق کامطالبہ کرنے واال

  ْتَ◌ر یٰ ٔاَيْنَ◌ الْمَ◌نُصوُر َعَل ٰی َمِن اعْتَ◌َد ٰی َو اف
  کہاں ہے وه جس کی ہر ظلم اور افتراء کرنے والے کے مقابلہ ميں مدد کی جانے والی ہے

  ٔاَيْنَ◌ الْمُ◌ضْطَ◌رُّ الَِّذي يَُجاُب إَِذا َدَع ٰی
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  کہاں ہے وه مضطر جس کی دعا مستجاب ہونے والی ہے؟
  ٔاَيْنَ◌ َصدْرُ◌ الْخَ◌آلئِِق ُذو الْبِ◌رِّ َو التَّقْوَ◌ یٰ 

  مخلوقات کا سربراه صاحب صالح و تقوی؟کہاں ہے ساری 
ٓاِء، َو ابْنُ◌ فَاِطَمةُ ا ِ◌ الْمُ◌صْطَ◌َف ٰی، َو ابْنُ◌ َعلِيٍّ الْمُ◌رْتَ◌ض ٰی، َوابْنُ◌ َخِديَجةَ الْغَ◌رَّ   لْکُ◌بْر یٰ ٔاَيْنَ◌ ابْنُ◌ النَّبْيّ

  کہاں ہے رسول مصطفٰی (ص) کا فرزند؟ اور علی مرتضٰی کا دلبر کہاں ہے؟ اور خديجہ
  ظر اور فاطمہ کبرٰی کا لخت جگر کہاں ہے؟کا نور ن

بِينَ  اَدِة الْمُ◌قَرَّ   بِٔاَبِي ٔاَنْتَ◌ َو ٔاُمِّي َو نَفْسِ◌ي لََک الْوِ◌قَآُء َو الْحِ◌م ٰی، يَابْنَ◌ السَّ
 تجه پر ميرے ماں باپ قربان اور ميرا نفس تيرے ليے سپر اور محافظ ہے اے مقرب سرداروں کے فرزند!۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ ظہور حق ٢۵
  ۔ بِالقُرٓاِن األصلی تُْبلَی السَّرائِر ٢۵

  َوبِظُھُور الُحجةُ َصلَوات هللاّٰ َعلَيِہ تُبلَی السَّرائِر
کے پاس ہے کہ حضرت کے ظہور اور تشريف النے کے وقت وه سب  -اصلی قرٓان کے ذريعہ جو حضرت بقية هللا االعظم 
  کچه ظاہر ہوگا جو دلوں ميں مخفی و پوشيده ہے۔

  ١(  ) هللا تعالٰی نے فرمايا:
  جس دن اندرونی راز فاش ہوں گے۔

ِ (ص) َجَمَع َعلِیٌّ عليہ السالم َوفی االحتجاج : فی رواية ابی ذّر الغفاری رضو“ ۔  ۵١۴ ان ّهللاٰ تعالٰی اِنَّہُ قاَل لَّما تَُوفّی َرُسوُل ّهللاٰ
ِ (ص) فَلّما فَتَ  ِل القُرٓاَن َوجآَء بِِہ اِلَی الُمھاِجريَن َواألنصاِر َوَعَرضہُ َعلَيھم لِما قد اوصاهُ بِذلَِک َرُسوُل ّهللاٰ َحہُ ابُو بََکر َخَرَج فی اوَّ

َضروا زيد بن ثابٍِت فَتََحھا فَضائح القوم فََوثََب ُعَمُر وقاَل ياَعلِیُّ اُرْدُ◌و فاَل حاَجةَ لَنا فيِہ فَاََخَذهُ عليہ السالم وانَصَرَف ،ثُّم اح َصفَحةٍ 
  َوقد رٔاَيناَوکاَن قاِرياً لِلقُرٓاِن فَقال لَہُ ُعَمُر اِنَّ َعلِيّاً جآء نا بِالقرٓاِن فَضائح الُمھاِجريَن واألنصاِر 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩(۔ سورئہ طارق، ٓايت ١

َک ثُمَّ قاَل فَاِن اَنَا فََرغُت ِمَن اَن نٔولَّف القُرٓاَن َونُسْقِ◌طَ ِمنہُ ما کاَن اِنّہُ فَضيَحةٌ َوھَتٌک لِلُمھاِجريَن َواألَنصاِر فَاَجابَہُ زيٌَد اِل ٰی ٰلذ
؟ قاَل َزْيٌد انتُْم تُم َواَظْهَ◌َر َعِلٌی عليہ السالم القُرٓاَن الذی ٔاَلَّفَہُ اَلَيْسَ◌ قَد بَطََل ُکلَّ ما َعِملتُم؟ قاَل ُعَمُر فَما الحيلَةُ القُرٓاِن َعل ٰی ما َسٔال

يَِدخالِِد بن الوليد فَلم يقدر َعلی ذلَِک فَلَّما اَعلَُم بِالحيلة فَقاَل ُعَمُر ما حيلَتُہُ ُدوَن انا نَقْتُ◌لَہُ َو نَستَريح ِمنہُ فََدبَّر فَی قَتلِِہ َعل ٰی 
فُوهُ فيما بَيْنَ◌ھُم فَقال يا اَبَا الحَ  َسِن اِن ِجئَت بِالقُرٓاِن الَّذی ُکنَت استَخلََف ُعَمُر َسئََل َعليّاً عليہ السالم اَن يَدفََع الَيْهِ◌م القُرٓاَن َفَ◌تَُحرِّ

جتَمَع َعلَيِہ ، فَقاَل عليہ السالم ھيھاَت لَيَس اِل ٰی ذلَِک َسبيٌل، اِنَّما ِجئْتُ◌ بِِہ اِل ٰی اَبی بَکُر قَد ِجئَت بِِہ ال ٰی اَبی بَکَر َحّت ٰی ن
ة َعلَيُکم َوال تَقُولُوا يَوم الِق ٰيَمِة انَّا ُکنّا َعن ھذا غافِليَن او تَقُولُوا ما جئتَنا بِِہ انَّی ال اال المطھَروَن  قُرٓاَن الَّذی ال يمّسہلِتَقُوَم الُحجَّ

هُ َويَحْمِ◌ل ) النّاَس َواالوِصياُء من ُولدی ، قاَل ُعَمر فَھَل اِلظھاِرِه َوقٌت َمعلوٌم؟ فَقاَل عليہ السالم نعم اِذا قام القائِم ِمن ُولدی يُظْهِ◌رُ 
  ١” ( َعلَيِہ فَتُجرِی الّسنَةُ َصلوات هللاّٰ َعلَيہ 

سے ابوذر غفاری کی روايت کے مطابق نقل کيا ہے کہ ابوذر کا بيان ہے: جب عالمہ مجلسی عليہ الرحمہ نے کتاب احتجاج 
نے قرٓان جمع کيا اور مہاجرين و انصار کے پاس الئے انہيں  -حضرت رسول خدا (ص) کی رحلت ہوئی تو حضرت علی 

ں قوم کی دکھايا کيوں کہ رسول خدا (ص) نے اسی طرح وضاحت فرمائی تھی۔ جب ابوبکر نے اسے کھوال تو اس مي
رسوائياں برٓامد ہوئيں تو عمر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوکر کہا: اے علی ! اس قرٓان کو واپس لے جائيے ہميں اس کی 

 
   



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

 
 

  اسے اٹھا کر واپس لے گئے۔ -ضرورت نہيں ہے لٰہذا حضرت علی 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٢، ص  ٨٩۔ بحار االنوار، ج  ٢٢٨، ص ١(۔ احتجاج، ج ١

ہمارے پاس قرٓان لے کر ٓائے کہ  -زيد ابن ثابت جو قاری قرٓان تھے انہيں حاضر کيا عمر نے کہا: يقينا حضرت علی  پھر
جس ميں مہاجرين و انصار کی رسوائياں موجود تھيں، ہماری رائے اورتدبير يہ ہوئی کہ ہم خود قرٓان تاليف کريں اور اس 

وائياں ہوئی تھيں اسے حذف کرديں، چنانچہ زيد ابن ثابت نے مثبت جواب ميں جو مہاجرين و انصار کی ہتک حرمت اور رس
نے جمع کيا تھا  -ديتے ہوئے کہا: اب اگر ميں تمہاری رائے کے مطابق قرٓان جمع کرکے فارغ ہوجاؤں اور جو قرٓان علی 

عمر نے کہا: تو پھر چارئہ کار  اسے ظاہر کرديں تو کيا تمہاری تمام دسيسہ کارياں اور کارستانياں خراب نہيں ہوجائيں گی؟
کيا ہے ؟ کہا: تم اس کی تدبير کے بارے ميں بہتر جانتے ہو؟ پھر عمر نے کہا: اس کے عالوه کوئی چاره کار نہيں کہ انہيں 
قتل کرديں اور ان کی طرف سے سکون حاصل کريں اس تدبير کے بعد مزيد غور وفکر کرکے يہ مصمم اراده کيا کہ خالد 

بدست انہيں قتل کرايا جائے مگر کامياب نہيں ہوا کيوں کہ وه اس جرم ميں ملّوث ) ہونے سے زياده عاجز تھا  ابن وليد کے
  ١کيوں کہ اس کا واقعہ مشہور ہے۔ ( 

سے درخواست کی کہ انہيں وہی قرٓان عطا کريں تاکہ وه اپنے درميان  -جب عمر خالفت پر متمکن ہوئے تو حضرت علی 
متعلق جو مطالب مذکوره ہيں اس ميں تحريف و تبديل سے کام ليں بلکہ اسے حذف کرديں۔ لٰہذا کہا کہ:مہاجرين و انصار کے 

اے ابو الحسن! ٓاپ وه قرٓان ہمارے ليے لے کر ٓائيں جو ابوبکر کے پاس لے گئے تھے تاکہ ہم لوگ اس پر عمل کريں تو 
راستہ نہيں ہے در حقيقت ابوبکر کے سامنے اتمام حّجت  نے فرمايا: ھيھات! ايسا امر ممکن نہيں ہے اس کا کوئی - حضرت 

کے ليے اليا تھا کہ کل روز قيامت يہ نہ کہيں کہ ہم تو اس سے غافل تھے يا نہ کہيں کہ ہمارے سامنے پيش نہيں کيا تھا تاکہ 
الد ميں سے جو ہم اس پر عمل کرتے يقينا وه قرٓان جو ميرے پاس موجود ہے سوائے پاک و پاکيزه افراد اور ميری او
  اوصياء ہيں مس نہيں کرسکتے، عمر نے کہا: کيا اس کے اظہار کے ليے وقت معلوم ہے؟فرمايا: ہاں

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ بعد والے صفحات ميں ٓاپ مالحظہ کرسکتے ہيں۔ ( ١

وگوں کو اس کی طرف برانگيختہ جس وقت ميری اوالد ميں سے قائم قيام کرے گا تو وه اس (قرٓان) کو ظاہر کرے گا اور ل
َوفيہ اِنَّ ابا بَکر وُعَمَر بََعثا اِل ٰی خالِِد بن الَوليِد ”کرے گا اور پھر سنت پيغمبر (ص) کو جاری کرے گا انشاء هللا تعالی۔ 

اء بِنِت ُعَميٍس امرٔاةُ اَبَی بَکر فی ِخدِرھا ، فَواَعداهُ َوفاَرقاهُ َعل ٰی قَتِل َعلٍِی عليہ السالم َوَضِمَن ذلَِک لَھُما فََسِمَعت ذلَِک الَخبر اسم
َعلَِت الجاِريَةُ َوَسِمَعھا َعلٌِی فَاَرَسلَت خاِدَمةً لَھا َوقالَت تََردَّدی فی داِر َعلٍِی عليہ السالم وقُولی اِنَّ الَمالء ئاتَِمُروَن بَِک ليقتُلُوَک ، فَف

تِِک فََمن يقتُُل النّاِکثيَن َوالمارقيَن َوالقاِسطيَن َوَوقََعِت المواِعدةُ لَِصلوِة الفجِر اِذ کاَن اخفی عليہ السالم فَقاَل َرَجھا هللاّٰ قُولَی لَِموال
ُجِل ولَکنَّ ّهللاٰ بالغ امرِ  لوة َحتٰی ال تُعِرُف المرٔاةُ ِمَن الرَّ َل لخالِِد بن ِه ، وکاَن ابُو بَکر قاواختُيَرت لِلّسدفِة َوالّشبھَِة فَانَّھُم کانُوا بِالصَّ

صلوة يفّکِر فی الَوليِد اِذا انَصَرفَت ِمن َصلوِة الفَجر فاِضرب عنَُق َعلٍی عليہ السالم فَصلّی اِل ٰی َجنبِہ الَ جِل ٰلذَک َوابُوبَکُر فی ال
ة َوال ئاَمن َعل ٰی نَفِسِہ فَقال قَبل اَن يَُسلََّم فی الَعاقِب فَنَدَم فََجلََس فی َصلواتِِہ َحت ٰی کاَدِت الَشمُس تَطلَُع يَتعقَُب اآلراء َو يخاُف الفِتنَ 

وفی رواية اخری ال يفَعلَنَّ خالِد ما اَمرتُہُ ، فَالتفََت َعلِیٌّ عليہ السالم فَاِذاً خالُِد “ ۔  ۵١۵“ً َصلوتِِہ يا خالِد ال تفَعل ما اَمرتَُک بِِہ ثاَلثا
ِ لو ال ُمشتَِمٌل َعلَی السَّيِف اِلی جانِبہ فَقاَل ي ا خالُِد ما الَّذی اَمرَک بِِہ ؟ قاَل بِقَتلَِک يا امير المٔومنيَن قاَل اوُکنَت فاِعالً ؟ فَقال اِی َوّهللاٰ

لذی فَلََق نَک اَما َواَّ انَّہُ نَھا نی لََو َضعتہُ فی اکثِرَک َشعراً فَقاَل لَہُ َعلٌی عليہ السالم َکِذبَت الامَّ لََک َمن يَفعلُہُ اضيُق حلقة اسٍت مِ 
  ١” ( الَحبَّةَ َوبَری ء النََّسَمةَ لَو ال ) ماَسبَق بِِہ القَضاُء الََعلُِمَت ایُّ الفريقَيِن َشعٌر َمکانا واضَعُف 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣٧، ص  ٢٩۔ بحار االنوار، ج  ١١٨، ص ١(۔ احتجاج، ج ١

ں خالد ابن وليد کے پاس گئے اور اسے جھوٹے وعدوں کے ساته فريب اسی کتاب ميں مذکور ہے کہ ابوبکر اور عمر دونو
کو قتل کرديں، خالد نے ان کو ضمانت دی  -ديا اور ايک دوسرے سے اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے عليحده ہوئے کہ علی 
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لی کے گھر پھر جيسے ہی يہ خبر اسماء بنت عميس جو ابوبکر کی زوجہ تھيں کو موصول ہوئی اپنی خادمہ کو حضرت ع
بھيج کر کہا کہ: جاؤ انہيں باخبر کردو کہ لوگ ٓاپ کے قتل کی سازش کر رہے ہيں چنانچہ خادمہ نے اپنے اس وظيفے کو 

نے اس واقعہ کو سنا تو فرمايا: (خدا اس پر رحمت نازل کرے) اپنی شہزادی سے جاکر کہنا  -انجام ديا جب حضرت علی 
ناکثين و مارقين و قاسطين (اہل صفين و جمل و نہروان) کو ہالکت کے دہانے تک (اگر وه مجھے قتل کرديں) کون ہے جو 

پہنچائے۔ ان کا وعده صبح کے وقت تھا، تاکہ مرد و زن ميں تميز نہ ہو سکے ليکن خداوند متعال تو اپنا کام بر وقت کر کے 
  رہتا ہے۔

کے پاس اپنی نماز  -دن اڑا دو، لٰہذا خالد نے علی کی گر -ابوبکر نے خالد سے کہا: جب تم نماز صبح سے فارغ ہو تو علی 
پڑھی تاکہ اپنا وعده پورا کر سکے ابوبکر نماز ميں اپنے انجام کار کی فکر ميں پڑ گئے اور شرمنده ہو کر نماز کی حالت 

ں اور ميں ٓافتاب طلوع ہونے کے نزديک بيٹھے رہے،لوگوں کے نظريات کی تالش ميں حيران و سرگردان فتنے سے ہراسا
اپنے خيال اور ہواس کھو بيٹھے تھے لٰہذا سالم نماز ختم کرنے سے پہلے کہا: اے خالد! جس کام کے ليے تمہيں مامور کيا 
گيا تھا اسے انجام نہ دو اپنے اس جملہ کی تين مرتبہ تکرار کی۔ دوسری روايت ميں ذکر ہوا ہے: خالد کو اس چيز کا اقدام 

متوجہ ہوئے ديکھا کہ خالد شمشير کھينچ کر  -ے اسے مامور کيا گيا ہے۔ لٰہذا حضرت علی نہيں کرنا چاہيے جس کام کے لي
  ان کے پاس کھڑا ہے، فرمايا: اے خالد! تمہيں اس کام کا کس نے حکم ديا ہے؟ کہا: آپ کے قتل کا اے امير المومنين !

! اگر مجھے منع نہ کيا ہوتا تو يقينا اس شمشير حضرت نے فرمايا: کيا واقعاً مجھے قتل کرنا چاہتے تھے؟ کہا: خدا کی قسم
) يہ کام تمہارے بس کا نہيں ہے۔ ( ١نے فرمايا: تم ) جھوٹ بولتے ہو ال ام لک(  - کو ٓاپ کے فرق مبارک پر چالتا۔ حضرت 

ھتے ہوتے جان لو کہ اس خدا کی قسم کہ جس نے دانے کو شگافتہ کيا مخلوقات کو پيدا کيا! اگر تم قضائے اٰلہی کو سمج ٢
  کہ ان دونوں فرقوں ميں سے کس کی حيثيت زياده ضعيف اور کمتر ہے۔

بابِة َوالُوسطی “۔  ۵١۶ فی ذلَِک الَوقَت وفی روايہ اخرَی ألبی َذرٍّ َرِحَمة ٰهللاّ اِنَّ اميرالُمٔومنيَن عليہ السالم اََخَذ خالِداً بِاَصبَعيِہ السَّ
ُمنکَرةً فَفَِزَع النّاُس َوھمتھُم انفُسھُم َواحدَث خالِد بی ثِيابِہ َوَجَعَل يَضْرِ◌ُب برَجليہ َواليَتََکلَّم  فََعَصُره َعصراً فصاَح خالٌِد َصيْحَ◌ةً 

َ◌ّ◌ َعل ٰی َسالَمتِنَا ُکلَّما َصہُ ِمن َدنی اََحٌد لِيَخْل◌ُ  فَقاَل ابُو بَکر لُِعَمَر ھِذِه َمشَوَرتُک المنُکوَسِة کانی ُکنُت انظُُراِل ٰی ھذا واِحمد هللاَٰ
) ھذا القبُر من فيِہ َوبِحِق َولََديِہ يِدِه الحظَةً تَنَخی عنَہُ ُرعباً، فَبََعَث ابُوبَکر اِلَی العبَّاِس فجآَء َو تََشفَع اليہ َواَقَسَم َعلَيِہ فَقاَل بَِحقِّ 

  ٣”( واُمھما ااِلَّ تََرکتَہُ فَفََعَل ذلَِک َوقَبَّل العباس بَيَن عينيہِ 
نے اس خالد کو اپنی درميانی دو  -اری عليہ الرحمہ کی دوسری روايت ميں ذکر ہوا ہے کہ حضرت امير المومنين ابوذر غف

انگليوں کے درميان پکڑ کر ايسا فشار ديا کہ خالد نے چيخ کر انکار کا نعره بلند کيا، لوگ ڈر کر اپنی اپنی فکر ميں پڑ گئے 
کو کثيف کيا اور اپنے پاؤں کو زمين مينمارنا شروع کيا اور اس ميں بات اور خالد نے بھی خوف کی شدت سے اپنے لباس 

  کرنے کی طاقت باقی نہيں تھی۔
پھر ابوبکر نے عمر سے کہا: تم نے اپنے منحوس مشورے کا نتيجہ مالحظہ کيا، گويا ميں يہ منظر ديکه رہا تھا اور خود 

  ہاتھوں سے نجات پاگيا کيوں کہ جو شخص بھیکے  -سے کہہ رہا تھا الحمد  ميں سالمتی کے ساته علی 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ يہ فقره مالمت کے وقت استعمال ہوتا ہے۔ (١
  (۔ خالد کی ناتوانی کی طرف اشاره ہے يعنی يہ کام وہی انجام دے سکتا ہے کہ جس کی ( طاقت تم سے کہيں زياده ہو۔٢
  ۔ (  ١١٨، ص ١(۔ احتجاج، ج ٣

کے ہاتھوں سے نجات بخشے وه اپنی ہی جان کے خوف سے مزيد دور ہو جاتا  -جاتا تھا تاکہ خالد کو علی  ان کے نزديک
تھا، پھر ابوبکر نے کسی شخص کو عباس کے پاس بھيجا چنانچہ وه ٓائے ، سفارش کی اور حضرت کو قسم دال کر کہا: اس 

زندوں اور ماؤں کے حق کا واسطہ اسے رہا کريں قبر کے حق کا واسطہ اور جو اس ميں محو خواب ہے اور اس کے فر
  کی پيشانی کا بوسہ ديا۔ -حضرت نے قبول کيا اور عباس نے حضرت علی 

جيسا کی اصلی قرٓان کے ساته بہت سی “ حضرت بقية هللا االعظم کے ظہور کے ساته مخفی چيزيں ٓاشکار ہوجائيں گی”
گی اسی طرح حضرت بقية هللا االعظم امام عصر عجل هللا فرجہ اشياء حجاب ميں مخفی ره گئی ہيں وه بھی ظاہر ہوں 

الشريف کے تشريف النے پر جو کچه انسانوں کے ضميروں ميں موجود ہے وه بھی منصٔہ شہود و ظہور پر ٓائے گا۔ اور 
کھتے ہوں بہت سے وه امور جو جہل و نادانی کی بنا پر انجام پذير ہوئے ہيں اگرچہ ظاہری صورت ميں حّجت شرعی بھی ر

کی حکومت بعض انبيائے کرام کی حکومت کی طرح جيسے حضرت داؤد اور  -وه بھی ظاہر ہوں گے، کيوں کہ حضرت 
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حضرت سليمان واقِع امر کا حکم کرتے تھے وه بھی ويسا ہی حکم کريں گے اور انہيں گواه اور حّجت و دليل طلب کرنے 
  کی بھی ضرورت نہينہوگی۔

اده َعْن اَبی ُعبيدِه الحّذاء قاَل: ُکنّا َزماَن اَبی َجعفٍر عليہ السالم حيَن قُبَِض نَتَرَدُد کالَغنِم ال راَعی لَھا وفی الکافی باسن“ ۔  ۵١٧
ٔانَا َواَنَت اَبا   اَما َسِمعتُ فَلَقينا سالَِم بَن اَبی َحفَصةَ فَقاَل لی : يا اَبا ُعبَيدةَ َمن اِماُمَک ؟ فَقُلُت ائِمتَّی ٓال محّمٍد فَقال ھَلکَت واھلَکتَ 
ذلَِک بِثاَلٍث او نَحِوھا َدَخلُت َجعفٍَر عليہ السالم يَقُوُل : َمن ماَت َولَيَس َعلَيہ اِماٌم ماَت ميتَةً جاِھلِيَّةً ؟فَقُلُت بَلی لََعمری ولَقَد کاَن قَبَل 

ِ عليہ السالم اِنَّی سالِماً قاَل لی کذا َوَکذا ، قاَل فَقاَل يا اَبا ُعبَيْدَ◌ةَ َعلٰی ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فََرَزَق ّهللاٰ المعِرفَةَ فَقُلت ألبی َعب ِد ّهللاٰ
يَمنُع  عا اِلَيِہ يا اَبا ُعبَيْدَ◌ةَ اِنَّہُ لَماِنَّہُ ال يُموت ِمنَّا َميٌّت َحّت ٰی يُخلَِّف ِمن بعِدِه َمن يعمِل بِِمثِل َعَملِِہ يَسيُر بِسيَرتِِہ َويدُعوا اِل ٰی ما دَ 
ٍد عليہ السالم َحَکم بُِحکْ  ِم داُوَد َو ) ُسلَيماَن َوال يَسٔاَل بَيَّنةً ما اُعْطِ◌َی داُوَد اَن اعطَی ُسلَيماَن ، ثُمَّ قاَل يا اَبا ُعبَْيَدةَ اِذا قاَم قائُِم آِل محمَّ

 ) ”١  
کا انتقال ہوا تو ميں موجود تھا  -محمد باقر  کافی ميں بطور مسند ابو عبيده خداء سے مروی ہے کہ اس کا بيان ہے :جب امام

(ان کے جانشين کے معين ہونے کے ليے) ہم لوگ اس طرح متردد تھے جيسے وه بکری جس کا چرواہا نہ ہو اور ہم سے 
پر لعنت اور ان کی تکفير کی)  -سالم ابن ابی حفصہ نے مالقات کی (جس نے بعد ميں زيدی مذہب اختيار کيا اور امام صادق 

وه مجه سے کہنے لگا: اب تمہارا امام کون ہے؟ ميں نے کہا: ٓال محمد کے ائمہ ہيں۔ اس نے کہا: تم خود بھی ہالک ہوئے اور
دوسروں کو بھی ہالک کيا۔ کيا تم نے نہيں سنا کہ امام محمد باقر فرمايا کرتے تھے کہ : جو شخص ايسی حالت ميں مر گيا ہو

کفر کی موت مرا۔ ميں نے کہا: اپنی جان کی قسم! ضرور ايسا ہی ہے اور اس سے پہلے  کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وه
کی خدمت ميں ٓايا اور عرض کيا: سالم ايسا ايسا کہتا ہے  -بھی۔ وه دو تين مرتبہ ايسا کہہ چکا تھا ميں امام جعفر صادق 

ے شخص کو چھوڑتا ہے جو اس کی طرح فرمايا: اے ابو عبيده! ہم ميں سے جو شخص مرتا ہے تو ضرور اپنے بعد ايس
عمل کرنے واال ہو اور اسی جيسی سيرت کا حامل ہو اسی کی طرح خدا کی طرف بالنے واال ہو۔ اے ابو عبيده! جو داؤد کو 
خدا نے عطا کيا تھا اس کے پانے ميں سليمان کے ليے کوئی چيز مانع نہيں ہوئی (لٰہذا خدا نے جو فضيلت ميرے والِد گرامی 

  طا کی مجھے بھی عطا فرمائے گا) پھر فرمايا: اے ابو عبيده! جب قائم ٓال محمد کا ظہور ہوگا تو وه داؤد وکو ع
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔باب ان االئمہ اذا ظھر امرھم حکموا بحکم داؤد۔ (  ٣٩٧، ص ١(۔ کافی، ج ١

  ں گے۔سليمان عليہما السالم کی طرح بغير گواه کے مقدمات کا فيصلہ کري
مولف کہتے ہيں: حکم داؤد سے مراد پيغمبر و امام کا حکم دينا ہے اس علم و يقين کے مطابق جو انہيں حاصل ہے اور 

طرفين کے حاالت و قرائن اور ادلہ و شواہد کی طرف توجہ نہيں فرمائيں گے کيوں کہ حضرت داؤد کی قضاوت اسی طرح 
  ہوا کرتی تھی۔

  يقی واقعے کے حامل ہوتے تھے حکم کرتے تھے۔يعنی اپنے علم کے مطابق جو حق
) ميں رقم طراز ہيں کہ: شيخ مفيد عليہ الرحمہ نے کتاب المسائل ميں تحرير ١عالمہ مجلسی عليہ الرحمہ کتاب مرٓاة العقول ( 

بھی  کيا ہے: امام اپنے علم و يقين کے مطابق حکم کرسکتا ہے جيسا کہ ظاہری گواہوں کے مطابق حکم کرتا ہے اور جب
اسے معلوم ہوجائے کہ گواہوں کی گواہی خالِف واقع و حقيقت تھی تو ان کی گواہی کو رد کر ديتا ہے اور جو کچه خدا نے 

اسے سمجھايا ہے اس کے مطابق حکم کرتا ہے اور ميرے عقيدے کے مطابق ممکن ہے کبھی باطن اور حقيقت امر امام 
رچہ ايک واقع و حقيقت کے برخالف ہو کہ جسے خدا جانتا ہے اور سے مخفی ہوجائے اور ظاہر کے مطابق حکم کر اگ

ممکن ہے خدا امام کو ٓاگاه کرے اور سچے گواه کو جھوٹے گواه سے اس کے ليے مشخص کرے اور اس طرح حقيقت حال 
وه امام سے پوشيده نہ رہے يہ امور ان مصالح و الطاف اٰلہی سے وابستہ ہيں کہ جس سے کوئی خدائے عزوجل کے عال

  واقف نہيں ہے۔ اور اماميہ گروه کا يہاں تين قول پايا جاتا ہے۔
  ۔ بعض قائل ہيں: ان کے فيصلے ہميشہ ظواہر کے مطابق ہيں اور کبھی بھی اپنے علم کے مطابق حکم نہيں کرتے۔١
کا امکان پايا  ۔ بعض قائل ہيں: ان کے فيصلے باطن و حقيقت کے مطابق ہيں نہ ظاہری امور کے مطابق کہ جہاں اس بات٢

  جاتا ہے کہ مسئلہ اس کے برخالف ٓاشکار ہو۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ ( ٢٩٧، ص ١(۔ مرٓاة العقول، ج ١

۔ بعض افراد جيسے جو قول ميں نے اختيار کيا ہے قائل ہيں کہ امام کبھی ظاہر کے مطابق اور کبھی باطن کے مطابق حکم٣
  کرتا ہے۔

اور وه عنوان جو کلينی عليہ الرحمہ نے اخذ کيا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ جب بھی  ليکن اس بات کی روايات
  ١مبسوط اليد ہوتے تقيہ کی حالت ميں نہيں ہوتے تھے تو باطن ) اور واقع کے مطابق قضاوت کرتے تھے۔ ( 

نيا َحتّٰی يَخرَج َرُجٌل ِمنّی يَحُکُم بِحُکُوَمِة ٓاِل  وفيہ باسناده عن ابان قاَل َسِمعُت اَبا َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم يَقُولُ “۔  ۵١٨ ال تَذھُب الدُّ
  ٢” ( داُوَد َوال يسٔاَل بَينَّةً يُعطی ُکلَّ نَفٍس َحقھا ، وفی نسخة ) حکمھا 

صادق  اسی کتاب ميں کلينی عليہ الرحمہ اپنے اسناد کے ساته ابان سے نقل کرتے ہيں کہ ان کا بيان ہے : ميں نے امام جعفر
سے سنا کہ جب تک دنيا چلتی رہے گی ايک شخص مجه سے اس کے خاتمہ سے پہلے ظاہر ہوگا جو ٓال داؤد کی طرف  -

حکومت کرے گا اسے مقدمات کے فيصلہ ميں گواه کی ضرورت نہ ہوگی وه ہر شخص کو اس کا حق عطا کرے گا۔ (ايک 
  (نسخہ ميں ہے کہ ہر شخص کو اس کے حکم کے مطابق حکم دے گا

ِ عليہ السالم ، بِما تحُکُموَن اِذا َحَکمْتُ◌م قاَل بُِحکِم هللاِّٰ “۔  ۵١٩  َوُحکْمِ◌ وفيہ باسناده عن عمار الساباطی قاَل قُلُت اِلَ بی َعبِد ّهللاٰ
ن بِِہ روُح ) القُدُس    ٣” ( داُوَد فَاِذا َوَرَد َعلَينا الَّشیِء الَّذی لَيَس ِعنَدنا تَلَقٰا اّٰ

  کلينی عليہ الرحمہ اپنے اسناد کے ساته عمار ساباطی سے نقل کرتے ہيں کہ ان کا بيان اسی کتاب ميں
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۴٨، ص ٢(۔ الحاج سيد جواد مصطفوی صاحب کی مترجم کتاب کافی سے منقول ، ج ١
  ۔ ( ٣٩٨، ص ١(۔ کافی، ج ٢
  (۔ گزشتہ حوالہ۔ ( ٣

سے عرض کيا کہ: جب ٓاپ کسی قضيہ کا فيصلہ کرتے ہيں تو کيسے کرتے ہيں؟ فرمايا:  -ہے : ميں نے امام جعفر صادق 
حکم خدا کے مطابق اسی طرح جيسے داؤد فيصلے کرتے تھے جب کوئی ايسا معاملہ درپيش ہوتا ہے کہ جس کا ہميں علم نہ

  ہو تو روح القدس ہميں بتا ديتے ہيں۔
ِ عليہ السالم ما َمنِزلُة األَئِمةُ ؟ قاَل َکمنِزلِة ذی القرنَيِن َوکمنِزلِة وفيہ باسناده عن عمار الساباطّی قا“۔  ۵٢٠ َل : قلُُت ألبی َعبِد ّهللاٰ

ِ َوحُکِم آِل داُوَد َوُحکم محّمٍد (ص) وَ  يَتَلَقّانا بِِہ روُح يوَشع َوکمنِزلِة ٓاصَف صاِحِب ُسليماَن ، قاَل فبما تحُکُموَن ) ؟ قاَل بِحکِم ّهللاٰ
  ١” ( قُدِس ال

اسی کتاب ميں کلينی عليہ الرحمہ اپنے اسناد کے ساته عمار ساباطی سے نقل کرتے ہيں کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام 
سے دريافت کيا کہ ائمہ کی منزلت کيا ہے؟ فرمايا: وہی جو ذو القرنين کی ہے يا يوشع کی يا ٓاصف وزير  - جعفر صادق 

ضا کا فيصلہ کيسے کرتے ہيں؟ فرمايا: جو حکم خدا ہوتا ہے اس کے مطابق اور ٓال داؤد کےسليمان کی۔ راوی نے کہا: ٓاپ ق
وفی البصائر : با “۔  ۵٢١مطابق اور محمد مصطفی (ص) کے فيصلے کے مطابق اور اسے ہميں رو ح القدس بتاتے ہيں۔ 

ٍد (ص) َحَکَم بُِحکِم داُود َوُسليماَن ال يسئَُل الناَس بيّنَةً سناده عن ابی عبيده عنہ ( الصادق ) عليہ السالم قاَل اِذا قاَم ) قائُِم آ  ”( ِل محمَّ
٢  

نے فرمايا: جب قائم ٓال محمد کا ظہور  -صاحب بصائر نے اپنے اسناد کے ساته ابو عبيده سے روايت کی ہے کہ امام صادق 
  صلہ کريں گے۔ہوگا تو وه داؤد و سليمان عليہما السالم کی طرح بغير گواه کے مقدمات کا في

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (۵(۔ گزشتہ حوالہ، حديث ١
  ۔ (  ٢٧٩(۔ بصائر الدرجات، ص ٢

نيا َحتّیٰ “۔  ۵٢٢   وفيہ عن جريز قال َسِمَعُت اَبا َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم يَقُوُل لَن تَذھََب الدُّ
  ١” ( يسئَل النَّاَس بَيّنَةً  ) يخرُج َرُجٌل ِمنا اھِل البَيِت يَحُکُم بُِحْکم داُوَد َوال

کو يہ فرماتے ہوئے سنا: دنيا کا اس  -کتاب بصائر ميں جريز سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام جعفر صادق 
وقت تک خاتمہ نہينہوگا جب تک ايک شخص ہم اہل بيت سے ظاہر ہوگا جو حضرت داؤد کی طرح فيصلہ کرے گا اور 
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َد بَن “۔  ۵٢٣لب کرے گا۔ لوگوں سے گواه نہيں ط وفی غيبة النعمانی بِاِسناِدِه َعن اَبی َحمَزةً الثمالِی قاَل َسِمعُت اَبا َجعفٍر محمَّ
ميَن والمرِدفينَ  ٍد عليہ السالم لَنََصرهُ ّهللاٰ بالمالئِکِة المسوَّ بيَن  َوالمنزليَن والکروَعلٍی عليھما السالم يقُوُل لَو قَد َخَرَج قائُِم ٓاِل محمَّ

عُب َمسيُرهُ اَماَمہُ َوَخلفَہُ َوَعن يمينِہ َوعَ  ن ِشمالِِہ َوالمالئَِکة يَُکوُن َجبَرئيل اماَمہُ َوميکائِيُل َعن يَمينہ َواِسرافيل َعن يساِرِه والرُّ
ٌد (ص) َوَعلٌی عليہ السالم والثانی َوَمَعہُ َسيٌف مختِرطٌ نَفتح ل َمن تبعہ محمَّ ٰهللاّ لَہُ الّروم َوالقيَن َوالترَک َوالدَّيلَمة  المقَربوَن ِحذاهُ اوَّ

فتنٍَة َوبالٍء يُصيُب النّاس والّسند اوالھنَد َوکابُل شاهَ والَخَزَر يا اَبا َحمَزةَ اليَقُوُم القائِم عليہ السالم ااِلَّ َعل ٰی َخوٍف َشديٍد َوَزالِزَل وَ 
واختِالٍف َشديٍد بَيَن النّاِس َوتَشيٍّت َو تََشتٍّت فی دينِھم َوتَغيٍّر ِمن حالِِھم َحت ٰی يتمنَّی َوطاُعوَن قَبَل ذلَِک َوَسيٌف قاطٌع بَيَن الَعرِب 

القُنُوِط المنتھی الموَت َصباحاً َومساًء من عِظم ما ير ٰی ِمن َکلَِب النّاِس َواَکِل بعضھم بَعضاً َوخُروُج اِذا َخَرَج ِعند األَياِس و
  ہُ َوکاَن ِمن انصاِرِه، َوالَويُل ُکلُّ الَويُل لَِمن خالَفَہَ َوخالََف امَرهُ َوکاَن ِمن اعالِمہ ثُمَ فَياطوبی لَِمن ادَرکَ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴(۔ بصائر الدرجات، حديث ١

” الَّ القَتل َوال ) يستَتُيب احٌد َوال تٔاخذهُ فی ّهللاٰ لومة الئٍم قاَل يَقوم بٔاِمٍر َجديٍد َوُسنٍة َجديَدٍة َوقضاٍء َجديد َعلَی الَعَرِب َشديٌد ليََس َشٔانُہُ اِ 
 )١  

کو يہ  -نعمانی نے الغيبة ميں اپنے اسناد کے ساته ابو حمزٔه ثمالی سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام محمد باقر 
نيوں والے فرشتے) مردفين (يعنی وه فرشتے جو کہتے سنا: اگر قائم ٓال محمد ظہور کريں تو يقينا مالئکہ مسومين (نشا

مومنين کی مشايعت کرتے ہيں اور ان کی حفاظت کرتے ہيں) منزلين (يعنی بھيجے ہوئے)، کروبين (بڑے فرشتوں کو کہتے 
) ان کی نصرت کريں گے، جبرئيل ان کے سامنے اور ميکائيل داہنی طرف اسرافيل ٢ہيں)(  -ہيں کہ جن کے سردار جبرئيل 

يں طرف ہوں گے اور رعب (خوف) چاروں طرف سے ہوگا اور مالئکہ مقربين مقابل ميں ہوں گے اور سب سے پہلے بائ
دوسرے فرد ہوں گے ان کے ہمراه شمشير برہنہ ہے هللا  -جو اِن کی مشايعت کريں گے حضرت محمد (ص) ہيں اور علی 

اس وقت ظہور  -کو فتح عنايت کرے گا اے ابو حمزه! امام قائم تعالٰی ان کے ليے روم و ديلم سنده و ہند اور کابل شاه و خزر 
کريں گے جب لوگ شديد خوف زلزلوں ، فتنوں اور بالؤں ميں مبتال ہوں گے اور ٓاپ کے ظہور سے پہلے طاعون کی وبا 

انتشار پيدا ہوگا  پھيلے گی، اہل عرب کے درميان باہم شديد اختالف اور کشيدگی پيدا ہوگی برہنہ تلواريں چليں گی، دين ميں
اور ان کا ايسا برا حال ہوگا کہ لوگ صبح و شام موت کی تمنا کريں گے اس ليے کہ ديکه رہے ہوں گے کہ ايک دوسرے کو
جانوروں کی طرح کھايا جا رہا ہے، ظلم ڈھايا جارہا ہے۔ ٓاپ اس وقت خروج کريں گے جب لوگوں پر مايوسی اور نا اُميدی 

  چھائی ہوئی ہوگی۔
کا زمانہ مل جائے اور ان کے انصار ميں شامل ہوجائے اور ويل و افسوس  -صيب ہے وه شخص جس کو امام قائم خوش ن

  ہے اس شخص پر جو اِن کی مخالفت کرے ان کا حکم نہ مانے، ان کے دشمنوں ميں شامل
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٣۵(۔ غيبت نعمانی، ص ١
  (۔ پرانٹز کے درميان کی عبارت مجمع البحرين سے ماخوذ ہے۔ ( ٢

ہوجائے۔ پھر فرمايا: ٓاپ ظہور کريں گے تو امر جديد و سنت جديده، جديد فيصلہ کے ساته، جو اہل عرب کے ليے گراں 
  ے۔ہوگا، کيونکہ ان کا کام صرف قتل ہوگا، وه کسی بھی مالمت کرنے والے کی مالمت کی پروا نہيں کريں گ

  نبی اکرم (ص) اور ائمہ کے سامنے اعمال کا پيش کرنا
ِ (ص)اعماُل الِعباد “۔  ۵٢۴ وفی الکافی باسناده عن ابی بصير عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل تُعَرُض األَعمال علی َرُسوِل ّهللاٰ

ِ ) تعالیٰ    ١” ( < اِعَملُوا فََسيری ّهللاٰ َعملُکم ورسولُہُ > وَسَکتَ  ُکلَّ َصباٍح ابراُرھا َو فّجاُر ھا فاحَذُروھا َوھَُو قوُل ّهللاٰ
نے فرمايا: رسول خدا  -کلينی عليہ الرحمہ نے کافی ميں اپنے اسناد کے ساته ابو بصير سے نقل کيا ہے کہ امام جعفر صادق 

م اس سے ڈرتے رہو برے (ص) پر تمام لوگوں کے اعمال خواه وه نيک ہوں يا بد ہر صبح کو پيش کيے جاتے ہيں لٰہذا ت
اس کا معنی يہی ” هللا تمہارے عمل کو ديکھتا ہے اور اس کا رسول “اعمال نہ کرو، هللا تعالٰی کے اس قول پر عمل کرو کہ 

  ہے يہ فرما کر خاموش ہو گئے۔
وا ہے کہ جس سے اس بات کو مّد نظر رکھتے ہوئے کہ ٓائہ کريمہ ميں کلمٔہ (و رسولہ) کے بعد کلمٔہ (و المومنون) ذکر ہ
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نے اس کلمہ کو يا تقيةً يا مطلب واضح ہونے کی بنا پر بيان نہيں کيا اور ساکت رہے۔  -مراد تفسير ميں ائمہ ہيں امام صادق 
َن َرُسوَل هللاِّٰ (ص) فَقاَل “۔  ۵٢۵ َرُجٌل َکيَف وفيہ باسناده عن سماعة عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل َسِمعتُہُ يَقُوُل مالُکم تَسؤوُ

  نَسٔوُوهُ فَقاَل : اَما تَعلَُموَن انَّ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١، حديث  ٢١٩، ص ١(۔ کافی، ج ١

ُوه  افی نيز کلينی عليہ الرحمہ نے ک ١” ( ) اعمالُکم تُعْرَ◌ُض َعلَيِہ فَاِذا َرای فيھا َمعَصيةً سآَء هُ ذلَِک فاَل تَسُوُوا َرُسوَل هللاِّٰ َوَسرُّ
کو يہ کہتے ہوئے سنا ہے  -ميں اپنے اسناد کے ساته سماعہ سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے : ميں نے امام جعفر صادق 

کہ: تم کو کيا ہوگيا ہے کہ رسول خدا (ص) کو ناخوش اور ٓارزده کرتے ہو؟ ايک شخص نے کہا کہ: ہم کيسے ناخوش کرتے
حضور اکرم (ص) کے سامنے تمہارے اعمال پيش ہوتے ہيں جب برے اعمال ديکھتے ہيں؟ فرمايا: کيا تمہيں نہيں معلوم کہ 

  ہيں تو حضرت رنجيده ہوتے ہيں لٰہذا رسول خدا (ص) کو ناخوش نہ کرو بلکہ انہيں خوش رکھو۔
ل ٰی نبيُکم ُکّل عشيٍَّة وفی البصائر : باسناده عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر عليہ السالم قاَل اَعماَل ) الِعباِد تُعَرُض عَ “۔  ۵٢۶

سے روايت کی ہے  - بصائر ميں محمد ابن مسلم نے امام محمد باقر  ٢” ( الخميس اَحدُکم اَن تُعرَض َعل ٰی نَبيِّہ الَعَمَل القَبيِح 
نے فرمايا: بندوں کے اعمال تمہارے پيغمبر کے سامنے ہر شب جمعہ پيش کيے جاتے ہيں لٰہذا تم ميں سے ہر  -کہ حضرت 

  يک کو شرم و حيا کرنی چاہيے کہ کہيں تمہارے برے اعمال پيغمبر (ص) کے سامنے پيش کيے جائيں۔ا
قاَل ھُُم األئمَّةُ تُعَرض َعلَيھم اعماُل الِعباِد ُکلَّ )  وفيہ : باسناده عن عبد الرحمن بن کثير عن ابی عبدهللا عليہ السالم قولہ تعالیٰ ’ ’

  ٣(  ”يوٍم اِل ٰی يوِم الِق ٰيَمِة 
  نے خدائے -اسی کتاب ميں عبد الرحمن ابن کثير ناقل ہيں کہ: امام جعفر صادق 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٣، حديث  ٢١٩، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ١۴، حديث  ۴٢۶، ص ٩(۔ بصائر الدرجات، جزء ٢
  ۔ (۴، حديث  ۴٢٧، ص ٩(۔ بصائر الدرجات، جزء ٣

ا و رسول اور مومنين ٓاپ کے عمل کو ديکه رہے ہيں ) کے متعلق فرمايا: مومنين ائمہ عزوجل کے قول )عمل کريں کہ خد
  ہيں کہ جن کے سامنے بندوں کے اعمال روزانہ صبح قيامت تک پيش کيے جائيں گے۔

کافٍِر فَتُوَضع فی قَبِرِه قاَل ما ِمن ُمٔوِمٍن يَُموُت َوال وفيہ ايضاً باسناده عن بريد العجلی قال قلت ال بی جعفر عليہ السال م“۔  ۵٢٧
  ١” ( ہُ ) َعلَی الِعباِد َحّت ٰی تَعُرُض َعَملُہُ َعل ٰی َرُسوِل هللاِّٰ (ص) َوَعلٌِیٍ◌ عليہ السالم فَھَلُم جّراً اِل ٰی ٓاخِر َمن فََرَض هللاُّٰ طاَعتَ 

(کام کرتے رہو کہ خدا و رسول اور  سے ٓايت کے متعلق : -اسی کتاب ميں بريد عجلی کا بيان ہے: ميں نے امام محمد باقر 
مومنين تمہارے عمل و کردار کو ديکه رہے ہيں) عرض کيا تو فرمايا: کوئی بھی مومن ، کافر انتقال نہيں کرتا پھر قبر ميں 

کے سامنے پيش کيا جاتا ہے يہاں تک کہ ان ميں يکے بعد  -رکھا جاتا ہے مگر يہ کہ اس کا عمل رسول خدا (ص) اور علی 
  ے ٓاخری امام کے سامنے پيش کيا جاتا ہے کہ هللا نے ان کی اطاعت تمام بندوں پر واجب قرار دی ہے۔ديگر
ضا عليہ السال“۔  ۵٢٨ ضا عليہ السالم قاَل قُلُت لِلرِّ َ وفی الکافی باسناده َعن َعبِد ّهللاٰ بن اَباَن الَزيّات َوکاَن َمکيناً ِعنَد الرِّ م ادُع ّهللاٰ

ِ انَّ اعمالَُکم لَتُعرُض َعلی فی ُکلِّ يوٍم َولَيلٍَة قاَل فَاستعظمُت ذلَِک فَقاَل لی اما تَ  لی وال ھِل بَيتی قَرء ِکتاَب هللاِّٰ فَقاَل اََولَسُت افَعُل َوّهللاٰ
َوَجلَّ  ِ َعلّی بن ابی طالٍِب عليہ السالم  َعزَّ ناد کے ساته عبدهللا ابن کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنے اس ٢” ( ؟ قاَل ھَُو َوّهللاٰ

کے نزديک ان کا ايک مقام تھا) ميں نے امام  -ابان زيات سے روايت نقل کی ہے کہ ان کا بيان ہے: (حضرت امام رضا 
  سے -رضا 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٨، حديث  ۴٢٩، ص ٩(۔ بصائر الدرجات، جزء ١
  ۔ (۴، حديث  ٢١٩، ص ١(۔ کافی، ج ٢

اور ميرے گھر والوں کے ليے دعا فرمائيں؟ فرمايا: کيا ميں دعا نہيں کرتا؟ خدا کی قسم! تمہارے اعمال  عرض کيا: ميرے
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نے  -ہر شب و روز ميرے سامنے پيش کيے جاتے ہيں۔ عبد هللا کا بيان ہے: ميں نے اس کو امر عظيم سمجھا تو حضرت 
عمل کرو پس تمہارے عمل و کردار کو هللا ديکھتا ہے اس کا “مجه سے فرمايا: کيا تم نے کتاب خدا ميں يہ ٓايت نہيں پڑھی 

  پھر فرمايا: خدا کی قسم! اس مومن سے مراد علی ابن ابی طالب ہيں۔” رسول اور مومنين
قی قاَل َدَخلُت َعلی ابی عبِد ّهللاٰ عليہ السالم فَقاَل لی يا داُوُد اعما“ ۔  ۵٢٩ لُُکم عرَضت َعلَّی يَوم وفی البَصائِِر بِاسناِدِه َعن داُوِد الرَّ

َحنی َوذلَِک ِصلتَک البِن عمََّک اَما اِنَّہ َسيمَحُق اَجلُہُ َوال ينقُُص ِرزقَُک قالَ  داُود کاَن لی اِبُن َعمٍّ  الَخميس فََرايُت لََک فيھا َشيئاً فَرَّ
بصائر ميں  ١” ( فَلَّما َدَخلَت َعل ٰی ابی َعبِد هللاّٰ اخبََرنی بھذا  ناِصٍب کثيِر الَعياِل ) محتاٌج فَلّما َخَرجُت اِل ٰی َمکَّة اُِمرُت لَہُ بِصلَةٍ 

کی خدمت ميں شرف ياب ہوا تو انہوں نے  - بطور مسند داؤد رقّی سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے کہ ميں امام جعفر صادق 
ميں نے ديکھا کہ تمہارے نفع کی مجه سے فرمايا: اے داؤد! تمہارے اعمال بروز پنجشنبہ ميرے سامنے پيش کيے گئے تو 

چيز اس ميں موجود ہے (يا تحرير کی ہوئی ہے) وه ميرے ليے مائہ خوش حالی ثابت ہوا اوروه تمہيں اپنے چچا کے بيٹے 
سے صلٔہ رحم کرنا تھا۔ جان لو عنقريب اس کی عمر ختم ہوجائے گی اور تمہاری روزی ميں سے کوئی شے کم نہيں ہوگی۔ 

ے: ميرے ايک چچا کا فرزند ناصبی تھا جو کثير العيال اور ضرورت مند تھا، جب ميں مکہ مکرمہ جانے کے داؤد کا بيان ہ
ليے مامور ہوا تو ميں نے اس کی مدد کی (يا حکم ديا کہ اس کی مدد کی جائے) جس وقت ميں امام جعفر صادق کی خدمت 

  ميں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے اس واقعہ سے باخبر کيا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٣، حديث  ۴٢٩، ص ٩(۔ بصائر الدرجات، جزء ١

  

  ائمہ ، خدا کی مخلوق پر اس کے گواه ہيں

 لی َرُسوِل ّهللاٰ وفی البصائر : بِاسناِدِه َعن محّمد بِن مسلٍم َوُزراَرةَ قاَل َسٔالنا ٔابا َعبِد هللاِّٰ عليہ السالم َعِن األَعمال تُْعَرُض عَ “ ۔  ۵٣٠
َ ُشھدٓاء فی ارِضِہ  (ص) قاَل مافيِہ َشٌک ثُمَّ تاَلھِذِه اآليةَ    ١” ( قاَل اِنَّ ّهللاٰ

بصائر ميں بطور مسند محمد ابن مسلم اور زراره سے روايت نقل ہوئی ہے کہ ان کا بيان ہے: ہم لوگوں نے امام جعفر صادق 
منے پيش کيے جاتے ہيں؟ فرمايا: اس کام ميں کوئی شک وسے سوال کيا کہ کيا لوگوں کے اعمال رسول خدا (ص) کے سا -

شبہ نہيں پايا جاتا پھر اس ٓايت کی تالوت فرمائی: (اے محمد (ص)! کہہ ديجيے تمام کام انجام دو عنقريب خداوند متعال اور 
الٰی کے ليے روئے اس کا رسول تمہارے اعمال کو ديکھے گا اسی طرح مومنين بھی ديکھيں گے) پھر فرمايا: يقينا هللا تع

  زمين پر گواه افراد موجود ہيں۔
َوَجلَّ “ ۔  ۵٣١ ٍد خاَصةً  وفی الکافی : باِسناِدِه َعن َسماَعة قاَل قاَل ابُو َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم فی قَوِل هللاِّٰ َعزَّ قاَل نََزلََت فی اّمِة ) محمَّ

ٌد (ص) شاِھٌد َعلَينا فی ُکِل قَرن ِمنھُم اِماٌم ِمنّا شاِھٌد َعلَيِھم َوُمحَ  کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنے اسناد کے ساته  ٢” ( مَّ
نے ٓائہ کريمہ (اس وقت تمہارا کيا حال ہوگا جب ہر امت  - سماعہ سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے کہ : امام جعفر صادق 

  نائيں گے) کے متعلق فرمايا: يہ ٓايت صرف امتسے ايک گواه کے ساته بالئيں گے اور اے رسول! تم کو ان سب پر گواه ب
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (۶، حديث  ۴٣٠(۔ گزشتہ حوالہ، ص ١
  ۔ (١، حديث  ١٩٠، ص ١(۔ کافی، ج ٢

محمديہ کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ان ميں سے ہر فرقہ اپنے امام کے ساته ہوگا جو ان کے اعمال کے ليے حاضر و ناظر
ن پر گواه ہوں گے اور محمد (ص) ہمارے اعمال پر گواه اور حاضر و ناظر ہوں گے۔ (يعنی ان کی گفتار و کردار ہو گا ہم ا

پر ناظر ہيں اورقيامت کے دن خدا کے حضور گواہی ديں گے لٰہذا اس بات کا خيال رہے اور تقوٰی اختيار کرو کہ تمہارے 
  گواہوں کی گواہی مقبول اور وه سب عادل ہيں)۔

َوَجلَّ “ ۔ ۵٣٢ ِ َعزَّ قاَل نَحُن ااْلُّٔمةُ الَوَسِط َونَحُن ُشھداُء هللاّٰ  وفيہ : بِاِسناِدِه َعن بُريِد الِعجلی قاَل: قُْلُت ألبی َجعفٍَر عليہ السالم قَوِل ّهللاٰ
حْنُ◌ المجتَبُوَن َولَم يَجْعَ◌ُل هللاُّٰ تَباَرَک َوتعال قاَل ايا نا َعنی َونَ  تَبارَک َوتَعال ٰی َعل ٰی َخلقِِہ َوُحَجِة فی ارِضِہ قُلُت: قولہُ تَعال یٰ 

انا المسلِميَن ”َسّماُکُم الُمسلِميَن “ٰی فی الّديِن ِمن ضيٍق فالَخَرج اَشّد ِمَن الّضيِق < ِملَّةَ ابيُکم ابراہيَم > اِيّا نا َعنی خاَصةً َو  ّهللاٰ َسمَّ
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فَرُسوُل ّهللاِ (ص) الشَّھيُد َعلَينا بِما بَلَّغ ْان َعِن هللاِّٰ تَباَرَک َو تعال ٰی َونَحْنُ◌ الّشھداُء قُرٓاِنِمن قَبُل فی الُکتِب الَّتی َمَضيت َوفی ھذا ال
  ١” ( َعلی الناِس ) فََمن َصدَّق يَوَم الق ٰيمةَ َصدَّقناهُ َوَمن َکذََّب کذَّبناهُ 
سے دريافت کيا کہ اس ٓائہ کريمہ (اور اسی طرح ہم نے  -ر اسی کتاب ميں بريد عجلی کا بيان ہے : ميں نے امام محمد باق

  تمہيں درميانی امت قرار ديا تاکہ لوگوں پر گواه رہو اور پيغمبر اکرم (ص) ٓاپ پر
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴، حديث  ١٩١(۔ گزشتہ حوالہ، ص ١

ں اور ہم هللا کے گواه ہيں اس کی مخلوق پر اور ہم هللا اس گواه ہيں) کے متعلق ٓاپ کی کيا رائے ہے؟ فرمايا: امِت وسط ہم ہي
کی زمين ميں حّجت ہيں، ميں نے کہا: اس ٓايت سے کيا مراد ہے: (اے ايمان النے والو! رکوع کرو سجده کرو اور اپنے رب 

فرمايا: اس ” ليا ہے کی عبادت کرو اور نيکی کرو تاکہ تم فالح پاؤ، اور راِه خدا ميں ٹوٹ کر جہاد کرو اس نے تم کو چن
سے مراد ہم ہيں کہ ہم کو اس نے چنا ہے اور اس خدا نے فرمايا: دين ميں مسائل کے سمجھنے ميں کوئی اشکال نہيں رکھتا 

صرف ہم مراد ہيں اور (تمہيں ” ٓاپ کے باپ ابراہيم کی ملت سے“پس مسائل ميں حرج ہونا دل تنگی سے زياده برا ہے اور 
ا نے ہميں پہلے ہی سے مسلمان نام رکھا يعنی گزشتہ کتابوں ميں بھی اس نام سے موسوم کيا اور اس مسلمان نام رکھا) خد

لٰہذا جس نے دنيا ميں ہماری تصديق کی ہم روز ” تاکہ رسول (ص) ہم پر گواه ہو اور ہم تم لوگوں پر“قرٓان ميں بھی ہے 
  ھٹالئيں گے۔قيامت اس کی تصديق کريں گے اور جس نے ہميں جھٹاليا ہم اسے ج

َوَعَصمنا َوَجَعلَنا وفيہ بِاِسناِدِه َعن ُسلَيِم بن قَيِس الھاللی َعن اميِر المٔومنيَن عليہ السالم قاَل اِنَّ هللاَّٰ تَباَرَک َوتعال ٰی طھَّرنا “۔  ۵٣٣
تَہَ فی ارِضِہ َوَجَعلَنا َمَع القُرٓاِن ) َوَجَعَل القُرٓانَ    ١” ( َمَعنا ال نُفاِرقُہُ َوال يُفارقُنا  ُشھدٓاء َعل ٰی َخلقِِہ َوُحجَّ

سے روايت کی ہے آپ نے فرمايا: هللا تبارک و تعالٰی نے  -اسی کتاب ميں سليم ابن قيس ہاللی نے حضرت امير المومنين 
ہے، اور  ہميں پاک و پاکيزه بنايا اور ہميں مقام عصمت عنايت فرمايا اور ہماری حفاظت کی ہميں اپنی مخلوق پر گواه بنايا

اپنی زمين پر اپنی حّجت قرار ديا ہے اور قرٓان کو ہمارے ساته کيا ہے اور ہم کو قرٓان کے ساته ، نہ ہم اس سے جدا ہوں گے
  نہ وه ہم سے۔

)ہماری گفتار ہمارا کردار قرٓان کے حقيقی معانی و مضامين پرمنطبق ہوتا ہے اور جدائی ممکن ہی نہيں کيوں کہ ہم بھی 
  جاوز نہيں کرتے۔قرٓان سے ت

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵، حديث  ١٩١، ص ١(۔ گزشتہ حوالہ، ج ١

ِ عليہ السالم َعن األَعماِل تُعرُض َعلیٰ “۔  ۵٣۴ ِ وفی البصائر بِاِسناِدِه َعْن محّمد بن ُمسلم و ُزراَرةَ قاَل َسٔالنا اَبا َعبِد ّهللاٰ  َرُسوِل ّهللاٰ
ِ ُشھدٓاء فی ارِضِہ  ثُمَّ تاَلھذِه اآليةَ (ص) قاَل مافيِہ َشکٌّ  ّٰ   ١” ( قاَل اِنَّ 

بصائر ميں بطور مسند محمد ابن مسلم اور زراره سے روايت نقل ہوئی ہے کہ ان کا بيان ہے: ہم لوگوں نے امام جعفر صادق 
ا: اس کام ميں کوئی شک وسے سوال کيا کہ کيا لوگوں کے اعمال رسول خدا (ص) کے سامنے پيش کيے جاتے ہيں؟ فرماي -

شبہ نہيں پايا جاتا پھر اس ٓايت کی تالوت فرمائی: (اے محمد (ص)! کہہ ديجيے تمام کام انجام دو عنقريب خداوند متعال اور 
اس کا رسول تمہارے اعمال کو ديکھے گا اسی طرح مومنين بھی ديکھيں گے) پھر فرمايا: يقينا هللا تعالٰی کے ليے روئے 

  اه افراد موجود ہيں۔زمين پر گو
سے نقل ہوچکی ہے۔ جس وقت حضرت قيام کريں گے لوگوں کو  -چند دوسری روايت بھی اسی مضمون کی امام محمد باقر 

سے روايت کی گئی ہے کہ جب قائم ٓال  -۔ کتاب وافی ميں امام جعفر صادق  ۵٣۵نئے سرے سے اسالم کی دعوت ديں گے۔ 
کو نئے سرے سے اسالم کی دعوت ديں گے اور ان کے ) ليے جو چيزيں کہنہ ہوگئی محمد (ص) قيام کريں گے تو لوگوں 

نے فرمايا: قائم کو قائم اس  -۔ اسی کتاب ميں امام جعفر صادق  ۵٣۶ ٢ہوں گی ان کی طرف ہدايت و رہنمائی فرمائيں گے۔ ( 
  ليے کہتے ہيں چوں کہ وه حق کے ساته قيام کريں گے۔

  کو مہدی کہتے ہيں -نے فرمايا: قائم  - قول ہے کہ امام جعفر صادق ۔ نيز اسی کتاب ميں من ۵٣٧
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ (۶، حديث  ۴٣٠، ص ٩(۔ بصائر ،جزء ١
  ۔ (  ١١٣، ص ٢(۔ وافی، ج ٢

  ١) چوں کہ وه لوگوں کو ان کی غفلت شده چيزوں کی طرف رہنمائی کريں گے۔ ( 
نے راوی سے فرمايا: قائم کے متعلق سوال کيا ہے وه  -مروی ہے کہ حضرت سے  -۔ کافی ميں امام حسن عسکری  ۵٣٨

جب قيام کرے گا تو لوگوں کے درميان اپنے علم سے ) حکم کرے گا حضرت داؤد کے فيصلے کی طرح بينہ و گواه نہيں 
  ٢طلب کرے گا۔ ( 

ں نے عالماِت ظہور کا مشاہده کرکےکے زمانٔہ غيبت کبرٰی ميں اور اس کا عہد طوالنی ہونے کی وجہ سے لوگو - حضرت 
کے ظہور موفور السرور کے انتظار ميں سر راه ٓانکھيں اس طرح  -جو متعدد کتابوں ميں مفصالً ذکر ہوا ہے حضرت 

بچھائی ہوئی ہيں جيسے وه بغير چرواہے اور بے سرپرست حيوانات کی طرح حيران و سرگردان ہيں۔ دوسری طرف سے 
يں کہ اس کے ہر دور ميں ضروری طور پر دنيا کے عظيم افراد اور رہبر مختلف ٓاراء و مسلسل کئی صدياں گزر چک

(ہر گروه وه جو کچه بھی اس کے پاس ہے اس پر  نظريات کی طرف اپنی ملتوں کو رہنمائی کرکے بہ مصداق ٓائہ کريمہ
ہوں کے دين پر ہوا کرتے ہيں) رشد و (لوگ اپنے بادشا خوش و مگن ہے) اپنے وجود کا اظہار کيا اور لوگ بھی بہ اعتبار

نمو پيدا کيے ہيں۔ يہ بات واضح ہے کہ ايسی صورت ميں معاشره ميں بآسانی ہرج و مرج پيدا ہوگا،لوگوں کے اموال و 
نواميس يہاں تک ان کے نفوس بھی معرض خطر اور انحطاط کا شکار ہوں گے۔ احکام اور حدود اٰلہی ماحول اور فضا کی 

  ٔاثر سے تبديل ہوجائيں گے۔ٓالودگی کے ت
جب مشيت اٰلہی ہوگی اور اس کی ال متناہی دريائے رحمت ميں جوش پيدا ہوا تو اپنے بندوں کو اپنی عنايت و رحمت سے 

سرفراز کرے گا اور حضرت مہدی ٓال محمد عجل هللا فرجہ کے مقدس وجود ذی جود کے ظہور کی اجازت مرحمت فرمائے
   طبيعی طور پر گا اور حضرت تشريف ال کر

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١١٣، ص ٢(۔ وافی ج، ج ١
  ۔ (  ۵۴، ص ١(۔ کافی، ج ٢

عدال> کی منطق کے مطابق معاشرے کی فضا اور ماحول کی اصالح اور احکام و حدود اٰلہی کا احياء کريں گے انحرافی 
روپيگنڈوں سے پھيلے ہيں اور ان کی تربيت سے متاثر ہوئے قوانين اور فاسد عقيدوں کو جو دنيا کے رہبروں کی زہر ٓالود پ

ہيں اور لوگوں نے اس راه کو اپنا کر اپنے اصلی اور فطری عقيدوں کو کھو ديا ہے ان کی بھی اصالح فرما کر اصلی اسالم 
  جو پيغمبر اکرم (ص) هللا تعالٰی کی جانب سے الئے ہيں ٓاشنا کرائے گا۔

نادانياں اور غفلتيں يا ظاہری شرع پر اعتبارکرنے سے ايسے افعال انجام پاتے ہيں کہ عدم  ايسے مقام پر بسا اوقات بعض
کی سيرت و رفتار ان کے ٓابائے کرام کی  - اطالع کی بنا پر در واقع خالِف شريعت ہوتے ہيں اور جہاں حضرت حّجت 

ے تو بھی يقينی صورت ميں حدود اٰلہی کی طرح واقعيات کا حکم ديں گ -سيرت طيبہ کے برخالف ہوگی وہاں حضرت داؤد 
  ميں بنيادی تبديلی رونما ہوگی۔ اس وقت لوگ خيال کريں گے کہ يہ عظيم ہستی جديد اسالم الئی ہے۔

يہ بات واضح کرنے کے ليے دو مورد کی طرف اشاره کيا جا رہا ہے۔ مثالً فرض کريں کہ ايک شخص ان موازين اور 
ق ہے ايک خاندان ميں شادی کے ليے منگنی کرتا ہے بعد ميں طرفين کے توافق او رسومات کے مطابق جو شادی کے متعل

رمراسم کے ساته شرعاً اور قانوناً شادی بھی کر ليتا ہے اور صاحب اوالد بھی ہوجاتا ہے مگر اس بات سے وه شخص جاہل 
  اور غافل تھا کہ اس کی بيوی اس کی رضاعی بہن ہے۔

کے ساته حالل طريقے سے ايک رقم جمع کی اور شرعی معامالت کے موازين و قوانين يا ايک شخص نے اپنی تمام رحمت 
کے ساته ايک جائداد خريدی اور اسے ہڑپ کرليا ہے جب کہ حقيقت ميں وه جائداد بچے کی تھی يا غصبی اور تجاوز کرکے

  حاصل کی تھی اسی طرح کی اور بھی دوسری مثاليں موجود ہيں۔
ی لہ الفداء ايسے موارد ميں فرماِن اٰلہی کے مطابق واقعی حکم ديں گے اور کہيں گے کہ: روح - جس وقت حضرت حّجت 

اپنے اہل و عيال سے دست بردار ہوجاؤ وه تم پر حرام ہے کيوں کہ تمہاری رضاعی بہن ہے يا صاحِب جائداد سے کہيں گے 
اسے اس کے مالک کو واپس کرنا کہ يہ جائداد فالں بچے کی ہے يا فالں شخص کی تھی کہ جسے غصب کرليا ہے 

ضروری ہے۔ تو لوگ يقينا يہی کہيں گے: وه جديد اسالم لے کر ٓائے ہيں البتہ ميں نے ان دو مورد کو بطور نمونہ ذکر کيا 
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ہے۔ ممکن ہے کہ ان دو مورد کے عالوه عدم اعتقاد کی بنا پر يا ٓايات و روايات سے نا واقفيت کی وجہ سے جو ٓاخری 
کی  -الماِت ظہور کی کيفيت و حاالت کے متعلق بہت سی معتبر کتابوں ميں مدّون و مذکوره ہے ، يا حضرت زمانے اور ع

  کفار و مومنين کے ساته سيرت و رفتار سے دوسرے مصاديق بھی معلوم ہو جائيں۔
غيبت، طول عمر، ليکن جو لوگ حضرت بقية هللا االعظم کے اصل مقدس وجود کی بہ نسبت کامل ايمان اور صحيح اعتقاد، 

حضرت کا ظہور، حکومت کی کيفيت اور اصل عدالت کا احياء اور اسے نافذ کرنے کی کافی اطالع رکھتے ہيں اور روزانہ 
  يا کم از کم کبھی کبھی دعائے عہد کو پڑھا ہے وه صميم قلب اور تہ دل سے کہتے ہيں:

ممتثلين باوامره والمحامين عنہ والسابقين الی ارادتہ اللَّھم اجعلنی من اعوانہ وانصاره والراضين بفضلہ وال“۔  ۵٣٩
يعنی : خدايا! مجھے ان کے اعوان و انصار، جو ان کے تمام افعال سے راضی و خوشنود رہنے ” والمستشھدين بين يديہ 

م والے ان کے اوامر کی تعميل کرنے والے، ان سے دفاع کرنے والوں، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے ميں تيزی سے کا
کرنے والوں ، ان کے مقاصد کی طرف سبقت کرنے والوں اور ان کے سامنے شہيد ہونے والوں ميں قرار دے۔ جب کبھی 

روحی  -دعائے عہد کے مضامين بالخصوص يہ فقرات انسان کے گوش گزار ہوتے ہيں تو يہ اميد ہوتی ہے حضرت حّجت 
  سعادت نصيب ہو۔لہ الفداء کے الطاف و عنايات سے بہره مند ہيں اور ابدی 

اللھم وفّقنا وجميع المشتاقين بمحمد وٓالہ الطّاہرين خدايا! ہميں اور تمام مشتاقين کو محمد اور ان کی طيب و طاہر ٓال کے 
 واسطے سے اس بات کی توفيق کرامت فرما۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ ٓاسمانی پيشوا ٢۶
  ۔ القُرٓاُن َمن َجَعلَہ اماَمہ قاَده اِلَی الَجنَِّة َوَمن َجَعلَہُ َخلفَہُ ساقہُ اِلی النّار ٢۶

ة القائم َمن َجَعلَہ اماَمہ قادةُ الَی الَجنَِّة َوَمن َجَعلَہ َخلفَہُ ساَقہُ ال ٰی النّار   وکذلک الحجَّ
قرٓان مجيد کو جو شخص اپنا امام و پيشوا قرار دے گا وه جنت کی طرف لے جائے گا اور جو شخص اسے پس پشت ڈال دے

حضرت حّجت قائم ٓال محمد (عليہم السالم اجمعين) ہيں اگر انہيں گا وه اسے ٓاتش جہنم کی طرف لے جائے گا بس اسی طرح 
اپنا امام اور پيشوا قرار ديا ان کے حکم کی اطاعت کی تو وه اسے جنت کی طرف لے جائيں گے ورنہ اس کو ٓاتِش جہنم کی 

  طرف لے جائيں گے۔
سالم قاَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص) اَيُّھَا النّاُس انَُّکم فی َزماِن وفی تفسير العياشی : عن جعفر بن محّمد عن ابيہ عن ٓابائہ عليہم ال“۔  ۵۴٠

فَِر َوالسَّيُر بُکم َسريٌع فَقَد رايتُم اللَّيَل َوالنَّھاَر َوالَشمَس َوالقََمَر يُبلياِن کُ  ّل َجديٍد َويقرباِن ُکلَّ بَعيٍد َوئاتياِن ُکلَّ ھُدنٍة وانتُم َعلٰی ظَِھر السَّ
َعلَيُکُم الفِتن َکقَِطِع  ا الجھاَز لبُعِد المفاز فَقام الِمقداُد فَقاَل يا َرُسوَل هللاِّٰ ما داُر الھُدنِة قاَل داُر بَلٍی َوانقِطاٍع فَاِذا التَبَستَموُعوٍد فَاَعّدوُ 

ہُ قاَدهَ اِلَی الَجنَِّة َوَمن َجَعلَہُ َخلفَہُ اِلَی النّاِر َوھَُو الدليُل اللَّيِل الُمظلِم فََعلَيُکم بِالقُرٓاِن فاَنَّھا شافٌع ُمَشفٌَّع َوما ِحٌل ُمَصدٌَّق من َجَعلَہُ امامَ 
ِھُره ِحکمةٌ َوباِطنُہُ ِعلٌم يَُدلَّ َعل ٰی َخيِر َسبيٍل َوھَُو ِکتاٌب فيِہ تَفصيٌل َوبياٌن َو تَحصيٌل َوھَُو الفَصُل لَيَس بالھزل َولَہُ ظَھر وبطٌَن فَظا

ليٌلہُ َعميٌق لہ تخّوٌم َوَعلَٰی تخومِة تخوٌم ال تحصی َعجائِبُہُ والتبلٰی َغرائِبُہُ فيہ َمصابيُح ) الھُدی َوَمناُر الِحکمةَ َودَ ظاِہُرهُ انيٌق َوباِطنُ 
  ١” ( َعلَی المعروِف لَمن َعَرفَہ 

ول خدا (ص) سے انہوں نے اپنے ٓابائے طاہرين سے روايت کی ہے کہ رس -عياشی نے اپنی تفسير ميں امام جعفر صادق 
نے فرمايا: تم ہدنہ (صلح و مصالحت) کے گھر ميں ہو تم سفر ميں ہو (ايسی سواری جو بہت تيز رفتار ہے) اور نہايت تيزی 

سے سفر کر رہے ہو يقينا تم نے ديکھا کہ رات اور دن (طلوع و غروب) سورج اور چاند ہر نئی چيز کو کہن بنا رہے ہيں 
رہے ہيں اور وعده کيے ہوئے کو ال رہے ہيں لٰہذا راستہ دور ہے اور اپنی کوششوں سے اور ہر بعيد کو قريب کرتے جا 

خود کو ٓاماده رکھو تاکہ مفاز جو فالح و نجات کی جگہ ہے پہنچ جاؤ۔ اس وقت مقداد نے کھڑے ہوکر عرض کيا: يا رسول 
لذتوں سے قطع کرنے کا مقام ہے لٰہذا جب بھی  هللا! وه کيا ہے؟ فرمايا: وه امتحان (و ٓازمائش) کا گھر ہے اور اسی طرح کی

فتنے تمہارے اوپر مشتبہ ہوجائيں اور تاريک رات کی طرح چھا جائيں تو تم قرٓان کی طرف رجوع کرو اس سے متمسک 
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رہو کيونکہ وه شفاعت کرنے واال بھی ہے اور شفاعت کو قبول کرنے واال بھی اور جو خدا کی طرف سے ٓايا ہے اس کی 
رنے واال جس نے اُسے ٓاگے رکھا وه جنت کی طرف لے گيا اور جس نے اسے پيچھے ڈاال اور اس کا احترام تصديق ک

ملحوظ خاطر نہيں رکھا تووه اسے دوزخ کی طرف کھينچ لے گيا (روايت مفصل ہے) يہاں تک کہ فرمايا: قرٓان مجيد کے 
اس کے غرائب ہميشہ جديد اور تازه ہيں ، بوسيده و کہنہعجائب و غرائب شمار ميں نہيں ٓاتے اس کی حد شمار سے باہر اور 

  نہيں ہوتے وه ہدايت کے چراغ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٧، ص  ٨٩۔ بحار االنوار، ج ٢، ص ١(۔ تفسير عياشی، ج ١

تمام نيکيوں ہيں اور حکمت کے منارے ہيں اور جس نے اس کی حقيقت اور با ارزش مطالب کو پہچان ليا وه اس کے ليے 
  کے ليے دليل و راه گشا ہوگيا۔

۔ زمانٔہ ھدنہ سے مراد ايسا زمانہ ١حديث کے چند نکات کی طرف کہ جن کی ياد ٓاوری ضروری ہے اشاره کيا جا رہا ہے۔ 
  ہے کہ ايک انسان تمام جہات سے امتحان و ٓازمائش ميں تھا اور اس کی دست رسی ائمہ تک نہ تھی۔

ر کی طرف حرکت کرنے کی طرف اشاره ہے اور خدا کی مالقات کی طرف رغبت رکھنا ہے پروردگا” ظہر سفر“۔ ٢
(اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ايک دن اس کا سامنا  جيسے هللا تعالٰی کا يہ قول

صہ دنيا سے دور اور ٓاخرت سےکرے گا)۔ انسان جس دن سے اس وسيع دنيا ميں قدم رکھتا ہے ہر روز سو ميں سے ايک ح
نزديک ہوتا ہے شب و روز کی گردش ٓافتاب و ماہتاب کا طلوع و غروب ہونا نئی چيزوں کو کہنہ اور دور کی چيزوں کو 

ما اسرع الساعات فی اليوم واسرع االيام فی الشھر ) واسرع الشھور فی “۔ حديث ميں وارد ہوا ہے:  ۵۴١نزديک کرتا ہے۔ 
  ١” ( ی العمر السنة السنين ف

  يعنی: دن کی ساعتيں، مہينہ کے دن، سال کے مہينے اور زندگی کے سال کس تيزی سے گزر جاتے ہيں۔
اٰلہی وعدے مرور زمانہ کے ساته يکے بعد ديگرے محقق ہوتے جائيں گے۔ يہ مقدمہ اس بات کا موجب ہے کہ اس دور دراز

 راه قرٓان کے صريحی قول کے مطابق تقوٰی ہے هللا تعالٰی نے فرمايا: کے سفر کے ليے ٓاماده رہنا چاہيے جس کا بہترين زاد
  )(اپنے ليے زاد راه فراہم کرو کہ بہترين زاد راه تقوٰی ہے۔ )٢

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣۶٩(۔ نہج البالغہ، خطبہ ١
  ۔ ( ١٩٧(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٢

  

  کی شخصيتپيغمبر (ص) اور ائمٔہ اطہار کے نزديک مقداد 
 وفی االختصاص للمفيد : َعن صفواِن بن مھراِن الجّمال َعن ابی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل قاَل َرُسوُل ّهللاٰ (ص) اِنَّ ّهللاٰ “ ۔  ۵۴٢

َ اَمَرنی بحبِّ اربََعةَ  اَمَرنی بَُحبِّ اربَعةَ قالوا َمن ھُم يا َرُسوَل ّهللاٰ (ص)؟ قال َعلُی بن ابی طالٍِب عليہ السالم ثُمَّ َسَکَت ثُمَّ  قاَل اِنَّ ّهللاٰ
ِ ؟ قاَل َعلیُّ بن ابی طالٍِب عليہ السالم ثُم َسَکَت ثُمَّ قاَل اِنَّ ّهللاٰ اَمَرنی بُحبِّ ار بعةَ قالُوا َوَمن ھُم يا َرُسوَل قالُوا َمن ھُم يا َرُسول ّهللاٰ

  ١” ( سوَد َو ابُوَذر الَغفّاری ) َوَسلماَن الفارسی ّهللاٰ (ص) قاَل َعلیُّ بن ابی طالٍِب والِمقداد بن اال
سے روايت کی ہے کہ  - اختصاص ميں شيخ مفيد عليہ الرحمہ نے صفوان ابن مہران جمال سے انہوننے امام جعفر صادق 

ت کيا حضرت نے فرمايا کہ: رسول خدا (ص) نے فرمايا: هللا تعالٰی نے مجھے چار افراد سے دوستی کا حکم ديا ہے، درياف
پھر خاموش ہوگئے، پھر فرمايا: هللا نے مجھے چار  -گيا: يا رسول هللا (ص)! وه کون افراد ہيں؟ فرمايا: علی ابن ابی طالب 

پھر خاموش  -افراد سے دوستی کا حکم ديا ہے، عرض کيا: يا رسول هللا (ص)! وه کون افراد ہيں؟ فرمايا: علی ابن ابی طالب
عالٰی نے مجھے چار افراد سے دوستی کا حکم ديا ہے، عرض کيا: يا رسول هللا (ص)! وه کون افراد ہوگئے۔ پھر فرمايا: هللا ت

  ، مقداد ابن اسود، ابوذر غفاری اور سلمان فارسی۔-ہيں؟ فرمايا: علی ابن ابی طالب
ِ عليہ السالم قاَل مابَ “۔  ۵۴٣ قَی اَحٌد بَعد ما قُبَِض َرُسوَل هللاِّٰ وفيہ عن النضر بن سويد عمن حدثہ من اصحابنا َعن ابی َعبد ّهللاٰ

  ٢” ( (ص) ااِلَّ َوقَد جاَل جولَةً ااِلَّ الِمقداُد فاَنَّ قَلبُہُ کاَن ِمثُل زبر ) الحَديِد 



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

 
 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٩(۔ اختصاص، ص ١
  (  ١١(۔ اختصاص، ص ٢۔ ،  ١٢

سے  -سے وه اپنے اصحاب حديث سے انہوں نے امام جعفر صادق  اسی کتاب ميں شيخ مفيد عليہ الرحمہ نے نضر ابن سويد
نقل کيا ہے کہ حضرت نے فرمايا: رحلِت پيغمبر اکرم (ص) کے بعد کوئی شخص باقی نہيں رہا مگر يہ کہ ايک جوالنيوں 

کسی طرح  ميں ٓايا سوائے مقداد ابن اسود کے چوں کہ ان کا قلب لوہے کے ٹکڑے کی طرح محکم اور ثابت تھا انہوں نے
  رغبت نہيں کی۔

ِة َکَمنِزلَِة الف ف“ ۔  ۵۴۴ ی القْرٓاِن ال يلَزقوفيہ عن ہاشم بن سالم : قاَل قاَل ابُو َعبِد ٰهللاّ عليہ السالم انَّما منِزلةُ الِمقداُد ) فی ھِذِه االمَّ
  ١” ( بِھا َشیٌء 

رمايا: حقيقت ميں اس امت ميں مقداد ابن اسود کا مقام و نے ف -اسی کتاب ميں ہشام ابن سالم کا بيان ہے کہ امام جعفر صادق 
کی منزلت ميں ہے قرٓان ميں کوئی شے اس سے متصل نہيں ہوتی (يعنی الف تمام الف باء سے متصل ہوتا ہے ” الف“مرتبہ 

  ليکن الف سے ان الف باء ميں سے کوئی متصل نہيں ہوتا)۔
 بی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم الَحديُث الَّذی جاَء فی االَربََعِة قاَل َوما ھَُو قُلُت االَربََعةَ و فيہ عن عيسٰی بن حمزة : قاَل قُلُت الَ “ ۔  ۵۴۵

ماً َرَق ثَُم قاَل َعلِم َسلماُن علالَّتی اشتاقَت اليِھُم الَجنَّة قاَل نعم منھُم َسلماُن و ابوذرَّ والِمقداُد وعّمار قُلُت فايُّھُم افَضل قاَل َسلماُن ثُمَّ اط
  ٢” ( لو َعلِمہ ابوَذر ) َکفَر 

سے عرض کيا: وه کون سی حديث ہے جو چار افراد  -اسی کتاب ميں عيسٰی ابن حمزه ناقل ہيں کہ ميں نے امام جعفر صادق 
  کے حق ميں وارد ہوئی ہے؟ فرمايا: وه کون لوگ ہيں؟ ميں نے عرض کيا: وه چار افراد ہيں کہ جن کی جنت مشتاق ہے؟

  ں ان ميں سے سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار ہيں۔ ميں نے عرض کيا: ان ميںفرمايا: ہا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ١١(۔ اختصاص، ص ١۔ ،  ١٢
  (  ١١(۔ اختصاص، ص ٢۔ ،  ١٢

سے افضل کون ہے؟ فرمايا: سلمان، پھر مختصر تامل کے بعد فرمايا: سلمان ايسے علم کے حامل ہيں کہ اگر ابوذر کو اس 
وفيہ عن ابی بصير عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل قاَل َرُسوُل ّهللاٰ “ ۔  ۵۴۶کا علم ہوجائے تو وه يقينا ان کی تکفير کرتے۔ 

  ) ”١(ص) ِلَسلماَن يا َسلماُن لَو ُعِرَض ِعلُمَک َعلَی المقداِد لَکفََر يا ِمقداُد لَو ُعِرَض َصبُر َک َعل ٰی َسلماَن لَکفََر )
نے فرمايا: رسول اکرم (ص) نے سلمان  -سے روايت کی ہے کہ حضرت  - تاب ميں ابو بصير نے امام جعفر صادق اسی ک

سے فرمايا: اے سلمان! اگر تمہاری معلومات مقداد کے سامنے پيش کی جائيں تو يقينا وه کافر و منکر ہوجائيں گے اور اے 
تو يقينا وه کافر و منکر ہو جائيں گے۔ يہ حضرت مقداد کی شخصيتمقداد! اگر تمہارا صبر سلمان کے سامنے پيش کيا جائے 

  کا ايک شمہ تھا کہ جنہوں نے اپنی جگہ بلند ہوکر عرض کيا تھا: يا رسول هللا ! دار ھدنہ کيا ہے؟
رونی تمام ) جس دن اند٢(  ٓانحضرت (ص) نے جواب ميں فرمايا: بال و ٓازمائش اور انقطاع کا گھر ہے۔ هللا تعالٰی نے فرمايا:

راز فاش ہوں گے۔ يہ ٓائہ کريمہ اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ انسان اپنی دو خلقت کی طرف توجہ کرے کہ کياتھا اور 
کہاں سے ٓايا ہے اور کون اليا ہے اور کہاں جائے گا کيا خدائے عليم و قدير کے عالوه کوئی اور ہے جو مرنے کے بعد بھی

ے۔ جس دن انسانوں کے مخفی اعمال ٓاشکار ہوں گے تو وه مشاہده کرے گا کہ پروردگار متعال اس کے واپس النے پر قادر ہ
  کے عالوه انسان کے ليے کوئی طاقت اور ناصر و ياور نہيں ہوگا۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩(۔ سورئہ طارق، ٓايت ٢(۔ گزشتہ حوالہ۔ ( ١

  ١(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
اپنے گزشتہ اعمال کا امتحان کرے گا اور سب موالئے برحق خداوند متعال کی بارگاه ميں پلٹا ديے جائيںاس وقت ہر شخص 

  گے اور جو کچه افترا کر رہے تھے وه سب بھٹک کر گم ہو جائے گا۔
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تحان >تبلوا>: بال سے اختيار و امتحان کے معنی ميں ہے، ايک شے کا دوسری شے سے مخلوط ہونا ہے۔ وہاں اختيار و ام
کا موقف ہے۔ ہر وه شخص جس نے جو کچه پہلے سے ارسال کيا ہے ٓازمائش کرے اور خدا کی طرف پلٹائے جائيں جو ان 

  لوگوں کا حقيقی موال و سرپرست ہے اور ان مشرکين کی دائمی کذب پردازيوں سے دور ہو جائيں۔
طور پر مشاہده کرتا ہے نہ بيان و ذکر کے امتحان کے موقع پر حقائِق اعمال منکشف ہوجاتے ہيں اور ہر شخص واضح 

ذريعہ، اور جب ہر شے کی حقيقت و واقعيت عينی طور پر مشاہده کرليتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حقيقی موال اور سرپرست 
لک) وہی خدائے سبحان ہے، اور تمام اوہام باطل منہدم ہو جاتے ہيں اور کاذب و باطل دعائيں بھی ضائع ہو جاتی ہيں۔ )ھنا 

  ٢(  ميں ہم پرھتے ہيں: ٢٨اس موقف کی طرف اشاره ہے جو اسی سوره کی ٓايت نمبر 
جس دن ہم سب کو اکٹھا جمع کريں گے اور اس کے بعد شرک کرنے والوں سے کہيں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء سب 

ں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہيں اپنی اپنی جگہ ٹہرو اور پھر ہم ان کے درميان جدائی ڈال ديں گے اور ان کے شرکاء کہي
  کرتے تھے۔ اور کافروں سے دريافت کريں کہ کيوں بتوں کی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٠(۔ سورئہ يونس، ٓايت ١
  ۔ (  ٢٨(۔ سورئہ يونس، ٓايت ٢

قوت گويائی عطا کی پرستش کرتے تھے؟ کہيں گے کہ وه لوگ مجھے اپنی عبادت کا حکم ديتے تھے هللا تعالٰی نے بتوں کو 
) شريکوں (يعنی بتوں) نے کہا: تم ہماری عبادت نہيں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات ١(  اور ان کے هللا تعالٰی نے فرمايا:

کی عبادت کرتے تھے، (ھنالک( اور ايک شخص نے جس کے پاس کتاب کا ايک حصہ علم تھا اس نے کہا کہ ميں اتنی 
ک بھی نہ جھپکنے پائے اس کے بعد سليمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر ديکھا تو کہنے جلدی لے ٓاؤں گا کہ ٓاپ کی پل

لگے: يہ ميرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وه ميرا امتحان لينا چاہتا ہے کہ ميں شکريہ ادا کرتا ہوں يا کفراِن نعمت کرتا 
راِن نعمت کرے گا اس کی طرف سے ميرا ہوں۔ اور جو شکريہ ادا کرے گا وه اپنے فائده کے ليے کرے گا اورجو کف

  پروردگار بے نياز اور کريم ہے۔
  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا:

اور ہم نے بنی اسرائيل کو مختلف ٹکڑوں ميں تقسيم کرديا بعض نيک کردار تھے اور بعض اس کے خالف اور ہم نے انہيں 
ٓائہ کريمہ يہوديوں کے متفرق اور پراکنده ہونے کی طرف اشاره ٓارام اور سختی کے ذريعہ ٓازمايا کہ شايد راستہ پر ٓاجائيں۔ 

  ٣(  کر رہی ہے اس لحاظ سے گزشتہ ٓايت سے يہ ٓائہ کريمہ ارتباط رکھتی ہے گزشتہ ٓايت ميں ہم پڑھتے ہيں:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٠(۔ سورئہ نمل، ٓايت ١
  ( ١۶٧(۔ سورئہ اعراف، ٓايت ٢۔ ،  ١۶٨
  ۔ (  ١۶۶ہ اعراف، ٓايت (۔ سورئ٣

اور اس وقت کو ياد کرو جب تمہارے پروردگار نے علی االعالن کہہ ديا کہ قيامت تک ان پر “خداوند متعال فرماتا ہے: 
ايسے افراد مسلط کيے جائيں گے جو انہيں بد ترين سختيوں ميں مبتال کريں گے کہ تمہارا پروردگار جلدی عذاب کرنے واال 

  ياده بخشنے واال مہربان بھی ہے۔بھی ہے اور بہت ز
اس ٓايت سے استفاده ہوتا ہے کہ يہ باغی اور سرکش گروه کبھی بھی مکمل سکون کا مشاہده نہيں کرسکتا اگرچہ وه اپنے 

ليے حکومت کی بھی تاسيس کرے پھر بھی وه ہميشہ دباؤ ميں رہے گا مگر يہ کہ سنجيدگی کے ساته اپنی روش کو بدل دے 
تمہارا پروردگار جلدی عذاب کرنے واال بھی ہے  د سے دست بردار ہوجائے۔ لٰہذا ٓايت کے ذيل ميں فرماتا ہے:اور ظلم و فسا

اور بہت زياده بخشنے واال مہربان بھی ہے۔ يہ جملہ بخوبی نشان دہی کرتا ہے کہ هللا تعالٰی نے بازگشت کی راه تمام لوگوں 
  جام دے چکے ہوں۔کے ليے وا کی ہے وه خواه تمام (برے افعال) ان

نے خصوصی طور پر کائنات ميں يہوديوں کے متفرق اور پراکنده ہونے کی طرف اشاره کيا ہے هللا  اور مورد بحث ٓايت
فرماتا ہے: ہم نے بنی اسرائيل کو مختلف ٹکڑوں ميں تقسيم کرديا بعض نيک کردار تھے صرف فرمان حق اور پيغمبر اسالم 

اور بعض دوسرے ايسے نہ تھے اور اپنی مادی زندگی کی ضروريات پوری کرنے کے (ص) کی دعوت سن کر ايمان الئے
  ليے کسی کام کو فروگزار نہيں کيا۔
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  )١) هللا تعالٰی نے فرمايا:
  اور ہم يقينا تم سب کا امتحان ليں گے تاکہ يہ ديکھيں کہ تم مينجہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣١ورئہ محمد، ٓايت (۔ س١

ہے ٓائہ ” االمتحان و االختبار“بہ معنی ” البالء و االبتالء”کون لوگ ہيں اور اس طرح تمہارے حاالت کو باقاعده جانچ ليں۔ 
کريمہ مومنين کے ليے قتال کی کتابت کی علت بيان کر رہی ہے اور وه ايک امتحان اٰلہی ہے تاکہ مجاہدين کا امتياز راِه خدا 

سے مراد ان کے  يں اور تکاليف اٰلہيہ کے مشتاق صابرين کا بھی رتبہ دوسروں کی بہ نسبت واضح ہو جائے۔ اور جملۂ م
اعمال کی خبريں ہيں جو ان سے انجام پذير ہوتا ہے اور امتحان و ٓازمائش سے انسان کے اعمال صالحہ اور اعمال سيئہ کے 

ياز حاصل کرتے ہيں اور يہ انہيں معلوم ہوتا ہے۔ ) هللا تعالٰی نے مشخص ہونے کے ليے بھی جس طرح صالح نفوس امت
حق کو باطل کے ساته مخلوط نہ کرو اور جان بوجه کر حق کی پرده پوشی نہ کرو (کہ يہ محمد (ص) وہی  ١(  فرمايا:

  پيغمبر ہے جس کا وعده کيا گيا تھا)۔
يده نہيں رہتا ليکن چوں کہ جب باطل کے ساته مخلوط حق وہی ثابت حقيقت و واقعيت ہے اور خود بخود عقلوں سے پوش

ہوجاتا ہے تو اسے مخفی کيا جاسکتا ہے اور عام لوگوں کی نظروں سے پوشيده اور ذہنوں کو اس سے منحرف کيا جا سکتا 
  ہے۔

ب کبھی تم حضرت محمد مصطفی (ص) فرماتے ہيں: ج ٢” ( وقولہ (ص) فاذا التبست عليکم الفتن فعليکم بالقرٓان “۔  ۵۴٧) 
فتنوں ميں گھر جاؤ تو قرٓان کی طرف رجوع کرو۔ کلمٔہ: التبست، مادٔه لبس سے ہے جس کا معنی مخلوط، اشتباط ، اختالط، 

والفتن : قال الراغب فی المفردات : “ ليس عليہ االمر ای خلطہ وعلہ مشتبھاً بغيره“شبہ و اشکال اور غير واضح ہونا ہے يقال 
  ذھب النار لتظھراصل الفَتن ادخال ال“

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٢(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١
  ۔ ( ۵٩٨، ص ١(۔ کافی، ج ٢

  کلمہ فتن کے متعلق راغب اصفہانی نے مفردات ميں کہا: ١”( ) جودتہ من ردائہ 
  اصل فتن کا معنی يہ ہے کہ سونے کو ٓاگ ميں ڈاليں تاکہ ان ميں سے خوب و بد جدا ہوجائے۔

کہ اب اپنا عذاب چکھو۔ >اال فی الفتنة سقطوا> (  ٢(  نہ کے ليے اور بھی دوسرے مختلف معانی ذکر کيے ہيں جيسے:( فت
اور جان لو کہ ) ۴(  ) ٓاگاه ہوجاؤ کہ يہ واقعاً فتنہ ميں گر چکے ہيں۔ کبھی اختبار و امتحان کے مواقع کے ليے ذکر ہوا ہے٣

   ۵(  ٓازمائش ہيں يہ تمہاری اوالد اور تمہارے اموال ايک
اور ہم تو اچھائی ) ۶(  اور تمہارا باقاعده امتحان لے ليا اور کبھی امتحان اور بال دونوں ايک جگہ استعمال ہوتا ہے جيسے

) اور اس بات سے ٧(  اور برائی کے ذريعہ تم سب کو ٓازمائيں گے۔ اور کبھی مکرو فريب کے معنی ميں بھی، جيسے:
) ٨(  کام اٰلہی سے منحرف کرديں۔ اور کبھی ضاللت و گمراہی کے ليے بھی ذکر ہوا ہے جيسے:بچتے رہيں کہ يہ بعض اح

  اور سب مل کر بھی اس کے خالف کسی کو بہکا نہيں سکتے ہو۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۴١(۔ مفردات راغب، ص ١
  ۔ ( ١۴(۔ سورئہ الذاريات، ٓايت ٢
  ۔ ( ۴٩(۔ سورئہ توبہ، ٓايت ٣
  ۔ ( ٢٨۔ سورئہ انفال، ٓايت (۴
  ۔ ( ۴٠۔ سورئہ طہ، آيت (۵
  ۔ ( ٣۵۔ سورئہ انبياء، ٓايت (۶
  ۔ ( ۴٩(۔ سورئہ مائده، ٓايت ٧
  ۔ (  ١۶٢(۔ سورئہ صافات، ٓايت ٨
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يعنی جب کبھی اس قسم کے مختلف امتحانات ميں مبتال ہو اور حيران و سرگردان ہوجاؤ تو ہالکتوں سے گريز اور راه نجات 
  ف وہی هللا کی عظيم کتاب قرٓان مجيد ہے جو ہر درد کی دوا اور ہر مرض کے ليے شفا بخش ہے۔صر
ا ِکتاُب هللاِّٰ وفی نہج البالغة قال امير المٔومنين عليہ السالم : اِنَّما بَدُء ُوقُوِع الفِتَِن اھواٌء تُتَّبُع َواحکاٌم تُبتََدُع يخالِف فيھ“۔  ۵۴٨

قَّ جال ِرجاالً َعل ٰی َغيْرِ◌ ديِن هللاّٰ فَلَو اَنَّ الباِطَل َخلُص ِمن ِخراج الحقِّ لم يخَف َعلَی الُمرتاديَن َولَو اَنَّ الْح◌َ َويَتََول ٰی َعلَيھا رِ 
ستَولِی الشيطاُن َخلَص ِمن لُبِس الباِطِل انقَطَعت َعنہُ السُن المعانديَن َولِکن ئوَخُذ ِمن ھذا ِضغٌث َوِمن ھذا ِضغُث فَيمزَجاِن فَھنُالَِک يَ 

  ١” ( ) َعل ٰی اَوليائِِہ َوينُحو الَّذيَن َسبَقَت لَھُم ِمنّا الُحسن ٰی 
فتنوں کی ابتدا ان خواہشات سے ہوتی ہے جن کا اتباع کيا جاتا ہے اور ان جديد ترين احکام سے ہوتی ہے جو گڑه ليے جاتے 

دوسرے لوگوں کے ساته ہوجاتے ہيں اور دين خدا سے  ہيں اور سراسر کتاب خدا کے خالف ہوتے ہيں۔ اس ميں کچه لوگ
الگ ہوجاتے ہيں کہ اگر باطل حق کی ٓاميزش سے الگ رہتا تو حق کے طلبگاروں پر مخفی نہ ہو سکتا اور اگر حق اور 

 باطل کی مالوٹ سے الگ رہتا تو دشمنوں کی زبانيں نہ کھل سکتيں، ليکن ايک حصہ اس ميں سے لے ليا جاتا ہے اور ايک
اس ميں سے ، اور پھر دونوں کو مال ديا جاتا ہے پس ايسے ہی مواقع پر شيطان اپنے ساتھيوں پر مسلط ہوجاتا ہے اور 

  صرف وه لوگ نجات حاصل کر پاتے ہيں جن کے ليے پروردگار کی طرف سے نيکی پہلے ہی پہنچ جاتی ہے۔
منشا کی نشان دہی کرتے ہوئے فرماتے ہيں: فتنے کا منشا حضرت امير المومنين اپنے اس ُگہر بار کالم ميں فتنہ و فساد کے 

  چند چيز ہيں:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٠(۔ نہج البالغہ، خطبہ نمبر ٨

۔ ان ٣۔ وه احکام جو خالِف شرع ايجاد کيے جائيناو ر کتاب خدا ان کے مخالف ہو ٢۔ خواہشاِت نفسانی کی پيروی کرنا ١
و دين اٰلہی کے برخالف وضع کيے گئے ہوں۔ کيوں کہ احکام اٰلہی مخترعين کی گمراہيوں سے احکام کی پيروی کرنا ج

مخلوط ہوگيا لٰہذا راه حق اس کے اپنے متالشيوں کے ليے مسدود ہوجاتی ہے۔ لٰہذا اگر باطل حق کی ٓاميختگی سے خالص ہو 
ی ٓاميختگی سے خالص ہو تو دشمنوں کی زبان اس تو وه اپنے متالشيوں کے ليے پوشيده نہيں ره سکتا اور اگر حق باطل ک

  سے قاصر ہوجائے گی۔
ليکن کبھی ايسا بھی ہوتا ہے کہ حق و باطل باہم ايک دوسرے سے مشتبہ ہوتے ہيں لوگ اس ميں فتنے ميں واقع ہوجاتے ہيں 

يتے ہيں لٰہذا کہ اس کی علت يہ ہے کہ اکثر اوقات حق سے بعض حصہ اور باطل سے بعض حصہ ٓاپس ميں مخلوط کرل
ايسے مقام پر شيطان اپنے دوستوں پر غالب ہوتا ہے اور باطل کو ان کے ليے حق کی صورت ميں نشان دہی کرکے انہيں 

گمراه کرتا ہے۔ ليکن جن افراد کے ليے خداوند متعال کی خاص عنايت شامل حال ہوتی ہے وه شيطان کے مکرو فريب ميں 
  ه مخلوط بھی کيا ہو اس کو پہچان کر نجات يافتہ بن کر کامياب ہوتے ہيں۔نہيں ٓاتے اگرچہ حق کو باطل کے سات

اے اہل کتاب ! کيوں حق کو باطل سے مشتبہ کرتے ہو اور جانتے ہوئے حق کی پرده پوشی کرتے  ١(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
  ہو۔

کيوں يہ لوگ اپنی “ر ديا اور فرماتا ہے: ذکر ہوا تھا لٰہذا خداوند متعال نے اہل کتاب کو مورد خطاب قرا گزشتہ ٓايت ميں
لجاجت اور عناد سے دست بردار نہيں ہوتے جب کہ پيغمبر اسالم (ص) کی نشانياں توريت و انجيل ميں پڑه چکے ہيں اور 

  ۔”اس سے مکمل اطالع و ٓاگاہی رکھتے ہيں پھر بھی راِه انکار اختيار کرتے ہيں
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٧١ل عمران، ٓايت (۔ سورئہ آ ١

موجوده بحث کی ٓايت ميں بھی اہل کتاب کو اطالع اور نوٹس دی گئی ہے کہ حق و باطل کو ٓاپس مينمالتے ہيں اور علم و 
ٓاگاہی کے باوجود حقيقت کو مخفی کرتے ہيں اور وه ٓايات جو توريت و انجيل مينپيغمبر اسالم (ص) کے تعارف کے متعلق 

  سے مربوط ہے پوشيده کرتے ہيں۔ اور ان کی عالمتوں
الم پر زبر کے ساته: شبہ ميں ڈالنا ہے يعنی حق کو باطل کی صورت ميں ظاہر کرنا ہے۔ اور حقيقت ميں پہلی ٓايت ” لبس”

ميں ان لوگوں کا راه حق سے علم و ٓاگاہی کے باوجود منحرف ہونے کی صورت ميں مواخذه فرمائے گا۔ اور مذکوره ٓايت 
کو منحرف کرنے کے متعلق بيان کر رہا ہے کيوں کہ ان کا حق ، باطل کے ساته مالنے کا ہدف اس کے عالوهميں دوسروں 
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  کچه اورنہيں ہے۔
  ١(  هللا تعالٰی نے فرمايا:

اور يہ کہتے ہيں کہ ان پر ملک کيوں نہيں نازل ہوتا حاالنکہ ہم ملک نازل کر ديتے تو کام کا فيصلہ ہوجاتا اور پھر انہيں اس
رح کی مہلت نہ دی جاتی۔ اگرہم پيغمبر کو فرشتہ بھی بناتے تو بھی مرد ہی بناتے اور وہی لباس پہناتے جو مرد پہنا کرتےط

  ہيں۔
مشرکين پيغمبر اسالم (ص) کی دعوت قبول کرنے سے گريز کرنے کے ليے بہانے کی تالش ميں ہوا کرتے تھے۔ قرٓان کی 

ا ہے من جملہ مورد بحث ٓايتوں ميں کہ وه لوگ کہتے تھے: کيوں صرف پيغمبر بعض ٓايات ميں ان کی طرف اشاره کيا گي
(ص) اس عظيم کام کے ليے مامور ہوئے؟ کيوں اس کام کی انجام دہی کے ليے بشر کی جنس کے عالوه فرشتوں کی جنس 

ہے وه تنہا باِر رسالت ميں سے کوئی دوسرا ان کی ہمراہی نہيں کرتا؟ کيا ممکن ہے کہ ايک انسان جو ہماری ہی جنس سے 
  کو اپنے دوش پر حمل کرے؟

  يہ ايک قسم کا بہانہ تھا جسے وه لوگ اپنی دستاويز اور مسند قرار ديے تھے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٨،٩(۔ سورئہ انعام، ٓايت ١

بہانہ تالش کرنے کا کوئی مقام  حاالنکہ ان تمام ٓايات بينات اور ٓانحضرت (ص) کی رسالت و نبوت پر واضح دالئل کے ساته
و محل ہی باقی نہيں رہتا اس کے عالوه قرٓان مجيد نے بھی اپنے دو مختصر جملوں ميں سے کہ ان ميں سے ہر ايک 

  استداللی پہلو کا حامل ہے اور ان کے ليے جواب ده بھی۔
ْرُ◌ ثُمَّ ال يُنظَُروَن اور جب ہم کبھی کوئی فرشتہ بھيجتے تو هللا تعالٰی کے اس قول کے ذريعے َولَو ٔاَنَزلْنَ◌ا َملًَکا لَقُِضَی ااْلَٔم

کام کا فيصلہ ہوجاتا ہے اور اگر پھر بھی مخالفت کريں تو بھی انہيں مہلت نہيں دی جاتی اور سب ہالک ہوجاتے۔ ممکن ہے 
اعث ہوتا ہے؟ ہم کہيں گے: يہ کہا جائے: کيوں فرشتے کی ٓامد اور ان کا پيغمبر (ص) کی ہمراہی کرنا منکرين کی موت کا ب

اس دليل کی بنا پر کہ جس کی طرف چند ٓايت کے پہلے اشاره کيا گيا ہے کہ اگر نبوت شہود و احساس کے پہلو کی حامل 
ہوجائے اور تمام چيز کو ٓانکھوں سے ديکھے تو نتيجہ ميں ہر جہت سے ان لوگوں کے ليے حّجت تمام ہوجائے گی اور اس 

بھی مقصود نہيں ہوگی لٰہذا اگر کوئی شخص اس حالت ميں بھی مخالفت کرے تو طبيعی و فطری امر  سے باالتر کوئی دليل
ہے کہ اس کی سزا يقينی ہوگی۔ ليکن هللا تعالٰی اپنے بندوں پر الطاف و عنايات کی وجہ سے کہ ان کے ليے تجديد فکر کی 

  ايک فرصت باقی رہے اور اس کام کو انجام نہيں ديتا۔
: پيغمبر اکرم (ص) ان تمام عظمت و منزلت کے باوجود تمام لوگوں کی تربيت کی ذمہ داری اور بار رسالت کودوسرا جواب

تحمل کيے ہوئے ہيں ضروری ہے کہ خود لوگوں کی جنس سے ہوں ان کے ہم رنگ اور ہم صفات ہوں بلکہ تمام انسانی 
سنخيت نہ رکھنے کے عالوه قابِل ديد نہيں ہے وه صفات اور غريزے ان ميں موجود ہوں۔ کيونکہ فرشتے بشر کے ساته 

انسان کے ليے عملی سر مشق نہيں بن سکتا کيوں کہ نہ وه ان کی ضرورتوں اور دردوں سے ٓاگاه ہے اور نہ ہی اس کی 
خواہشات اور غرائز کی کيفيت سے ٓاشنا ہے۔ اسی دليل کی وجہ سے اس کی رہبری ايسے موجود کی بہ نسبت جو تمام جہت 

نہُ َرُجالً َو  سے نہُ َملکاً لََجَعل ْاٰ اس سے فرق رکھتا ہے مکمل طور پر ناساز گار ہے لٰہذا قرٓان مجيد کا قول ہے: َو لَو َجَعل ْاٰ
ن َعلَيْهِ◌م ٰا م يَلْبِ◌ُسوَن<   لَلَبَس ْاٰ

نسانی صفات ان ميں اگر ہم پيغمبر (ص) کو فرشتہ بھی بناتے اور ان کی پيش کش کو قبول کرتے پھر بھی ضروری تھا کہ ا
ايجاد کريں اور انہيں ايک مرد کی صورت و سيرت ميں قرار ديں پھر بھی اس کے باوجود يہ کہتے کہ کيوں ايک انسان کو 

  رہبری کے ليے مامور کيا اور حقيقی چہره کو ہم سے مخفی رکھا؟
انَّہُ قاَل لِلزنديِق الَّذی َساَلہُ ِمَن اَين اثبتَّ االَنبيآَء وفی الکافی باسناده عن ہاشم بن الحکم عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم “۔  ۵۴٩

کيماً متعالِياً لَم يجزان يُشاِھُده َوالّرُسَل ؟ قاَل اِنّا لَّما اثبتنا اَنَّ لَنا خالِقاً صانِعاً متعالياً َعنّا َوَعن َجميِع ماَخلََق َوکاَن َذلَِک الّصانُع حَ 
 باَشُرھم َويبابِشُروهُ َويحاجھم َويحاُجوهُ ، ثَبََت انَّ لَہُ ُسفَراُء فی َخلقِِہ ، يُعتُروَن َعنہُ اِل ٰی َخلقِِہ َوِعباِدهِ َخلقُہُ َوال ياُلِمُسُوه فَي

الحَکيم الَعليِم فی َخلقِِہ  َعنِ  َويَدولُّونَھُم َع ٰلی َمصالِِحھُم َوَم ٰانفَِعھُم َوما بِِہ بَقائھُم َوفی ترِکِہ منافعھم ، فَثَبََت اآلِمُروَن َوالنّاھُونَ 
بين بِالِحکمِة ، مبعوثينَ  بِھا غيُر مشاِرکيَن  َوالمعبُّروَن َعنہ َجّل وعز ، ھُم االَْنبيآُء عليہم السالم ، َوصفَوتُہُ ِمن َخلقِِہ ، ُحَکماء مورَّ

ديَن ِمن ِعنِد الَحکيِم الَعليِم بِالِحکمة ، ثُمَّ ثَبََت ذلَِک فی ُکّل لِلنّاس َعلی مشاِرکتِِھم لَھُم فی الخلِق والتَرکيب فی َشی ٍء ِمن احوالِِھم مٔويَّ 
ُسل واألنْبيآُء ِمَن الدَّالئِل َوالبَراھيِن لَِکيال تخلُو ارُض هللاِّٰ ) ِمن حجٍة يَُکو ُن َمعہُ َعلٌَم يدلٌّ َعل ٰی ِصدِق َدھٍر َوَزماٍن مّما اتَت بِِہ الرُّ
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  ١” (  مقالتِِہ َوَجواز َعدالَة
 -کافی ميں ابو جعفر محمد ابن يعقوب کلينی عليہ الرحمہ کہتے ہيں کہ ہشام ابن الحکم سے مروی ہے کہ : امام جعفر صادق 

  سے ايک زنديق (دہريہ) نے دريافت کيا کہ: انبياء و مرسلين کے ٓانے کا راِه ثبوت کيا ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  باب اضطرار الی الحجة ۔ (  ، ٢٣۶، ص ١(۔ اصول کافی، ج ١

فرمايا: جب ہمارے ليے يہ ثابت ہوگيا ہے کہ ہمارا ايک خالق ہے جو صانِع عالم ہے اور ہم سے اور تمام مخلوق سے بلند و 
برتر ہے اور يہ صانِع حکيم سب پر غالب ہے اور يہ بھی جان ليا کہ مخلوق ميں سے کوئی اس کو ديکه نہيں سکتا اور نہ ہی

ھو سکتا ہے اور نہ وه مخلوق سے ملتا ہے اور نہ مخلوق اس سے ملتی جلتی ہے تو ثابت ہوگيا کہ اس کے کچه اس کو چ
پيغمبر اس کے بندوں کی طرف ٓائےں تاکہ وه اس کی باتيں بتائيں اور ان کے منافع اور مصالح کو سمجھائيں اور ان چيزوں 

ان کی موت ہو پس وه ثابت ہوگئے کہ وہی لوگ خدا کی مخلوق کو  کو بتائيں جن کے بجاالنے ميں ان کی بقا اور ترک ميں
امر و نہی کرنے والے اور اس کے احکام کو بتانے والے انبياء ہيں جو اس کے برگزيده بندے صاحب حکمت اور ادب ٓاموز 

يکہ خلقت کے ہيں اور راست گفتار اور درست کردار والے ہيں ان کی خصوصيت ميں کوئی بھی ان کا شريک نہيں باوجود
  لحاظ سے وه لوگوں کے شريک ہيں اور وه خدائے حکيم و عليم کی طرف سے مويّد بالحکمہ ہيں۔

پھر يہ بھی ثابت ہے کہ زمانے کے ہر حصے ميں انبياء و مرسلين دالئل و براہين کے ساته ٓاتے رہے تاکہ زمين کسی وقت 
ہے جو ان کے راست گفتار اور صاحب عدل و انصاف ہونے حّجت خدا سے خالی نہ رہے اور ہر حّجت کے ساته علم ہوتا 

  کی دليل ہوتا ہے۔
 بَِل الَخلُق وفيہ باسناده عن منصور بن حازم قاَل: قُلُت ال بی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم اِنَّ ّهللاٰ اَجلُّ َو اکَرُم ِمن ان يُعَرَف بِخلقِہِ “۔  ۵۵٠

ِّٰ ، قاَل َصَدقَت ، قُلُت  َب ِرضاً وسخطاً َوانَّہُ اليُعَرُف ِرضاهُيعَرفُوَن بِا اِنَّ َمن َعَرَف انَّ لَہُ َربّاً فَقد ييبَغنی لَہُ ان يَعِرَف انَّ لِذلَِک الرَّ
ُسَل فِاِذا لَقِيَھُم َعَرَف انَّ  ةُ َواَن لَھُُم الطاعة ھُم الحوَسَخطُہُ ااِلَّ بَوُحٍی او َرُسول فََمن لَم ئاتِِہ الَوحُی فَقَد ينبغی لَہُ ان يَطلِب الرُّ جَّ

ِ َعلٰی َخلِقِہ ؟ قالُوا بَل ةُ ِمَن ّهللاٰ ِ (ص) کاَن ہَُو الحجَّ ِ الُمفْتَ◌َرَضةَ َوقُلُت لِلناِس : تعلُموَن انَّ َرُسوَل ّهللاٰ ٰی قُلُت فحيَن َمضٰی َرُسوُل ّهللاٰ
القُرٓاِن فَاِذا ھَُو يخاِصُم بِِہ الُمرجیُء َوالقََدریُّ والِزنديُق الَّذی الئوِمُن (ص) َمن کاَن الحجةَ َعل ٰی َخلقِِہ ؟ فقالُوا: القُرٓاُن فَنَظرُت فی 

ةً ااِلَّبقيٍّم ، فَما قاَل فيہ ِمن َشیٍء کاَن حَ  قّاً ، فَقُلت لَھُم َمن قيم بِِہ َحّت ٰی يَغلِب الرجال بِخصومتِِہ فََعَرفُت انَّ القُرٓاَن ال يُکوُن حجَّ
عِرُف ذلَِک ُکلّہُ ااِلَّ َعليّاً وا ابُن َمسُعوٍد قَد کاَن يُعلُم َوُعَمر يعلَُم َوحَذيفةَ يعلَُم ، قُلُت ُکلّہ ؟ قالُوا ال فَلَم اِجُد اَحداً يُقاُل انَّہُ يَ القُرٓاِن فَقالُ 

َٔنَا اَدری فَاَشھُد اَنَّ َعليّاً عليہ السالم کاَن قيُم عليہ السالم ، َواِذا کاَن الشیَء بَيَن القوِم فَقاَل ھذا االدری َوقاَل ھذا ال اَدری َوقاَل ھذا ا
ِ (ص) َوانَّ مافی القُرٓاِن فھو َحٌق فَقالَ  ة َعلَی النّاِس بَعد رُسوِل ّهللاٰ ُ القُرٓاِن وکانت طاعتُہُ مفتَرَضةً ) وکاَن الُحجَّ   ١” (  َرحِمک ّهللاٰ

سے عرض کيا: يقينا هللا تعالٰی بزرگ و برتر اور جليل  -ادق منصور ابن حازم روايت کرتے ہيں کہ ميں نے امام جعفر ص
القدر ہے اس بات سے کہ مخلوق کو اپنی معرفت کرائے (کيوں کہ مخلوق کے صفات اس کی ذات ميں نہيں ہيں اور اس کی 

ے ذريعے معرفت وہبی ہے وه اپنی طرف سے صرف پيغمبروں کی رہنمائی کرتا ہے) بلکہ مخلوق کو چاہيے کہ خود هللا ک
هللا کی معرفت حاصل کرے يعنی ان صفات کے ذريعے جو خود اس نے اپنے ليے بيان کيے ہيں، فرمايا: صحيح ہے ميں 
نے عرض کيا: جو شخص اتنی بات سمجه لے کہ اس کا کوئی رب ہے تو اس کو چاہيے کہ يہ بھی جانے کہ اس کے ليے 

گی کونہيں جانا جاسکتا مگر وحی کے ذريعہ يا رسول کے رضا اور غصہ بھی ہے لٰہذا اس کی رضامندی اور ناراض
وسيلے سے۔ لٰہذا جس کے پاس وحی نہيں ٓاتی اسے چاہيے کہ رسولوں کو تالش کرے اور جب مل جائے تو يہ جان لے کہ 

  يہ لوگ حّجِت خدا ہيں ان کی اطاعت فرض ہے، ميں نے (اہل سنت کے) لوگوں سے دريافت کيا: کيا تمہيں
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢، باب اضطرار الی الحجة، حديث  ١۶٨، ص ١(۔ کافی، ج ١

معلوم ہے کہ مخلوِق اٰلہی کے درميان پيغمبر (ص) حّجت خدا تھے؟ کہا: ہاں، ميں نے کہا: جب پيغمبر کا انتقال ہوگيا تو پھر 
ن سے تو مرجئہ، قدريہ، مفوضہ اور وه زنديق جو مخلوِق اٰلہی کے درميان حّجِت خدا کون ہے؟ کہا: قرٓان، ميں نے کہا: قرآ 

قرٓان پر ايمان نہيں رکھتے اپنے عقيده و مقصد کے مطابق دوسروں سے مباحثہ اور غلبہ پانے کے ليے دليل التے ہيں (اور 
ن بغير وارث قرٓانی ٓايات کو اپنی رائے اور سليقے سے اپنے اعتقاد کے مطابق تطبيق کرتے ہيں لٰہذا ميں نے جان ليا کہ قرآ 
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و سرپرست کے جو اس کی حقيقت و واقعيت کے مطابق تفسير کرے) حّجت نہيں ہوگا اور وه وارث و سرپرست قرٓان کی بہ 
نسبت جو کہے گا وه حق ہوگا،لٰہذا ميں نے ان سے کہا: قرٓان کا وارث اور سرپرست کون ہے؟ کہا: ابن مسعود وه عالم قرٓان 

فہ کو بھی علم ہے ميں نے کہا: کيا يہ تمام قرٓان کے عالم ہيں؟ کہا: نہيں، ميں نے کہا: پھر ميںہيں، عمر بھی جانتے ہيں، حذي
) کے -کسی کو يہ کہتے کيوں نہيں پاتا کہ پورے قرٓان کا علم رکھنے واال اور کوئی نہيں، ميں تو ان (علی ابن ابی طالب 

ديتا ہوں کہ علی عالم ، وارث اور محافظ قرٓان ہيں اور ان کی اطاعتعالوه کسی ايک کو بھی ايسا نہيں جانتا۔ لٰہذا ميں گواہی 
الزم ہے نيزوه رسول اکرم (ص) کے بعد لوگوں پر حّجت خدا ہيں اور وه قرٓان کی بہ نسبت جو کچه کہيں حق ہے۔ يہ سن کر

 نے فرمايا: هللا تم پر رحم کرے۔ -امام 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ خستگی ناپذير ٢٧
  ۔ القُرٓاُن ناِطٌق ال يَعی لِسانُہُ کذلک الحجة القائم عليہ السالم ٢٧

اسی طرح ہيں۔ منجملہ ٓايات ميں سے قرٓان ايسا گفتگو کرنے والے ہے کہ اس کی زبان خستہ نہيں ہوتی۔ قائم ٓال محمد بھی 
  ١(  اس کی يہ ٓايت

  الم، يہ وه کتاب ہے جس ميں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہيں ہے متقين کے ليے ہدايت ہے۔
حروف مقطعات جو بعض قرٓانی سوروں کی ابتدا ميں ذکر ہوئے ہيں وه قرٓان کريم کی منجملہ خصوصيات ميں سے ايک ہے

ے عالوه نہيں مل سکتی۔ مفسرين نے اس کے معانی ميں اختالف کيا ہے، شيخ بزرگوار عالمہ جو اس ٓاسمانی کتاب ک
طبرسی عليہ الرحمہ نے مجمع البيان ميں اسی ٓائہ کريمہ کے ذيل ميں گياره اقوال ذکر کيے ہيں اس کی طرف اشاره کرنا 

  اگرچہ مختصر طور پر ہی کيوں نہ ہو فائدے سے خالی نہيں ہے۔
ه (حروف مقطعات) متشابھات قرٓان ہيں، اس کے علم کو خداوند عالم نے اپنی ذات سے مخصوص کيا ہے اور اس ۔ يہ کہ و١

  خدائے سبحان کے عالوه اس کی تاويل اور باطن کا علم کسی فرد بشر کو نہيں ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (  ١(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١۔ ، ٢

  م ہے جو اس کی ابتدا ميں واقع ہوا ہے۔۔ وه سب کا سب اسی سوره کا نا٢
  ۔ وه تمام قرٓان کے اسمائے گرامی ہيں۔٣
۔ اسمائے اٰلہی کے ليے دليل و رہنما ہے جيسے (الم) اس کا معنی يہ ہے (ان هللا اعلم ) يعنی ميں خدا جاننے واال ہوں ۴
ميں خدا جاننے ” انا هللا اعلم و افضل“يعنی  ”المص“ميں خدا جاننے اور ديکھنے واال ہوں۔ ” انا اعلم و اری“يعنی ” المر“

  واال اور افضل ہوں۔ اسی طرح بقيہ تمام سوروں کے حروف مقطعات ہيں۔
۔ اسمائے اٰلہی ہيں جب کبھی حروف مقطعات کی تاليف و جمع ٓاوری کرنا ممکن ہو تو اسم اعظم اٰلہی کی راه تک رسائی ۵

  بھی ممکن ہوتی ہے۔
اوند تبارک و تعالٰی ان حروف کے ذريعہ قسم کھاتا ہے کہ قرٓان کالم اٰلہی ہے اور وه شريعت ہيں ۔ يہ وه قسميں ہيں کہ خد۶

کيوں کہ ٓاسمانی نازل شده کتابوں کے تمام مبانی و اصول اور اسمائے حسنائے اٰلہيہ اور صفات اٰلہيہ او ر لغات کے اصول 
  اپنے تمام اختالفات کے ساته اس ميں موجود ہيں۔

  اٰلہيہ کی طرف اشاره ہے اور بالؤں اقوام و ملل کی مدتوں بالؤں ان کی عمروں نيز اموات کی طرف بھی ۔ ۔ نعماتِ ٧
  ۔ ان سے مراد اس امت کی بقا کی طرف اشاره ہے حساب جمل (ابجد) کی داللت کی بنا پر۔٨
رميان يہ نصيحت کرتے ۔ کفار کو خاموش کرانے کے ليے ہےں کيوں کہ مشرکين اپنے د ١٠۔ مراد حروف معجم ہيں۔ ٩
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تھے کہ قرٓان سماعت نہ کريں اور بے ہوده گفتگو ميں مصروف رہيں، جيسا کہ قرٓان مجيد خود اپنے اس قول سے اس بات 
  ) <١کی حکايت کرتا ہے:التَسْمَ◌ُعوا لِہََذا الْقُ◌رْآِن َوالْغَ◌وْا فِيِہ لََعلَُّکم تَغْلِ◌بُوَن )

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢۶ہ فصلت، ٓايت (۔ سورئ١

اس قرٓان کو ہرگز مت سنو اور اس کی تالوت کے وقت ہنگامہ کرو شايد اسی طرح ان پر غالب ٓاجاؤ۔ کبھی سيٹی بجاتے ”
تھے اور کبھی تالياں اور کبھی مغالطہ ديتے تھے تاکہ شايد پيغمبر اسالم کو اس کی تالوت ميں مغالطہ ميں ڈال ديں هللا تعالٰی

کو نازل فرمايا، جب کبھی (يہ حروف مقطعات) سنتے تھے تو ان کے ليے يہ عجيب و غريب معلوم ہوتا تھا نے ان حروف 
اور اسے سنتے تھے اس ميں غور وفکر کرتے تھے اور اپنے ذاتی معامالت اور حاالت کو ترک کر ديتے تھے لٰہذا قرٓان ان

  کی سماعتوں پر نفوذ کر جا تا تھا۔
د کی طرح ہے اور اس سے مراد يہ ہے کہ يہ وہی قرٓان ہے کہ تم اس کا جواب النے سے قاصر ۔ حروف تہجی کے تعدا ١١

ہو وه انہيں حروف مقطعات کی جنس سے تشکيل پايا ہے کہ تم اپنے خطبوں اور اپنے کالم ميں گفتگو کے وقت استعمال 
لو کہ يہ هللا تعالٰی کی جانب سے ہے۔ ان کے کرتے ہو، لٰہذا اگر ان پر قدرت نہيں رکھتے تو پھر يہ جان لو اور تسليم کر

عالوه اور بھی دوسرے معانی ذکر ہوئے ہيں قارئين کرام معتبر تفسيروں کی طرف رجوع کريں۔ ان مجموعی حروف سے 
استفاده ہوتا ہے کہ يہ خدائے سبحان اور رسول اسالم (ص) کے درميان مخفی اسرار و رموز ہيں کہ جہاں تک ہمارے عام 

ادراک کا طائِر فکر پرواز نہيں کرسکتا مگر صرف اس حد تک واقف ہوسکتے ہيں کہ ان کے اور ان کے اندر  افہام و
  ١موجوده ) مضامين ميں ايک خاص ارتباط پايا جاتا ہے۔ ( 

وةُ لُِکّل ِکتاٍب َصفوةٌ َوصف“نے فرمايا:  -سے روايت کی ہے کہ حضرت  -۔ اہل سنت و الجماعت نے اميرالمومنين علی  ۵۵١
ی  ہر کتاب کے ليے ايک منتخب موجود ہے اور اس کتاب (قرٓان) کا منتخب، حروف تہجی ہيں۔ کہ“ ھذا الِکتاِب ُحُروُف التَہجَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (۶، ص  ١٨(۔ الميزان، ج ١

  کتاب سے مراد قرٓان کريم ہے۔
تاباً ال يمُحوهُ المآِء وال يخلَق َعليک َکثَرة الردِّ فَلما انَزَل الْقرٓان قاَل ھذا الْقرٓان ذلَِک الِکتاُب قيَل انَّ ّهللاٰ َوَعَد نَبَيّہ ان يُْنِزَل َعلَْيِہ کِ ”

) و فی تفسير االمام : يعنی القرٓان ٢) قيل معناه ھَذا القُرٓاِن ذلَِک الِکتاُب الذَّی َوَعدمَک بِِہ فی الکتُِب الّسالِفَة ( ١الَّذی َوَعدنک ( 
۔ کہا گيا ہے کہ هللا تعالٰی نے اپنے نبی سے وعده کيا کہ ان پر ايک کتاب نازل کرے کہ جسے پانی نہ مٹا ”ی افتح بآلم الّذ

سکے اور کثرت ترديد کی بنا پر وه کہنہ نہ ہوسکے، لٰہذا جب قرٓان نازل کيا تو کہا : يہ قرٓان وہی کتاب ہے کہ جس کا تم 
کہ اس کا معنی يہ ہے کہ يہ قرٓان وه کتاب ہے جس کا گزشتہ کتابوں ميں تم سے وعده کيا سے وعده کيا تھا اور کہا گيا ہے 

تھا۔ اور اما م کی ايک تفسير ميں کہا گيا ہے: يعنی وه قرٓان جو الم کے ذريعہ شروع کيا گيا۔ )ھدی للمتقين) : اصل تقوٰی کيا 
  ہے اور متقين کون افراد ہيں۔

  قال معنی التّقوٰی فی قولہ تعروی عن النبی (ص) انّہ “۔  ۵۵٢
قيل : متقی الذی اتَّقی ماَحرَم َعلَيِہ َوفََعَل ما اوَجَب َعليِہ وقيل : ھَُو الَّذی يتقَِی صالٍح اعمالِِہ“ < الٰی اِّن ّهللاٰ ئامرُکم بِالَعدل وااِلحسانِ 

  َعذاَب هللاِّٰ 
عنی کے لحاظ سے تمام تقوٰی اس ٓايت ميں جمع حضرت رسول اکرم (ص) سے مروی ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: م

متقی وه شخص ہے جو خود کو محرمات اٰلہيہ سے محفوظ “ ہوگيا ہے يہ کہ هللا تعالٰی تمہيں عدل و احسان کا حکم ديتا ہے 
  رکھے اور واجبات کو بجاالئے۔ اور يہ بھی کہا گيا ہے: متقی وه شخص ہے جو

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ميں فراء اور ابو علی جبائی سے منقول ہے۔ ( (۔ مجمع١
  (۔ مجمع ميں مبرد سے منقول ہے۔ ( ٢

َی المتَقُوَن “ ۔  ۵۵٣اپنے اعمال صالحہ کے ذريعے عذاب اٰلہی سے نجات بخشے۔  روی َعِن النَّبِی (ص) اِنَّہ قاَل اِنَّما قال ُسمِّ
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  )١” )ٌٔس ، َوقاَل بعَضھم التقوٰی ان ال يراَک ّهللا َحيث نَھاَک َوال يفقَُدَک حيث اَمَرَک الترِکِھم ماال باَس بِِہ َحَذراً للوقُوِع فيما بِِہ بَا
پيغمبر اکرم (ص) سے مروی ہے کہ ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: متقی کو متقی اس ليے کہتے ہيں کہ وه ان چيزوں کو انجام 

کبھی ايسا نہ ہو کہ ان چيزوں ميں گرفتار ہو کہ جس کا دينا ترک کرتا ہے جواسالم کی نظر ميں منع نہ کی گئی ہوں تاکہ 
  بجاالنا اسالم کی نظر ميں جائز نہيں ہے۔

هللا تمہيں اس مقام پر ديکھے جہاں تمہيں بر محل رہنے کا حکم ديا ہے اور “اور بعض افراد نے تقوٰی کا معنی يوں کيا ہے: 
ھَُو ذلَِک الِکتاِب الَّذی اخبََرت بِِہ موسٰی َومن بعده ِمَن األنبياء َوھُم ”تمہيں اس مقام پر نہ ديکھے جہاں اس نے منع فرمايا ہے۔ 

يہ وہی کتاب ہے کہ جس کی موسی کو خبر دی “ اخبَروا بنی اسرائيَل انی سٔانزلِہ َعليک يا محّمد (ص) الريب فيہ ھدی للمتقين
ل کو خبر دی کہ يقينا ميں اسے آپ پر اے محمد نازل گئی اور ان کے بعد ٓانے والے انبياء کو اور ان لوگوں نے بنی اسرائي

کروں گا اس ميں کوئی شک نہيں ہے يہ صاحبان تقوٰی کے ليے ہدايت ہے۔ اور سوروں کے ٓاغاز ميں حواميم اور طواسين 
  وغيره سے کتاب کی طرف اشاره کيا گيا ہے جو قرٓان کريم ہے۔

کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ جيسے سورئہ فصلت ميں : حم يہ خدائے عزيز و عليم  جيسے سورئہ مومن ميں :
  ٓحم # تَنزيٌل ِمنَ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٧، ص ١(۔ مجمع البيان، طبرسی، ج ١

حيم# ِکتاٌب فّصلت ٓاياتہ قرٓاناً َعَربياً يقوٍم يعلمُوَن> حم يہ خدائے رحمن و رحيم کی تنزيل ہے اس کتاب ک ی ٓايتيں الرحٰمِن الرَّ
حم  تفصيل کے ساته بيان کی گئی ہے عربی زبان کا قرٓان ہے اس قوم کے ليے جو سمجھنے والی ہو۔ سورئہ دخان ميں:
  روشن کتاب کی قسم ہم نے قرٓان کو ايک مبارک رات ميں نازل کيا ہے ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے۔

  # تِلَک ٓاياُت القرٓاِن َو ِکتاٍب ُمبينٍ اسی طرح طواسين کی مثاليں جيسے سورئہ نمل ميں: ٓطس 
طس يہ قرٓان اور روشن کتاب کی ٓايتيں ہيں۔ سورئہ قصص ميں ٓطسٓم # تِلک ٓاياُت الِکتاِب الُمبيِن طسم يہ کتاب مبين کی ٓايتيں 

  ہيں۔
ھی اس ميں شک و شبہ کی گنجائش قولہ تعالٰی: ذلَِک الِکتاُب ال ريَب فيہ ھُدِی للمتقين يعنی يہ کتاب جو قرٓان کريم ہے کبھی ب

نہيں ہے يہ صاحبان تقوٰی اور پرہيز گار لوگوں کے ليے مجسم ہدايت ہے۔ متقين سے ہدايت مخصوص ہونے کی علت يہ ہے 
کہ اگرچہ قرٓان تمام لوگوں کی ہدايت کرنے واال ہے مگر چونکہ متقين ہی قرٓان سے فائده اٹھاتے ہيں اور اس کی ہدايت سے 

  ہ ہوتے ہيں۔ہدايت يافت
اسی کے ذيل  ١(  قابل ذکر يہ ہے کہ هللا تعالٰی نے بعد والی ٓايت ميں متقين کے اوصاف کو تفصيل کے ساته بيان فرما ديا ہے

  )٢) ميں هللا تعالٰی کا يہ قول بھی ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ٣(۔ سورئہ بقره،ٓايت ١۔ ، ۴
  ۔ ( ٩(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ٢

پر ايمان رکھتے ہيں پابندی سے پورے اہتمام کے ساته نماز ادا کرتے ہيں اور جو کچه ہم نے رزق ديا ہے اس ميں جو غيب 
سے ہماری راه ميں خرچ بھی کرتے ہيں ۔ وه ان تمام باتوں پر بھی ايمان رکھتے ہيں جنہيں (اے رسول !) ہم نے آپ پر نازل 

  اور ٓاخرت پر بھی يقين رکھتے ہيں۔کيا ہے اور جو ٓاپ سے پہلے نازل کی گئی ہيں 
  بے شک يہ قرٓان اس راستہ کی ہدايت کرتا ہے جو تمام ملتوں کی بہ نسبت بالکل سيدھا ہے۔

  ١” ( وفی الکافی عن الصادق عليہ السالم ای يدعو وعنہ عليہ السالم يھدی الٰی ) االمام “ ۔  ۵۵۴
  کی طرف دعوِت ہدايت ديتا ہے۔ -ہے يعنی قرٓان امام ” يدعوا“ بمعنی” يھدی“فرماتے ہيں:  -کافی ميں امام جعفر صادق 

  ٢” ( وعن الباقر عليہ السالم يھدی الٰی الوالية ) ”
وفی المعانی عن الصادق عليہ السالم وعن ابيہ“۔  ۵۵۵فرماتے ہيں: (قرٓان) واليت کی طرف دعوت ديتا ہے۔  -امام محمد باقر 

اُم ِمنّا ال يُکوَن ااِلَّ َمعُصوماً َولَْيَست الِعصَمةُ فی ظاِہِر الِخلقةَ فيُعَرَف بِھا َولذلک ال يُکون االَّ عن جّده الّسجاد عليہ السالم : االمِ 
َوَجلَّ  َوذلَِک قوُل هللاّٰ منُصوصاً فَقيَل ما َمعنی المعُصوِم قاَل ھَُو المعتِصُم بحبِل ّهللاٰ َوَحبُل ّهللاٰ ھََو القُرٓان والقرٓاُن يھدّی الَی االِمامِ    َعزَّ
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نے معانی االخبار ميں اپنے پدر بزرگوار اور اپنے جدِّ امجد امام سجاد سے روايت کی ہے کہ حضرت  -) امام صادق ٣” ( 
  نے فرمايا: لوگوں کا امام اور سرپرست

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢١۶، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ٢١۶، ص ١(۔ کافی، ج ٢
  ۔ (  ۴٨، ص  ١٣تباس، ج (۔ الميزان سے اق٣

ہم ميں سے نہيں ہوگا مگر يہ کہ وه معصوم ہوگا اور عصمت ايسی شے نہيں ہے کہ جس کا وجود خارجی پايا جاتا ہے اور 
  ۔”خلقت انسانی کے ظاہر سے وه نماياں اور پہچانی جائے۔ لٰہذا هللا تعالٰی کی طرف سے معين اور منصوص ہونا چاہيے

هللا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور ريسمان “(ص)! معصوم کے کيا معنی ہيں؟ فرمايا: کہا گيا: اے رسول خدا 
يقينا يہ قرٓان اس راستہ “اٰلہی وہی قرٓان ہے اور قرٓان بھی امام کی طرف ہدايت کرتا ہے اور اس ٓائہ کريمہ کا معنی يہی ہے: 

  “کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے 
  ١(  نے فرمايا:هللا تعالٰی 

ٓاپ اپنے رخ کو دين کی طرف رکھيں اور باطل سے کناره کش رہيں کہ يہ دين وه فطرت اٰلہی ہے جس پر اس نے انسانوں 
  کو پيدا کيا ہے اور خلقت اٰلہی ميں کوئی تبديلی نہيں ہوسکتی ہے يقينا يہی سيدھا اور مستحکم دين ہے۔

س ليے ہے کہ يہ دين ان چيزوں کا حافظ و نگہبان ہے جس ميں لوگوں کے يہ تمام دعوت دين حنيف و قيم کی طرف صرف ا
  ٢ليے دنيا و ٓاخرت کی بھالئی پائی جاتی ہے۔ اور ان کے حاالت ) معاش و معاد کی اصالح کا سرپرست ہے۔ ( 

  ٣(  اسی کے ذيل ميں هللا تعالٰی کا يہ قول ہے:
  يں جنہيں اس کے عالوه کوئی نہيں جانتااور اس خدائے تبارک و تعالٰی کے پاس غيب کے خزانے ہ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٠(۔ سورئہ روم، ٓايت ١
  ۔ ( ۴٨، ص  ١٣(۔ الميزان سے اقتباس، ج ٢
  ۔ (  ۵٩(۔ سورئہ انعام، ٓايت ٣

ں ميں کوئی ہے اور وه خشک و تر سب کا جاننے واال ہے کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے۔ زمين کی تاريکيو
  دانہ يا کوئی خشک و تر ايسا نہيں ہے جو کتاب مبين کے اندر محفوظ نہ ہو۔

  کا مقدس وجود ہے۔ -قرٓان مجيد يا امام مبين کی جو تفسير کی گئی ہے وه حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب 
الغيب “ قال الراغب فی المفردات : ”ہے؟ گفتگو غيب کی ہے۔غيب کيا ہے؟ کيا علم غيب مطلقاً ذات اقدس اٰلہی ميں منحصر 

) الغيبت ، غابت الشمس کا مصدر ہے جس کے ١” ( مصدر غابت الشمس وغيرھا اذ استرت عن العين يقال غاب عنی کذا 
معنی کسی چيز کے نگاہوں سے اوجھل ہوجانے کے ہيں۔ چنانچہ محاوره ہے۔ غاب عنی کذا فالں شے ميری نگاه سے 

جب ٓافتاب کا ہالہ ہماری ظاہری اور مادی ٓانکھوں سے پوشيده ہوگيا تو غيبت ہوجاتی ہے يعنی ٓافتاب يا اوجھل ہوگئی۔ يعنی 
دوسری چيزيں ہم سے غائب ہوجاتی ہيں بعد ميں يہ لفظ ہر اس شے کے ليے استعمال ہونے لگا جو حواس ظاہری سے غائب

  ہے اور جو کچه انسانی علم و دانش سے مخفی ہے۔
اور ٓاسمان و زمين ميں کوئی پوشيده چيز ايسی نہيں ہے جس کا ذکر کتاب مبين ميں نہ ہو۔ (وه لوح ٢(  نے فرمايا: ) هللا تعالیٰ 

  محفوظ ميں تحرير ہے)۔
کبھی غيب اور غائب شے پر اطالق ہوتا ہے البتہ لوگوں کی بہ نسبت نہ خدا کے ليے۔ کيوں کہ هللا تعالٰی کی ذات سے کوئی 

  نہيں ہے۔شے مخفی و پوشيده 
  هللا تعالٰی نے فرمايا: يَعْلَ◌ُم َما يَلُِج فِی ااْلَٔرْضِ◌ َوَما يَخْرُ◌ُج ِمنْہَ◌ا َوَما يَنِزُل ِمن السََّماءِ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣۶۶(۔ مفردات راغب، ص ١
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  ۔ ( ٧۵(۔ سورئہ نمل،ٓايت ٢

ِحيُم الْغَ◌فُوُر # َوقَ  اَل الَِّذيَن َکفَُروا ال تَٔاْتِ◌ينَا السَّاَعةُ قُل بَلَی َوَربِّی لَتَٔاْتِ◌يَنَُّکم َعالِِم الْغَ◌يْبِ◌ ال يَعْزُ◌ُب َوَما يَعْرُ◌ُج فِيہَا َوہَُو الرَّ
ٍة فِی السََّماَواِت َوال فِی ااْلَٔرْضِ◌ َوالَٔاَصْغَ◌ُر ِمن َذلَِک َوالَٔاَکْبَ◌ُر إِالَّ فِی ِکتَاٍب )   ١ُمبِيٍن > (  َعنْہُ◌ ِمثْقَ◌اُل َذرَّ

خداوند متعال جانتا ہے کہ زمين ميں کيا چيز داخل ہوتی ہے اور کيا چيز اس سے نکلتی ہے اور کيا چيز ٓاسمان سے نازل 
ہوتی ہے اور کيا اس ميں بلند ہوتی ہے اور وه مہربان اور بخشنے واال ہے۔ اور کفار کہتے ہيں کہ قيامت ٓانے والی نہيں ہے 

ر کی قسم! وه ضرور ٓائے گی وه عالم الغيب ہے اس کے علم سے ٓاسمان و زمين کا تو ٓاپ کہہ ديجيے کہ ميرے پروردگا
کوئی ذره دور نہيں ہے اور نہ اس سے چھوٹااور نہ بڑا بلکہ سب کچه اس کی روشن کتاب ميں محفوظ ہے (وه لوح محفوظ 

  ميں تحرير ہے)۔
  ہے۔ وه عالم الغيب و الشہادت ہے غالب اور حکيم هللا تعالٰی کا يہ قول:
اور صرف هللا ہی کے ليے ٓاسمان اور زمين کا کل غيب ہے اور اسی کی طرف تمام امور کی  ٢(  هللا تعالٰی کا يہ قول:

  بازگشت ہے لٰہذا ٓاپ اس کی عبادت کريں اور اسی پر اعتماد کريں کہ ٓاپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہيں ہے۔
ن کا سارا غيب صرف هللا ہی کے ليے ہے اور قيامت کا حکم تو صرف ايک پلک ٓاسمان و زمي ٣(  هللا تعالٰی کا يہ قول:

  جھپکنے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢،٣(۔ سورئہ سبا، آيت ١
  ۔ ( ١٢٣(۔ سورئہ ہود، ٓايت ٢
  ۔ (  ٧٧(۔ سورئہ نحل، ٓايت ٣

هللا تعالٰی کا يہ قول : < قُل هللاُ ٔاَعْلَ◌ُم بَِما لَبِثُوا کے برابريا اس سے بھی قريب تر ہے اور يقينا هللا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔
  ١ ٔاََحًدا > ( لَہُ َغيْبُ◌ السََّماَواِت َوااْلَٔرْضِ◌ ٔاَبْصِ◌ر بِِہ ) َؤاَسْمِ◌ع َما لَہُم ِمن ُدونِِہ ِمن َولِیٍّ َوالَيُشْرِ◌ُک فِی ُحکْمِ◌هِ 

ہے اسی کے ليے ٓاسمان و زمين کا سارا غيب ہے اور اس کی ٓاپ کہہ ديجيے کہ هللا ان کی مدت قيام سے زياده باخبر 
سماعت و بصارت کا کيا کہنا ان لوگوں کے ليے اس کے عالوه کوئی سرپرست نہيں ہے اور نہ وه کسی کو اپنے حکم ميں 

  ٢(  شريک کرتا ہے۔ ) هللا تعالٰی کا يہ قول:
م انتظار کرو اور ميں بھی تمہارے ساته انتظار کرنے والوں ٓاپ کہہ ديجيے کہ تمام غيب کا اختيار پروردگار کو ہے اور ت

  ميں ہوں۔
  مذکوره ٓايات وغيره سے استفاده ہوتا ہے کہ علم غيب ذاِت اقدس اٰلہی سے مخصوص ہے۔

هللاَ يَجْتَ◌ِبی ِمن  سے يوں استفاده ہوتا ہے۔ ) >َوَما َکاَن هللاُ لِيُطْلِ◌َعُکم َعلَی الْغَ◌يْبِ◌ َولَِکنَّ  ٢٧ليکن سورئہ جن کی ٓايت نمبر 
اور وه تم کو غيب پر مطلع نہيں کرنا چاہتا ہاں اپنے نمائندوں ميں سے کچه لوگوں کو اس کام کے ليے  ٣ُرُسلِِہ َمن يََشاُء > ( 
  منتخب کر ليتا ہے۔

ص ہے اور ميں کہا گيا ہے ، وه علم جس ميں بدا حاصل ہوجاتا ہے وه ذاِت پروردگار متعال سے مخصو” بدا“چنانچہ باب 
کوئی بھی شخص اس سے واقف نہيں ہے۔ جو کچه ہماری فکر قاصر ميں خطور کيا ايک مثال کے ضمن ميں ٓاپ کے ليے 

  بيان کر رہے ہيں:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۶(۔ سورئہ کہف، آيت ١
  ۔ ( ٢٠(۔ سورئہ يونس، ٓايت ٢
  ۔ (  ١٧٩(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٣

مثالً: خداوند متعال ايک بندے کی عمر پچاس سال معين و مقدر فرماتا ہے اور انبياء و ائمہ کے ذريعے بيان فرماتا ہے کہ 
  جب کبھی کوئی شخص صلہ رحم انجام دے تو اس کی عمر ميں اضافہ ہوتا ہے۔

لٰہذا ہم يہاں کہيں گے کہ: خداوند اور وه شخص صلٔہ رحم انجام ديتا ہے اور اس کی عمر ساٹه سال تک مزيد بڑه جاتی ہے۔ 
متعال پيغمبر يا امام کو اطالع ديتا ہے کہ اس شخص کی عمر پچاس سال ہے، ليکن چوں کہ وه شخص صلٔہ رحم کرتا ہے 
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اور اس کی عمر ميں اضافہ ہوجاتا ہے، کوئی بھی شخص سوائے اس کی ذات کے اس کا علم نہيں رکھتا۔ اس بنا پر وه 
  واقع نہيں ہوتا اور کوئی تغير نہيں پيدا ہوتا اس کا علم معصومين کے اختيار ميں قرار ديتا ہے۔” بدا“مسائل جن ميں 

وه علم جو ائمہ کے ليے وسيع يا کم ہوتا ہے وه ان مسائل اور “عالمہ مجلسی عليہ الرحمہ بھی علم ائمہ کے متعلق قائل ہيں: 
دينی احکام اور لوگوں کی  -يافت کرتے ہيں۔ کيوں کہ امام ان امور کے عالوه ہيں کہ جس کے متعلق لوگ امام سے در

ضروريات زندگی سے مربوط سواالت کو ہميشہ جانتے ہيں۔ چنانچہ اس سلسلے ميں مخصوص روايت بھی موجود ہے۔ يہ 
ے مراد کے علم س -سے ايک مسئلہ دريافت کريں اور وه کہے کہ ميں نہيں جانتا۔ اس بنا پر امام  -ممکن نہيں ہے کہ امام 

لوگوں کی ضروريات زندگی کے عالوه ہے۔ اور وه علوم اسرار و رموز ميں سے ہيں ہم اس سے واقفيت نہيں رکھتے۔ اور 
  يہی علوم (اسرار) ہيں جو روزانہ شب و روز اور شبہائے قدر اور جمعہ ميں امام کے ليے حاصل ہوتے ہيں۔

ٔاَل اَبا الَحسَن عليہ السالم َرُجٌل ِمن اھل فارٍس فقاَل لَہُ تعلمون الغيَب ؟ فَقاَل وفی الکافی باسناده عن معمر بن َخالٍد قاَل سَ “۔  ۵۵۶
هُ اِل َوَجلَّ اسرَّ ٰی جبرئيَل عليہ السالم  قاَل اَبو جعفر عليہ السالم يُبَسطُ لَنا الِعلُم فاَل تعلَم ويقبض َعنا فاَل نَعْلَ◌م وقاَل ِسّرهللاِّٰ َعزَّ

هُ َجبرئيُل اِ  َ َواَسرَّ هُ محمٌد اِلٰی َمن شاء ّهللاٰ ٍد (ص) َواَسرَّ   ١” ( ل ٰی ) محمَّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١، حديث  ٢۵۶، باب نادر فيہ ذکر الغيب ، ص ١(۔ کافی، ج ١

 -رضا کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنے اسناد کے ساته معمر ابن خالد سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے : امام علی 
سے ايک اہل فارس نے دريافت کيا کہ کيا ٓاپ علم غيب جانتے ہيں؟ فرمايا کہ امام محمد باقر نے فرمايا ہے کہ : جب علم 

اٰلہی ہمارے ليے کشاده ہوتا ہے (الہام يا فرشتہ کی خبر وغيره سے) تو ہم جانتے ہيں اور جب ايسا نہيں ہوتا تو ہم نہيں جانتے
نے محمد (ص) کو  -کو سونپا اور جبرئيل  -نے ايک راز کے طور پر رکھا ہے جسے اس نے جبرئيل يہ علم تو هللا تعالٰی 

  بطور راز سپرد کيا اور انہوں نے جس کو چاہا سپرد کيا۔
چنانچہ باب بدا ميں کہا گيا ہے کہ وه علم جس ميں بدا حاصل ہوتا ہے وه ذات اٰلہی سے مخصوص ہے کسی شخص کو بھی 

ہے۔ جو کچه ہماری فکر قاصر ميں خطور کيا ايک مثال کے ضمن ميں بيان کر رہے ہيں: صرف خدا اور اس کا علم نہيں 
اس کے تمام حجج عالم ہيں جو کچه کہتے ہيں مثالً هللا تعالٰی ايک بندے کی عمر پچاس سال معين و مقدر فرماتا ہے اور انبياء

لٔہ رحم انجام دے تو اس کی عمر ميں اضافہ ہوتا ہے اور وه و ائمہ کے ذريعے بيان فرماتا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص ص
بنده صلٔہ رحم انجام ديتا ہے اور اس کی عمر ساٹه سال تک مزيد بڑه جاتی ہے۔ ہم يہاں کہيں گے کہ: اگر خدا چاہے تو 

ت يہ معلوم ہونا کہپيغمبر اور امام کو باخبر کرے کہ اس بندے کی عمر پچاس سال معين و مقدر تھی ليکن اس امر کی بہ نسب
بنده صلٔہ رحم انجام دے گا اور اس کی عمر ساٹه سال تک مزيد بڑه جائے گی صرف ذات احديث سے مخصوص ہے اور 

  دوسرا شخص اس سے ٓاگاه نہيں ہے۔
لق ليکن ان امور کی بہ نسبت کہ جسے مقدر و معين اور امضا کيا ہے اور اس ميں بدا واقع نہ ہو تبديلی نہ ہو ان کے متع

پيغمبر اور ائمہ کو اطالع دی جاتی ہے جيسے بندے کی عمر پچاس سال معين ہوئی اور اس نے صلٔہ رحم انجام نہيں ديا تو 
  پچاس سال کی عمر ميں انتقال کر جائے گا۔

َوَجلَّ  َوفيہ بِاس ٰانِدِه َعن ُسدی عليہ“۔  ۵۵٧ٰاقل َسِمعْتُ◌ ُحمراِن بْنِ◌ اَعْيُ◌ن َسٔاُل اَبا جعفَر ِر الَصيَرفی  ِ َعزَّ السالم َعْن قوِل ٰهللاّ
َوَجلَّ اِبْتَ◌َدَع االش ٰايء کلھا بعلمہ علی غي ر مثاٍل کاَن قبلہ فابتدع بَديُع الَسٰمٰواِت َواألَْرِض ٰقال اَبو َجْعفَر عليہ السالم اِنَّ ٰهللاّ َعزَّ

فَقاَل ابو  فَقال لَہُ ُحمراُن ٔاَريَت قوْلہ َجلَّ ِذکُره اَما تَسَمِع لِقولِہ تعال یٰ  السَّ ٰمواِت َواألَرضيَن َولَم يَکن قبلھُنَّ َسماواٍت َوال اَرُضونَ 
ٌد ِممَّن اِرتَضاهُ َواّما قولہُ  َجعفٍر عليہ السالم ُر ِمن شیٍء َويقضيِہ فی َوکاَن َوهللاِّٰ محمَّ فَانَّ ّهللاٰ َعزوجلَّ عالٌِم بِما غاَب َعن َخلقِِہ فيما يُقَدِّ

المّشئية فَيَقِضيہ اِذا اراَد قَبَل اَن يخلقُہُ َوقَبَل ان يخلقَہُ َوقَبَل ان يفِضيَہُ اِلٰی الَمالئَِکِة فَذالَِک يا ُحمران ِعلٌم موقوٌف ِعندهُ اليِہ فيہِ  ِعلِمہِ 
َوَجلَّ  ا الِعلُم الَّذی يُقدّرهُ ّهللاٰ َعزَّ ِ (ص) ثُمَّ اليٰنا  ه فَھُو الِعلُم الذی َويَبدولہ فيِہ فاَل يمضيِہ فَامَّ ” فيقضيہ ويمضی ) اْنتَھی اِلٰی َرُسوِل ّهللاٰ

 )١  
سے -اسی کتاب ميں بطور مسند سدير صيرفی سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے حمران ابن اعين کو امام محمد باقر 

ر شے کو اپنے علم سے ايجاد کيا ہے کے متعلق دريافت کرتے ہوئے سنا تو حضرت نے فرمايا: هللا تعالٰی نے ہ ٓائہ کريمہ
بغير اس کے کہ کوئی مثال اس سے پہلے ہو اس نے تمام زمين و ٓاسمان کو پيدا کيا جب کہ اس سے پہلے زمين و ٓاسمان نہ 

کا  لٰہذا اگر ٓاسمان و زمين تھے تو خدا” اس کا عرش پانی پر تھا“تھے کيا تم نے هللا تعالٰی کا يہ قول نہيں سنا کہ فرمايا: 
عرش اس پر برقرار ہوتا حمران نے عرض کيا: مجھے اس ٓايت کے معنی بتائيے جو خدائے عزوجل کے قول کو نقل کر 
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  ۔”عالم الغيب خدا ہے اور کسی کو اپنے علم غيب سے ٓاگاه نہيں کرتا“رہی ہے 
  ميں سے مگر اپنے رسولوں“نے فرمايا: ٓايت کے ذيل ميں مزيد يہ بھی تو بيان فرمايا ہے:  -امام 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢، حديث  ٢۵۶، ص نادر فيہ ذکر الغيب، ص ١(۔ کافی، ج ١

۔ اور خدا کی قسم! محمد مصطفی (ص) ان لوگوں ميں سے ہيں جن کو هللا نے منتخب کيا ہے۔ ليکن يہ ”جس کو بھی چن ليا
ل ہر اس شے کا عالم ہے جو اس کی مخلوق سے غائب تو يقينا خدائے عزوج” خدا غيب کو جانتا ہے“قول جو فرماتا ہے: 

ہے اس چيز کی بہ نسبت جو وه اپنے علم ميں مقدر فرماتا ہے اور حکم ديتا ہے قبل اس کے کہ اس کو خلق کرے اور قبل 
اس کے کہ مالئکہ کو اس کا علم ہو۔ اے حمران! يہ علم اسی کے پاس محفوظ ہے جب اس کی مشيت ہوتی ہے تو اس کو 

و نافذ کرتا ہے (يعنی مالئکہ کو بتاتا ہے) اور کبھی اس کی بہ نسبت بدا واقع ہوتا ہے اور اسے جاری و نافذ نہيں  جاری
کرتا۔ ليکن وه علم جسے خداوند متعال نے مقدر کيا حکم و امضاء فرمايا وه ايسا علم ہے کہ جسے سب سے پہلے پيغمبر 

  (ص) کو عطا کرتا ہے پھر ہم تک پہنچا ديتا ہے۔
قاَل قُلُت َوفی البصائر باسناده َعن ُعَمر بِن حنظَلَة قاَل قُلُت الَبی جعفٍر عليہ السالم اِنِّی اظُّن انَّی لی ِعندَک منَزلَةً قاَل اَجل“۔  ۵۵٨

البَيَت قاَل فََدَخِل البَيَت فََوَضَع ابُو  فَانَّ لی اليَک حاَجة قاَل َوماھَی قاَل قُلُت تعلِّمنی االِسَم األعظَِم قاَل وتطيقُةُ قُلُت نََعم قاَل فادُخلِ 
َرفََع ) يََدهُ فََرَجَع البَيَت َجعفٍر عليہ السالم يََدهُ َعلَی األَرْضِ◌ فاظلَم البَيُت فَارَعدت فَرايُص ُعَمٍر فَقاَل ما تقُوُل اَُعلَِمَک فَقاَل ال قاَل فَ 

  ١” ( َکما کاَن 
سے -منقول ہے کہ ان کا بيان ہے کہ: ميں نے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر  بصائر ميں بطور مسند عمر ابن حنظلہ سے

عرض کيا: ميں ايسا خيال کرتا ہوں کہ ميری ٓاپ کے نزديک کوئی قدر و منزلت ہے۔ فرمايا: ہاں ميں نے عرض کيا: تو پھر 
وں کہ ٓاپ مجھے اسم اعظم کی ميری ٓاپ سے ايک ضرورت درپيش ہے۔ فرمايا: کيا ہے؟ ميں نے عرض کيا: ميں چاہتا ہ

تعليم ديں۔ فرمايا: اس کی طاقت کے حامل ہو؟ ميں نے عرض کيا: ہاں ، فرمايا: تو پھر گھر ميں داخل ہوجاؤ راوی کا بيان 
ہے: حضرت بھی داخل ہوئے پھر اپنا دسِت مبارک زمين کے اوپر رکھا گھر بالکل تاريک ہوگيا، (عمر ابن حنظلہ اس حالت 

  رتےکا مشاہده ک
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١، حديث  ٢١٠(۔ بصائر الدرجات، نادر من الباب، ص ١

ہی لرزه بر اندام ہوگئے ان کی ہڈياں اور اعضائے بدن لرزنے لگے پھر حضرت نے فرمايا: اب کيا خيال ہے (تاب تحمل 
سِت مبارک اٹھايا اور زمين گزشتہ حالت ميں نے اپنا د -ہے) تمہيں (اسم اعظم) تعليم دوں؟ عرض کيا: نہيں، پھر حضرت 

  ہوگئی۔
ِ االعظََم علٰی ثاَلثٍَة َو َسبعيَن َحرفاً َوانَّما کاَن ِعنْدَ◌ ٓاصَف مِ “۔  ۵۵٩ ن ٰھا عن جابر عن ابی جعفر عليہ السالم قاَل انَّ اسَم ّهللاٰ

بلقيَس َحتّی تناَوَل السرير بيدِه ثَُم عادِت األرُض َکماکانَت اسَرع ِمن  َحرٌف واِحٌد فَتکلَّم بِِہ فََخسفََت بِاألرِض ما بَينہُ َوبَيَن َسريرِ 
لَغيِب ِعنَدهُ وال طرفِہ العيِن ونحُن ِعندنا ِمن االسِم االعظم اثناِن َوسبعوَن َحرفا َوَحرٌف واِحٌد ِعند هللاِّٰ تعال ٰی اِستٔاثر بِِہ فی علِم ا

ِّٰ ا   ١” ( لَعلِی الَعظيم حوَل ) َوالَ قُوةَ ااِلَّ بِا
حروف ہيں ٓاصف برخيا کے پاس صرف ايک  ٧٣نے فرمايا: اسم اعظم اٰلہی کے  -جابر سے منقول ہے کہ امام محمد باقر 

حرف تھا اسی سے انہوں نے کالم کيا پس ان کے اور تخت بلقيس کے درميان سمٹ گئی يہاں تک کہ انہوں نے تخت کو 
حروف ہيں اور ٧٢چشم زدن ميں جيسی تھی ويسی ہی ہوگئی اور ہمارے پاس اسم اعظم کے  اپنے ہاته سے اٹھا ليا اور زمين

ايک حرف هللا کے پاس ہے اسی سے وه علم غيب ميں ممتاز ہوا اور کوئی قوت و طاقت نہيں ہے سوائے عظيم المرتبت خدا 
  کے۔
ِ وفيہ باسناده عن ہاُروَن بن الجھِم َعن َرُجٍل ِمن اصحاِب ابی عَ “۔  ۵۶٠ بِد ّهللاٰ عليہ السالم لَم احفِظ اسُمہ قاَل سمعت اَبا عبد ّهللاٰ

ِ◌َی ابراہيمعليہ السالم يقُوُل اِنَّ عيسٰی بَن َمريُم عليہ السالم اُعْطِ◌َی حرفَيِن کاَن يعمل بِھما َو اُعْطِ◌َی ُموس ٰی اربََعةَ حرٍف اُعطْ 
  اُعْطِ◌َی ٓاَدَم خمَسةَ ثمانيةَ احرٍف َواُعْطِ◌َی نوٌح خمَسة َعَشَر حرفاً وَ 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١، حديث  ٢٣٠، باب اسم هللا االعظم، ص ١(۔ کافی، ج ١

طی محّمداً (ص) َوعِشريَن حرفاًوانَّ هللاّٰ تعال ٰی َجَمَع ذلَِک ُکلّہُ لمحّمد (ص) َوانَّ اسَم هللاِّٰ االعْظَ◌م ثالثةََ◌ َوَسبُعوَن ) حرفاً اع
  ١” ( َن حرفاً وحجَب عنہ حرف واحدةٌ اثنی و سبعي

اسی کتاب کافی ميں بطور مسند ہارون ابن جہم سے منقول ہے وه ايک ايسے شخص سے جو امام جعفر صادق کے اصحاب 
کو يہ فرماتے ہوئے سنا  - ميں سے تھے نقل کرتے ہيں کہ ان کا نام ياد نہيں ہے وه کہتے ہيں کہ: ميں نے امام جعفر صادق 

حرف ديے  ۴کے پاس دو حرف تھے انہی دو حرف سے وه اعجاز دکھاتے تھے اور موسی کو صرف  -ابن مريم  کہ: عيسیٰ 
کو پچيس حرف ديا گيا تھا اور هللا تعالٰی نے ان تمام  -کو پندره اور ٓادم  -کو ٓاٹه حرف اور نوح  -گئے تھے اور ابراہيم 

حرف ہيں ان ميں سے حضرت محمد  ٧٣سم اعظم اٰلہی حروف کو حضرت محمد مصطفی (ص) کے ليے جمع کر ديا کہ ا
  حرف ديے گئے اور ايک حرف ان سے پوشيده رکھا گيا۔ ٧٢(ص) کو 

علی بن مّمد النوفلی عن ابی الحسن صاحب العسکری عليہ السالم قال َسمعتہُ يَقُوَل اِسَم هللاِّٰ االعظَِم ثالثةَ وسبُعوَن حرفاً “۔  ۵۶١
احٌد فَتََکلََّم ِبِہ فانخرقَت لَہُ األرُض فيما بينہُ َوبيَن َسبا فتناوَل َعرَش بلقيٍس حتّٰی صيََّرةُ اِٰلی ُسليماَن ثُمَّ کاَن َعنَد ٓاصٍف َحرٌف و

  ٢” ( ِب ِم الغيانبََسطَِت األرُض فی اقَل ) ِمن طَرفِة َعين َوِعنَد ثامنہُ اثناِن َوسبُعوَن حرفاً َوَحرٌف ِعند هللاّٰ ُمستَٔاثِر بِِہ فی ِعل
علی ابن نوفلی سے منقول ہے ان کا بيان ہے: امام حسن عسکری کے پدر بزگوار ابو الحسن امام علی نقی کو يہ فرماتے 

حروف ہيں ان ميں سے ٓاصف کے پاس صرف ايک حرف تھا جس سے انہوں نے کالم کيا  ٧٣ہوئے سنا: اسم اعظم اٰلہی 
  انہوں نے تخت بلقيس کو اٹھاليازمين ان کے اور شہر صبا کے درميان سمٹی اور 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٢، حديث ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ٣، حديث  ٢١١، ص ١(۔ بصائر الدرجات، ج ٢

حروف ہيں اور هللا ٧٢تک پہنچايا پھر زمين طرفةا لعين ميں سمٹ گئی اور ہمارے پاس اسم اعظم کے  -اور حضرت سليمان 
فی بصائر الدرجات باسناده عن ابی عبد ّهللاٰ البرقی يَرفُعہُ اِليک “۔  ۵۶٢وه عالم غيب ہے۔  کے پاس ايک حرف ہے جس سے

َوَجلَّ َجَعَل اِسَمہُ األعظَم َعل ٰی ثاَلثَِة وسبعيَن حرفاً فَاعطی ٓادَ  َم ِمنھا َخمسةَ َو ِعشريَن حرفاً ابی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم قال اِنَّ هللاَّٰ َعزَّ
نھا وحاً ِمنھا َخمَسةَ َعَشَرحرفاً واعطی ِمنھا ابراہيَم ثَمانيَةَ ٔاحُرٍف َواَعطی ُموس ٰی ِمنھا اربََعةَ ٔاحُرٍف َواعطی عيس ٰی مِ َواَعطی ن

 ً لئال  حرفَيَن َوکاَن يحيی بِِھما الموت ٰی َويبریِء بِِھما االکَمہ واالبرَص واعطٰی محّمداً (ص) اثنيِن وَسبعيَن َحرفاً واحتَجَب َحرفا
  ١” ( يَعلََم ما فی ) نفِسِہ َويَعلَم ما فی نَفِسِہ َويَعلَم ما ( فی) نَفِس الِعباِد 

سے نقل کرتے ہيں کہ  -بصائر الدرجات ميں بطور مرفوع ابو عبد هللا برقی سے روايت کی گئی ہے کہ وه امام جعفر صادق 
کو پچيس حرف عطا فرمايا  -ار ديے حضرت ٓادم حروف قر ٧٣حضرت نے فرمايا: هللا تعالٰی نے اپنے اسم اعظم کے 

کو ٓاٹه حرف ديا گيا اور حضرت موسٰی کو چار حرف عطا  -کو پندره حرف عنايت کيا اور حضرت ابراہيم  - حضرت نوح 
انہی دو حرف سے مردوں کو زنده کرتے تھے اور اسی کے  -کو دو حرف اور حضرت عيسٰی  -فرمايا اور حضرت عيسٰی 

حرف عطا فرمايا اور ايک حرف ان  ٧٢افراد کا عالج فرماتے تھے اور حضرت محمد مصطفی (ص) کو  زريعے مبروص
  ميں سے ان سے مخفی رکھا اور اپنی ذات سے مخصوص قرار ديا۔

کا يہ قول جو فرمايا: قرٓان ايک ايسا ناطق ہے کہ اس کی زبان خستگی ناپذير ہے کيوں کہ قرٓان مجيد ايسی کتاب  -ليکن امام 
  ہے جو ٓاسمانی ہے اور عالمی کتاب ہے کسی ايک مخصوص زمانے کے ليے نہيں ہے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣، حديث  ٢٠٨، ص ١(۔ بصائر الدرجات، ج ١

يا کسی ايک ہی گروه سے مخصوص نہيں ہے لٰہذا اس کا اعجاز يہ ہے کہ وه نہ کہنہ ہوتی ہے اور نہ ہی تمام ہوتی ہے اور 
زياده پڑھی جائے يا دقِّت نظر سے کام ليا جائے اس کے فائدے زياده سے زياده اور اس کے ٓاثار و نتائج مزيد ظاہرجس قدر 
  ہوں گے۔
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ضا َعن اَبيِہ عليہما السالم انَّہُ سئل ابو عبِد ّهللا عليہ السالم ما باُل القُرٓاُن ال يزاد َعلی النشِر والدَّرِس “۔  ۵۶٣ االغَضاضة َعِن الرِّ
ند ُکِل قوٍم َغٌض ال ٰی ؟ فَقال انَّ ّهللاٰ تَباَرَک َو تعالٰی لَم يجعلَہُ لِزماٍن ُدوَن زماٍن َوال ) لِناٍس ُدوَن ناِس فَھو فی کُل َزماٍن َجديٍد َوعِ 

  ١” ( يَوْمِ◌ الق ٰيمٍة 
سے سوال کيا کہ  -دق نے اپنے بزرگوار (عليہما السالم) سے روايت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صا -حضرت امام رضا 

کيوں قرٓان کی جتنا زياده نشرو اشاعت کرتے ہيں اور اس کی تدريس کرتے ہيں اس کی شادابی اور تازگی ميں اضافہ ہوتا 
نے فرمايا: چونکہ هللا تبارک و تعالٰی نے قرٓان  -جاتا ہے (اس سے احساس خستگی نفرت اور دوری نہيں پيدا ہوتی) تو امام 

ہی زمانہ سے مخصوص نہيں کيا ہے اور اسی طرح صرف خاص لوگوں کے ليے نہيں نازل فرمايا بلکہ  مجيد کو کسی ايک
  ہر زمانے ميں اور ہر قوم کے نزديک صبح قيامت تک ہر دل عزيز اور شادابی و تازگی کے ساته ہے۔

ضا علي“ ۔  ۵۶۴ د بن ُموسٰی الرازی عن اَبيِہ قاَل َذَکَر الرِّ ة فيہ َواليةَ العجزةَوفيہ باسناده َعن محمَّ ہ السالم يوماً القُرٓاَن فعظَّم الحجَّ
ِ المتيُن عروة الُوثقٰی َوَطريقتہُ المثل ٰی المُودی اِلَی الجنَّة َوالمنجی ِمَن النّار ال ي خلُق ِمَن االزِمنَة َواليُغُث فی نظِمِہ فَقاَل ھَُو َحبُل ّهللاٰ

ةً َعل ٰی ُکل انساٍن ال ياتيِہ الباِطُل ِمن بيِن يََديِہ واٰلِمن خلفِِہ  َعلَی األَلِسنَة النَّہُ لَم يعجل لِزمانٍ  ُدوَن َزماٍن بَل ِجَعَل البْرھاِن وحجَّ
  تنزيٌل ِمن حکيم

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢١٣، ص  ١٧۔ بحار االنوار، ج  ۵٨٠۔ امالی طوسی، ص  ٩٣، ص ١(۔ عيون اخبار الرضا، ج ١

  ١” ( ) َحميٍد 
کتاب عيون االخبار الرضا ميں محمد ابن موسی رازی نے اپنے پدر بزرگوار سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہا: حضرت 

نے ايک دن قرٓان مجيد کے بارے ميں گفتگو کی توفرمايا اس ميں حّجت اور برہان بہت عظيم ہے ايک عاجز  -امام رضا 
اتی ہے پھر فرمايا: قرٓان هللا تعالٰی کی محکم رسی ہے اور اس خدا کا کردينے والی عالمت اس کی نظم و ترتيب ميں پائی ج

نہ ٹوٹنے واال دستہ ہے اور اس (خدائے سبحان) کا بغير کجی کے سيدھا راستہ ہے جو بہشت کی طرف لے جاتا ہے اور 
سنگينی کا احساس  ٓاتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، زمانے کی طوالنی مدت اسے بوسيده نہيں کرسکتی اور زبانوں پر

نہيں ہونے ديتيں اس ليے کہ اسے کسی مخصوص زمانے کے ليے نہيں قرار ديا گيا ہے بلکہ اسے تمام انسانوں کی ہدايت و 
رہنمائی اور ره گشائی کے ليے دليل و برہان قرار ديا گيا ہے۔ اس کے قريب سامنے يا پيچھے کسی طرف سے باطل ٓابھی 

  ئے حکيم و حميد کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔نہيں سکتا ہے کيونکہ يہ خدا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ ( ١٣٧، ص ١(۔ عيون اخبار الرضا، ج ١
 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ ہمہ گير ضرورت ٢٨
ةُ القائِم عليہ السالم کذلِکَ  ٢٨   ۔ القُرٓاُن لَيْسَ◌ الحٍد بَعَدهُ ِمن فقٍر وفاقٍَة َوال الحد قَبَل القُرٓاِن ِمن غنی والحجَّ

قرٓان وه گراں قدر سرمايہ ہے کہ کسی شخص کے ليے اس کے بعد فقر و فاقہ کا گزر نہيں ہوسکتا اور کسی شخص کے 
  ليے قرٓان سے پہلے غنی کا تصور نہيں کيا جاسکتا۔ اسی طرح حّجت قائم بھی ہيں۔

هللا (ص) پر ان کی رسالت و نبوت قرٓان مجيد ايسی کتاب ہے جو ٓاسمان سے پيغمبر اکرم حضرت خاتم االنبياء محمد ابن عبد 
کی حقانيت کے ليے جاويدانی معجزه اور زنده سند کے طور پر نازل ہوئی ہے اور ايسا گراں قدر گوہر ہے کہ جس کے پاس

وه موجود ہو تو وه کبھی بھی فقر و ہالکت اور بے چارگی کا شکار نہ ہوگا۔ يعنی جو شخص قرٓان کے عظيم القدر مطالب 
ختلف علوم سے مکمل باخبر ہوگا اور اس سے مکمل فائده اٹھاتا ہوگا وه تمام معنی ميں تمام چيزوں سے غنی اور اس کے م
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اور بے نياز ہے اور کسی بھی شخص کے ليے قرٓان کے نازل ہونے سے پہلے کسی قسم کی دولت و ثروت اور بے نيازی 
  ی طرح ہے۔کا مقدس وجود بھی اس -مقصود نہيں تھی اور نہ ہے، امام زمانہ 

ِ عليہ السالم ) من قَرٔا القُرٓان فَھَُو َغنٌّی َف ٰال “ ۔  ۵۶۵ فَقَر وفی ثواب االعمال باسناده عن معاوية بن عّمار قاَل قاَل ابُو عبِد ّهللاٰ
  ١” ( بَعَدهُ َواال ما بِِہ َغنِی 

نے فرمايا: جو شخص  - جعفر صادق کتاب ثواب االعمال ميں بطور مسند معاويہ ابن عمار سے منقول ہے کہ حضرت امام 
قرٓان پڑھنے کے علم و معرفت سے سرفراز ہوگا تو وه غنی اور بے نياز ہے اور اس کے بعد کوئی بھی فقر و فاقے کا 

وجود نہ ہوگا لٰہذا جو شخص قرٓان پڑھے وه هللا کے عالوه ان تمام چيزوں ميں کہ جس کا وه ضرورت مند ہے سب سے بے 
 اور اگر اپنی ضروريات قرٓان سے برطرف نہ کرسکے تو اسے کوئی شے غنی اور بے نياز نہيں کرسکتی۔نياز ہوجائے گا۔ 

  پيغمبر اکرم (ص) کے اس فرمان کے من جملہ معانی ميں سے يہ ايک معنی ہے جو فرمايا ہے:
ی و بے نياز نہ کرے وه ہم ميں سے ) جو شخص قرٓان کے ذريعے خود کو غن١” ( َمن لَم يتََغنَّ بالقُرٓاِن فَليس ِمنّا “ ۔  ۵۶۶

  نہيں ہے۔
ممکن ہے کبھی اگر کوئی شخص لم يتغن کو غنا کے ماده سے سمجھے اور يوں معنی کرے يعنی جو شخص قرائت قرٓان 

  ميں غنا سے کام نہ لے وه ہم ميں سے نہيں ہے يہ اشتباه ہے۔
رٔاَی اَنَّ اَحداً اعَطی َشيّئاً افضِل مّما ) اعطٰی فَقَد صغَّر عظيماً وعظََّم صغيراً قاَل رُسوُل ّهللاٰ (ص) َمن اعطاهُ ٰهللاّ القُرٓاَن فَ “۔  ۵۶٧
 ) ”٢  

حضرت رسول خدا (ص) نے فرمايا: جس شخص کو هللا تعالٰی نے قرٓان کی قرائت اور علم و فہم عطا فرمايا اور وه يہ خيال 
ايت کی گئی ہے تو يقينا اس نے عظيم شے کو کرے کہ دوسرے شخص کو اس سے افضل شے عطا ہوئی ہے جو اسے عن

  حقير اور حقيرشے کو عظيم شمار کيا ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٨، حديث  ۶٠۵، ص ٢۔ کافی، ج  ١٢٨(۔ ثواب االعمال، ص ١
  ۔ ( ٣۴٢، ص  ٧٣۔ بحار االنوار، ج  ٢٧٩۔ معانی االخبار، ص  ۶٠۵، ص ٢(۔ کافی، ج ٢
  ۔ ( ٧، حديث  ۶٠۵، ص ٢(۔ کافی، ج ٣

الحياةَ فَانَّہُ ال يَجُدلَہُ وفی نہج البالغة: قال عليہ السالم َواَعلُموا انَّہُ لَيَس ِمن َشیٍء االَّ َويَکاُد صاِحبُہُ اَن يَشبََع ِمنہُ َويملَّہُ ااِلَّ “ ۔  ۵۶٨
َميِّت َوبََصٌرلِلَعيِن العميآء َوَسمٌع لِالُذِن الّصمآء َوِریٌّ لِلَّظماِن َوفيھافی الموِت راَحةً َوانَّما ذلَِک بَِمنِزلِة الِحکمِة التی ِھَی حياةٌ لِلقَلِب ال

بَعضہُ َعل ٰی بَعٍض َوال يختلِف  الغن ٰی ُکلُّہُ َوالسالمةُ ِکتاُب هللاِّٰ تْبصُروَن بِِہ وتُنِطقُوَن بِِہ َوتَسَمُعوَن بِِہ َوينطُق بَعُضہُ بِبَعٍض َويَشھَدُ 
ٰی ُحبِّ االماَل  ال يُخالُِف بِصاِحبِہ َعِن هللاِّٰ قَد اصطَلَحتُم َعلَی الِغِل فيما بينُکم َونَبََت الَمرع ٰی َعل ٰی ِدَمنُِکم َوتصافيتُم َعلفی هللاِّٰ وَ 

  ١” ( فسی وانفُِسُکم َوتَعاديتم فی َکسِب االَمواِل لَقَد اِستھاَم بُِکُم ) الخبيُث َوتاهَ بُکُم الُغروُر َوّهللاٰ الُمستَعاُن َعٰلی نَ 
)اس خطبہ کا بعض حصہ قرٓان کی توصيف اور اس کے تمسک اختيار کرنے کے متعلق ہے)۔ حضرت امير المومنين علی 

فرماتے ہيں:ياد رکھو کہ دنيا ميں جو شے بھی ہے اس کا مالک سير ہوجاتا ہے اور وه اکتا جاتا ہے عالوه  -ابن ابی طالب 
ميں راحت نہيں محسوس کرتا اور يہ بات اس حکمت کی طرح ہے جس ميں مرده دلوں کیزندگی کے کہ کوئی شخص موت 

  زندگی ،
اندھی ٓانکھوں کی بصارت، بہرے کانوں کی سماعت اور پياسے کی سيرابی کا سامان ہے۔ اور اسی ميں ساری مال داری ہے

فرماتا ہے: و من اوتی الحکمة فقد ٔاوتی خيراً  اور مکمل سالمتی ہے مال دنيا سے بھی اور عذاب ٓاخرت سے بھی۔ هللا تعالیٰ 
کثيراً> (جسے حکمت دی گئی تو يقينا اسے خير کثير عطا کيا گيا) اور اس کے ذريعے خداوند متعال تک رسائی حاصل کی 
 جاسکتی ہے اور دريائے معرفِت ذوالجالل ميں غور کيا جاسکتا ہے۔ يہ کتاب خدا ہے جس ميں تمہاری بصارت اور سماعت
کا سارا سامان موجود ہے اس ميں ايک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے اور ايک دوسرے کی گواہی ديتا ہے يہ احکام 

خدا کے بارے ميں اختالف نہيں رکھتا ہے اور اپنے ساتھی کو خدا کی شاہراه سعادت سے جدا نہيں کرتا ہے۔ مگر تم نے 
  ٓاپس ميں کينہ و
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣٣ہج البالغہ، خطبہ (۔ ن١
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حسد پر اتفاق کرليا ہے اور اسی گھورے پر سبزه اُگ ٓايا ہے۔ اميدوں کی محبت ميں ايک دوسرے سے ہم ٓاہنگ ہو اور مال 
جمع کرنے ميں ايک دوسرے کے دشمن ہو۔ شيطان نے تمہيں حيران و سرگردان کرديا ہے اور فريب نے تم کو بہکا ديا ہے 

  اور تمہارے نفسں کے مقابلہ ميں فتنہ و فساد سے نجات پانے کا ايک سہارا ہے۔اب هللا ہی ميرے 
ِن هللاّٰ واتِعظُوا وفيہ ِمن خطبٍة لَہُ عليہ السالم يَعِط النّاَس ِبمواِعظَ بَليَغةً َويُذَکر فضايَِل قُرٓاِن الکِريِم بِقَوْلِ◌ِه انفُِعوا بِبَيا“ ۔  ۵۶٩

الَّذی صيَحةَ هللاِّٰ ( الٰی قولہ): واعلَُموا انَّ ھَذا القُرٓاَن ھَُو الناِصُح الَّذی ال يُغش َوالھاِدی الَّذی ال يِضل والَمحدُِّث بِمواِعِظ هللاِّٰ َواقبَلُوا نَ 
انَّہُ لَيَس َعلٰی احد بعد  اليکِذُب َوما جالَِس ھذا القُرٓاَن احٌد ااِلَّ قاَم َعنہُ بِِزيادٍة اَْو نقصان ِزياَدةً فی ھُدًی َو نقصان ِمن عمی َواَعلُموا

القْرٓاِن ِمن فاقٍة َوال ألَحٍد القُرٓاِن احٌد االَّقاَم َعنہُ بِِزيادٍة اَو نقصان ِزياَدةً فی ھُدًی ونقصاِن ِمن َعمی َواَعلُموا انَّہُ لَيَس َعلٰی احٍد بعد 
ل ٰی األوٓائُِکم فَانَّ فيِہ ِشفآٌء ِمن اکبِر الّداِء َوھَُو الُکْفُر َوالنِّفاُق والَغیُّ قَبَل القُرٓاِن ِمن غِنًی فَاستشفُوهُ ِمن ادوٓائُِکم واستعينُوا بِِہ عَ 

ھُوا اِلَيِہ يحبِِّہ َوال تَسٔالُوا بِِہ َخلقَہُ اِنَّہُ ما تََوجہَ الِعباُد اِلَی هللاِّٰ  َ بِِہ َوتوجَّ فٌع َوُمشْفِ◌ٌع  بِِمثْلِ◌ِه َواعْلَ◌ُموا انَّہُ شاوالضالُل فَاسئلُوا ّهللاٰ
َصدَّق عليِہ فَانَّہُ ينادی ُمناٍد يَوَم القٰيَمة  تٔاويٌل َوُمَصدٌَّق َواَنہ من َشفََع لَہُ القُرٓاُن يَوم الِق ٰيَمِة ُشفَع فيِہ َوَمن َمَحَل ِبِہ القُرٓاَن يَوَم الِق ٰيَمةِ 

َعل ٰی َربُّکم ) َواستَنَصُحوهُ َعلٰی انفُسُکم واتھُموا َعلَيِہ ٓارائکم واستغُشوا فيِہ  : اال انَّ ُکلَّ حاِرٍث ُمبتَلٍی فی َحرثٍہ َواتباِعِہ َواستَدلُوهُ 
  ١” ( اھوائُکم 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٧۶(۔ نہج البالغہ، خطبہ ١

وگوں کو کے مبارک خطبہ کا ايک حصہ ہے کہ جس ميں ل -نہج البالغہ ميں حضر ت امير المومنين علی ابن ابی طالب 
مواعظ بليغہ کے ساته قرٓان کريم کے فضائل کا تذکره فرمايا ہے : اے لوگو! پروردگار کے بيان سے فائده اٹھاؤ اور اس کے 

  مواعظ سے نصيحت حاصل کرو۔
پھر فرماتے ہيں: قرٓان وه ناصح ہے جو دھوکہ نہيں ديتا ہے جيسا کہ ہر صحيح ناصح کی شان يہی ہوا کرتی ہے اور وه 

ہے جو گمراه نہيں کرتا ہے وه بيان کرنے واال ہے جو غلط بيانی سے کام لينے واال نہيں ہے قصوں، حديثوں اور اپنی ہادی 
خبروں ميں کوئی شخص اس کے پاس نہيں بيٹھتا ہے مگر يہ کہ جب اٹھتا ہے تو ہدايت ميں اضافہ کرليتا ہے يا کم سے کم 

ات بينات اور براہين و اضحات اس حد تک موجود ہيں کہ مستبصرين کی گمراہی ميں کمی کرليتا ہے کيوں کہ اس ميں ٓاي
بصيرت ميں اضافہ اور جاہلين کی جہالت ختم کرديتا ہے۔ ياد رکھو! قرٓان کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہيں ہوسکتا ہے اور 

  قرٓان سے پہلے کوئی بے نياز نہيں ہوسکتا ہے۔
ی و مطالب ميں تدبر کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے اس کی تمام يعنی جو شخص قرٓان کو پڑھے اور اس کے معان

تھيوری اور پريکٹيکل حکمت کو سمجھے تو دوسری چيز کا محتاج نہيں ہوگا اور اگر ايسا نہ ہو تو تمام شے کا محتاج 
  ہوجائے گا بلکہ احوج المحتاجين اور محتاجوں ميں سب سے زياده محتاج ہوگا۔

سے شفا حاصل کرو اور اپنی مصيبتوں ميں اس سے مدد مانگو کہ اس ميں بدترين بيماری کفر ونفاق  اپنی بيماريوں ميں اس
اور گمراہی و بے راه روی کا عالج بھی موجود ہے اس کے ذريعہ هللا سے سوال کرو اور اس سے محبت کے وسيلہ سے 

مالک کی طرف متوجہ ہونے کا اس اس کی طرف رخ کرو اور اس کے ذريعے مخلوقات سے سوال نہ کرو۔ اس ليے کہ 
کے جيسا کوئی وسيلہ نہيں ہے اور ياد رکھو کہ وه ايسا شفيع ہے جس کی شفاعت مقبول ہے اور ايسا بولنے واال ہے جس 

کی بات مصدقہ ہے۔ جس کے ليے قرٓان روز قيامت سفارش کردے اس کے حق ميں شفاعت قبول ہے اور جس کے عيب کو 
تصديق شده ہے۔ روز قيامت ايک منادی ٓاواز دے گا کہ ہر کھيتی کرنے واال اپنی کھيتی اور اپنے وه بيان کردے اس کا عيب 

عمل کے انجام ميں مبتال ہے ليکن جو اپنے دل ميں قرٓان کا بيج بونے والے تھے وه کامياب ہيں لٰہذا تم لوگ انہيں لوگوں اور 
ی بارگاه ميں رہنما بناؤ اور اس سے اپنے نفس کے بارے ميں قرٓان کی پيروی کرنے والوں ميں شامل ہوجاؤ۔ اسے مالک ک

  نصيحت حاصل کرو اور اپنے خياالت کو متہم قرار دو اور اپنی خواہشات کو فريب خورده تصور کرو۔
وَمصابيُح الدُّج ٰی  وفی الکافی باسناده عن طلحة بن زيد عن ابی عبدا  عليہ السالم قاَل انَّی ھذا القُرٓان فيِہ َمناُر الھُد یٰ “۔  ۵٧٠

ياِء نَظََرهُ فاَنَّ التَفَکَُّر َحياةُ قَلِب ) البَصيِر َکما يمشی الُمستَنيُر فی الظْلمات   ١” ( بالنّوِر  فَيلجُل جاٍل بََصَرهُ ويفتَح لِلضِّ
کے منارے ہيں نے فرمايا: اس قرٓان ميں ہدايت  -کافی ميں بطور مسند طلحہ ابن زيد سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق 

تاريکی کے ليے چراغ ہيں لٰہذا اس سے ٓانکھوں ميں روشنی حاصل کرے اور اس کی ضياء حاصل کرنے کے ليے اپنی 
نظر کو کھولے کيوں کہ تفکر قلب بصير کے ليے مائہ زندگی ہے جس سے کوئی شخص ظلمتوں ميں روشنی کے ذريعہ 

ن عن الصادق عليہ السالم قاَل انَّ الَعزيُز الجباُر انَزَل عليُکم ِکتابہُ َوھَو وفيہ باسناده عن سماعة بن مھرا“ ۔  ۵٧١چلتا ہے۔ 
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” ( بُرُکم ِل ٰل ِذَک تَعَجبتُم الّصاِد ُق البارُّ فيِہ َخبَرُکم َوَخبَر ِمن قَبْلُ◌ُکم وَخبُر َمن بَعدُکم َوَخبََر السَّمآِء ) َواالَرِض َولَو اتاُکم َمن يخ
٢  

نے فرمايا: خدائے عزيز وجبار نے تم پر  -مسند سماعہ ابن مہران سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق اسی کتاب ميں بطور 
اپنی کتاب نازل کی اور وه سچا اور خير پسند ہے اور اس ميں تمہارے متعلق بھی خبر دی گئی ہے اور تم سے پہلے گزشتہ 

مان و زمين کی بھی خبر موجود ہے۔ اگر کوئی شخص افراد کے متعلق بھی اور تم سے بعد والوں کے متعلق بھی اس ٓاس
  تمہارے پاس يہ خبريں بيان کرتا تو کيا تم تعجب نہ کرتے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (۵، حديث  ۶٠٠، ص ٢(۔ کافی باب فضل القرٓان، ج ١
  ۔ ( ٣، حديث  ۵٩٩، ص ٢(۔ کافی باب فضل القرٓان، ج ٢

ِ عليہ السالم َمن قََرَء ) القُرٓاَن فَھَُو َغنٌّی َوال فَقَر بَعَدهُ َواالَّ ما وفی الکافی باسناده عن مع“۔  ۵٧٢ اوية بن عّمار قاَل قاَل ابُو َعبِد ّهللاٰ
  ١” ( بِِہ َغنِیٌّ 

نے فرمايا: جو شخص قرائِت قرٓان کے  -کافی ميں بطور مسند معاويہ ابن عمار سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق 
فراز ہوگا تو وه غنی اور بے نياز ہے اور س کے بعد کوئی بھی فقر و فاقے کا وجود نہ ہوگا اور اگر نہ پڑه علم سے سر

  سکے يعنی قرائِت قرٓان کا علم نہ رکھتا ہو اگرچہ تمام ماديات اور اسباِب زندگی فراہم ہوں تو بھی فقير ہے۔
ے ليے اس کے واضح بيانات کی بنا پر کسی ايسے حکم کےشارح بحرانی کہتے ہيں: يعنی قرآن کے نزول کے بعد لوگوں ک

بيان کرنے کی چنداں ضرورت نہيں ہے جو ان کی اصالح معاش و معاد کرے اور نہ ہی اس کے نازل ہونے سے پہلے 
ے اپنے جاہل نفوس پر غنی و بے نياز تھا اور نہ ہے۔ لٰہذا تمام اپنی ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی دردوں کا اس س

) اور ہم قرٓان ميں ٢(  معالجہ کيا جائے کيوں کہ اس ميں تمام دردوں کی شفا موجود ہے۔ خدائے تبارک و تعالٰی فرماتا ہے:
  وه سب کچه نازل کر رہے ہيں جو صاحبان ايمان کے ليے شفا اور رحمت ہے۔

ہ عليہم السالم قاَل َشکی َرُجٌل الَی النَّبی (ص) وفی الکافی باسناده عن السکونی عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم عن ٓابائ“۔  ۵٧٣
َوَجلَّ يَقُوُل َوِشفآُء لِما فی الّصُدوِر    ٣” ( َوَجعاً فی صدِرِه فَقاَل (ص) اِستَشِف بالقْرٓاِن ) فَانَّ هللاَّٰ َعزَّ

  نے اپنے ٓابائے کرام -کافی ميں بطور مسند سکونی سے منقول ہے کہ : حضرت امام جعفر صادق 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٨، حديث  ۶٠۵، ص ٢(۔ کافی باب فضل القرٓان، ج ١
  ۔ ( ٨٢(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ٣
  ۔ ( ٧، حديث  ۶٠٠، ص ٣۔ کافی، ج (۴

سے روايت کی ہے کہ: ايک شخص نے رسول خدا (ص) سے سينہ کے درد کی شکايت کی تو فرمايا: قرٓان کے ذريعہ شفا 
و برتر فرماتا ہے: قرٓان سينوں کے ہر قسم کے درد ميں شفا ہے۔ زمانے کی گرفتاريوں اور بالؤں حاصل کرو خدائے بزرگ

اور شديد مصيبتوں ميں اس سے مدد طلب کرو کيوں کہ بڑے دردوں يعنی کفر و نفاق اور تباہی و گمراہی کا عالج قرٓان 
  کريم ميں موجود ہے۔

قاَل َسِمعت اَبا اِبراہيم عليہ السالم يَقُوُل ) َمن استکفی بآيٍة ِمَن القُرٓاِن ِمَن الَمشِرِق  وفی الکافی باسناده عن احمد المنقری“ ۔  ۵٧۴
  ١” ( اِل ٰی الَمغِرِب َکف ٰی اذا کاَن بيَقين 

کو کہتے ہوئے سنا:  -کافی ميں بطور مسند احمد منقری سے منقول ہے ان کا بيان ہے کہ: ميں نے حضرت موسٰی ابن جعفر 
قرٓان کی ايک ٓايت کے ذريعے يقين اور صدق نيت کے ساته کفايت طلب کرے تو قرٓان اس کے مشرق و مغرب  جو شخص

  تک تمام مہمات ميں کفايت کرے گا۔
داً (ص) بِالَحقِّ َواکَرَم اھَل بَيتِہ“۔  ۵٧۵ ما ِمن َشیٍء وفيہ عن االصبغ بن نباتہ َعن اَميِر الُمٔومنيَن عليہ السالم قاَل َوالَّذی بََعَث محمَّ

ٓاِن فََمن اراَد ٰذلَِک فَليَسٔا تَطلُبُونَہُ ِمن ِحرٍز ِمن َعرٍق او َغرٍق او َسَرٍق او ٓافاِت دابٍَة ) ِمْن صاِحبھا اوضالٍَّة او ٓابٍِق االَّ َوھَُو فی القُر
يا: قسم ہے اس ذات کی! جس نے نے فرما -اسی کتاب ميں اصبغ ابن نباتہ ناقل ہيں کہ حضرت امير المومنين  ٢” ( لنی َعنہُ 

محمد مصطفی (ص) کو حق کے ساته بھيجا اور ان کے اہل بيت کو صاحب عزت و اکرام بنايا، اگر کوئی شخص جلنے سے 
ڈوبنے سے چوری يا چوپايہ کا اپنے مالک کے يہاں سے بھاگ جانے سے يا انسان يا چوپايہ کے گم ہوجانے سے يا غالم 
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  ناه طلب کرے ان سب کاکے فرار وغيره کرنے سے پ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٨، حديث  ۶٢٣، ص ٣(۔ کافی، ج ١
  ۔ (  ٢١، حديث  ۶٢۵، ص ٣(۔ کافی، ج ٢

  )عالج)ذکر قرٓان ميں موجود ہے ان امور ميں سے جو معلوم کرنا چاہے مجه سے معلوم کرلے۔ حديث کے ٓاخر تک۔
غور و فکر کرے جو قرٓانی ٓايات اور سوروں کے خواص کے متعلق معادن وحی مولف کہتے ہيں: اگر انسان ان روايات ميں

و تنزيل سے صادر ہوئی ہيں تو يہ مشاہده کرے گا کہ وه الفانی خزانے ہيں ايک فنا ناپذير دريا ہے اس ميں تمام ہّم و غم سے
درد سے سالمتی ہے تمام شدائد سے نجات کے اسباب موجود ہيں اور ہر قسم کی ناراحتی سے پناه اور جائے امن ہے ہر 

خالصی اور راِه نجات ہے ہر عظيم مصيبت کا چارٔه کار موجود ہے معيشت کی تنگی سے کشائش ہے اور زندگی ميں 
  وسعت پيدا کرنے کی راہيں ہيں اس کے عالوه اور بھی ال تعداد و بے شمار مشکالت کا راه حل موجود ہے۔

لف دردوں ، بالؤں اور گرفتاريوں ميں مدد اور حاصل کرنے کے ليے قرٓان سے خالصٔہ کالم يہ ہے کہ کوئی شے مخت
  افضل نہيں ہے۔

وفی الکافی : ابو علی “ ۔  ۵٧۶کيوں کہ بڑے دردوں يعنی کفر و نفاق اور تباہی و گمراہی کا عالج قرٓان ميں موجود ہے۔ 
ِ ال يرِجُع االمُر والِخالفَةُ الٰی ٓال اَبی بَکٍر االشعری عن بعض اصحابہ عن الخشاب رفعہ قاَل قاَل ابُو َعبِد ّهللاٰ   عليہ السالم ال َوّهللاٰ

بيِر اَبداً َوذلَِک انَّھُم نَبَُذوا القُرٓان واطلبُ  وا السنََن َوَعطّلُوا االحکاَم ، َوقاُل َوُعَمَر ابَداً َوال اِلٰی بَنی اَميَّةَ اَبداً َوال فی َوال طلَحة َوالزُّ
 ِ َوِعصمةٌ ِمن (ص) القُرٓاُن ھُدًی ِمَن الَضاللِة َوتبياٌن ِمَن الَعمی واستِقالَةٌ ِمَن الَعثَرة ونُوٌر َمن الظُلمِة َوضيآٌء ِمَن االحداِث  َرُسوُل ّهللاٰ

نيا اِلَی ) اآلِخَرِة َوفيِہ َکماُل دينُکم َوما ” ( َعَدَل اََحٌد َعِن القُرٓاِن االَّ اِلَی النّاِر  الھلَکِة َوُرشٌد ِمَن الغواية َوبياٌن ِمن الفِتَِن َوبالغ ِمَن الدُّ
١  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨، حديث  ۶٠٠، ص ٢(۔ کافی، ج ١

کافی ميں ابو علی اشعری سے انہوں نے اپنے بعض اصحاب سے انہوں نے خشاب سے مرفوعاً روايت نقل کی ہے کہ: 
سم! امر امامت و خالفت ہرگز اوالد ابوبکر و عمر کی طرف واپس نہيں نے فرمايا: خدا کی ق -حضرت امام جعفر صادق 

ہوگا اور نہ يہ کبھی بنی اميہ کی طرف اور نہ ہی کبھی طلحہ و زبير کی اوالد کی طرف جائے گا اس کی وجہ يہ ہے کہ 
  ۔انہوں نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال ديا اور سنتوں کو باطل قرار ديا اور احکام کو معطل بناديا

رسول خدا (ص) نے فرمايا ہے کہ: قرٓان ضاللت سے بچانے واال ہے اندھے پن کو امور شرع ميں بيان کرنے واال ہے غلط 
کاريوں سے نجات ہے ظلمت کفر ميں نور ہے اور احداث و بدعت ميں حق کی روشنی اور ہالکت سے بچانے واال ہے 

ور دنيا سے ٓاخرت کی طرف پہنچانے واال ہے اس ميں تمہارے دين گمراہی ميں باعث ہدايت ہے فتنوں ميں حق کا بيان ہے ا
  کا کمال موجود ہے جس نے قرٓاِن کريم سے روگردانی کی وه جہنمی ہے۔

 حالُ وفيہ باسناده عن الُزہَری قاَل قُلُت لَِعلِی بن الُحَسين عليہ السالم اَی االَعماِل افَضل قاَل الحالُّ الُمرتِحل قُلُت َوَما ال“۔  ۵٧٧
 القرٓاَن فَرٔاَی انَّ َرُجالً اعطَی المرتَِحُل ؟ قاَل فَتََح القُرٓاَن َوَختَمہُ ُکلما جاَء باولِِہ ارتََحَل فی ٓاِخِرِه َوقاَل قاَل َرُسوُل ّهللاٰ َمن اعطُء ّهللاٰ 

َر ) َعظيماً َوَعظَّم َصغيراً    ١” ( افَضَل مّما اُعطی فَقَد َصغَّ
لنھاية ميں مذکور ہے کہ زہری نے دريافت کيا کہ کون سا عمل افضل ہے فرمايا: حال و مرتحل يعنی اس کے عمل کو۔ اور ا

دريافت کيا گيا: اس سے کيا مراد ہے، فرمايا: (قرٓان) ختم کرنے واال وہی اسے کھولنے واال ہے جو قرٓان کو اپنی تالوت کے
ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے حضرت علی ابن الحسين ذريعہ ختم کرتا ہے پھر اسی کتاب ميں بطور مسند زہری سے منقول

عليہما السالم سے عرض کيا: کون سا عمل افضل ہے؟ فرمايا: اس شخص کا عمل جو نازل ہو اور کوچ کرے، ميں نے 
عرض کيا وه کيا ہے اس سے کيا مراد ہے؟ فرمايا: قرٓان کو کھول کر اسے پڑھنا شروع کرے اور ٓاخر تک پہنچائے اور 

زمانے ميں اس کا اول ٓاجائے تو اس کے ٓاخر تک کوچ کرے اور فرمايا کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا: جس شخص کوجس 
هللا نے قرٓان عطا کيا ہو اور وه يہ خيال کرے کہ دوسرے شخص کو اس سے افضل شے عطا ہوئی ہے جو اسے عنايت کی 

  ظيم شمار کيا ہے۔گئی ہے تو يقينا اس نے عظيم شے کو حقير اور حقير شے کو ع
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ای َعَملُہُ فی النہاية فی اَنَّہ سئَل ای االعماِل افَضل فَقاَل الحاُل ( المر تِحَل قيل َوما ذلَِک قاَل الخاتُِم الُمفتُِح “ ،  ۶٠۵(۔ گزشتہ حوالہ، ص ١
لِِہ َشبََّھہُ بِالُمسافِِر يَبلَغ الَمنِزل فيحلُّ فيِہ ثُمَّ يَفْتَ◌تُِح السير ای يبتدئہُ َوکذلَِک قرائَةُ اَھِل  ُھو الَّذی يختُِم القْرٓاَن بِتاِلوتِِہ ثُمَّ يَفتَُح التالَوةَ  ِمن اوَّ

ل ُسوَرِة البَقَرة ال ٰی قولہ ُھمُ  ُحوَن ثُمَّ يقطُعوَن القرائَةَ الُمفْل◌ِ  َمکَّة اِذا ختُموا القُرٓاَن بِالتاِلوِة ابدٔوا َوقَرٔا َوالفاتَِحةَ َوَخمس ٓاياٍت ِمن اوَّ
  “َويسّموَن فاِعُل ذلَِک الحالُّ الُمرتِحُل ای انَّہُ َختََم القُرٓاَن وابتدئَہُ بِاَولِِہ َولَم يَفِصل بينھما بزماٍن ٓات

جگہ سےتالوت کو اس کے اول سے شروع کرتا ہے ايسے فرد کو مسافر سے شباہت دی گئی ہے جو ايک منزل پر پہنچتا ہے پھر اس 
کوچ کرتا ہے پھر اپنی سير کا ٓاغاز کرتا ہے اسی طرح اہل مکہ کی قرائت ہے جب قرٓان اپنی تالوت کے ساته ختم کرديتے تھے تو پھر 

تک پڑھتے تھے ” ھم المفلحون“سورئہ فاتحہ سے اپنی قرائت کا ٓاغاز کرتے تھے اور حمد کے ساته سورئہ بقره کی ابتدائی پانچ ٓايات 
ختم کر ديتے تھے اسی عمل کو انجام دينے والے کو حال اور مرتحل کہتے ہيں يعنی جو قرٓان ختم کرکے اس کی ابتدا سے  پھر قرائت

  ٓاغاز کرے اور ان دونوں کے درميان کوئی فاصلٔہ زمانی بھی نہ رکھے۔ 

) فَظَنَّ اَنَّ اََحداً ِمَن النّاِس اُوتَی افَضَل مّماوفيہ فی ذيل حديث عمر وبن جميع عن الصادق عليہ السالم َوَمن ٔاوتَی القُرٓاُن “ ۔  ۵٧٨
اسی کتاب ميں حديث عمرو ابن جميع کے ذيل ميں منقول ہے کہ امام صادق  ١” ( اُوتِی فَقَد َعظََّم ما َحقَّر هللاُّٰ َوَحقََّرما َعظََّم هللاُّٰ 

دوسرے شخص کو اس سے افضل شے عطا ہوئی  نے فرمايا: جس شخص کو قرٓان عطا کيا گيا ہو اور يہ گمان کرے کہ -
ہے جو اسے بخشی گئی ہے تو اس نے جس شے کو خدا نے حقير جانا ہے اسے عظيم شمار کيا ہے اور جسے خدا نے 

عظيم جانا ہے اسے حقير شمار کيا ہے۔ مذکوره روايات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ قرٓان کريم کا علم اور اس کے مطالب 
  کی شناخت خواه
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٧، حديث  ۶٠۵، ص ٢(۔ کافی، ج 1

احکام و قوانين ہو اور دنيا ميں معاشرتی زندگی کے دستورات ہوں وه کتنا با ارزش گوہر ہے کہ خدائے سبحان جس شخص 
اور برابری نہيں کر کو عطا فرمائے وه تمام جہات سے غنی و بے نياز ہے دنيا و ما فيہا کے تمام خزانے اس کا مقابلہ 

سکتے۔ عين اسی حالت ميں اگر کوئی شخص قرٓان مجيد کے علم سے محروم اور اس کے معانی و مطالب سے بے بہره ہو 
  ليکن اس کے اختيار ميں تمام دنيا و مافيہا ہو تو وه فقير و بے چاره اور مسکين ہے۔

جہت سے غنی اور بے نياز ہے اس کے اور تمام دوسرے مولف کہتے ہيں: قرٓان کريم اپنی شناخت و معرفت کے عالوه ہر 
پہلو ٓاثار و فوائد قابل تعريف و تحسين ہےں۔ فضيلت قرٓان، حامل قرٓان اس کی تعليم و تعلم جو زحمت کے ساته ہو، اس کا 

م دينا اس کی حفظ کرنا، اس کا گھر ميں محفوظ رکھنا اس کی قرائت کا ثواب بالخصوص ترتيل اور اچھی ٓاواز کے ساته انجا
  ٓايات سے شفا طلب کرنا، اس کی روز قيامت شفاعت وغيره بھی قابل ذکر ہيں۔

  لٰہذا ہم بطور تبرک ان ميں ہر ايک سے ايک روايت اس کتاب کو زينت بخشنے کے عنوان سے نقل کر رہے ہيں :

  “فضل قرٓان:”
لَيَن َواألَخريَن اِذا ھم  فی الکافی باسناده َعن اِسحاِق بن غالٍِب قاَل قاَل ابُو“ ۔  ۵٧٩ َوَجلَّ االوَّ َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم : اِذا َجَمَع هللاُّٰ َعزَّ

ُن َشیٍء راينا فَاَذا انتھی اليِھم بِشخٍص قَد قَبََل لَم يُرقَطَّ احسَن ُصوَرةً ِمنہُ فِاَذا نَظََر اليِہ الُمٔومنُوَن َو ھَُو القُرٓان قالُوا ھذا ِمنّا ھذا احسَ 
ٰی اِذا انتَھی اِلَی الُمرَسليَن از ھم ، ثُمَّ ينظُُر اِليِہ شھداُء َحتّٰی اِذا انَتھی الٰی ٓاِخِرِھم جاَزھُم فَيقُولُوَن ھذا القُرٓاُن فيجوُزھُم ُکلَّھُم َحتج

ثُمَّ يَنتھی َحتّٰی يَقُف َعن يَميِن الَعرِش فيقُوُل  فيقُولُوَن ھذا القُرٓاُن فيجوُزھُم َحتٰی ينتھَی الٰی المالئکِة فيَقُولُوَن ھذا القُرٓاُن فيجوُزھُم
تی َوَجاللی وارتفاِع َمکانی : ال ) کِرَمنَّ اليوَم َمن ٔاکرَمَک َوالُ ِھينَّن َمن اھانََک    ١” ( الجبّاُر َوعزَّ

جب اولين و  نے فرمايا: روز قيامت -کافی ميں بطور مسند اسحاق ابن غالب سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق 
ٓاخرين جمع ہوں گے تو ناگہاں ايک نہايت خوبصورت شخص نظر ٓائے گا ايسا حسين کہ اس سے بہتر ديکھا ہی نہيں گيا جب 
مومن لوگ اس شخص کو جو درحقيقت قرٓان ہوگا ديکھيں گے تو کہيں گے يہ ہم ميں سے ہے جب ان سے ٓاگے بڑھے گا تو 

ٓاخر ميں پہنچے گا تو وه کہيں گے: يہ قرٓان ہے وه ان سب سے گزرتا ہوا مرسلين شہداء اس کو ديکھيں گے جب وه ان کے 
تک پہنچے گا وه کہيں گے يہ قرٓان ہے پھر وه ان سے گزرتا ہوا مالئکہ کی طرف ٓائے گا وه کہيں گے: يہ قرٓان ہے يہاں 

عزت و جالل کی اور ارتفاع مکان  سے چل کر وه عرش کے داہنی طرف کھڑا ہوگا تو خدا فرمائے گا: قسم ہے مجھے اپنے
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  کی! ميں ٓاج اس کی عزت کروں گا جس نے تيری عزت کی اور اس کی توہين کروں گا جس نے تيری توہين کی ہے۔

  “فضيلت حامل قرٓان: ”
(ص) اِنَّ اھَل القُرٓاِن فی عل ٰی َدَرَجٍة ِمَن وفيہ باسناده عن الّسکونی َعن ابی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل قاَل َرُسوَل ّهللاٰ “۔  ۵٨٠

  ٢” ( مکاناً َعليّاً األَدميَن مال خال النّبييَن والُمرَسليَن فَال تستَضِعفُوا اھَل ) القُرٓاِن ُحقوقَھُم فَانھم ِمَن هللاِّٰ الَعزيز الجبّاُر لِ 
نے فرمايا: يقينا اہل قرٓان، سوائے انبياء و  - ق اسی کتاب ميں بطور مسند سکونی سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صاد

مرسلين کے انسانوں ميں سے بلند ترين درجے پر فائز ہيں لٰہذا اہل قرٓان کے حقوق کو کمزور مت شمار کرو کيوں کہ ان 
  کے ليے خدائے عزيز وجبار کی طرف سے بلند مقام ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۴ث ، حدي ۶٠٣، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ١، حديث  ۶٠٣، ص ٢(۔ کافی، ج ٢

فََرِة الکِ “۔  ۵٨١ ” راِم البََرَرِة وفيہ باسناده عن الفضيل بن يسار َعن ابی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل ) الحافِظُ لِلقُرٓاِن العاِمل بِِہ َمَع السَّ
 )١  

نے فرمايا: وه حافظ قرٓان جو اس  - ام جعفر صادق اسی کتاب ميں بطور مسند فضيل ابن يسار سے منقول ہے کہ حضرت ام
  پر عمل کرنے واال بھی ہو خدا کے صاحب کرامت اور نيکو کار پيغمبروں کے ساته ہوگا۔

 وفيہ باسناده عن السَّکونی َعن ابی َعبد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل قاَل َرُسوُل  ) (ص) َحَملَةُ القُرٓاِن َعرفاء اہِل الَجنَّةِ “۔  ۵٨٢
ُسُل ساَدةُ اھل الَجنِة    ٢” ( َوالمجتھُدوَن قّواُد اھِل الَجنَِّة والرُّ

نے فرمايا کہ رسول خدا نے فرمايا: قرٓان  - اسی کتاب ميں بطور مسند سکونی سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق 
اور مرسلين اہل جنت کے سيد  کے حاملين (پڑھنے والے) اہل جنت کے عارفين ہوں گے اور مجتہدين اہل جنت کے پيش رو

  و سردار ہيں۔ 

  قرٓان کريم کی تعليم و تعلّم
تَتََعلَّم  فی الکافی باسناده عن ُسليِم الفَراء َعن َرُجٍل َعن ابی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل ) ينبَغی لِلمٔوِمِن ان اليَُموَت َحّت یٰ “ ۔  ۵٨٣

افی ميں کلينی عليہ الرحمہ اپنی سند کے ساته سليم الفراء سے وه ايک شخص سے وه امام ک ٣” ( القُرٓاَن او يَُکوَن فی تعليِمِہ 
نے فرمايا: مومن کے ليے سزا وار ہے کہ مرنے سے پہلے قرٓان پڑھنا  -سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت  - جعفر صادق 

  سيکھے يا سکھائے۔ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ ٢، حديث  ۶٠٣، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ١١، حديث  ۶٠۶، ص ٢(۔ کافی، ج ٢
  ۔ ( ٢، حديث  ۶٠٨، ص ٢(۔ کافی، ج ٣

فَظُہُ بِمَشقٍَّة وفيہ باسناده َعِن الفضيل بن يَساٍر َعن ابی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل َسِمعتُہُ ) يَقُوُل اِنَّ الَّذی يُعالُِج القرٓان يح“ ۔  ۵٨۴
  ١” (  ِمنْہُ◌ َوقِلَِّة ِحفٍظ لَہُ ٔاجرانِ 

کو يہ کہتے  - اسی کتاب ميں بطور مسند فضيل ابن يسار سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے کہ: ميں نے امام جعفر صادق 
ہوئے سنا: جو شخص قرٓان پڑھنے کی مشق جاری رکھتا ہے اور حفظ کرنے کی مشقت برداشت کرکے مختصر سا بھی 

  ايک حفظ کرنے کا اور دوسرا مشقت برداشت کرنے کا۔  حفظ کرليتا ہے تو پيش خدا اس کے ليے دہرا اجر ہے۔

  فضيلت قرائت قرٓان کريم
ِ اِلٰی َخلقِِہ ) فَقَد ينبَغی لِلمرء الُمس“۔  ۵٨۵ لِم ان يَنظَُر فی وفيہ باسناده َعن َحريٍز َعن ابی َعبِدّهللاٰ عليہ السالم قاَل القُرٓاُن َعھد ّهللاٰ

  ٢” ( يوٍم َخمسيَن ٓايةً  َعھِده َواَن يقَرَء ِمنہُ فی ُکلّ 
نے فرمايا: قرٓان خداوند تبارک و تعالٰی کا ايک  -__اسی کتاب ميں بطور مسند حريز سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق 
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عہد ہے اس کی مخلوق کے ليے لٰہذا مسلمان شخص کو چاہيے کہ خدا کے معاہدے پر نظر رکھے اور روزانہ پچاس ٓايتيں 
  پڑھے۔
يَنبَغی  ہ باسناده عن الزہَری قاَل َسِمعُت َعلی بَن الُحَسيِن عليہ السالم يَقُوُل ٓاياُت ) القُرٓاِن َخزاِئُن فُکلَّما فُتِحت َخزانَةٌ وفي“ ۔  ۵٨۶

   ٣” ( لََک اَن تَنظَُر ما فيھا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (١، حديث  ۶٠۶، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  ( ۔١، حديث  ۶٠٩، ص ٢(۔ کافی، ج ٢
  ۔ ) ٢، حديث  ۶٠٨، ص ٢(۔ کافی، ج ٣

کو يہ فرماتے ہوئے  -اسی کتاب ميں بطور مسند زہری سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے حضرت علی ابن الحسين 
  سنا: قرٓانی ٓايات خزانے ہيں لٰہذا جب ايک خزانہ کھولو تو يہ بھی تو ديکھو کہ اس ميں کيا ہے۔ 

  “پڑھا جاتا ہےوه گھر جن ميں قرٓان ”
ء فيِہ وفی الکافی باسناده عن ابی القداح عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل قاَل اميُر الُمٔومنيَن عليہ السالم البَيُت الَّذی يُقَرٔاُ “۔  ۵٨٧

َوَجلَّ فيِہ تَکثُّر بََرَکتَہُ َوتحَضَرهُ المالئِکةُ َوتَھُجرهُ الشيَّ  اطيُن ويُضیء الھَِل السَّمآِء َکما يُِضیُء الکواِکُب اِلْھل القُرٓاُن َويُذَکُر هللاَّٰ َعزَّ
َوَجلَّ فيِہ يَقتُل بَرَکتَہُ َوتَجھُرهُ ال ُ َعزَّ   ١” ( مالئِکةُ َوتحُضُرهُ الشَّياطيُن األرِض َوانَّ البيَت الَّذی ) ال يُقرٔاَ فيِہ القُرٓاُن َوال يُذَکر ّهللاٰ

نے فرمايا: جس  -نے فرمايا: حضرت امير المومنين  -منقول ہے کہ امام جعفر صادق  کافی ميں بطور مسند ابن قداح سے
گھر ميں قرٓان پڑھا جائے گا اور ذکر خدا کيا جائے گا تو اس ميں برکت زنده ہوگی اور مالئکہ موجود ہوں گے اور شياطين 

کے ليے ستارے چمکتے ہيں اور جس دور ہوں گے اور وه گھر اہل ٓاسمان کے ليے اس طرح چمکے گا جيسے اہل زمين 
گھر ميں قرٓان نہ پڑھا جائے گا اس کی برکت کم ہوجائے گی مالئکہ اس گھر کو چھوڑ ديں گے اور شياطين داخل ہوجائيں 

  گے۔
ٍد َعن اَبيِہ ) عليھم السالم قاَل انَّہُ ل“۔  ۵٨٨ يعجبُنی ان يَُکوَن فی وفی ثواب االعمال باسناده َعن َحّماِد بن عيسٰی َعن َجعفَِر بن محمَّ

ُ بِِہ الشيطاَن  شيخ صدوق نے ثواب االعمال ميں بطور مسند حماد ابن عيسی سے انہوں نے امام  ٢” ( البَيِت َمصَحٌف يَطَِّرُد ّهللاٰ
نے فرمايا: ميں اس بات پر خوش ہوتا ہوں کہ گھر ميں قرٓان ہو هللا اس کے  -سے نقل کيا ہے کہ حضرت  - جعفر صادق 

  شيطان کو دور کرے۔ ذريعے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٣، حديث  ۶١٠، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  ۔ (  ١٠٣۔ ثواب االعمال، ص  ۶١٣، ص ١(۔ کافی، ج ٢

روا بُيوتُکم بِتِالوِة القُرٓاِن َوال تتَّ “ ۔  ۵٨٩ ِخُذوھا قُبُوراً َکما وفی الکافی باسناده عن لَيِث بن ابی ُسلَيٍم َرفََعہُ قاَل قاَل النَّبی (ص) نَوِّ
َکثََر خيُرهُ واتَسَع اھلُہُ وضاَء  فََعلَِت اليھُوُد َوالنَصار ٰی َصلَّوا فی الَکنائس َوالبيِع وَعطلَوا بيُوتھُم فَانَّ البيت اِذا َکثُر فيِہ تِالَوةُ القُرٓانِ 

  ١” ( ألَھِل السَّمآِء َکما تُضْی نُُجوم ) السَّمآِء اِلھل الّدنيا
ميں ليث ابن سليم سے مرفوعاً يہ روايت نقل ہوئی ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: اپنے گھروں کو تالوت قرٓان  کافی

سے روشن و منور کرو اور يہود و نصارٰی کی طرح ان کی قبريں نہ بناؤ کہ وه کليساؤں اور ديروں ميں عبادت کرتے تھے 
جس ميں زياده تالوت ہو تو اس کی نيکی زياده ہوگی اور اہل و عيال ميں  اور اپنے گھروں کو خالی چھوڑ ديا تھا۔ وه گھر

وسعت رزق حاصل ہوگی اور وه اہل ٓاسمان کے ليے اسی طرح روشنی دے گا جيسے اہل دنيا کے ليے ستارے روشنی ديتے
  ہيں۔

  “قرٓان کو ترتيل اور خوش الحانی سے پڑھنا”
َوَجلَّ وفی الکافی باسناده عن عبد ّهللاٰ “ ۔  ۵٩٠ ِ عليہ السالم َعن قول ّهللاٰ َعزَّ قاَل قاَل اميُر المٔومنيَن   بن سليمان قاَل سٔاَلُت اَبا َعبِد ّهللاٰ

ِمل َولِکن اْفَزُعوا قُلُوبَُکُم القاِسيَة وَ  عِر َوال تنثُره نَثر الرَّ ا الشِّ هُ ھَذَّ وَرِة ( فی اليَُکن ھٌَم اَحُدکُ عليہ السالم بَيتہُ تِبياناً َوال تَھذُّ م ٓاِخَر ) السُّ
 کافی ميں بطور مسند عبد هللا ابن سليمان سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے ٢” ( رواية ِحفظُ الُوقُوِف َواداِء الحُروف 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (١، حديث  ۶١٠، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ١، حديث  ۶١۴، ص ٢(۔ کافی، ج ٢

نے فرمايا:  - لقرٓان ترتيال> (قرٓان کو ترتيل سے پڑھو) کے متعلق دريافت کيا توفرمايا کہ امير المومنين اس ٓايت >ورتل ا
الفاظ کو واضح طريقہ سے ادا کرو اور شاعروں کی طرح برعايت وزن او ر لفظی ٓارائش کے ليے جلدی نہ کرو۔ بلکہ اس 

پڑھو کہ سننے والے يہ چاہنے لگيں کہ تمہارا پڑھنا کب ختم طرح پڑھو کہ تمہارے سخت دل نرم ہوجائيں اور اس طرح نہ 
ہو۔ (بلکہ اپنی ہمت کو اس امر ميں مصروف رکھو کہ اس کی ٓايات سمجھنے ميں تدبر و تامل کرو اور اس پر عمل کرنے 

مقصد يہ ہے کہ ميں بھی نہ يہ کہ سوره کو ٓاخر تک پہنچاؤ)۔ دوسری روايت ميں وارد ہوا ہے کہ ترتيل کے ساته پڑھنے کا 
نے فرمايا: قرٓان لوگوں کے  - ۔ امام جعفر صادق  ۵٩١وقف کی جگہوں کو محفوظ کرنا اور حروف کو بہتر ادا کرنا ہے۔ 

  نفوس ميں رنج و اندوه اور تٔاثر کے ليے نازل ہوا ہے لٰہذا قرٓان کو محزون اور دل گداز لہجے ميں پڑھو۔
َ (ص) اِقرُؤوا وفی الکافی وجامع االخبار بسنده “۔  ۵٩٢ عن َعبِد ّهللاٰ بن ِسناٍن َعن ابی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم قاَل قاَل َرُسوَل ّهللاٰ

ُعوَن القُرٓاَن تَرجيَع القْرٓاَن بِالحاِن الَعَرِب واَصواِتھا َوايّاُکم َولُُحوِن اَھْلِ◌ الفِسِق َواَْھِل الَکبائِِر فَانَّہُ سيجی ء ِمن بَعدی اقوامٌ   ْيرجِّ
  ١” ( الِغناِء َوالنَّوِح َوالرھّبانيَِّة ال يُجوُز ) تَراقيھُم قَلُوبُھُم مقلوبةٌ وقُلُوَب َمن تعجبُہُ َشٔانُھُم 

نے فرمايا کہ رسول خدا (ص) -کافی اور جامع االخبار ميں بطور مسند عبد هللا ابن سنان سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق 
ہ اور ان کی ٓاواز ميں پڑھو اور اپنے کو بدکاروں اور گناہگاروں کے لہجے سے بچاؤ نے فرمايا: قرٓان کو عرب کے لہج

يعنی گويوں، غزل سراؤں وغيره کے لہجوں سے، ميرے بعد کچه لوگ ايسے ٓائيں گے کہ قرٓان کو راگ کی طرح ٓاواز کے 
  الٹ پھير کے ساته پڑھيں گے يا نوحہ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣، حديث  ۶١۴ص  ،٢(۔ کافی، ج ١

خوانوں کی طرح يا ترک دنيا والوں کے غم گين لہجہ ميں اور ان کا يہ پڑھنا بارگاه اٰلہی ميں مقبول نہيں، ان کے دل الٹ 
  چکے ہيں اور ان لوگوں کے دل بھی جن کو يہ ممنوع قرٔات پسند ہے۔

السالم قاَل قَرائَةُ ) القُرٓان فی الُمصَحِف تُخفُّف الَعذاَب َعِن  وفيہ باسناده عن الحسن بن راشد عن جده عن ابی عبدهللا عليہ“۔  ۵٩٣
  ١” ( الوالَديِن َولَو کانا کافَِريِن 

اسی کتاب ميں بطور مسند حسن ابن راشد سے انہوں نے اپنے جد سے انہوں نے امام جعفر صادق سے روايت کی ہے کہ 
والدين سے عذاب کو سبک اور خفيف کرتا ہے اگرچہ دونوں کافر  حضرت نے فرمايا: قرٓان کو ديکه کر اس کی تالوت کرنا

  ہی کيوں نہ ہوں۔ 

  “قرٓان مجيد روز قيامت شفيع ہے”
ی وَم القِياَمِة فوفی الکافی باسناده َعن َسعِد الَخفَّاف َعن ابی جعفٍر عليہ السالم قاَل يا َسعد تََعلَُّموا القُرٓاَن فَانَّ القُرٓاَن ئاتی يَ “ ۔  ۵٩۴

ٍد (ص) َواربَُعو َن الَف َصفٍّ الحَسِن ُصورٍة نَظَر اليھا الَخلُق َوالنّاِس ُصفوٌت ِعشُروَن َومٔاة الِف َصٍف ثَمانُوَن الِف َصفٍّ اّمة محمَّ
ر تَحَت ا ِة تَبارَک َوتعال ٰی فَيَخِّ لَعرِش فيناديِہ تَباَرَک َوتَعال ٰی يا ِمن سايِر االُمِم )الی قولہ) ثُمَّ يَجاِوُز َحتّی يَنتَھی اِل ٰی َربِّ الِعزَّ

َک َوتَعال ٰی کيَف َرٔايَتُحجتی فی االَرِض َوَکالِمَی الّصاِدَق الناِطَق ارفَع َرٔاَسَک َوَسل تُعط واَشفع تَُشفَّع فيَرفَُع رٔاَسہُ فيقول هللاّٰ تَبارَ 
يَُضيِع َشيئاً ِمنھُم ِمن َضيَعنی واستَخفَّ بِحقّی َوَکذََّب بی َواَنَا ُحَجتَک َعل ٰی ِعبادی ؟ فيقُوُل يا َربِّ ِمنھُم َمن صاننی َوحافَظَ َعلَیَّ َولَم

  َجميع خلقَک فَيقُوُل ٰهللاّ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴، حديث  ۶١٣، ص ٢(۔ کافی، ج ١

  ١” ( ِعقاِب تبارَک َوتعال ٰی َوعزتی َوَجاللی وارتِفاُع مَکانی الثيبّن َعلَيک اليوَم احسَن الثواِب َوالُعاقِبَنَّ َعلَيک ) اليوَم اليَم ال
نے فرمايا: اے سعد! قرٓان کے  -کافی ميں بطور مسند سعد خفاف سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: حضرت امام محمد باقر 
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الب حاصل کرو کيوں کہ قيامت کے دن قرٓان نہايت خوب صورت شکل ميں ٓائے گا لوگ اسے ديکھيں گے معانی و مط
لوگوں کی ايک الکه بيس ہزار صفيں ہوں گے جن ميں اّسی ہزار صفيں تو امت محمد کی ہوں گی اور چاليس ہزار تمام امتوں

ی صفوں سے گزرتا ہوا هللا تبارک کی بارگاه ميں پہنچے گا۔ کی۔ مسلمانوں ، شہدائے بر و بحر انبياء و مرسلين اور مالئکہ ک
پھر عرش کے نيچے (يہاں تک کہ فرمايا) سجده ميں جائے گا خدا فرمائے گا: اے روئے زمين پر ميری حّجت! اے ميرے 

ٹھائے گا خدا کالم صادق و باطق اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو تمہارا سوال پورا ہوگا سفارش کرو قبول ہوگی وه اپنا سر ا
دريافت کرے گا: تو نے ميرے بندوں کو کيسا پايا؟ وه کہے گا: پروردگار کچه تو ان ميں ايسے تھے جنہوں نے ميری 

حفاظت کی اور مجھے حفظ کيا اور کوئی شے ضائع نہيں ہونے دی اور کچه ايسے ہيں جنہوں نے مجھے ضائع کيا اور 
ہ ميں تمام مخلوق پر تيری حّجت تھا تو خدائے تبارک و تعالٰی فرمائے گا: ميرے حق کو سبک سمجھا مجھے جھٹاليا حاالنک

ميں اپنے عزت و جالل اور بلندی مکان کی قسم کھا کر کہتا ہوں: ٓاج تيری حفاظت کرنے والوں کو بہت زياده دوں گا اور نہ 
  ماننے والوں اور ناقدری کرنے والوں کو سخت سزا دوں گا۔

ورپر ذکر ہوئی ہيں ان کے عالوه بہت سی ٓايات و روايات موجود ہيں جو تفاسير وغيره ميں ثبت و يہ چند حديث نمونہ کے ط
  ضبط ہوئی ہيں قارئين محترم مربوطہ منابع کی طرف رجوع کريں۔

  کہا گيا تھا کہ قرٓان عظيم با ارزش گوہر ہے کہ اس کا رکھنے واال تمام چيزوں سے غنی اور بے نياز ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣١٧، بحار االنوار، ج  ۵٩۶، ص ٢(۔ کافی، ج ١

 کا موازنہ کيا گيا جو اس کتاب کا موضوع اور عنواِن سخن ہے۔ -اس بنا پر جو قرٓان کريم اور حّجت خدا حضرت امام زمانہ 
داء کا مقدس وجود بھی با ارزش ارواحنا و ارواح المومنين لہ الف -حضرت بقية هللا االعظم ولی امر صاحب العصر و الزمان 

اور گراں قدر گوہر ہے کہ دنيا و مافيہا اپنے تمام خصوصيات کے ساته سونا ہوجائے پھر بھی وه ايک مٹھی خاک کی طرح 
  بے ارزش ہے۔

لٰہذا جو شخص اس قسم کے گراں قيمت گوہر کا حامل ہوگا يعنی حضرت ولی عصر ناموس دہر امام منتظر المہدی عجل هللا 
الٰی فرجہ الشريف کی امامت و خالفت اور وصايت و واليت مطلقہ پر قلبی اعتقاد اور خالص ايمان رکھتا ہوگا۔ وه غنی تع

ترين افراد سے بھی زياده غنی ہے اور ہرگز فقر و فاقہ اور بے چارگی خواه دنيوی ہو يا اخروی اس کے سراغ ميں نہيں 
  ٓائے گی۔

اَرة قاَل قُْلُت الَبی َجعفٍَر عليہ السالم اَخبِرنی َعن معِرفَِة األماِم ِمنُکم واَجبَةٌ َعل ٰی َجميِع الَخلِقوفی الکافی باسناده َعن ُزر“۔  ۵٩۵
داً (ص) َواتبَعہ وَصدَّقہ فَانَّ َمعِرفَةَ األماِم ِمنّا واَجبةٌ َعلَيِہ َوَمن َوَجلَّ بََعَث محمَّ ِّٰ  ؟ فَقاَل انَّ هللاّٰ َعزَّ َوبَرُسولِِہ َولَم يتبعہُ َولَم لَم يوِمن با
ِّٰ َوَرُسولِِہ َويَعِرُف حقُھا ؟ قا ِّٰ يُصدَّقہُ َويَعِرف َحقَّہُ فََکيَف يَِجُب َعلَيِہ َمعِرفة ااِلماِم َوھَُو الئوِمُن با َل قُلْتُ◌ فَما تَقوُل فيمن ئوِمُن بِا

 يَجُب َعل ٰی اولئَک حُق معِرفَتُکم ؟ قاَل نعم ليس ھوالِء يَعِرفُوَن فاُلناً فاُلناً ؟ قُلُت َوَرُسولِِہ َويَُصدُق َرُسولِِہ فی َجميع ما انَزَل هللاُّٰ 
نيَن يطاُن ال وهللاِّٰ مالَھُُم المٔومِ بَلٰی قاَل اترٰی ان ّهللاٰ ھَُو الَّذی َوقََع فی قلوبِِھم َمعِرفَة ھوالِء ؟ ) َوهللاّٰ ما اوقَع ذلَِک فی قلوبِِھم ااِلَّ الشَ 

َوَجلَّ    ١” ( َحقَّنا ااِلَّ هللاّٰ َعزَّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣، حديث  ١٨٠، ص ١(۔کافی، ج ١

سے عرض کيا: مجھے  -کافی ميں زراره سے بطور مسند منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے حضرت امام محمد باقر 
وق پر واجب ہے؟ فرمايا: هللا تعالٰی نے محمد مصطفی (ص) کو تمام معرفت امام کے متعلق يہ بتائيے کہ کيا وه تمام مخل

مخلوق پر تمام لوگوں کی طرف رسول اور اپنی حّجت بناکر بھيجا۔ لٰہذا جو هللا اور محمد رسول هللا پر ايمان اليا اور هللا کی 
 اور محمد رسول هللا پر ايمان پيروی کی ان کی تصديق کی تو اس پر ہم ميں سے ہر امام کی معرفت واجب ہے اور جو هللا

نہيں اليا اور نہ ہی ان کا اتباع کيا اور نہ ہی رسول (ص) کی اطاعت کی اور نہ ہی ان دونوں کے حق کو پہچانا تو معرفِت 
امام ان پر کيسے واجب ہوگی؟ راوی کہتا ہے: ميں نے دريافت کيا: ٓاپ اس شخص کے بارے ميں کيا کہتے ہيں جو هللا اور 

رسول پر ايمان اليا اور جو کچه رسول (ص) پر نازل ہوا ہے اس کی تصديق کی ہو تو کيا ٓاپ لوگوں کی کما حقہ  اس کے
معرفت ان پر واجب ہے؟ فرمايا: ہاں يہ (اہل سنت) لوگ فالں فالں (ابوبکر و عمر) کو پہچانتے ہيں ۔ ميں نے کہا: ہاں، تو 
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فت ڈالی ہے هللا نے تو مومنين کے دلوں ميں ہمارے حق کے متعلق الہام کيا فرمايا: کيا  نے ان کے دلوں ميں ان کی معر
  ہے۔

کے قول سے استفاده ہوتا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ايمان التا ہے تو اس  -مولف کہتے ہيں: (حضرت 
ہو۔ جيسا کہ اہل سنت بھی  کے ليے الزم ہے کہ وه جانشين اور اس کے محافظ و مرّوج شريعت اور اس کی امانت کا معتقد

  اس قاعده کو تسليم کرتے ہيں۔
ِ عليہ السالم يقُوُل جآَء ابُن الکّواء اِلٰی اميِر المٔوِمنيَن عليہ ال“۔  ۵٩۶ سالم فقاَل يا وفيہ باسناده َعن مقَّرٍن قاَل َسعمُت اَبا َعبِد ّهللاٰ

َوَجلَّ ااِلَّ بِسبيِل َمعرفَتِنا ؟ فَقاَل نَْحُن َعلَی االعراِف نَعِرُف انص امير المٔومنين ُف ّهللاٰ َعزَّ اَرنا بِسيماھُم َونَْحُن االعراِف الَّذی ال عرَّ
َوَجلَّ يَوُم القِياَمِة َعلَی الصراط بال يدُخُل الَجنَّةَ ااِلََّمن َعَرفَنا َوعَرف  ناه َوال يدُخُل النّاَر ااِلَّ َمنَونَحْنُ◌ األعراُف يُعرفُنا هللاُّٰ َعزَّ

بيلہُ والَوجہ الَّذی نوتی ِمنہُاَنْکَ◌َرنا َوانَکرناهُ اِنَّ هللاّٰ تَباَرَک َوتعال ٰی وشآء لِيَعِرَف العباد نَفْسَ◌هُ َولِکن َجَعلَنا ابوابہُ َوِصراطُہُ َوسَ 
راِط لناِکبُوَن فاَل َسواٌء  َل َعلَينا غيَرنا فَاِنھُم َعِن الصِّ َمن اعتََصم الناُس بِہ َوال سوٓاء َحيُث َذھََب الناس اِلٰیفََمن َعَدَل عن ِواليتنا اوفَضَّ

  ١” ( َع عيوٍن کدرٍة يَفرُغ بعُضھا فی بَعٍض َوَذھََب َمن َذھََب الينا اِلٰی عيُوٍن صافَيٍة تجری بامر ربّھا ال ) نَفاَد لَھا َوال انقطا
ے حضرت امام جعفرصادق کو فرماتے ہوئے سنا : اسی کتاب ميں بطور مسند مقرن سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں ن

! اس ٓايت کا کيا مطلب ہے؟ (اعراف پر کچه -کے پاس ٓايا اور کہنے لگا: يا امير المومنين  -ابن کوا حضرت امير المومنين 
نيں لوگ ہوں گے جو سب کو چہرے ديکه کر پہچانيں گے) فرمايا: اعراف ہم ہيں ہم اپنے انصار کو ان کے چہرے سے پہچا

گے ہم ہی وه اعراف ہيں کہ هللا کی معرفت حاصل نہيں ہوتی مگر ہماری معرفت کی راه سے اور ہم ہی وه اعراف ہيں جن 
کی معرفت هللا روِز قيامت صراط پر کرائے گا۔ لٰہذا جنت ميں داخل نہ ہوگا مگر وه شخص جس نے ہميں پہچانا ہوگا اور 

اخل نہيں ہوگا مگر وه شخص جس نے ہمارا اور ہم نے اس کا انکار کيا ہوگا۔ اگر جس کو ہم نے پہچانا ہوگا اور جہنم ميں د
) اس نے ہم کو اپنے دروازے، اپنی صراط ٢خدائے تبارک و تعالٰی چاہتا تو اپنے بندوں کی اپنی معرفت خود کرا ديتا ليکن ( 
جس نے ہماری واليت سے عدول کيا اور  اور اپنا راستہ قرار ديا اور وجہ بنايا جس سے اس کی طرف توجہ کی ہے لٰہذا

ہمارے غير کو ہم پر فضيلت دی تو ايسے لوگ (قيامت ميں) صراط سے ڈھکيل ديے جائيں گے اور جو غيروں سے تمسک 
  کريں وه مکدر (گندے) چشموں سے سيراب

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٨۴(۔ گزشتہ حوالہ، ص ١

نے فرمايا: مگر کيا ( تمہارا عقيده يہ ہے کہ خدا نے  -کے تعين ميں اشتباه ميں پڑگئے۔ امام (۔ ليکن وه لوگ امام اور خليفہ ٢
فالں فالں شخص کی معرفت ان کے دلوں ميں ڈالی ہے؟ خدا کی قسم! ان کے دلوں ميں سوائے شيطان کے کسی نے نہيں 

لہام کرتا ہے يعنی اے زراره! يہ بھی جان لو ڈالی ہے اور نہ ہی خدا کے عالوه ہمارے حق کے متعلق مومنين کے دلونميں ا
کہ معرفت ايک ربانی گوہر ہے اور ايک توفيق اٰلہی ہے جو سوائے سليم الطبع اور صحيح فطرت والوں کو نصيب ہوتی ہے 

چنانچہ ناحق ائمہ و خلفاء کی پيروی کرنا ايک ايسا عقيده ہے جو شيطانی ہے جو دوسرے افراد باطنی خيانت رکھتے ہيں 
نہيں اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہوں گے وه ان کے کيسے برابر ہوں گے جو ہماری طرف رجوع کريں اور ايسے چشموں ا

سے سيراب ہوں جو امر رب سے جاری ہيں نہ ان کے ليے ختم ہونا ہے اور نہ ہی قطع ہونا۔ جو لوگ کامل اور صحيح 
اپنا پيشوا قرار ديا ہے اور وه ہمارے علوم سے فيض ياب  اعتقاد کے ساته ہماری واليت کے قائل ہيں اور انہوں نے ہميں

ہوتے ہيں جو علم اٰلہی کے نامحدود سمندر کے صاف و شفاف چشمے سے متصل ہے وه عين واقعيت کا حامل ہے جو کبھی 
رويده اختتام پذير اور قطع ہونے واال نہيں ہے برخالف ان افراد کے کہ جنہوں نے دوسرے اديان کے ائمہ و خلفاء کے گ
  ١ہوئے ہيں جو کم اور مکدر چشمے کے پانی کی طرح ہيں ان کے علوم بے بنياد ) خالف واقع اور بے ثبات ہيں۔ ( 

َوَجلَّ )“۔  ۵٩٧ ِ َعزَّ اسی  ٢” ( فَقاَل طاَعة هللاِّٰ َوَمعِرفَةُ ااِلمامِ  وفيہ باسناده عن ابی بصير َعن ابی َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم فی قَوِل ّهللاٰ
کے بارے ميں فرماتے ہيں: جس کو حکمت  ٓائہ کريمہ -تاب ميں بطور مسند ابوبصير سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق ک

وفيہ باسناده َعن“ ۔  ۵٩٨ہے۔  -دی گئی اسے يقينا خير کثير سے نوازا گيا۔ اس حکمت سے مراد اطاعِت خدا اور معرفِت امام 
َوَجلَّ  الُحسيِن بن المختار َعن بعِض اصحابِنا   ۴” ( ) قاَل الطاعةُ المفروُضةُ ٣(  َعن ابی جعفَرعليہ السالم ) فی قَوِل هللاِّٰ َعزَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۶٠، ص ١(۔ الحاج سيد جواد مصطفوی کی مترجم کافی سے اقتباس، ج ١
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  ۔ ( ١١، باب معرفت امام، حديث  ١٨٠، ص ١(۔ کافی، ج ٢
  ۔ ( ۵۴ت (۔ سورئہ نساء، آي٣
  ۔ (  ٢٠۶، ص ١۔ کافی، ج (۴

(ہم  نے ٓائہ کريمہ -اسی کتاب ميں بطور مسند حسين ابن مختار ہمارے بعض اصحاب سے نقل کرتے ہيں کہ امام محمد باقر 
  نے انہيں ملک عظيم عطا کيا) کے متعلق فرمايا: اس سے مراد ان کی اطاعت ہے جو لوگوں پر واجب ہے۔

ُسَل َواالنبيآَء واالئَمة ١(  العجلی عن ابی جعفر عليہ السالم فی قوِل ّهللاٰ تَباَرک وتعالیٰ وفيہ عن بريد “ ۔  ۵٩٩ ) قاَل َجَعَل ِمنھُُم الرُّ
ٍد (ص) ؟ قاَل قُلت َواتيناھُم ُملکا عظيماً؟ قاَل الُملک  وَن فی ٓاِل ابراہيَم عليہ السالم وينکرونَہُ فی ٓاِل محمَّ َجَعَل  الَعظيُم اَنفَکيَف يقرُّ

َ فَھُو الُملک الَعظيُم  ُ َوَمن َعصاھُم َعَصی ) ٰهللاّ   ٢” ( فيھم ائّمةً َمن اطاع اعطاَعھُم ّهللاٰ
ہم نے ٓال ابراہيم “نے هللا تعالٰی کے اس قول  -اسی کتاب ميں بريد عجلی سے منقول ہے کہ ان کابيان ہے کہ: امام محمد باقر 

) کے متعلق فرمايا: خدا نے انبياء ، رسل اور ائمہ کو ٓال ابراہيم ميں سے قرار ديا کو کتاب و حکمت اور ملک عظيم عطا کيا
کی بہ نسبت اس مقام و منزلت کو تسليم اور اعتراف کرتے ہيں ليکن ٓال محمد کے بارے ميں  -لٰہذا کيسے يہ لوگ ٓال ابراہيم 

سے کيا مراد ہے؟ ” ہم نے انہيں ملک عظيم عطا کيا “انکار کرتے ہيں۔ ميں نے عرض کيا: هللا تبارک و تعالٰی کے اس قول 
فرمايا: عظيم ملک يہ ہے کہ ائمہ کو ان کے خاندان ميں قرار ديا اور جو شخص ان کی اطاعت کرے اس نے خدا کی اطاعت
کی ہے اور جو شخص ان کی معصيت و نافرمانی کرے اس نے خدا کی معصيت و نافرمانی کی ہے يہی ملک عظيم ہے۔ يہ 

  يات جو بطور نمونہ ذکر ہوئی ہيں اور دوسری روايات سے بخوبی استفاده ہوتا ہے کہ حقيقت ميںروا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵۴(۔ سورئہ نساء، آيت ١
  ۔ ( ۵، حديث  ٢٠۶، ص ١(۔ کافی، ج ٢

طاہرين کا اعتقاد کامل اور يقين  جو شخص بھی حضرت بقية هللا االعظم امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ اور ان کے اجدادِ 
خاص رکھتا ہے کہ وه تمام ہستياں واليِت مطلقہ اٰلہيہ کی من جانب هللا بغير کسی قيد و شرط کے حامل ہيں اور وه تمام 

مخلوقات کے ائمہ ہيں اور ان کی اطاعت تمام لوگوں پر واجب و الزم ہے۔ اور اس نعمت عظمٰی کے حاملين ايسے غنی اور 
ہيں کہ جن کی کسی صورت ميں توصيف نہيں کی جاسکتی۔ (هللا تعالٰی ہميں اور تمام مواليان ائمٔہ اطہار کو ان کی  بے نياز

  واليت کا رزق عطا فرمائے اور هللا ہميں ان کے ساته محشور فرمائے محمد و ٓال محمد کے ذريعہ)۔
ِ عليہ السالم ُجلوساً فَقاَل عليہ السالم ال وفی روضة الکافی بِاسناِدِه َعن اباِن بن تغلِب َوعّدةٌ “ ۔  ۶٠٠ قالُوا ُکنَّا ِعنَد ابی َعبِد ّهللاٰ

َحِة َويَکُ  وُن الفُقرا َحبُّ اِليِہ ِمَن يستحُق َعبٌد حقيقَة األيماَن حتٰی يَُکوَن الموُت اَحّب الَيِہ ِمَن الحياِة َوکوُن المَرُض اَحبُّ اليِہ ِمَن الصِّ
ا رٔا ٰی ما داَخلھُم ِمن ذلَِک قاَل : ايسّر١قالُوا ال َوهللاِّٰ َجَعلَنا هللاُّٰ فَداَک َوَسقَطَ فی ايديِھم ( الِغنی فٔانتُم کذا فَ  ) َوَوقََع الئاُس فی قلُوبِِھم فَلَمَّ

َر ما َعمَّر ثُمَّ يَُموت َعلٰی غيِر ھذا األَمر او يَُموُت َعلٰی ما ھَُو عليِہ؟ قالُ  وا بَل يُموت َعل ٰی ما ھَُو َعلَيِہ السَّاَعةَ قاَل: اََحَدُکم انَّہُ َعمَّ
ال ٓاتوجاع َحتٰی يُموَت فٔاََری الموَت اَحبَّ اليُکم ِمن الحياِة ثُمَّ قاَل: ٔايسبُر اَحدُکم ان يبَقَی ما بَقَِی ال يُصبہُ َشیٌء ِمن ھِذِه األمراض وَ 

 ِ ِة ثُمَّ قاَل: ايسرُّ اَحدُکم انَّ لَہُ ما طَلََعت َعلَيِہ َعلٰی َغير ھذا االَمَر ؟ قالُوا ال بايَن َرُسوِل ّهللاٰ  قاَل فٔاَرَی الَمَرُض اَحبُّ اليُکم ِمَن الِصحَّ
  ٢” ( الشَّمُس َوھَُو َعلٰی َغيِر ھذا األمَر ؟ قالُوا ال يابن ) َرسْوِل هللاِّٰ قاَل فَٔاَرَی الفقُر اََحُب اِليُکم ِمَن الِغن ٰی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ شدت ندامت و حسرت کی طرف اشاره ہے کہ انسان ايسے موقع پر انگشت بدنداں رہتا ( ہے۔١
  ۔ (  ٣۵٧، حديث  ٢۵٣(۔ روضة الکافی، ص ٢

کلينی عليہ الرحمہ نے روضة الکافی ميں ابان ابن تغلب اور بعض دوسرے لوگوں سے نقل کيا ہے ان لوگوں کا بيان ہے: ہم 
کے پاس بيٹھے ہوئے تھے تو فرمايا: کوئی بھی بنده حقيقت ايمان کا مستحق نہيں ہے مگر  -ام جعفر صادق لوگ حضرت ام

يہ کہ موت اس کے نزديک حيات سے زياده پسنديده ہو اور بيماری اس کے ليے تندرستی سے زياده محبوب ہو اور فقر و 
لوگ ايسے ہی ہيں؟ سب نے کہا: نہيں خدا کی قسم! خدا ہم  ناداری اسے تونگری اور دولت مندی سے زياده عزيز ہو۔ کيا ٓاپ

نے -سب کو ٓاپ پر فدا کرے، اور سب بہت شرمسار ہوئے سر کو جھکايا اور ان کے قلوب نا اميدی سے بھر گئے۔ جب امام 
گی کہ جتنا اس مشاہده کيا کہ ان کے دل پر کيا گزر گئی تو فرمايا: کيا تم ميں سے ہر ايک کو اس بات پر خوشی محسوس ہو
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کا دل چاہے اس کائنات ميں باقی رہے اور پھر غير مذہب حق اور وه عقيده جو امامت و واليت کے متعلق رکھتا ہے 
مرجائے يا دوست رکھتا ہے کہ اپنے عقيده پر باقی رہتے ہوئے دنيا سے گزر جائے اگر اس کی عمر کم ہی کيوں نہ ہو؟ سب

نے فرمايا:  -ی چاہتا ہے کہ اپنے عقيدے پر باقی رہتے ہوئے ابھی انتقال کر جائيں۔ امام نے کہا: بلکہ ہر ايک ہم ميں سے يہ
  اس بنا پر ميں جانتا ہوں کہ تمہارے نزديک مرجانا جينے سے بہتر ہے۔

هپھر فرمايا: کيا تم ميں سے ہر شخص خوش حال ہے اور يہ چاہتا ہے کہ ہميشہ تندرست باقی رہے اور تمام بيماريوں اور دک
درد سے کوئی شے اس تک نہ پہنچے تاکہ غير مذہب حق پر اسے موت ٓاجائے؟ سب نے کہا: نہيں ، فرزند رسول، تو 

فرمايا: لٰہذا ميں جانتا ہوں کہ تمہارے نزديک بيماری اور دکه درد، تندرستی اور سالمتی سے بہتر اور زياده محبوب ہے۔ پھر
وش حال ہوگا کہ جس پر ٓافتاب کی روشنی پڑتی ہے وه اس سے متعلق ہوجائے فرمايا: کيا تم ميں سے ہر ايک اس بات پر خ

ليکن مذہب حق پر نہ ہو، سب نے کہا: نہيں اے فرزند رسول خدا! فرمايا: لٰہذا ميں جانتا ہوں کہ فقر و ناداری تمہارے نزديک
  تونگری اور دولت مندی سے زياده محبوب ہے۔

اور واليت مطلقہ اٰلہيہ ہے اور وہی گوہر گراں بہا ہے کہ جو کچه جہاِن ہستی ميں مذہب حق سے مراد وہی امامت و خالفت 
 ٓافتاب عالم تاب کے نور سے منور ہوتی ہے ايسے گوہر (واليت کبرٰی) کے مقابل ميں ناچيز ہے۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ خزانہ ٢٩
  ۔القرٓان خزائن وکذلک الحجة القائم عليہ السالم ۔ ٢٩

  ) بے مثل خزانے ہيں۔-ثقلين (قرٓان کريم اور امام زمانہ 
القرٓان خزائن فکلما ) فتحت خزانة ينبغی لک ان تنظر ما “ عن الزہری قال سمعت علی بن الحسين عليہ السالم يقول:“۔  ۶٠١
  ١” ( فيھا 

فرماتے ہيں: قرٓان مختلف خزانوں کا حامل ہے لٰہذا جب بھی اس سے کوئی خزانہ کھوال جائے تو سزاوار اور  -امام سجاد 
ھا جائے۔ خداوند تبارک و تعالٰی تمام موجودات کا پيدا کرنے واال خواه انسان، حيوان، وحوش، مناسب يہ ہے کہ اس کو ديک

طيور، حشرات، جمادات، نباتات وغيره ہوں ان کا مالک اور اس ميں تصرف کرنے واال ہے (لَہُ االَمْرُ◌ َوالَخلْقُ◌ ٰابِرُی الخ 
ا فيِه ٰما َو ٰا مَعليِه ٰما َو ٰا م بَينَهُ ٰما ) يعنی اس کے ليے خلق و امر کا مرحلہ ٰاليق اَجْمَ◌عين ٰا ملُِک السَّم ٰاوِت َواألرضيَن َوم

مخصوص ہے تمام مخلوقات کا خالق تمام ٓاسمانوں اور زمينوں کا مالک اور جو کچه ان دونوں کے درميان ہے۔ اور اسی 
  شاره کيا گيا ہے۔طرح متعدد اور مختلف خزانوں کا مالک کہ جس کی طرف بہت سی ٓايات ميں ا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٠٩، ص ٢(۔ کافی، ج ١

  ١اآليہ (  قولہ تعالٰی:
ٓاپ کہہ ديجيے کہ ہمارا دعوٰی يہ ہے کہ ہمارے پاس خدائی خزانے (منبع علم فيض اٰلہی) ہيں يا ہم عالم الغيب ہيں اور نہ ہم 

  ار کا اتباع کرتے ہيں۔يہ کہتے ہيں کہ ہم ملک ہيں ہم تو صرف وحی پروردگ
  ٢(  ) هللا تعالٰی کا يہ قول

  کيا ان کے پاس ٓاپ کے صاحب عزت پروردگار کی رحمت کا کوئی خزانہ ہے؟
  ٣(  ) هللا تعالٰی کا يہ قول

  کيا ان کے پاس پروردگار کے خزانے ہيں يا يہی لوگ حاکم ہيں؟
  ۴(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
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رسول خدا کے ساتھيوں پر کچه خرچ نہ کرو تاکہ يہ لوگ منشتر ہوجائيں حاالنکہ ٓاسمان و  يہی وه لوگ ہيں جو کہتے ہيں کہ
  زمين کے تمام خزانے هللا ہی کے ليے ہيں اور يہ منافقين اس بات کو نہيں سمجه رہے ہيں۔

  ۵(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٠(۔ سورئہ انعام، ٓايت ١
  ۔ (٩ص، ٓايت  (۔ سورئہ٢
  ۔ ( ٣٧(۔ سورئہ طور، ٓايت ٣
  ۔ (٧۔ سورئہ منافقون، ٓايت (۴
  ۔ (  ١٠٠۔ سورئہ بنی اسرائيل ، ٓايت (۵

ٓاپ کہہ ديجيے کہ اگر تم لوگ ميرے پروردگار کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہوجانے کے خوف سے سب روک 
  ليتے اور انسان تو تنگ دل ہی واقع ہوا ہے۔

ت ميں کہ مختلف عناوين سے کلمٔہ خزائن ذکر ہوا ہے مفسرين ان ميں سے ہر ايک مقام کی مناسبت سے ٓايت کی مذکوره ٓايا
  ايک تفسير کے قائل ہوئے ہيں مثالً: خداوند متعال فرماتا ہے :

نِّ  ِ َوالَٔاَعْلَ◌ُم الْغَ◌يْبَ◌ َوالَٔاَقُوُل لَُکم إِ ی َملٌَک إِن ٔاَتَّبُِع إِالَّ َما ) يُوَحی إِلَیَّ قُل ہَل يَسْتَ◌ِوی >قُل الَٔاَقُوُل لَُکم ِعنِدی َخَزائُِن هللاَّ
  ١ااْلَٔعْمَ◌ی َوالْبَ◌ِصيُر ٔاَفاَلَتَتَفَکَُّروَن > ( 

ٓاپ کہہ ديجيے کہ ہمارا دعوٰی يہ نہيں ہے کہ ہمارے پاس خدائی خزانے ہيں يا ہم عالم الغيب ہيں اور نہ ہم يہ کہتے ہيں کہ ہم
م تو صرف وحی پروردگار کا اتباع کرتے ہيں اور پوچھيے کہ کيا اندھے اور نابينا برابر ہوسکتے ہيں ٓاخر تم َملک ہيں۔ ہ

کيوں نہيں سوچتے ہو؟ يہاں خزائن سے مراد وه مقام ہے کہ جہاں سے صادر ہوتا ہے جو کچه کسی شے کے ليے اراده 
نابود ہوجائے يا جود و بخشش اسے عاجز کردے۔ اور ہواس کے بغير عطا کرنے کے ذريعے اس شے کا وجود ختم ہوجائے

يہ وه شے ہے جو ذاِت خدائے سبحان سے مخصوص ہے۔ ليکن اس هللا تعالٰی کے عالوه جو کچه ہو جو شخص بھی ہو وه 
محدود ہے اور جو کچه اس کے پاس ہے اس کی مقدار معين ہے، جس قدر اس ميں سے خرچ کيا جائے اسی مقدار ميں کم 

گا اور جس کی حالت ايسی ہو تو وه ايک فقير کو غنی نہيں کرسکتا يا ہر طلب گار اور سائل کی حاجت پورا نہيں ہوجائے 
  کرسکتا۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، ٓائہ کريمہ کفار و مشرکين کے اعتراضات کا جواب دے رہی ہے جو ( پيغمبر (ص) سے عجيب و غريب  ۵٠(۔ سورئہ انعام ٓايت ١
يا کرتے تھے لٰہذا ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: نہ ميں عالم الغيب ہونے کا دعوٰی کرتا ہوں اور نہ ميں فرشتہ ہوں اور نہ ہی تقاضے ک

  خدائی خزانے ميرے اختيار ميں ہيں ميں تو صرف وحی پروردگار کی پيروی کرتا ہوں۔ 

َوالَٔاَعْلَ◌ُم الْغَ◌يْبَ◌ َوالَٔاَقُوُل إِنِّی َملٌَک َوالَٔاَقُوُل لِلَِّذيَن تَزْدَ◌ِری  سورئہ ہود ميں فرماتا ہے: َوالَٔاَقُوُل لَُکم ِعنِدی َخَزائُِن هللاِ 
  ١ٔاَعْيُ◌نُُکم لَن يُؤْتِ◌يَہُم هللاُ َخيْرً◌ا هللاُ ٔاَعْلَ◌ُم بَِما فِی ) ٔاَنفُِسِہم إِنِّی إًِذا لَِمن الظَّالِِميَن > ( 

پاس تمام خدائی خزانے موجود ہيں اور نہ ہر غيب کے جاننے کا دعوٰی کرتا  اور ميں تم سے يہ بھی نہيں کہتا ہوں کہ ميرے
ہوں اور نہ يہ کہتا ہوں کہ ميں فرشتہ ہوں اور نہ جو لوگ تمہاری نگاہوں ميں ذليل ہيں ان کے بارے ميں يہ کہتا ہوں کہ خدا 

تو ظالموں ميں شمار ہوجاؤں گا۔ اس ٓايت ميں انہيں خير نہ دے گا۔ هللا ان کے دلوں سے خوب باخبر ہے۔ ميں ايسا کہہ دوں گا
خزائن سے مراد: تمام غيبی خزانے اور ذخيرے کہ جس کے ذريعے تمام مخلوقات کا رزق فراہم ہوتا ہے ان خزانوں ميں 
سے جو کچه مورد ضرورت ہے اس کے موجود اور باقی رہنے نيز اس کے نقائص و ترميم سے اس کی تکميل کے ليے 

  ائيداری طلب کريں۔استقامت اور پ
  )١) سورئہ حجر ميں فرماتا ہے:

اور کوئی شے ايسی نہيں ہے کہ جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم ہر شے کو ايک معين مقدار ميں ہی نازل کرتے
ے تاکہ خزانہ کی جمع ہے اور وه ايسی جگہ ہے جہاں اموال خواه نقدی ہوں يا غير نقدی اسے جمع کيا جاتا ہ” الخزائن“ہيں 

دال اور راء پر زير کے ساته قدر يا زبر اور ساکن کے ساته قدر، وه ہر شے جس کی کميت و ” القدر”وه محفوظ رہے۔ 
  کيفيت معين مقدار ميں ہو۔
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  گزشتہ ٓايات ميں محور گفتگو، انسان اور حيوان جس رزق کے ذريعہ زندگی گزارتے ہيں،
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، يہ ٓايت بھی ان لوگوں کے قول کا جواب ہے جو يہ کہتے تھے کہ: ٓاپ کا ( ہم پر فضل و کرم ہے، تو ٓانحضرت ٣١ٓايت (۔ سورئہ ہود، ١
(ص) نے فرمايا: تمہارے خيال کے مطابق رسول کو اٰلہی خزانوں کا حامل اور تام االختيار ہونا چاہيے اور وه اجزائے عالم ميں بھی 

ب ہو اور فرشتہ (ايسا ہرگز نہيں) ليکن تم لوگ غلط سمجھتے ہو ميں ان امور ميں سے کسی امر کا مکمل تصرف رکھتا ہو عالم الغي
  دعوٰی نہيں کرتا ہاں صرف رسالت کی صداقت پر ايک سند رکھتا ہوں۔

  ۔ (  ٢١(۔ سورئہ حجر، ٓايت ٢

ملحقات حبوبات اور ميوه جاتاس کے متعلق تھی۔ اس بنا پر شے سے مراد جو ٓايت ميں توصيف ہوئی ہے نبات اور اس کے 
ہيں۔ اور خزانہ سے مراد جو خدائے تبارک و تعالٰی کے پاس ہے اور معين مقدار ميں نازل کرتا ہے وه باراِن رحمت ہے جو 
ٓاسمان سے نازل ہوتی ہے نتيجے ميں نباتات حبوبات اور ميوه جات سامنے ٓاتے ہيں اور انسان و حيوان ان کے ذريعے ٓارام 

  ١گزارتا ) ہے۔ (  سے زندگی
بعض ہم عصر مفسرين قائل ہيں: خزائن سے مراد وه مختلف عناصر ہيں کہ جس سے ارزاق وغيره ترکيب و تشکيل پاتے 
ہيں البتہ خدائے سبحان نے اس مشھود و ظاہری دنيا ميں اس کی عظيم مقدار فراہم کی ہے جو مختلف ترکيبات کے ذريعے 

رکيب ميں بروئے کار الئے جاتے ہيں جيسے نور و حرارت، دائمی ہواؤں وغيره کا اور مجموعی وسائل جو مرکبات کی ت
بھی تمام اشياء اور وسائل کا انسان اپنی زندگی وغيره گزارنے کے ليے ضرورت مند ہے فنا ناپذير ہے اور اس ميں نابودی 

  کا کوئی سوال نہيں پيدا ہوتا۔
  ٢(  س قول کی تائيد کرتی ہيں جيسا کہ بعد والی ٓايت ميں ہم پڑھتے ہيں:يہ وجہ بذات خود پسنديده ہے اور بہت سی ٓايات ا

اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجه اٹھانے واال بناکر چاليا ہے پھر ٓاسمان سے پانی برسايا ہے جس سے تم کو سيراب کيا 
  ہے اور تم اس کے خزانہ دار نہيں تھے۔

  ٣(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
  نے يہ نہيں ديکھا کہ يہ زمين و ٓاسمان ٓاپس ميں جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کيا ان کافروں

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ تمام مفسرين کے نظريات کا خالصہ اگرچہ اشکال سے خالی نہيں ہے۔ (١
  ۔ ( ٢٢(۔ سورئہ حجر، ٓايت ٢
  ۔ (  ٣٠(۔ سورئہ انبياء، ٓايت ٣

  پانی سے قرار ديا ہے پھر کيا يہ لوگ ايمان نہ الئيں گے۔الگ کيا ہے اور ہر جان دار کو 
َن ال ٰماء ُکل َشٔی َحّی اَفاَل هللا تعالٰی کا يہ قول: اََو لَم يََر الّذيَن َکفَُروا اَّن الّسم ٰاوِت َو االرَض ٰا کنَتا َرتقاً فَفَتَق ٰانھُما َو َجَعلنا مِ 

رَ  َر لَُکم اللَّيَل َو النّھاَر هللا تعالٰی کا يہ قول: اِنَّ في خلِق  ئُوِمنُون هللا تعالٰی کا يہ قول: َو َسخَّ لَُکم الشَّمَس َو الْقَ◌َمر دائِبيِن َو َسخَّ
  الّسم ٰاوِت َو األرِض َو اختِالِف اللّيِل َو الّن ٰھارِ 

ميں لوگوں کے فائده  )بے شک زمين و ٓاسمان کی خلقت روز و شب کی رفت و ٓامد ان کشتيوں ميں جو درياؤں١(  الی قولہ
کے ليے چلتی ہيں اور اس پانی ميں جسے خدا نے ٓاسمان سے نازل کرکے اس کے ذريعہ زمينوں کو زنده کر ديا ہے اور 

اس ميں طرح طرح کے چوپائے پھيال ديے ہيں اور ہواؤں کے چالنے ميں اور ٓاسمان و زمين کے درميان مسخر کيے جانے 
  ليے هللا کی نشانياں پائی جاتی ہيں۔والے بادل ميں صاحبان عقل کے 

مذکوره ٓايات سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ ہواؤں کا چلنا ٓاسمانوں اور زمين کا پھٹنا، بارش نازل ہونا ٓافتاب و ماہتاب کی حرکت 
شب و روز کی گردش ٓاسمان و زمين کے درميان بادل کے ٹکڑوں کا پايا جانا يہ سب ايسے وسائل زندگی ہيں جسے 

ردگار متعال نے مخلوقات کو زندگی بسر کرنے کے ليے اپنی قدرت سے خلق کيا جو ختم ہونے والے نہيں ہيں۔ هللا تعالٰیپرو
  ) کيا ان کے پاس ٓاپ کے صاحب عزت پروردگار کی رحمت کا کوئی خزانہ ہے؟٢(  کا يہ قول:

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۶۴(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١
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  ۔ ( ٩، ٓايت (۔ سورئہ ص٢

  ) کيا ان کے پاس پروردگار کے خزانے ہيں يا يہی لوگ حاکم ہيں؟١(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
  ٢(  ) هللا تعالٰی کا يہ قول:

مجھے زمين کے خزانوں پر مقرر کردو کہ ميں محافظ بھی ہوں اور صاحب علم بھی ۔ ان مذکوره ٓايات کے عالوه بھی لفظ 
  ۔خزائن ان ميں ذکر ہوا ہے

ان مذکوره ٓايات وغيره ميں جو خزائن کے لےے مختلف عناوين ذکر ہوئے ہيں مفسرين ان ميں سے ہر ايک مقام کی مناسبت 
سے ايک تفسير کے قائل ہوتے ہيں جيسے ارادٔه اٰلہی، بندوں کی تمام روزی اور اس کی تقسيم، نعماِت اٰلہی وغيره کہ ان ميں 

ميں  ٢١اور سورئہ حجر کی ٓايت نمبر  ٣١اور سورئہ ہود کی ٓايت نمبر  ۵٠نمبر  سے بعض کی طرف سورئہ انعام کی ٓايت
  اشاره کيا گيا ہے۔

(اور کوئی شے ايسی نہيں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم ہر شے کو ايک معين مقدار ميں نازل  ٓائہ کريمہ
معنی گنج و خزانہ يا ہر اس شے کا منبع و مرکز  کرتے ہيں) کے پيش نظر لفظ خزائن سے جو خزينہ کی جمع ہے جس کا

ہے کہ اس کی حفاظت اور دوسروں کی دست رسی نہ ہونے کے ليے وہاں جمع ٓاوری کی جاتی ہے انسان کا ذہن فوراً اسی 
معنی کی طرف جاتا ہے۔ اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ خزائن اٰلہی تمام چيزوں کے منبع پر مشتمل ہےں کہ قرٓان مجيد 

ی انہيں خزانوں ميں سے ايک خزانہ ہے کہ ہم نے ابتدائی بحث ميں جسے عنوان قرار ديا تھا (القرٓان خزائن) اور حقيقت بھ
  ميں يہ منبع خدائے سبحان کی ال متناہی ذات جو تمام کماالت اور قدرتوں کا سرچشمہ ہے نشاة پاتا ہے۔

  بل مالحظہ ہے کہ زياده سے زيادهقرٓان مجيد کے اٰلہی خزانے کی وضاحت کے متعلق يہ بات قا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٧(۔ سورئہ طور، ٓايت ١
  ۔ (  ۵۵(۔ سورئہ يوسف، ٓايت ٢

استفاده کرنے کے امکانات اور طاقت فراہم کريں ہم ناگزير طور پر ٓاپ قارئين کرام کے ذہن سے اس مطلب کو قريب کرنے 
  کے ليے ايک مقدمہ پيش کر رہے ہيں۔

رض کريں اسی منبع و مرکز کو ايک بہت بڑے احاطے ميں کئی عرب ميٹر زمين کو (اسالمی ميوزيم کے) عنوان سے ف
چھت بنائيں اور اس ميں تمام بہت قيمتی اشياء جيسے جواہرات ، گراں قدر پتھر (ہيرے اور گولڈن وجواہرات) اور قديمی 

ر شده ہوں اسی طرح نفيس چيزيں ٓاثار قديمہ کے اسباب ٓاسمانیفقہی کتابوں وغيره کو جو ان کے مصنفين کے خط سے تحري
کتابوں زبور و توريت و انجيل کی اصل اور سونا کاری کيے ہوئے تمام قرٓان ٓاہو کی پوست پر بہت خوبصورت خط کی 

ده کی غرض تحرير سے مزين ہو اس کے عالوه اور بھی مختلف قيمتی چيزيں جمع کريں لوگوں کے عام اور ٓازادانہ استفا
سے اور نہ اس کا کوئی کنٹرول کرنے واال ہو نہ ہی اس ميں کوئی محدوديت رکھی جائے۔ ايسے مقام ميں ايک نقّاد، ماہر 

اور باخبر شخص کو اس خزانے ميں داخل کريں اور تمام جہات سے اس کے اختيار ميں دے کر اس سے کہيں: ان ميں سے 
يں يہ ٓاپ کو اختيارہے۔ اب يہ شخص اس خزانے ميں جس طرف نگاه کرے گا تو جس شے سے جتنی مقدار استفاده کرنا چاہ

ايک طرف اس کے مختلف جواہرات کی شعاعوں کا مشاہده کرے گا تو دوسری طرف دوسری نفيس چيزوں کا نظاره کرے 
ه ہر حيثيت سے گا کہ ہر ايک اپنے مقام پر چمک رہے ہيں، حاالنکہ وه مبہوت و حيرت زده ہوکر محو تماشا ہے مگر و

اپنے امکانات و طاقت کے مطابق اس سے فائده اٹھائے گا اور وہاں سے دست خالی نہيں نکلے گا۔ اب خود قرٓان کريم کی 
  متعدد ٓايات ميں اس معنی کی طرف اجماالً اشاره کيا گيا ہے کہ ان ميں سے بعض ٓاپ کے گوش گزار کر رہے ہيں۔

  ١(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
کے پاس غيب کے خزانے ہيں جنہيں اس کے عالوه کوئی جاننے واال نہيں ہے۔ اور وه خشک و تر سب کا جاننے اور اس 

واال ہے۔ کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے۔ زمين کی تاريکيوں ميں کوئی دانہ يا کوئی خشک و تر ايسا نہيں ہے 
  ثبت ہے (جو کتاب مبين کے اندر محفوظ ہو۔ (کتاب علم خدا ميں 

اس ٓايت کريمہ کو گزشتہ ٓايات جو خدا کی قدرت ، علم اور اس کے حکم کے دائرے کی وسعت کے سلسلے ميں بتا رہی تھی
  کی وضاحت کرنے والی ٓايت کہا جاسکتا ہے۔ هللا تعالٰی کا يہ قول : َوِعنْدَ◌هُ َمفَاتُِح الْغَ◌يْبِ◌ الَيَعْلَ◌ُمہَا إِالَّ ہُو 

کی کنجياں سب ہی خدا کے پاس ہيں اس کے عالوه کوئی شخص اسے نہيں جانتا۔ (مفاتح) مفتح کی  غيب کے خزانے يا غيب
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ميم پر زبر کے ساته دفتر کے وزن پر ” مفتح“جمع ميم پر زير کے ساته بہتر کے وزن پر کليد کا معنی ہے اور ممکن ہے 
رت ميں ٓايت کا معنی يہ ہے کہ تمام غيب کی خزانہ اور کسی چيز کی حفاظت کرنے کے مرکز کے معنی ميں تھا۔ پہلی صو

  کنجياں هللا تعالٰی کے بدست ہے اور دوسری صورت ميں تمام غيبی خزانے خدائے سبحان کے اختيار ميں ہيں۔
ممکن ہے دونوں ہی معنی ايک ہی عبارت ميں ملحوظ خاطر ہوں کيوں کہ يہ ايک دوسرے کے الزم و ملزوم ہيں اس ليے 

خزانہ ہوگا تو کوئی کنجی بھی موجود ہوگی۔ ليکن اس کی کثرت استعمال کے مقامات کے پيش نظر کہ  کہ جہاں کہيں کوئی
  ٢وه کنجی کے متعلق زياده استعمال ) ہوا ہے لٰہذا معلوم ہوتا ہے کہ وہی کنجی کا معنی ہے نہ خزانے کا۔ ( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٩(۔ سورئہ انعام ، ٓايت ١
(يعنی ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے  ميں بھی کليد کا معنی ذکر ہوا ہے هللا تعالٰی کا قول ہے ٧۶قصص کی ٓايت نمبر (۔ سورئہ ٢

(يا جن گھروں کی  ۶١ديے تھے کہ ) ايک طاقت ور جماعت سے بھی اس کی کنجياں نہيں اٹه سکتی تھيں سورئہ نور کی ٓايت نمبر 
  کنجياں تمہارے اختيار ميں ہيں)۔ 

  ١ تعالٰی کا يہ قول: < َويَعْلَ◌ُم َما فِی الْبَ◌رِّ َوالْبَ◌حْرِ◌ َوَما تَسْقُ◌طُ ِمن َوَرقٍَة إِالَّ يَعْلَ◌ُمہَا > ( ) هللا
  وسيع مکان کے معنی ميں ہے عام طور سے خشکيوں (بيابانوں) کے ليے بوال جاتا ہے۔” بر”
زياده جمع ہوا ہو اور عام طور سے درياؤں اور عظيم  بھی حقيقت ميں وسيع مقام کے معنی ميں ہے کہ اس ميں پانی” بحر”

  المتناہی سمندروں اور کبھی عظيم نہروں کے ليے بھی بوال جاتا ہے۔
بہرحال خدائے تبارک و تعالٰی کی ٓاگاہی جو کچه خشکيوں اور درياؤں اور عظيم ال متناہی سمندروں ميں ہے وه اس معنی 

طہ کيے ہے اور چاہيے کہ اس جملے (جو کچه خشکيوں اور درياؤں ميں ہے خدا ميں ہے کہ اس کا علم تمام چيزوں کا احا
جانتا ہے) کی وسعت کے پيش نظر حقيقت ميں هللا تعالٰی کے وسيع علم کے ايک گوشہ کی حقيقت روشن ہوجائے ۔ يعنی 

دروں ميں تمام جنگلوںخدائے سبحان اربوں زنده چھوٹے بڑے موجودات کی حرکت درياؤں کی تہوں اور المتناہی عظيم سمن
، پہاڑوں اور باغات ميں درختوں کے پتوں کی حرکت کو اور ہر غنچہ کے يقينی طور پر شگفتہ ہونے کی تاريخ کو اور 
گلوں کی پنکھڑيوں کے ِکھلنے کو اس کے تمام مختلف رنگ اور انواع و اقسام کے ساته بيابانوں ميں سرد ہواؤں کا چلنا، 

ر انسان کے بدن کے خليے کی واقعی تعداد اور خون کی دوران اور تمام مرموز الکٹرون کی دّروں کی خميدگی، اور ہ
ايٹموں کے دل ميں حرکتيں، باآلخر وه تمام افکار اور تفکرات جو اپنے مغز کے پردوں ميں سے گزرتے ہيں اور ہماری 

ر ہے بعد والے جملے ميں خداوند متعال کے روح کی تہوں ميں نفوذ کرتے ہيں ہاں وه ان تمام چيزوں سے بطور يکساں باخب
کسی درخت کا کوئی ايک پتہ جدا نہيں ہوتا مگر يہ کہ اسے وه جانتا “علمی احاطے کی تاکيد کو اس جملہ سے بيان فرمايا: 

  ہے)۔
روئے  يعنی ان پتوں کی تعداد اور ان کا شاخوں سے جدا ہونے کا لحظہ اور ان کے درميان فضا ميں گردش کرنا اور ان کا

زمين پر گرنے کا لحظہ بالخصوص فصل خزاں ميں جو خود قابل ديد نظاره کا حامل ہوتا ہے يہ سب کچه اس کے علم ميں 
  واضح و روشن ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٩(۔ سورئہ انعام، ٓايت ١

ام خصوصيات کہ وه کيسے زمين کی اسی طرح کوئی ايک دانہ زمين کے سينے ميں مستقر نہيں ہوتا مگر يہ کہ اس کے تم
رطوبت کے اثر اور ٓافتاب کی تپش سے نيز اس کی حرارت سے متاثر ہوکر کيسے وه دانہ ظاہر ہوگا اس کے ريشے اور 

  ١(  ڈنٹھل کيسے زمين کے اوپر گريں ) گے ان سب حاالت کو وه جانتا ہے
گئی ہے وه يہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ليے  حقيقت ميں قابل توجہ اور وه حساس نقطہ کہ جس پر خصوصی توجہ کی

خواه اس کی عمر کے الکھوں سال گزر رہے ہوں اور صنعتی و ٹکنولوجی حيرت انگيز تکامل و ترقی کی مشينرياں اس 
کے علم پر احاطہ پيدا کريں يہ ممکن ہی نہيں ہے کون شخص جانتا ہے کہ ہواؤں نے ہر شب و روز ميں تمام کرئہ زمين پر 

  يجوں کو گھانسوں سے جدا کيا ہے اور وه کس مقام پر اسے پہنچائيں گی۔کتنے ب
  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا:

اور ہم نے بادلوں کو ہواؤں کا بوجه اٹھانے واال بناکر چاليا ہے پھر ٓاسمان سے پانی برسايا ہے جس سے تم کو سيراب کيا 
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  ہے اور تم اس کے خزانے دار نہيں تھے۔
ہيں دراز مدت تک زمين کی تہوں ميں مخفی رہيں تاکہ اپنے رشد و نمو کے ليے پانی وافر مقدار ميں بہت سے بيج ممکن 

فراہم کريں کون شخص جانتا ہے کہ ہر وقت حشرات االرض (کيڑے مکوڑے) کے ذريعے يا انسانوں کے وسيلہ سے کتنا 
  دانہ کس قسم کا بيج زمين کے کس خطہ ميں چھڑکا جاتا ہے؟

نيکی مغز ہے جو جنگلوں کے ڈھيروں سے درختوں کی شاخ کے جدا ہونے والے پتوں کی تعداد کا علم کون سا الکٹرو
رکھتا ہو اور اسے شمار کرے؟ ايک جنگل کے منظر کی طرف نظاره کرنا بالخصوص فصل خزاں ميں مخصوصاً مسلسل 

  بارشوں کے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ گزشتہ حوالہ۔ (١
  ۔ (  ٢٢يت (۔ سورئہ حجر، آ ٢

مواقعوں پر يا ايک تيز ہوا کے چلنے سے عجيب انوکھا منظر پتوں کے پے درپے گرنے سے پيدا ہوتا ہے وه بخوبی اس 
  حقيقت کو ثابت کرتا ہے کہ اس قسم کے علوم کبھی بھی انسان کی دست رس ميں قرار پانا ممکن نہيں ہے۔

ن دانوں کا زمين کے اندر گرنا ان کی حيات کا پہال قدم ہے جو پتوں کا گرنا حقيقت ميں ان کی موت کے لحظے ہيں ليک
مختصر ترين وقت ميں خاک سے اپنا سر باہر اليا مختلف رنگا رنگ پھولوں سے اور ان پھلوں کے ذريعے جو اس کے اندر

ت سے باخبر ہے وديعت کيے گئے ہيں تمام لوگوں کو فائده پہنچائيں گے۔ وه خدائے سبحان ہے جو اس کے نظاِم موت و حيا
يہاں تک کہ ايک دانہ کو جو مختلف درجات کامل زندگی اور اسے شکوفائی کی منزل طے کرنے ميں درکار ہوتے ہيں ہر 

  لحظہ اور لمحہ اس کے علم ميں وه ٓاشکار ہے۔
علم پر ايمان  قابل ذکر يہ ہے کہ يہ موضوع چونکہ انذار کا پہلو رکھتا ہے اور تربيتی اثر کا حامل ہے کيوں کہ اس وسيع

رکھنا انسان کو ہوشيار کرتا ہے کہ تمہارے وجود کے تمام اسرار و رموز تمہاری رفتار و کردار اور تمہاری نيتوں اور 
افکار وغيره سب ہی چيزوں سے ذات اقدس اٰلہی باخبر ہے وه اس کے ليے واضح اور نماياں ہے تو پھر کيسے ممکن ہے 

  الت کی حفاظت نہ کرے اور اپنے اعمال و گفتار اور اپنی نيتوں کو کنٹرول نہ کرے۔انسان ايسے ايمان کے ساته اپنی ح
) يعنی کوئی خشک و تر ايسا نہيں ہے جو کتاب مبين کے اندر محفوظ نہ ہو۔ خداوند تبارک و تعالٰی ١(  هللا تعالٰی کا يہ قول:

ليے بيان فرما رہا ہے اور کوئی شے اس اسے مختصر جملے ميں اپنے علم کی بے نہايت وسعت کو تمام موجودات کے 
سے مستثنٰی نہ ہوگی۔ کيوں کہ خش و تر سے مراد اس کے لغوی معنی نہيں ہيں بلکہ يہ تعبير عام طور سے عموميت کے 

  ليے کنايةً استعمال کرتے ہيں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٩(۔ سورئہ انعام، ٓايت ١

کتاب مبين کے متعلق مفسرين کی طرف سے مختلف احتماالت ديے گئے ہيں۔ کہا گيا ہے: کتاب مبين وہی مقام علم پروردگار 
ہے يعنی تمام موجودات اس کے بے نہايت علم ميں ثبت و ضبط ہيں۔ يا مراد لوح محفوظ ہے۔ يا مراد دنيائے ٓافرينش اور 

ے کہ تمام شے ان ميں تحرير شده ہيں يا اس سے مراد يہ عالم ہستی ہے جو تمامخلقت کا سامان اور علت و معلول کا سلسلہ ہ
ظاہری اور بيرونی چيزوں پر مشتمل موجود ہے اور اس خدائے بزرگ و برتر سے کوئی شے نہاں نہيں ہے چھوٹی، بڑی، 

جائے وه دو صفت  خشک و تر سب ہی کچه اس کے ليے نہايت علم ميں ثبت و ضبط ہيں۔ کيوں کہ وه شے جو تصور کی
سے خالی نہيں ہے اور خدائے تبارک و تعالٰی کا المتناہی علم ان سب پر احاطہ رکھتا ہے۔ اور بعض نے جو لوح محفوظ 

سے تفسير کيا ہے بعيد نہيں ہے کہ لوح محفوظ بھی وہی خدائے عزوجل کا صفحٔہ علم ہو اور وه مذکوره معنی ميں بھی قابل 
  تطبيق ہے۔
  ١(  يہ قول: هللا تعالٰی کا

خدائے تبارک و تعالٰی فرماتا ہے: اے پيغمبر (ص)! ٓاپ کسی حال ميں رہيں اور قرٓان کے کسی حصہ کی تالوت کريں اور 
اے لوگو! تم کوئی عمل کرو ہم تم سب کے گواه ہوتے ہيں جب بھی کوئی عمل کرتے ہو اور تمہارے پروردگار سے زمين و 

اور کوئی شے ذره سی بڑی يا چھوٹی ايسی نہيں ہے جسے ہم نے اپنی کھلی کتاب ميں ٓاسمان کا کوئی ذره دور نہيں ہے 
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  جمع نہ کر ديا ہو۔
ٍة َ◌يْبِ◌ الَيَعْزُ◌ُب َعنْہُ◌ ِمثْقَ◌اُل َذرَّ هللا تعالٰی کا يہ قول: َوقَاَل الَِّذيَن َکفَُروا ال تَٔاْتِ◌ينَا السَّاَعةُ قُل بَلَی َوَربِّی لَتَٔاْتِ◌يَنَُّکم َعالِِم الغْ 

  فِی السََّماَواِت َوالَفِی ااْلَٔرْضِ◌ َوالَأَصْغَ◌ُر ِمن َذلِکَ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶١(۔ سورئہ يونس، ٓايت ١

  ١) َوالَٔاَکْبَ◌ُر إِالَّ فِی ِکتَاٍب ُمبِين> ( 
ه ضرور ٓائے گی وه عالم الغيب کفار کہتے ہيں کہ قيامت ٓانے والی نہيں ہے تو ٓاپ کہہ ديجيے کہ ميرے پروردگار کی قسم و

ہے اس کے علم سے ٓاسمان و زمين کا کوئی ذره دور نہيں ہے اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا بلکہ سب کچه اس کی 
  روشن کتاب ميں محفوظ ہے۔

  ٢(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
سا نہيں ہے جو اپنی جگہ پر تمہاری اور زمين ميں کوئی بھی رينگنے واال يا دونوں پروں سے پرواز کرنے واال طائر اي

طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو۔ہم نے کتاب ميں کسی شے کے بيان ميں کوئی کمی نہيں کی ہے اس کے بعد سب اپنے 
  پروردگار کی بارگاه ميں پيش کيے ہوں گے۔

  ٣(  ) هللا تعالٰی کا يہ قول:
  کر کتاب مبين ميں نہ ہو۔اور ٓاسمان و زمين ميں کوئی پوشيده چيز ايسی نہيں ہے جس کا ذ

اس بنا پر قرٓان خزانہ ہے اور خزائن بھی جيسا کہ پہلے بھی وضاحت کی جاچکی ہے کہ وه ہر قسم کی اشياء کا منبع و 
مرکز ہے جو قرٓان مينجمع کيا جاتا ہے۔ يعنی جس چيز پر شے کا اطالق ہو خواه وه خشک و تر ہو يا چھوٹا بڑا، زمين ميں يا

سب اپنے تمام انواع و اقسام اور ہر قسم کی جنس کے ساته قرٓان مجيد ميں موجود ہے اور سب کا علم اور  ٓاسمان ميں وه
کنجی خدائے عزوجل کی بارگاه ميں يا لوح محفوظ ميں ہے کہ اس کی طرف بھی اشاره کيا کہ وه هللا تعالٰی کے علم کا 

  صفحہ ہے۔
  يم ميں جو کچه موجود ہے اور جو خصوصيات اسمورد بحث مباحث و مطالب کے پيش نظر کہ قرٓان کر

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٣(۔ سورئہ سبا، آيت ١
  ۔ ( ٣٨(۔ سورئہ انعام، ٓايت ٢
  ۔ (  ٧۵(۔ سورئہ نمل، ٓايت ٣

وه ميں پائی جاتی ہيں وہی حضرت بقية هللا االعظم ولی عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف ميں بھی موجود ہيں کيوں کہ 
  قرٓان کے شريک اور ہم مرتبہ ہيں۔

اور اس لحاظ سے کہ مذکوره ٓايات ميں مختلف عناوين خزائن غيب کتاب مبين (کی جو قيد تھی) سب علم اٰلہی کے مقام و 
  منزلت کی طرف اشاره کر رہے تھے يعنی جو کچه قرٓان کريم ميں ہے اس کی کنجی اور علم هللا تعالٰی کے پاس ہے۔

ے جو کچه ٓايات اور ان روايات سے استفاده ہوتا ہے جو معادن وحی و تنزيل سے وارد ہوئی ہيں يہ ہے کہ دوسرے لحاظ س
خداوند تبارک و تعالٰی نے ہر شے کے علم کو يہاں تک کہ علم غيب کو بھی اپنے پيغمبر اکرم (ص) کو عطا فرمايا ہے اور 

کو عطا فرمايا اور -حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب  ان بزرگوار نے بھی جو کچه خداوند سبحان سے اخذ کيا اسے
ان کے بعد يکے بعد ديگرے تمام ائمٔہ اطہار تک پہنچا جو علم پيغمبر (ص) کے وارث ہيں اور ٓاخر ميں ان کے ٓاخری وصی

انبياء اور اوصياء کے عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف تک پہنچا جو تمام -حضرت مہدی قائم ٓال محمد صاحب العصر و الزمان 
  علوم کے وارث ہيں۔ ہم اس سلسلے ميں چند روايات اور ٓايات کی طرف اشاره کر رہے ہيں:

  ١(  ٓايات ميں سے هللا تعالٰی کا يہ قول:
ٓاپ کہہ ديجيے کہ اگر ميرے پروردگار کے کلمات کے ليے سمندر بھی روشنائی بن جائيں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے

  ارے سمندر ختم ہوجائيں گے ان کی مدد کے ليے ہم ويسے ہيں سمندر اور بھی لے ٓائيں۔پہلے ہی س
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ (  ١٠٩(۔ سورئہ کہف، آيت ١

  اخرج و فی الدر المنثور : فی قولہ تعالیٰ “۔  ۶٠٢
مثيئاً نسٔال ) ھذا الرجل فقالوا سٔالُوه َعن احمد و الترمذی و غيرھم فی الدالئل عن ابن عبّاس قال قالت قريش لليھود اعطونا 

وح > پيغمبر اکرم (ص) سے خطاب ہے کہ لوگ ان سے سوال کرتے ہيں روح  ١” ( الّروح فَسٔالوه فَنَزلت  >يَسٔالُونََک َعن الرُّ
ہميں علم کثير  کے متعلق تو ان سے کہہ ديجيے: روح ميرے پروردگار کا امر ہے تمہيں بہت کم علم عطا کيا گيا ہے، کہا کہ

عطا کيا گيا ہے علم توريت ہميں ديا گيا ہے جسے علم توريت دے دی گئی ہو اسے خير کثير دے ديا گيا پھر خداوند متعال 
  نازل فرمائی۔ ١٠٩نے سورئہ کہف کی ٓايت نمبر 

  ٢(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
ے کے ليے سات سمندر اور ٓاجائيں تو بھی کلمات اٰلہی اگر روئے زمين کے تمام درخت قلم بن جائيں اور سمندر کا سہارا دين

  تمام ہونے والے نہيں ہيں بے شک هللا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔
اور يہ کافر کہتے ہيں کہ ٓاپ رسول نہيں ہيں تو کہہ ديجيے کہ ہمارے اور تمہارے درميان رسالت  ٣(  هللا تعالٰی کا يہ قول:

  ا کافی ہے اور وه شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔کی گواہی کے ليے خد
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (۔ منزلت :١
  ۔ ( ٢٧(۔ سورئہ لقمان، ٓايت ٢
  ۔ (  ۴٣(۔ سورئہ رعد، ٓايت ٣

  

  “معادن وحی و تنزيل سے وارد شده روايات”
  ِمْعُت اَبا َعبدّهللاٰ عليہو فی الکافی : باسناده عن عبد الرحمن بن کثير قال سَ “۔  ۶٠٣

  ١” ( ) السالم يَقُوُل نَحُن ُوالةُ اَمَر هللاّٰ َوَخَزنَةُ ِعلِم هللاِّٰ َوعيبَةُ َوحی هللاّٰ 
کو يہ فرماتے سنا  -کافی ميں بطور مسند عبد الرحمن ابن کثير سے منقول ہے ان کا بيان ہے کہ : ميں نے امام جعفر صادق 

  اٰلہی (امامت و خالفت) ہيں ہم اس علوم اٰلہی کا خزانہ ہيں اور مرکز اسراِر اٰلہيہ ہيں۔ ہے کہ : ہم واليان امر
َع ٰلی  وفيہ باسناده عن سورة بن کليب قال: قاَل لی اَبُو َجعفر عليہ السالم َوٰهللاّ انَّا ) لَخّزاُن هللاِّٰ فی َسماِئِہ َواَرْضِ◌ِه ال“ ۔  ۶٠۴

ٍة ااِلَّ  اسی کتاب ميں بطور مسند سوده ابن کليب سے منقول ہے ان کا بيان ہے کہ: امام  ٢” (  َعل ٰی ِعلِمہِ َذھٍَب َوال َع ٰلی فِضَّ
نے فرمايا: خدا کی قسم! يقينا ہم زمين و ٓاسمان ميں هللا کے خزانہ دار ہيں مگر سونے يا چاندی کے خزانہ دار  -محمد باقر 

  نہيں بلکہ علم اٰلہی کے۔
عن اسماعيل بن ابی زياد َعن َجعفَر بن ُمحمد َعن اَبيِہ عليہم السالم ٰاقل قال اَميَر المٔومنيَن عليہ السالم اَنا وفيہ باسناده “ ۔  ۶٠۵

حَمِة َوَمعد ُن الِعلمِ    ٢” ( اَھُل البَيِت َشَجَرةُ النَّبوةَ َوموِضُع الّرسالَِة َوُمختَلُف ) الْمالئَکِة َوبَيُت الرَّ
  سے انہوں نے -ماعيل ابن ابی زياد سے انہوننے امام جعفر صادق اسی کتاب ميں بطور مسند اس

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (١، حديث  ١٩٢، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ (٢، حديث  ١٩٢، ص ١(۔ کافی، ج ٢
  ۔ ( ٢، حديث  ٢٢١(۔ گزشتہ حوالہ، ص ٣

ہل بيت شجرئہ نبوت مقام رسالت اور مالئکہ سے نقل کيا ہے: ہم ا -اپنے پدربزرگوار سے انہوں نے حضرت امير المومنين 
  کے ٓانے جانے کی جگہ، رحمت کا گھر اور علم کا مرکز و منبع ہيں۔

  وفيہ : باسناده عن خثيمة قال قال لی اَبو َعبد ّهللاٰ عليہ السالم : ٰای َخثيَمةُ نَحنُ “۔  ۶٠۶
حَمِة َوم ٰا فتيُح الِحکَمِة وَ  َمعد ُن الِعلْم َوُموِضُع الّرسالَةَ َوُمختَلَُف الَمالئَِکِة َوموِضُع ِسّر ّهللاٰ َونَْحُن َوديعةُ ّهللاٰ فیَشجَرةُ النَّبَُوِة َوبَيَت الرَّ

ر ٰھا فَقَد َخفَر ِذمَّةَ هللاّٰ ِد هللاّٰ َوَمن َخفَ عبادِه َونَحُن َحَرُم ّهللاٰ األکبِر َونَحُن ِذمَّةُ ّهللاٰ َو نَحُن َعہُد ّهللاٰ ) فََمن َوف ٰی بَِعھِدنا فَقد َوف ٰی بَِعھ
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  ١” ( َوَعھدِه 
نے مجه سے فرمايا: اے خيثمہ! ہم شجرئہ  -اسی کتاب ميں بطور مسند خيثمہ سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق 

ے نازل نبوت اور بيِت رحمت ہيں اور باِب حکمت کی کنجياں ہيں، علم کا مرکز و منبع ہيں اور رسالت کا مقام ہيں مالئکہ ک
ہونے کی جگہ ہيں اور مقام سر اٰلہی ہيں اور ہم هللا کی اس کے بندوں ميں وديعت و امانت ہيں ہم هللا کا حرم اکبر ہيں (لٰہذا 

ہماری رعايت اور احترام کرنا کعبہ سے زياده ہے) ہم اس کے دين کی بقا کے ذمہ دار ہيں ہم هللا کے عہد ہيں لٰہذا جس نے 
  يا اس نے خدا کے عہد کو پورا کيا اور جس نے اسے توڑا اس نے هللا کے ذمہ اور عہد کو توڑا۔ہمارے عہد کو پورا ک

 وفيہ باسناده عن فضيل بن يسار قال : َسمعت اَبا َعبِد ّهللاٰ عليہ السالم يَقُول انَّ فی علٍی عليہ السالم ُسنَةُ اَلِف نَبٍی ِمن“ ۔  ۶٠٧
  ٢” ( َل َمَع ٓاَدَم عليہ السالم لَم ) يَرفَع َوما ماَت عاِلٌم فَتَرھََب ِعلُمہُ َوالِعلْمُ◌ يَت ٰاوَرُث األنبيآِء َواّن الِعلَم الَّذی نَزَ 

  اسی کتاب ميں بطور مسند فضيل ابن يسار سے منقول ہے ان کا بيان ہے کہ: ہم نے
 ل) رکھتے تھے (جيسا کہ پيغمبرانبيا ميں سے ہزار نبيوں کی سنت (خصائ -امام جعفر صادق کو يہ کہتے سنا: حضرت علی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٣، حديث  ٢٢١(۔ گزشتہ حوالہ، ص ٢
  ۔ ( ۴، حديث  ٢٢٢(۔ گزشتہ حوالہ، ص ٣

کا زہد ديکھنا چاہتا ہے  -کی سطوت اور عيسی  -کی خلت، موسی  -کی عبادت، ابراہيم  -کا علم ، نوح  -نے فرمايا: جو ٓادم 
کے ساته ٓايا تھا وه اٹھايا نہيں گيا اور ايسا عالم رحلت  -کی طرف نظر کرنا چاہيے اور جو علم ٓادم  -طالب اسے علی ابن ابی 

  نہيں کيا کہ اس کا علم چال گيا ہو علم تو ميراث مينمنتقل ہوتا ہے۔
السالم يَُمّصوَن الثّماَد َويَھدون  وفيہ باسناده عن علی بن النعمان رفعہ عن ابی جعفر عليہ السالم قال قال اَبو َجعفر عليہ“۔  ۶٠٨

وَ  َجلَّ َجَمَع لُِمَحمد (ص) ُسنََن النَبيّيَن النّھر الَعظيَم قيَل لَہ َوَما النّھر الَعظيُم ؟ ٰقال: َرُسوُل ّهللاٰ (ص) َوالعلُم الَّذی اَعٰطاهُ ّهللاٰ اِنَّ ّهللاٰ َعزَّ
اً الٰی ُمحمد (ص) قيَل لَہُ  َو ٰا م تِلَک الُسنَُن ؟ قال: ِعلُم النّبيّيَن بَٔاسِرِه َوانَّ َرسوُل ّهللاٰ (ص) َصيَّر ٰذلَِک ُکلّہ ِعنَد اَمير ِمن ٓاَدم َوھَلّم َجرَّ

  المٔومنيَن عليہ السالم
َمُعوا مايَقُوُل ؟ اِّن ّهللاٰ يَفتَُح َمٰسامَعفَقاَل لَہُ َرجٌل يَابَن َرسوِل ّهللاٰ فٔاميَر المٔومنيَن اَعلُم اَم بَعُض النّبييَن ؟ فَقال ابُو َجعفر عليہ السالم اس

ثتَہُ انَّ ّهللاٰ َجَمَع لِمحمٍد (ص) علَِم النَبييَن َو انّہ َجَمَع ذلِک ُکلّہ ِعنَد اَمير المٔومنيَن َوھُ  و يِسٔالنی ٔاھَو اَعلم اَم بَعَض َمن يَشاَء انی َحدَّ
  )١” )النّبييَن 

سے نقل کيا ہے کہ: حضرت نے فرمايا: لوگ رطوبت  -ن سے انہوں نے امام محمد باقر اسی کتاب ميں مرفوعاً علی ابن نعما
کو چوستے ہيں اور نہر عظيم کو چھوڑتے ہيں۔ کسی نے دريافت کيا: نہر عظيم کيا ہے؟ فرمايا: رسول هللا (ص) اور وه علم 

سے لے کر خود  -بياء کی سنتوں کو جمع کيا تھا، ٓادم جو هللا نے انہيں عطا فرمايا ہے يقينا هللا تعالٰی نے آنحضرت ميں تمام ان
  ٓانحضرت (ص) تک جتنے انبياء گزرے ہيں، کسی نے دريافت کيا: يہ سنتيں کيا ہيں: فرمايا:

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶، حديث  ٢٢٣(۔ گزشتہ حوالہ، ص ١

کو تعليم کيا ايک شخص نے عرض کيا: يابن رسول  -انبياء کا علم اور رسول هللا (ص) نے وه سب کا سب علم حضرت علی 
زياده عالم تھے يا بعض انبياء؟ امام نے فرمايا: سنو! خدا کيا کہتا ہے هللا جس کے ليے چاہتا  -هللا (ص)! کيا امير المومنين 

ع کرديا تھا اور ہے کان کھول ديتا ہے، ميں نے بيان کيا ہے کہ هللا نے تمام نبيوں کا علم ذات محمد مصطفی (ص) ميں جم
زياده تھے يا  -کو تعليم ديا، ايسی صورت ميں يہ شخص دريافت کرتا ہے حضرت علی  -انہوں نے وه سب امير المومنين 

بعض انبياء ۔ اور وه يہ سمجه سکا کہ ميری بات کا معنی يہ ہے کہ جو کچه تمام انبياء جانتے تھے وه سب علی تنہا جانتے 
  تھے۔

ت چوسنے سے کنايہ ہے ان علوم کی طرف جو ابو حنيفہ اور اس جيسے افراد کے بدست قياس و مولف کہتے ہيں: رطوب
اجتہاد اور اپنی ذاتی اپج و افکار سے حاصل کيا ہے جيسے وه رطوبت اور تری ہے جو گڑھے ميں باقی رہتی ہے اس کا 

ھاتی سے سروکار ہوتا ہے يہ لوگ بھی منبع و سرچشمہ نہيں ہوتا ان کے پيروکار ان بچوں کی طرح ہيں جنہيں ماں کی چ
اسے ياد کرنے کی سعی و کوشش کرتے ہيں ليکن ہمارے علوم جو عظيم المتناہی علم اٰلہی کے سمندر سے متصل ہے ايک 
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عظيم نہر کے مانند ہے جو جاری و ساری ہے جسے ٓازاد چھوڑا جاتا ہے (هللا تعالٰی ہمارے رشتٔہ اتصال کو تادم مرگ اس 
  ے ختم نہ کرے، ان شاء هللا)۔عظيم نہر س

وفيہ باسناده عن محّمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليہ السالم يَقُوُل نََزَل َجبرئيُل َعلٰی ُمحمٍد (ص) بُر ّمانَتَين ِمَن “ ۔  ۶٠٩
مانَتيِن اللتاِن فی يَِدَک ؟ فَقال اَمَّ  ا ٰھِذِه فَالنّبَُوةُ لَيَس لََک ِمنھا نَصيٌب َواَّما ٰھذِه فَالِعلْم ، الَجنَِّة فَلَقيہُ َعلٌی عليہ السالم فَقال ٰا م ھاتاِن الرَّ

ا َسريُکَک فيہ ، قاَل ثُمَّ فَلقَھا َرسوُل ّهللاٰ (ص) بِنصفَيِن فَٔاعطاهُ نِصفَھا َؤاخَذ َرسوُل هللاّٰ (ص) نِصفَھا ، ثّم قال اَنت َشريکی فيہ َواَن
َوَجلَّ ااِلَّ َوقَد َعلّمہُ َعليّاً عليہ ) السالم ، ثّم انتَھٰی الِعلُم الَيٰنا ثُّم َوضَ فَلم يَعلَم َو ّهللاٰ َرسوُل ّهللاٰ ( ع يَده علٰی ص) َحرفاً ِمّما َعلَّمہ هللاّٰ َعزَّ

  ١” ( َصدِرِه 
سنا:  کو يہ فرماتے -اسی کتاب ميں بطور مسند محمد ابن مسلم سے منقول ہے ان کا بيان ہے کہ : ميں نے امام محمد باقر 

سے مالقات ہوئی انہوں نے  -حضرت رسول خدا (ص) کے پاس جنت سے دو انار الئے تو حضرت علی  -حضرت جبرئيل 
دريافت کيا: ٓاپ کے دست مبارک ميں يہ دو انار کيسے ہيں؟ فرمايا: يہ ايک نبوت ہے جس ميں تمہارا حصہ نہيں، دوسرا علم

کو ديا نصف خود کھايا، پھر فرمايا : تم اس ميں ميرے شريک -علی  ہے اس کے بعد آپ نے اس کے دو ٹکڑے کيے، نصف
  ہو اور ميں بھی تمہارا شريک ہوں۔

کو دی پھر  -نے فرمايا: خدا کی قسم ! جو چيزيں خدا نے رسول (ص) کو تعليم دی وه انہوں نے علی  -پھر امام محمد باقر 
  ہ پر رکھا۔يہ علم ہماری طرف ٓايا اس وقت اپنا دست مبارک اپنے سين

تفت ٰان َوفيہ َعن سيف التّمار ٰقال ُکنّا َمع ابی َعبد ّهللاٰ عليہ السالم َجماعةٌ ِمن الشيَعِة فی الِحجِر فَقاَل َعلي ٰان َعيٌن ؟ فَال“ ۔  ۶١٠
ُث َمّراٍت لَو ُکنُت بَيَن ُموسی َوالِخضر ألخبَرتَھُما يُمنَةً َويُسرةً فَلم نَر اَحداً فَعلنا لَيَس َعلينا َعيٌن فَقاَل َو رّب الَکعبَِة َوَرّب البَنيَِة ثالَ 

ا يَکوَن َوما ھُو کائٌن ) َحتی انی اَعلَم ِمنھُما َوال نَبٔاتُھُما مّما لَيَس فی اَيديَھُما ألّن ُموسٰی َوالِخضر اُعطٰيا ِعلم ٰما کاَن َولَم يُعطٰيا ِعلم مٰ 
  ٢” ” ( ّهللاٰ (ص) َوراثَةً  تَقُوُم الّساَعةُ َوقَد َورثناهُ ِمن َرسولِ 

اسی کتاب ميں سيف تمار (خرما فروش) ناقل ہيں: ہم شيعوں کی ايک جماعت کے ہمراه حجر اسماعيل ميں امام جعفر صادق 
نے دريافت فرمايا: کوئی جاسوس تو يہاں نہيں ہے؟ ہم نے داہنے اوربائيں سمت ديکه  -کے پاس موجود تھے تو حضرت  -

  ں ہے تو حضرت نے فرمايا: رب کعبہکر کہا: کوئی نہي
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٣، حديث  ٢٢٣، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ١، حديث  ٢۶٠، ص ١(۔ کافی، ج ٢

کی قسم ہے! اور يہ جملہ تين مرتبہ ارشاد فرمايا: اگر ميں موسی اور خضر عليہما السالم کے زمانے ميں ہوتا تو ميں ان کو 
ونوں سے زياده عالم ہوں اور اس چيز سے ٓاگاه کرتا جو وه نہيں جانتے کيونکہ موسی و خضر عليہما السالم بتاتا کہ ميں ان د

وه جانتے تھے جو ہو چکا ہے، ٓائنده کے متعلق ان کو علم نہيں ديا گيا تھا اور نہ جو قيامت تک ہونے واال ہے اور ہم نے يہ 
  علم رسول هللا (ص) سے ورثہ ميں پايا ہے۔

  “غمبر اکرم (ص) کاسفر حجة الوداع اور واقعٔہ غدير خمپي”
  حضرت پيغمبر اکرم (ص) ہجرت کے دسويں سال ماه ذی الحجة الحرام کی اٹھاره تاريخ

عازِم سفر حج ہوئے جو حجة الوداع کے نام سے مشہور ہے، مکہ سے واپسی کے موقع پر کثير جماعت کے ساته غدير خم 
) اے پيغمبر ! ٓاپ اس حکم کو پہنچاديں جو ٓاپ ١(  زديک ہے۔ اس مقام پر جبرئيل ٓائہ مبارکہپہنچے اور وه مقام جحفہ کے ن

  کے پرور دگار کی طرف سے نازل کيا ہے اور اگر ٓاپ نے يہ نہ
  کيا تو اس کے پيغام کو نہيں پہنچايا، لے کر پيغمبر (ص) پر نازل ہوئے۔

کو عملی جامہ پہنايا تمام حجاج کو جمع کيا جو ٓاگے چلے گئے تھے پھر ٓانحضرت (ص) نے امر پروردگار سے واقعٔہ غدير
يا پيچھے ره گئے تھے اکھٹا کرکے حکم ديا: ايک منبر بنايا گيا آنحضرت (ص) نے اس منبر پر جاکر ايک مفصل خطبہ 

معتبر اور موثق  ارشاد فرمايا جو ہزاروں حديث پر مشتمل ہے اور وه قرٓان نيز منطِق وحی کے مطابق تھا اور سيکڑوں
روايت جو فريقين سے يعنی اہل سنت و الجماعت اور علمائے شيعہ ان ميں ہر ايک سے متعدد حديث نقل ہوئی ہيں بعض نے 

ان مسلمانوں کے مجمع کثير کی تعداد تقريباً ايک الکه بيس ہزار سے لے کر دو الکه تک تحرير کی ہے۔ حضرت علی ابن 
  ا تعارفکی شخصيت وحيثيت ک -ابی طالب 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶٧(۔ سورئہ مائده، ٓايت ١

کرانے کے ليے اور انہيں منصب امامت و وصايت اور واليت و خالفت اٰلہيہ پر منصوب کرنے کے ليے يہ خطبہ ارشاد 
خصوص مواليان فرمايا۔ خطبہ کے مضامين عالی شان اعلی درجے کے سبق ٓاموز اور دنيائے اسالم اور مکتب تشيع بال

  کے ليے بہشتی تحفہ ہے۔ -موالئے متقيان حضرت علی ابن ابی طالب 
ٓاپ قارئين کرام! وه کتابيں جو اس قول (خطبٔہ غدير اور اس کی شرح) کے متعلق تحرير کی گئی ہيں رجوع کرکے اس سے 

حضرت امير المومنين علی ابن ابی فيض ياب ہوں۔ پيغمبر اسالم (ص) نے احتجاجات کے بعد اور تمام تر اتمام حّجت کرکے 
کی ہر ايک خصوصيت کو بيان فرمايا ۔ مولِف کتاب ائمہ اطہار کے وارِث علوم انبياء و اوصياء ہونے کی تائيد و  -طالب 

تاکيد کے ليے اس خطبے سے دو مقام کی طرف اس مختصر کتاب ميں اشاره کرتے ہيں جو يہاں اس موضوع سے بھی 
  مربوط ہے۔

: َمٰعاِشر النّاُس ما ِمن ِعلم االَّ َوقَد اَحٰصاهُ ّهللاٰ فیَّ وُکّل ِعلٍم َعلّمتُہُ فَقَد اَحَصيتُہُ عی -صلوات ّهللاٰ وسالمہ عليہ وٓالہ  - قال“۔  ۶١١
  َعلٍی اٰماُم الُمتَقين ٰما ِمن ِعلم االَّ َوقَد َعلَّمتُہُ َعليّاً َو ھُو ااِلماُم المبينُ 

َويَنه ٰی  وا َعنہ َوال تَنفُروا ِمنہ َوالَ تَستَنِکفُوا ِمن ِواليَتِِہ فَھَُو الذَّی يَھدی الی ) الَحقِّ َويََعمل بہ َويَزھَُق الباِطلَ َمعاِشَر النّاُس ال تَضلّ 
کرديا ہو اے لوگو! کوئی علم ايسا نہيں ہے جس کا خداوند عالم نے مجه ميں احصاء نہ  ١” ( َعنْہُ◌ َوال تَٔاخُذهُ فی هللاّٰ لَوَمة الئِم

کے سپرد کرديا (پروردگار عالم نے تمام زندگی کے امور اور  -اور جو علم خدا نے مجھے عطا کيا وه سب ميں نے علی 
  کے -کی حيات کی مجھے تعليم دی اور ميرے ليے احصاء و شمار فرمايا اور وه تمام علوم ميں نے علی  -عالم و ٓادم 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٠٨، ص  ٣٧(۔ بحار االنوار، ج ١

ليے احصاء وشمار کيے ميں نے انہيں تعليم دی وه امام المتقين ہيں اور علم اٰلہی کا خزانہ ہيں کوئی ايسا علم نہيں ہے کہ علی
  کو تعليم نہ ديا ہو وه عظيم نماياں مخلوق کا امام ہے( -نہ جانتے ہوں اور ميں نے علی  -

ے برگشتہ نہ ہونا نہ ان سے متنفر ہونا، نہ ان کی واليت سے انکار کرنا کيوں کہ صرف يہ حق کی اے لوگو! کبھی ان س
طرف ہدايت کرنے والے ہيں حق پر عمل کرنے والے ہيں اور حق گو ہيں وہی باطل کو مٹانے والے اور اس سے نيز برے 

  مت کی پرواه نہيں کرتے۔اور ناپسند اخالق سے روکنے والے ہيں وه هللا کے بارے ميں کسی کی مال
ن لکم َزواَجرهُ َوال يُوضَح لَکم َمعاِشَر النّاس تَدبّروا القرٓاَن َوافھَُموا ٓاياتِہ َوانظُُروا الی ُمحکماتِِہ َوال تَتَّبُِعوا ُمتشابھَہ فَوٰهللاّ لَن يُبيّ 

ْعلُِمُکم اَنَّ َمن ُکنت َمواله فَھذا َعلیٌّ مواله َوھَُو علی بن اَبی طالب اخی تَفسيرهُ االَّ الذی ٔانا ٓاِخٌذ بِيَدِه َوُمصعدهُ الّی َرشائِل بَعضِدِه َومُ 
َوَجّل انَزلَھا َعلَیّ    َو وصيی َو ُمواالتُہُ ِمن هللاّٰ َعزَّ

ُمنبیء َعن صاِحبِہ َوُموافق لَہ لَن  َمعاِشَر النّاِس اّن َعلِياً َوالطيّيَن ِمن ُولدی ھُم الثّقُل االَصَغر َوالقرٓاُن ھُو الثِقُل األکبِر فُکّل ) واحدٍ 
  ١يَفتِرقا َحتّی يَِردا َعلّی الَحوض( 

اے سامعين حضرات! قرٓان مجيد ميں غور وفکر کرو ، اس کی ٓايتوں کے معانی ميں تدبر کرو سمجھو اس کے محکمات ميں
اور تفسير کو کوئی واضح و ٓاشکار  غور وفکر کرو اور متشابہات کی پيروی نہ کرو، کيونکہ خدا کی قسم! اس کی تنبيہات

نہيں کرسکے گا سوائے اس کے جس کا ميں (اس وقت) ہاته پکڑ کر اٹھا رہا ہوں اور ان کے بازوؤں کو تھام کر بلند کر رہا 
ہوں جو تمہيں علم سے ماال مال کرنے والے ہيں (کيوں کہ متشابہات کا علم اور اس کے حقيقی مفاہيم ائمٔہ معصومين کے 

  يں جو راسخون فی العلم ہيں)۔پاس ہ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٠٨، ص  ٣٧(۔ بحار االنوار، ج ١

من کنت مواله فھذا علی مواله يہ علی ابن ابی طالب ميرے بھائی اور وصی ہيں جن کی واليت کا (اعالن) خداوند عالم نے 
  مجه پر فرض کيا ہے۔
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ميری بيٹی فاطمہ زہرا سے ہيں ثقل اصغر ہيں اور تمہاری معنوی حيات کا مرکز اے لوگو! علی اور ان کی معصوم اوالد جو
ہيں اور قرٓان ثقل اکبر ہے ان ميں سے ہر ايک دوسرے کی بابت بتانے والے ہيں دونوں ايک دوسرے سے ہم ٓاہنگ اور 

ہوں گے، يہی مخلوقات  دوست ہيں يہ دونوں قيامت ميں حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچنے تک ايک دوسرے سے جدا نہيں
کے درميان هللا کے امانت دار ہيں وه لوگ روئے زمين پر مخلوقات کے درميان معنوی حکام اور فرماں روا ہيں، وہی لوگوں
کی پناه گاه اور ملجا و ماوٰی ہيں پھر فرمايا: ٓاگاه رہو کہ ميں نے اپنا فرِض رسالت ادا کرديا هللا کا ديا ہوا پيغام تم لوگوں تک 

  پہنچا ديا۔
مولف کہتے ہيں: خالصٔہ کالم اس سلسلے ميں يہ ہے کہ قرٓان کريم مختلف خزانے کا حامل ہے اپنی حد ميں بے نہايت اور 
ال زوال ہے جس طرح ائمٔہ ہدی کے علوم جو ربوبيت کے مصدر اور منبع وحی سے نشٔاة پاتے ہيں اپنی حد ميں بے نہايت 

ں مذکوره ٓايات و روايات کے مضمون کے مطابق بالخصوص خطبہ غدير کے جو بعض اور ال زوال ہيں۔ دوسری تعبير مي
حصے کی طرف اشاره کيا گيا کہ هللا تبارک و تعالٰی نے جن چيزوں پر شے کا اطالق ہو اس کا علم اور اس کی معرفت اپنے

فرمايا اور رسول خدا (ص) نے پيغمبر اکرم (ص) کی ذاِت با برکت ميں احصاء و شمار کيا يعنی ٓانحضرت (ص) کو عطا 
کی ذاِت گرامی ميں احصاء کيا اور اسے عطا فرمايا ہے اس بنا پر  -بھی اپنے تمام علوم کو حضرت علی ابن ابی طالب 

علوم پيغمبر اکرم (ص) کے وارث ہيں اور اسی طرح ائمٔہ اطہار يکے بعد  -حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب 
ٓاخری وصی حضرت بقية هللا االعظم صاحب االمر و الزمان عجل هللا تعالٰی فرجہ اپنے مخصوص ديگرے يہاں تک ان کے 

امتياز کے ساته بہ نسبت ٓاباء و اجداد گرامی کے کہ وه تمام انبياء و اوصياء کے علوم کے وارث ہيں اور قرٓان کے شريک 
ل ہيں قائم ٓال محمد مہدی فاطمہ عليہم السالم اجمعين کے اور ہم پلہ ہيں جيسا کہ علوم قرٓان کريم اور اس کے خزانے ال زوا

  علوم اپنی حد ميں بے نہايت اور ال زوال ہيں۔
  َرزقنا ٰهللاّ َوَجميع المٔومنين َوالُمشتاقين َوالُمنتظرين لظھور دولتہ قطرة ِمن َمعارفھم الحقہ بمحمد وٓالہ الطاہرين

ن کی حکومت کے منتظرين کو ان کے علوم و معارف کا ايک قطره عنايت فرمااے هللا! ہميں اور تمام مومنين، مشتاقين اور ا
 اور ہميں بحق محمد و ٓال محمد ان کے ساته ملحق فرما۔ ٓامين يارب العالمين۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ روح و جسم کی شفا ٣٠
  ۔اَلقرٓاُن ِشفاٌء ِمن اَکبِر الٰداء َوھُو الُکفر َوالنفاُق َوالبَغی َوالَضالل ٣٠

کفر و نفاق ، ظلم و ستم اور ضاللتقرٓان بہت عظيم دردوں ناقابل عالج اور ويران گر امراض کے ليے شفا بخش ہے جيسے 
  و گمراہی۔

  قال ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم فی الحديث المروی فی الکافی َمرفوعاً ال َوّهللاٰ ال“۔  ۶١٢
ک انّھُم نَبَذوا القُرٓان يَرجع األمر َو الِخالفَة اِلٰی ٓال ابی بَکر َوُعَمر َوال الٰی بَنی اُميّة اَبداً َوال فی َولد طَلحة َوالّزبير اَبَداً ) وذل

  ١” ( َوابطَلوا الّسنََن َوَعطّلُوا االَحکامَ 
کافی ميں ابو علی اشعری سے انہوں نے اپنے بعض اصحاب سے انہوں نے خشاب سے مرفوعاً روايت نقل کی ہے کہ: 

کی طرف واپس نہيں نے فرمايا: خدا کی قسم! امر امامت و خالفت ہرگز اوالد ابوبکر و عمر  -حضرت امام جعفر صادق 
ہوگا اور نہ يہ کبھی بنی اميہ کی طرف اور نہ ہی کبھی طلحہ و زبير کی اوالد کی طرف پلٹے گا اس کی وجہ يہ ہے کہ 

  انہوں نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال ديا اور سنتوں کو باطل قرار ديا اور احکام کو معطل بناديا۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٩٩، ص ١۔ الفصول المھمہ فی اصول االئمہ، ج  ۶٠٠، ص ٢(۔ کافی، ج ١
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يآء ِمن وقال رسول ّهللا (ص) اَلقرٓان ھُدًی ِمن الَضاللَِة َوتِبياٌن ِمَن الَعم ٰی َواستقالَةٌ ِمَن الَعثَرِة َونوٌر ِمَن الظُلم َوضِ “ ۔  ۶١٣
ن الفِتَِن َو ) باَلغ ِمن الدنيا الٰی اآلخرة َوفيہ َکماُل دينُکم َوما َعدَل اَحٌد َعن االحداِث َوَعِصمة ِمَن الھَلکِة َوُرشد ِمن الَغرابَة َوبَيان مِ 

  ١” ( القرٓان االَّ الَی النّاِر 
حضرت رسول اکرم (ص) نے فرمايا: قرٓان ضاللت سے بچانے واال ہے اندھے پن کو امور شرع ميں بيان کرنے واال ہے 

ں نور ہے اور احداث و بدعت ميں حق کی روشنی ہے اور ہالکت سے بچانے واال غلط کاريوں سے نجات ہے ظلمت کفر مي
ہے گمراہی ميں باعث ہدايت ہے فتنوں ميں حق کا بيان ہے اور دنيا سے ٓاخرت کی طرف پہنچانے واال ہے اس ميں تمہارے 

  دين کا کمال موجود ہے جس نے قرٓاِن کريم سے روگردانی کی وه جہنمی ہے۔
مجيد عظيم دردوں، ناقابل عالج اور ويران گرا مرض کے ليے شفا بخش ہے جيسے کفر و نفاق اور ضاللت جس طرح قرٓان 

و گمراہی ہے اسی طرح حضرت ولی عصر صاحب الزمان حّجت وقت قائم ٓال محمد المہدی عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف 
  ا بخش ہيں۔افراد بشر کے مختلف حوادِث زندگی ميں جو ہميشہ درپيش ہوتے ہيں شف

  انسان کا نفس ايک طرف انسان کا سخت ترين دشمن ہے تو دوسری طرف شيطان ہے اور دونوں ہی مجرِم اٰلہی ہيں۔
تمہارا سب سے بڑا دشمن، خود ” اَع ٰا دء َعدّوَک نَفَسک الَتی بَين َجنبَيْک “کے قول کے مطابق  -۔ حضرات معصومين  ۶١۴

  رميان ہے۔ تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے د
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٠٠، ص ٢(۔ کافی، ج ١

۔ اسی طرح حديث ميں وارد ہوا ہے کہ جب تک نفس اور شيطان زنده ہيں۔ خطا و معصيت اٰلہی سے امن و امان نہ  ۶١۵
  سمجھو۔

طوار کے تناسب سے شيطان ملعون کے پاس مختلف فريب کے حربے موجود ہيں ہر شخص کو اس کی حالت اور عادات و ا
  ١(  اغوا اور اسے گمراه کرتا ہے سوائے خالص مومن بندوں ) کے ، هللا تعالٰی نے فرمايا:

  يقينا ميرے بندوں پر تيرا کوئی اختيار نہيں ہے عالوه ان کے جو گمراہوں ميں سے تيری پيروی کرنے لگيں۔
  ٢(  هللا تعالٰی نے ابليس کے قول کی حکايت کرتے ہوئے فرمايا:

اس نے کہا کہ پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراه کيا ہے ميں ان بندوں کے ليے زمين ميں ساز و سامان ٓاراستہ کروں
  گا اور سب کو اکٹھا کروں گا۔ عالوه تيرے ان بندوں کے جنہيں تو نے خالص بناليا ہے۔

ان تمام دنيا کے فرعونوں اور سرکشوں کا طول تاريخ ميں اور گزشتہ افراد کے تجربات اس بات کی نشان دہی کرتے ہيں کہ
معرض وجود ميں ٓانا، خطائيں ، معصيتيں، کفر و شرک و نفاق ضاللت و گمراہی، اموال کی غارت گری اور محترم نواميس 
پر تجاوز وغيره يہ سب ہی کچه شيطان اور نفس کے وسوسوں اور ان کی چال بازيوں کی پيروی کرنے سے وابستگی رکھتا

  ذا خداوند تبارک و تعالٰی نے متعدد ٓايات ميں يہ ٓاواز دی اور ان سے لوگوں کو ڈراتا ہے :ہے۔ لہٰ 
  ٣(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٢(۔ سورئہ حجر، ٓايت ١
  ( ٣٩(۔ سوئہ حجر، ٓايت ٢۔ ،  ۴٠
  ۔ ) ۶(۔ سورئہ فاطر، ٓايت ٣

م اسے دشمن سمجھو وه اپنے گروه کو صرف اس بات کی طرف دعوت ديتا ہے کہ بے شک شيطان تمہارا دشمن ہے تو ت
  سب جہنميوں ميں شامل ہوجائيں۔

  ) <١ٌن )هللا تعالٰی نے فرمايا: ٔاَلَم ٔاَعْہَ◌د إِلَيْکُ◌م يَابَنِی آَدَم ٔاَن ال تَعْبُ◌ُدوا الشَّيْطَ◌اَن إِنَّہُ لَُکم َعُدوٌّ ُمبِي
م سے اس بات کا عہد نہيں ليا تھا کہ خبردار شيطان کی عبادت نہ کرنا کہ وه تمہارا کھال ہوا دشمن اے اوالد ٓادم! کيا ہم نے ت

  ہے۔
اور جب ہم نے مالئکہ سے کہا کہ ٓادم کو سجده کرو تو ابليس کے عالوه سب نے سجده کرليا کہ وه  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا:

ی کی تو کيا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شيطان اور اس کی اوالد کو اپنا جنات ميں سے تھا پھر تو اس نے حکم خدا سے سرتاب
  سرپرست بنا رہے ہو کہ وه سب تمہارے دشمن ہيں يہ تو ظالمين کے ليے بدترين بدل ہے۔
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  )٣) هللا تعالٰی نے فرمايا:
ارے ميں جھگڑا اور لوگوں ميں سے کچه ايسے بھی ہيں جو بغير جانے بوجھے خدا (کی توحيد و صفات اور افعال) کے ب

نْيَ◌ا بِِزينٍَة الکْ  َماَء الدُّ ) ۶َ◌َواِکِب ( کرتے ہيں اور ہر سرکش شيطان کا اتباع کرليتے ہيں۔ هللا تعالٰی نے فرمايا: إِنَّا َزيَّنَّا السَّ
  َوِحفْظً◌ا ِمن ُکلِّ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶٠(۔ سورئہ يس، ٓايت ١
  ۔ ( ۵٠(۔ سورئہ کہف، آيت ٢
  ۔ ( ٣سورئہ حج، ٓايت  (۔٣

  ١) َشيْطَ◌اٍن َماِرٍد > ( 
  بے شک ہم نے آسمان ددنيا کو ستاروں سے مزين بناديا ہے اور انہيں ہر سرکش شيطان سے حفاظت کا ذريعہ بنا ديا ہے۔

ديتے ہيں يہ لوگ خدا کو چھوڑ کر بس عورتوں کی پرستش کرتے ہيں اور سرکش شيطان کو ٓاواز  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
جس پر خدا کی لعنت ہے اور اس نے خدا سے بھی کہہ ديا کہ ميں تيرے بندوں ميں سے ايک مقرر حصہ ضرور لے لوں گا
اور انہيں گمراه کروں گا، اميديں دالؤں گا اور ايسے احکام دوں گا کہ وه جانوروں کے کان کاٹ ڈاليں گے پھر حکم دوں گا 

رديں گے اور جو خدا کو چھوڑ کر شيطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنائے گا وه کھلے تو هللا کی مقرره خلقت کو تبديل ک
  ہوئے خساره ميں رہے گا (کيوں کہ عمر کا عظيم سرمايہ اپنے ہاته سے کھو ديا اور نفع سے بے بہره ره گيا ہے)۔

  ٣(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
ر تمہيں برائيوں (بخل ، انفاق نہ کرنے) کا حکم ديتا ہے اور شيطان (انفاق کے وقت) تم سے فقيری کا وعده کرتا ہے او

خداوند متعال (صدقہ اور انفاق کے وقت) مغفرت اور فضل و احسان کا وعده کرتا ہے خدا صاحب وسعت بھی ہے اور عليم 
  و دانا بھی۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٧(۔ سورئہ صافات، ٓايت ١
  ( ١١٧ (۔ سورئہ نساء، ٓايت٢۔ ،  ١١٩
  ۔ (  ٣۶٨(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٣

  )١) هللا تعالٰی نے فرمايا:
ان کی مثال شيطان جيسی ہے کہ اس نے انسان سے کہا کہ کفر اختيار کرلے اور جب وه کافر ہوگيا تو کہنے لگا کہ ميں تجه 

دونوں جہنم ميں ہميشہ ہميشہ سے بيزار ہوں ميں تو عالمين کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ تو ان دونوں کا انجام يہ ہے کہ 
  رہنے والے ہيں اور يہی ظالمين کی واقعی سزا ہے۔

فاعة وفی الدر المنثور : اَخَرَج ابُن ابی الّدنيا فی َمکايِد الَشيطاِن َوابُن َمرَدويہ َوالبيہَقی فی ُشعب األيماِن َعن ُعبيد بن رُ “۔  ۶١۶
فی بنی اسرائيَل فَاَخَذ الشيطاُن ٰجاريَةً فَخقَھا فالق ٰی فی قُلوب اَھلِھا انَّ َدوائِھا ِعنَد  الّداِرمی يَبلُغ بہ النّبی (ص) قال: کاَن راھبٌ 

ہ وزيّن لَہ فَلَم نَزل بِہ َحتیالّراھِب فَات ٰی بِھا الّراھب فَابٰی اَن يَقبلَھا فَلم يَزالُوا بِہ َحتی قَبلَھا فکانت ِعندهُ ، فَٔاتاهُ الّشيطاُن فََوسَوس لَ 
ا َوَدفَنَھا فَٔاتی الشيطاُن قَع َعليھا فَلّما َحملَت َوسَوس لَہ الشيطان فَقال األن تُفتَضُح ئَاتيَک اَھلَھا فَٔاقتَلَھا فَان اَتوَک فَقُل ماتَت فَقتلَھوَ 

قال : ٰماتت فَاخُذوهُ فَاتاه الّشيطان فَقاَل اَنا الّذی اَلقَيَت فیاَھلَھا فَوسَوس الَيِھم َواَلقی فی قُلُوبِھم اِنّہ ٔاحبَلَھا ثّم قَتلتَھا فَاتاهُ اَھلُھا فَسٔالُوهُ فَ 
  ٢” (  عالیٰ قُلوب اَھلِھا َوانا الّذی اَوقعتَُک فی ھذا فَٔاِطعنی تُنَج واسُجدلی َسجدتَين فََسَجد ) لَہ َسجدتَين فَھو الَّذی قال ّهللاٰ تَ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ١۶يت (۔ سورئہ حشر، آ ١۔ ،  ١٧
  ۔ (  ٢۴٣، ص  ٩٩، الميزان، ج  ٢٢٠، ص ۶(۔ الدر المنثور ، ج ٢

تفسير الدر المنثور ميں منقول ہے کہ ابن ابی الدنيا نے کتاب مکائد الشيطان ميں ابن مردويہ اور بيہقی نے کتاب شعب االيمان 
  ميں عبيد ابن رفاعہ دارمی سے ذکر کيا ہے کہ اس سے پيغمبر (ص) نے کہا: بنی
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اسرائيل ميں ايک راہب تھا۔ پھر (ايک دن) شيطان نے ايک کنيز کو پکڑا اور اسے غضب ناک کيا اور اس کے اہل و عيال 
کے دل ميں يہ بات ڈالی کہ اس کی دوا راہب کے پاس ہے چنانچہ کنيز کو اس راہب کے پاس الئے ليکن اس نے قبول نہيں 

کيا وه کچه مدت راہب کے پاس تھی پھر شيطان ٓايا اور راہب کے دل ميں يہ کيا جب بہت زياده اصرار کيا تو ٓاخر ميں قبول 
وسوسہ پيدا کيا اور کنيز کو ٓاراستہ کرکے اس کا جلوه دکھايا اس حد تک کہ راہب کو فريفتہ کرليا نوبت يہاں تک پہنچی کہ 

ہ پيدا کيا اور کہا: ارے کنيز والے اس کنيز سے نزديکی کی جب وه حاملہ ہوئی تو شيطان نے راہب کو ڈرايا اور يہ وسوس
ٓائيں گے اور تمہيں ذليل و رسوا کريں گے لٰہذا اس کو قتل کردو جب وه لوگ ٓائيں تو کہنا وه مر گئی ہے۔راہب نے شيطان 

کی تدبير کے مطابق کنيز کو قتل کرکے اسے دفن بھی کرديا، پھر شيطان ٓايا کنيز والوں کے خاندان کی طرف اور ان کے 
ميں يہ وسوسہ ڈاال کہ راہب نے اس سے نزديکی کی وه حاملہ ہوئی اور پھر اسے قتل کر ڈاال، پھر کنيز کے خاندان  دلوں

والے ٓائے اس سے دريافت کيا تو راہب نے کہا: وه مر گئی ہے۔ کنيز کے خاندان والوں نے راہب کو گرفتار کيا۔ پھر شيطان 
نے کنيز کے خاندان والوں کے دل ميں يہ وسوسہ ڈاال کہ راہب نے اسے حاملہ  ٓايا اور راہب سے کہا: ميں ہی وه تھا کہ جس

کرديا اور بعد ميں اسے قتل کرديا ہے ميں ہی وه ہوں کہ تمہيں اس ہالکت ميں ڈاال ہے اب ميری اطاعت کرو تاکہ نجات پاؤ 
ا يہ وہی واقعہ ہے کہ جس کے ليےميرے ليے دو سجده کرو۔ راہب (بے چارے) نے ابليس ملعون کے ليے دو سجده انجام دي

  ١(  قرٓان فرماتا ہے۔ َکَمثَِل الشَّيْطَ◌اِن إِذ قَاَل لِاْلِ◌ٕ◌نَساِن اکْفُ◌ْر هللا تعالٰی نے فرمايا:
اور شيطان تمام امور کا فيصلہ ہوجانے کے بعد کہے گا کہ هللا نے تم سے بالکل برحق وعده کيا تھا اور ميں نے بھی ايک 

ميں نے اپنے وعده کی مخالفت کی اور ميرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہيں تھا سوائے اس کے کہ ميں  وعده کيا تھا پھر
نے تمہيں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کرليا تو اب تم ميری مالمت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی مالمت کرو کہ تم نے 

  د ناک عذاب ہے۔مجھے اس کا شريک بنا ديا اور بے شک ظالمين کے ليے بہت بڑا در

  خود شيطان کناره کشی اختيار کرے گا
شيطان جب دنيوی امور سے فراغت حاصل کرے گا تو اپنے اولياء اور دوستوں سے کناره کش ہو کر کہے گا: خداوند متعال 

کيا ميں  نے تم سے وعده کيا اور سچا و برحق وعده کہ جس سے مراد قيامت اور اعمال کی جزا ہے اور اپنے وعده کو پورا
نے بھی تم سے وعدٔه اٰلہی کے برخالف وعده کيا مگر ميں نے جو تم سے وعده کيا تھا ميں نے پورا نہيں کيا۔ ميں تم پر 

تسلط نہيں رکھتا تاکہ تمہيں مجبور کروں کہ کفر و معصيت ميں مبتال ہو، ميں نے صرف تمہيں دعوت دی اپنی سہولتوں اور 
عصيت کی طرف باليا تم نے ميری دعوت پر لبيک کہا لٰہذا مجھے مالمت نہ کرو، جس وسوسوں کے ذريعہ تمہيں کفر و م

  شخص کی عداوت واضح ہو اس کی فريب خورده باتوں ميں نہيں ٓانا چاہيے۔
اس بنا پر خود اپنے نفس کی مالمت کرو کہ ميرے داِم فريب ميں ٓاگئے اطاعت خدا کو ترک کرکے ميری اطاعت کی ميں 

  ٰلہی سے نجات نہيں دے سکتا، نہ ہی پناه دے سکتا ہوں اور تم بھی مجھے پناه دينے سے عاجز ہو۔تمہيں عذاِب ا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٢(۔ سورئہ ابراہيم، ٓايت ١

 شيطان شرير کے معنی ميں ٓايا ہے اور کبھی قرٓان مجيد ميں جن و انس ميں سے ہر شرير فرد پر اطالق ہوا ہے۔ جيسے هللا
  ١(  تعالٰی کا يہ قول:

اسی طرح ہم نے ہر نبی کے ليے جنات و انسان سے شياطين کو ان کا دشمن قرار ديا ہے۔ ليکن ٓائہ کريمہ ميں جو اوالد ٓادم 
کی تمام ضاللت و گمراہی کا منبع و مصدر ہے وه وہی ابليس ہے۔ روز قيامت جس دن تمام اسرار ٓاشکار ہوجائيں گے تمام 

ماياں ہوجائيں گے جو کچه دنيا ميں انجام ديا ہوگا خواه خلوت ميں يا جلوت ميں، فرشتے ان لوگوں سے بيزاریمخفی اعمال ن
اختيار کريں گے جنہوں نے انہيں خدا کا شريک قرار ديا جن کے قبيلے والے انہيں دور کريں گے بتوں اور ان خداؤں کو 

سليم کيا تھا وه ان کی تکفير کريں گے مجرمين اپنی ضاللت کا اعتراف جنہيں بعض افراد نے هللا تعالٰی کے بجائے اپنا رب ت
  کريں گے اسی طرح يہاں تک کہ خود ابليس

  ٢(  بھی معترف ہوگا جيسا کہ يہ ٓائہ کريمہ اس معنی کی وضاحت کر رہی ہے
ں تو نے خالص بنا ليا اس نے کہا: تو پھر تيری عزت کی قسم! ميں سب کو گمراه کروں گا عالوه تيرے ان بندوں کے جنہي

ہے۔ ارشاد ہوا تو پھر حق يہ ہے اور ميں تو حق ہی کہتا ہوں کہ ميں جہنم کو تجه سے اور تيرے پيروکاروں سے بھردوں 
  گا۔
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مذکوره ٓايات اور بہت سی دوسری ٓايتوں نے شيطان کی ماہيت ،عداوت، سہولتيں اور وسوسوں کا تعارف کرايا ہے اور وه 
کہ اس کی اہم ترين ٓارزو يہ ہے کہ اوالد ٓادم کو کفر و شرک و نفاق اور تمام گناہوں کے گرداب ميں  ہوشيار کر رہی ہيں

  پھنسا کر اپنے ہمراه ہالکت ميں ڈالے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١١٢(۔ سورئہ انعام، ٓايت ١
   ( ٨۵(۔ سورئہ ص، ٓايت ٢

ہوا کہ وه ان تمام ويران گر دردوں سے انسان کے ليے دين و دنيا ميں شفا  قرٓان کريم جيسا کہ پہلی بحث کے عنوان ميں بيان
  ہے ہم يہاں بعض ٓايات و روايات کو ٓاپ کے گوش گزار کر رہے ہيں۔

  ۔ نذير۔٢۔ بشير ١قرٓان کی ٓايات کريمہ کے دو پہلو ہيں: 
  ١(  هللا تعالٰی کا يہ قول:

ی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعده اور خداوند عالم نے اس قريہ کی بھی مثال بيان ک
ٓارہا تھا ليکن اس قريہ کے رہنے والوں نے هللا کی نعمتوں کا انکار کيا تو خدا نے انہيں بھوک اور خوف کے لباس کا مزه 

  چکھا ديا صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر کہ جو وه انجام دے رہے تھے۔
 رسول ٓايا تو انہوں نے اس کی تکذيب کردی پھر ان تک عذاب ٓا پہنچا کہ يہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اور يقينا ان کے پاس
  ٢(  هللا تعالٰی کا يہ قول:

)واو قسم کے ليے ہے): ميں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ يقينا ہم نے موسٰی کو کتاب دی ان کے پيچھے رسولوں کا سلسلہ قائم 
معجزات عطا کيے، روح القدس سے ان کی تائيد کرادی ليکن کيا تمہارا مستقل طريقہ يہی ہے کيا۔ عيسی ابن مريم کو واضح 

  کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہش کے خالف کوئی پيغام لے کر آتا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ( ١١٢(۔ سورئہ نحل، ٓايت ١۔ ،  ١١٣
  (  ٨٧(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٢۔ ،  ٨٨

  ر ايک جماعت کو جھٹال ديتے ہو اور ايک کو قتل کرديتے ہو۔ہے تو اکڑ جاتے ہو او
اور يہوديوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہيں ہماری کچه سمجه ميں نہيں ٓاتا بے شک ان کے کفر کی بنا پر 

  ان پر خدا کی مار ہے اور يہ بہت کم ايمان لے ٓائيں گے۔
عنوان سے فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پيغمبروں کو ٓايات بينات کے ساته مسلسل هللا تعالٰی ان ٓايات ميں اتمام حّجت کے 

بھيجنے کا سلسلہ قائم کيا تم اپنے ہوائے نفس کی پيروی کرنے لگے ان ميں سے بعض کی تکذيب کی اور بعض کو قتل 
  گرفتار ہوئے۔کرديا بعد ميں يہ عذر پيش کيا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہيں لٰہذا لعنت خدا ميں 

  ١(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
کيا (کفار قريش) نے زمين (شام و يمن) کی سير نہيں کی کہ ديکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کيا انجام ہوا ہے (تاکہ ان 

سے عبرت حاصل کريں) جو ان سے زياده زبردست قوت رکھنے والے تھے اور زمين ميں ٓاثار کے مالک تھے پھر خدا نے
  ں ان کے گناہوں کی گرفت ميں لے ليا اور هللا کے مقابلہ ميں ان کا کوئی بچانے واال نہيں تھا۔انہي

يہ سب اس ليے ہوا کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانياں لے کر ٓاتے تھے تو انہوں نے انکار کرديا تو پھر خدا نے بھی 
  ب کرنے واال ہے۔انہيں اپنی گرفت ميں لے ليا کہ وه بہت قوت واال اور سخت عذا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (  ٢١(۔ سورئہ مومن، ٓايت ١۔ ،  ٢٢

  ١(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
۔ سوچو کہ جو شخص جہنم ميں بے شک جو لوگ ہماری ٓايات ميں ہيرا پھيری کرتے ہيں وه ہم سے چھپنے والے نہيں ہيں 

ڈال ديا جائے گا وه بہتر ہے يا جو روز قيامت بے خوف و خطر نظر ٓائے تم جو چاہو عمل کرو وه تمہارے اعمال کا ديکھنے
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  واال ہے۔
اس ٓائہ کريمہ ميں خداوند متعال نے دونوں گروه کے انجام کار کو مشخص فرمايا ہے عاقل انسان کبھی بھی ٓاتش جہنم سے 

من و امان ميں رہنے کے بجائے آتش جہنم ميں جانے کا تبادلہ نہيں کرتا اور خدائے تبارک و تعالٰی نے ان ميں ہر ايک کو ا
  انتخاب کرنے کا حق اپنے بندوں کے سپرد کيا ہے۔

  ہم نے اختصار کو مّدنظر رکھتے ہوئے چند ٓايات ، نمونے کے طور پر ذکر کرنے پر اکتفا کيا ہے۔
  ی ٓايات جو ناقابل عالج دردوں کے ليے شفا بخش ہيں ان کی طرف اشاره کر رہے ہيں۔اور وه دوسر

  ٢(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
اور خدا اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی دعوت ديتا ہے اور اپنی ٓايتوں (احکام) کو واضح کرکے بيان کرتا ہے کہ شايد 

  )٣) تعالٰی کا يہ قول:يہ لوگ سمجه سکيں (اور نصيحت حاصل کريں)۔ هللا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٠(۔ سورئہ فصلت، ٓايت ١
  ۔ ( ٢٢١(۔ سورئہ بقره، ٓايت ٢
  ۔ (  ٢۵(۔ سورئہ يونس، ٓايت ٣

خدائے تبارک و تعالٰی (اپنے بندوں کو) سالمتی کے گھر (جو بہشت ہے) کی طرف دعوت ديتا ہے اور جسے چاہتا ہے 
  ١(  دے ديتا ہے۔ هللا تعالٰی کا يہ قول: سيدھے راستہ کی ہدايت

ايھا الناس! تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصيحت اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدايت اور صاحبان ايمان کے ليے
عليہ  ٓا چکا ہے۔ يہ قرٓان کريم ايک ٓاسمانی کتاب ہے اور حضرت خاتم االنبياء محمد ابن عبد هللا صلوات هللا” قرٓان“رحمت 

  وٓالہ کا جاودانی معجزه ہے جو تمام افراد بشر کی ہدايت کا ذمہ دار ہے۔ جيسا کہ فرماتا ہے:
الَِحاِت ٔاَنَّ  ُر الْمُ◌ؤْمِ◌نِيَن الَِّذيَن يَعْمَ◌لُوَن الصَّ الَِّذيَن   لَہُم ) ٔاَجْرً◌ا َکبِيًرا # َؤاَنَّ >إِنَّ ہََذا الْقُ◌رْآَن يَہْدِ◌ی لِلَّتِی ِہَی ٔاَقْوَ◌ُم َويُبَشِّ

بے شک يہ قرٓان اس راستہ کی ہدايت کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے اور  ٢الَيُؤْمِ◌نُوَن بِاآْلِخَرِة ٔاَعْتَ◌دْنَ◌ا لَہُم َعَذابًا ٔاَلِيًما > ( 
ان صاحبان ايمان کو بشارت ديتا ہے جو نيک اعمال بجاالتے ہيں کہ ان کے ليے بہت بڑا اجر ہے اور جو لوگ ٓاخرت پر 

ن نہيں رکھتے ہيں ان کے ليے ہم نے دردناک عذاب مہيا کر رکھا ہے۔ يہاں اقوم سے کيا مراد ہے اس کے ليے بہت سی ايما
  جيسا کہ هللا تعالٰی نے فرمايا : -(يعنی وه ملت جو اقوم ہے يعنی ملت حنيف ابراہيم  ١وجہيں ذکر ہوئی ہيں: 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٧(۔ سورئہ يونس، ٓايت ١
  ۔ (  ٩،١٠(۔ سورئہ بنی اسرائيل، ٓايت ٢

ٓاپ کہہ ديجيے کہ ميرے پروردگار نے  ١) ،( >قُل إِنَّنِی ہََدانِی َربِّی إِلَی ِصَراٍط ُمسْتَ◌قِيٍم ِدينًا قِيًَما ِملَّةَ إِبْرَ◌اِہيَم َحنِيفًا > ( ٢)
 ے اعراض کرنے والے ابراہيم کا مذہب ہے۔مجھے سيدھے راستے کی ہدايت دے دی ہے جو ايک مضبوط دين اور باطل س

  ٣” ( قال ای يَُدعو وفی الکافی عن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فی قولہ تعالیٰ “ ۔  ۶١٧
  نے اس مذکوره ٓائہ کريمہ کے متعلق فرمايا: ہدايت کا معانی دعوت کرنے اور بالنے کے ہيں۔ -کافی ميں امام جعفر صادق 

  ۴” ( قال يَھدی الی الِواليَِة  ی عن ابی جعفر عليہ السالموفی تفسير العياش“ ۔  ۶١٨
  نے مذکوره ٓائہ کريمہ کے متعلق فرمايا: قرٓان واليت کی طرف ہدايت کرتا ہے۔ - تفسير عياشی ميں امام محمد باقر 

  استقامت ہو۔ (الطَريقَِة الّتی ھی اَقَوُم الطُُرق َواََشّد استقاَمةً : ايسا راستہ جو بالکل سيدھا اور پُر ٢
 وفی المعانی عن السجاد عليہ السالم : اال ٰا مُم ِمنا اليَکوُن االَّ َمعصوماً َولَيَست الِعصَمة فی ٰظاہر الِخلقةَ فَيُعرُف بِھا“۔  ۶١٩

  َوالقرٓاُن يَھدی الَی االٰمامِ  َولِذلَِک اليَکوُن االَّ َمنُصوصاً فَقيل ٰا م َمعنَی الَمعصوُم قاَل ھُو الُمعتَصم بَِحبِل ٰهللاّ ھُو القُرٓانُ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۶١(۔ سورئہ انعام، ٓايت ١
  ۔ ( ۴٨، ص  ١٣(۔ الميزان، ج ٢
  ۔ ( ٧٢، ص  ١٣۔ الميزان، ج  ١٣، ص ۵(۔ کافی، ج ٣



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

 
 

  ۔ (  ٢٨٢، ص ٢۔ تفسير عياشی، ج (۴

لوگوں کا امام اور سرپرست ہم ميں سے نہيں ہوگا مگر يہ کہ وه معصوم “ ومُ َوذلک قولہ تعالٰی اِّن ٰھذا القُرٓاَن يَھدی لِلتی ِھَی اَق
ہوگا اور عصمت ايسی شے نہيں ہے کہ جس کا وجود خارجی پايا جاتا ہے اور وه خلقت انسانی کے ظاہر سے نماياں اور 

ے رسول خدا (ص)! معصوم ۔ کہا گيا: ا”پہچانی جائے۔ لٰہذا اسے هللا تعالٰی کی طرف سے معين اور منصوص ہونا چاہيے
هللا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور ريسمان اٰلہی وہی قرٓان ہے اور قرٓان بھی امام کی“کے کيا معنی ہيں؟ فرمايا: 

يقينا يہ قرٓان اس راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سيدھا “طرف ہدايت کرتا ہے اور ٓائہ کريمہ کا معنی يہی ہے: 
  “ہے

صہ ميں جو بحث ہماری قرٓان مجيد کے شفا ہونے سے مربوط ہے وه يہ ہے کہ قرٓان تمام ويران گر دردوں جيسے اسی ح
  کفر و نفاق و شرک وغيره جو انسانوں کے جسمانی يا روحانی امراض ہوا کرتے ہيں شفا ہے۔

معين بڑے العالج دردوں سے شفا اسی طرح حضرت بقية هللا االعظم امام زمانہ اور ان کے اجداد کرام عليہم السالم اج
  بخشنے والے ہيں خواه وه کفر و شرک و نفاق کا مرض ہو يا افراد بشر کے جسمانی و روحانی امراض ہوں۔

  ليکن جسمانی امراض سے شفا بخشنا خواه جس قسم کے ہوں ان کا شمار کرنا ہمارے بس ميں نہيں ہے۔
اَبی َعبد ّهللاٰ عليہ السالم قال َدخَل األشتَُر َعلی علٍی عليہ السالم فَسلََّم فَٔاجابَہُ ثُمَّ  َوفی الَخرايج روی َعن ُعمر بن اذينة َعن“۔  ۶٢٠

َل نََعم اَربََعة نَفٍَر قال ٰما اَدخلََک َعلّی فی ھِذِه الّساَعِة قال ُحبّک يا اَمير المٔومنين عليہ السالم قال تعال ٰی فَھل َرٔايَت بِبابی اََحداً قا
ع فَفَتح َحقاً لَہ فَاخَرَج األشتَر َمَعہُ فَاذا بِالباِب اَکمةٌ َواَبَرص َو َمکفوٌف َوُمقعٌد فَقاَل ما تَصنَعوَن ٰھيھُنا قالُوا ِجئناَک لَما بِنا فَرجَ فَخَرَج 

  ١” ( ِرقاً َصفراُء ) فَقَرٔا َعليِھم َف ٰا قُموا ُکلّھُم ِمن َغير ِعلٍّة 
کی خدمت ميں ٓائے  -نے فرمايا: مالک اشتر حضرت علی  - وی ہے کہ امام جعفر صادق خرائج ميں عمر ابن اذينہ سے مر

! ٓاپ کی محبت کھينچ -سالم کيا حضرت نے جواب سالم ديا پھر فرمايا: اس وقت کيسے ٓانا ہوا؟ عرض کيا: اے امير الومنين 
يا:ہاں چار افراد ہيں پھر مالک اشتر عمر کر الئی ہے۔ فرمايا: کيا ميرے دروازے پر کسی اور شخص کو ديکھا تھا؟ عرض ک

ابن اذينہ کے ہمراه باہر گئے ديکھا سب مريض ہيں مادرزاد اندھے، مبروص، نابينا اور لنگڑے ہيں دريافت کيا: يہاں کيوں 
ئی ) (ڈبيا) کھولی ايک تعويز زرد رنگ کی برٓامد ہو٢ٓائے ہو؟ جواب ديا: شفا حاصل کرنے۔ مالک واپس ٓاگئے ايک رقيہ( 

  پھر اسے ان لوگوں کے ليے پڑھی پھر سب کے سب بغير کسی مرض کے اٹه کھڑے ہوئے اور شفاياب ہوگئے۔
قال َو روی النّسائی َعن ُعثمان بن ُحنَيف ان اعمٰی قال يا َرسول ّهللاٰ (ص) اُدُع ّهللاٰ اَن يَکشف لی َعن بَصری قال فَانطلِق “ ۔  ۶٢١

قُل اللّھَُم اِنّی اَسئلُک َواتوجہُ اِلَيک بِنَبی ُمحمُد نَبِی الّرحَمِة يا ُمحمد انّی اَتََوّجہ بَِک ا ٰل ی َربّک اَن  فَتََوّضٔا ثّم َصّل ِرکعتَيِن ثمّ 
  ٣” ( يَکِشَف َعن بََصری اللّھُم َشفُعہُ ) فِّی قال فََرَجع َو ُذو َکَشف هللاّٰ َعن بََصِره 

ايک نابينا شخص رسول اکرم (ص) کی خدمت ميں ٓايا اور عرض کيا: نسائی نے عثمان ابن حنيف سے روايت کی ہے کہ: 
  اے هللا کے رسول (ص)! دعا فرمائيں خداوند متعال ميری ٓانکھوں کو شفا بخش

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩۶، ص ١(۔ الخرائج و الجرائح، ج ١
  مريض کے ليے ( (۔ رقيہ: ايسی شے ہے کہ جس ميں دعا وغيره تحرير کی جاتی ہے جسے ٢

  پڑھتے ہيں يا باندھتے ہيں وه خدا کی اجازت سے شفا پاتا ہے۔
۔ ( دے ٓان حضرت نے  ٣٢٣، ص ١۔ الشفا بتعريف الحقوق المصطفٰی۔ قاضی عياض، ج  ١۶٩، ص ۶(۔ السنن الکبری، ج ٣

ے تيرے پيغمبر رحمت حضرت فرمايا: جاؤ وضو کرو اور دو رکعت نماز بجاالؤ پھر کہو: خدايا ! تيری بارگاه ميں تجه س
محمد (ص) کے وسيلے سے درخواست کرتا ہوں، اے محمد (ص)! ميں يقينا ٓاپ کے وسيلے سے پروردگار کی طرف 

متوجہ ہوا ہوں تاکہ هللا ميری ٓانکھوں کو شفا عنايت کرے خداوندا! ان کی شفاعت ميرے حق ميں قبول فرما، راوی کہتا ہے: 
  پس ہوا کہ هللا نے اس کی ٓانکھوں کے پردے کھول ديے اور وه صحت ياب ہوگيا۔وه نابينا ايسی حالت ميں وا

نی َعن صالح بن ميثم فی حديث اِنّی َحبابة الوالَبيَة قالَت ُکنُت اَُزوُر الُحَسين بن َعلی عليہ السالم قالَت : فََحدَث بَيَن َعينَ “۔  ۶٢٢
اماً ، فََسٔاَل َعنّی ما فََعلت َح ٰاببَةُ ال ٰاولبيةَ ؟ فَقالُوا اِنّھا َحَدث َعليھا َحَدٌث بَيَن َعينَي ٰھا ، َوَضُح َوَشَق ٰلِذَک َعلَّی َواحتَبسُت َعلَيہ اَيّ 

بَِک َعلَّی ؟بابَة ٰا م اَبطَٔا فَقاَل ألصحابِِہ : قُوُموا اِلَيھا فَجآَء َمع اَصحابِِہ َحتّی َدَخل َعلّی َواَنا فی َمسَجدی ھذا ، فَقاَل عليہ السالم ٰای حَ 
ّٰ ُشکراً فَاّن هللاّٰ   قد َدَرٔاهُ َعنَک قالَت قُلَت َحدَث ٰھذا لی فََکَشفت القِناَع فَتفَل َعلَيہ الُحسيُن عليہ السالم فَقاَل ٰای َحبّابَہ احِدثنی 
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” ( ٔاسی فَلم اََحّس ِمنہُ َشيئاً قالَت فََحِمَدت هللاّٰ فَحّررُت ساِجَدةً فَقال ٰای َح ٰاببة اِرفَعی َرٔاِسک ) َوانظُری فی ِمراتِک قالَت فََرفَعت َر
کی -محمد ابن حسن صفار ، صالح ابن ميثم سے ايک حديث نقل کرتے ہيں کہ حبابٔہ والبيہ کا بيان ہے: ميں حسين ابن علی  ١

يہ مجھے ناگوار ہوا لٰہذا چند زيارت کے ليے جايا کرتی تھی اتفاقاً ميری ٓانکھوں کے درميان سفيد داغ (برص) نکل ٓايا اور 
کی زيارت کرنے نہيں گئی تو انہوں نے ايک دن اپنے اصحاب سے ميرے متعلق دريافت فرمايا،  -روز تک حضرت 

  اصحاب نے عرض کيا: اس کی دونوں
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ١٨٠ص  ( ۴۴بحار االنوار، ج  ۔ ۴۵٨۔ مدينة المعاجز، ص  ١٨٧۔ دالئل االمامة، ص  ٢٩١(۔ بصائر الدرجات، ص ١، 

نے -ٓانکھوں کے درميان سفيد داغ پيدا ہو گيا ہے اس سبب سے اس نے گھر سے نکلنا ترک کرديا ہے، يہ سنتے ہی حضرت 
اپنے اصحاب سے ارشاد فرمايا: اُٹھو اور اس خاتون کی عيادت کے ليے چليں۔ حضرت مع اصحاب کے ميرے گھر ميں 

ں اپنے مصلے پر نماز ميں مشغول تھی، حضرت نے فرمايا: اے حبابہ! تو کس وجہ سے ميری تشريف الئے اس وقت مي
نے اپنا  -زيارت کے ليے نہيں ٓائی؟ ميں نے کہا: اس مرض کی وجہ سے جو يہ ميری پيشانی پر عارض ہوا ہے۔ حضرت 

نے اپنے لطف و کرم سے تيرے مرض کو لعاب دہن اسی سفيد داغ پر مال اور فرمايا: اے حبابہ! خدا کا شکر بجا ال کہ اس 
زائل کيا چنانچہ ميں سجدٔه شکر ميں گئی پھر حضرت نے فرمايا: اے حبابہ! اپنا سر سجده سے اٹھا جب ميں نے سر اٹھايا 

اور ٓائينے ميں ديکھا تو فرزنِد رسول (ص) کے اعجاز سے مطلق نشان اس مرض کا نہ پايا پس شکر خدا بجا الئی۔ ائمٔہ ہدی 
  دونوں حيات (دنيا و ٓاخرت) ميں لوگوں کے ليے شفا بخش ہيں۔ بھی

  نے اس زمانے کے انسانوں کو اپنی عنايتوں کے زير سايہ قرار ديا ہے۔ -بالخصوص صاحب االمر امام زمانہ 
اَل : ٰای َعلیٌّ الَ ُت ٰا قبُِل ٔاََحداً َحّت ٰی نوادر الراوندی َعْن َعلٍی عليہ السالم ٰقاَل: لَمٰا بََعثَنی َرُسوُل هللاّٰ (ص) اِلَی اليَمِن قَ “ ۔  ۶٢٣

ِم َواَيْمُ◌ هللاِّٰ لَئِن يَھْدِ◌َی هللاُّٰ َع ٰلی يََديْکَ◌ َرُجالً َخيْرٌ◌ ) لََک ِممٰا طَلََعت َعلَيہْ    ١” ( ِ◌ الشَّمْسُ◌ َولََک ِو اٰلئُہُ تَدُعوهُ اِلی ااِلس اْلٰ
ے کہ حضرت نے فرمايا: جب رسول خدا نے مجھے يمن کی طرف سے نقل کيا ہ -صاحب نوادر راوندی نے حضرت علی 

! کسی شخص سے روبرو نہ ہونا مگر يہ کہ اسے ديِن اسالم کی طرف دعوت دينا-(تبليغ کے ليے) بھيجا تو فرمايا: اے علی 
ان چيزوں  خدا کی قسم! اگر هللا تعالٰی تمہارے بدست ايک شخص کی ہدايت کرے تو يہ (ثواب کے لحاظ سے) تمہارے ليے

  سے بہتر ہے جس پر ٓافتاب چمکے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٧٠٠، ص ٣(۔ سفينة البحار ميں نوادر راوندی سے منقول ، ج ١

ِ عليہ ا“۔  ۶٣۴ لسالم فَٰقالَْت لَہُ : فی البحار نقالً عن ٔامالی الشيخ باسناده َعن ُسَديِر الِصْيَرفی قاَل: ٰجآَء ت اِْمرٔاةُ اِلٰی ٔاَبی َعْبِد ٰهللاّ
ِ عليہ السالم: ُجِعلْتُ◌ ِف ٰا دَک اِنّی َؤابی َؤاَھْلُ◌ بَيْتِ◌ی نَتََو اٰلُکم يَن ؟ ٰقالَْت لَہُ اْلمرٔاةُ : ُجِعلْتُ◌ فِداَک فَٰقاَل لَٰھا  ٔابو َعْبد ٰهللاّ

َ ٔاْن يَْذھََب بِِہ َعنّی ٰقاَل  ٔابو َعْبد ّهللاٰ يَابَُن َرُسوِل هللاّٰ ٔا ٰصابَنی َوضٌع (البََرص)ْ فی َعضْد عليہ َصَدقْتِ◌ فََما الَّذی تُريد ی فاْدُع ّهللاٰ
ا ِمن َعفْوِ◌َک ) ی  فَقالَْت اْلَمرٔاةُ : َوهللاِّٰ لَقَد قُمْتُ◌ السالم : اَللٰھُّمَّ اِنََّک تُبْرٔیُ األکَمہَ َوااْلٔبََرَص َوتُحی الِع ٰظاَم َوِھَی َرِميٌم اَلْبِ◌س ْھٰ

  َوعافِيَتَِک َما تَر ٰی ٔاثَر اِ ٰجابَةَ ُد ٰعائ ١” ( ٰا م بی ِمنْہُ◌ قَليٌل َو اٰلَکثِيٌر َو 
عالمہ مجلسی بحار ميں امالی شيخ طوسی عليہ الرحمہ سے اور وه بطور مسند سدير صيرفی سے نقل کرتے ہيں کہ ان کا 

ر ہوئی اور عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان ،ميں کی خدمت اقدس ميں حاض -بيان ہے: ايک خاتون حضرت امام جعفر صادق 
نے اس سے فرمايا: تم سچ -ميرے باپ اور ميرے گھر والے ٓاپ کی محب اور دوست دار ہيں تو حضرت امام جعفر صادق 

ميرے بازو کہتی ہو، تم کيا کہنا چاہتی ہو؟ کہا: ميں ٓاپ پر قربان ميرے بازو پر سفيد داغ ہيں دعا فرمائيں کہ هللا تعالٰی ان کو 
سے ختم کردے تو حضرت نے ان کلمات کے ذريعہ اس کے ليے دعا کی: اے خدا! يقينا تو ابرص (مادر زاد نابينا اور برص

والوں) کو شفا بخشتا ہے اور بوسيده ہڈيوں کو زنده کرتا ہے ان ميں روح ڈالتا ہے اپنا لباس صحت و عافيت اس خاتون کو 
قبوليت کا اثر ديکه لے ۔ اس خاتون کا بيان ہے: خدا کی قسم ! ميں اپنی جگہ سے کھڑی پہنا دے اس طرح سے کہ ميری دعا 

  ہوئی تو ميں نے اس مرض سے کسی بھی قسم کا اثر باقی نہيں ديکھا۔
خْرُ◌ُج َونَجیُء بِأْھِل ٰان فی البحار نقالً عن الخرايج روی اَنَّ قَُوماً ِمَن النَّٰصاری ٰکانُوا َدَخلُوا َعلَی النَّبِی (ص) َوٰقالُوا: تَ “۔  ۶٢۵

  َک َرُسوُل هللاّٰ (ص) ،َوقَوْمِ◌ ٰان فَاِن اَخْرَ◌جْتَ◌ َل ٰان ِمٔاةَ ٰانقٍَة ِمَن الْحَ◌َجر َسو ْاٰ دء ِمن ُکّل ٰاوِحَدٍة فَِصيٌل ٓاَمنٰا فََضِمَن ٰلذِ 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۶۵، ص  ۴٧۔ ( بحار االنوار، ج  ۴۶٨، ص ۵۔ مدينة المعاجز، ج  ٢۵٨ص ، ٣۔ مناقب ابن شہر ٓاشوب، ج  ۴٠٧(۔ امالی طوسی، ص ١
  ۔ 

الَمد النَّبی (ص) فَقِيَل لَھُم تُوفِی ينَةَ فََسٔالُوا َعِن فَانْصَ◌َرفُوا اِل ٰی بِالِدِھم ، فَلَّما ٰا کَن بَُعَد َوفَاِت َرُسوِل هللاِّٰ (ص) َرَجُعوا فََدَخلُوا 
ٌد (ص) فَٰقالُوا نَِجُد فِی  ْنٰيا نَبیٌّ ااِلَّ َويَُکوُن لَہُ َوِصیٌّ فََمن ٰا کَن َوِصیُّ نَبِيُّکم ُمَحمَّ (ص) فََدلّوا َعل ٰی ٔابی ُکتُبِٰنا اِنَّہُ اٰل يَْخُرُج ِمَن الدُّ

د (ص) قَاَل َو ٰا م ھَُو؟ ٰاقلُوا: ِمٔاةَ ٰانقٍَة بَکْرٍ◌ فََدَخلُوا َعلَيْہِ◌ َف ٰا قلُوا َل ٰان َديْنٌ◌ َعل ٰی ٌل َوُکلَّھا ُسوٌد ؟ فَٰقاَل: ٰا م تََرَک َرسُ  وِل ُمَحمَّ
ُمَحّمٍد (ص) ااِلَّ ٰابِطالً ، َو ٰا َمَع ُکلِّ ٰانقَِة فَصی ّهللاٰ (ص) تََرَکةً تَِفی ِب ٰل ِذَک ، َف ٰا قَل بَعْضُ◌ھُم لِبَعْضٍ◌ بِِل ٰسانِِھم ٰا م ٰا کَن ٔاَمْر◌ُ 

اُن ٰحاِضراً َو ٰا کنَ  يَعْرِ◌ُف ُل ٰا غتَھُم ، َف ٰا قَل لَھُم : ٔاَنَا ٔاُدلُکْم َعلٰی َوِصّی ُمحّمٍد (ص) فَاِذاً بَِعلِی عليہ السالم قَد َدَخَل  کَن َسل ْمٰ
اٍت َمخْصُ◌وَصةً قَاَل َعلِیٌّ عليہ بِِصفَ الْمَ◌سْجِ◌د فَنَھَُضوا اِلَيْہِ◌ َوَجثَوْا بَيْنَ◌ يََديْہِ◌ َف ٰا قلُوا َل ٰان َعَل ٰی نَبِيَُّکم َديْنٌ◌ ِمٔاةَ ٰانقَةً َديْناً 

ا السالم َوتَسْلَ◌ُموَن ِحينَئٍِذ ؟ ٰاقلُوا: نََعم َف ٰاوَعَدھُم اِلَی الْغَ◌ِد ثَُم َخَرَج اِ ٰل ی الْجُ◌بّانَِة َوالُم ٰانفِقُونَ   يَزْعَ◌ُموَن اِنَّہُ يُفَتْضِ◌ُح فَلَمَّ
 ً ثُمَّ َضَرَب يب َرُسوِل ّهللاٰ (ص) َعلَی الَحَجِر فََسمَع ِمنْہُ◌ ٔاَنيٌن يَُکوُن لِلنّوْقِ◌ ِعنْدَ◌ َم  َوَصَل اِلَيْهِ◌م َصّل ٰی ِرکْعَ◌تَيْنِ◌ َوَد ٰعا َخفِيّا

م لِز ٰا مِم فَقَاَل عليہ السالٰخاِض ٰھا فَبَيْنَ◌ ٰما َک ٰل ِذَک بِقَض اِّذ اِنْشَ◌َق الْحَ◌َجر َوَخَرَج ِمنْہُ◌ َرٔاَس ٰانقٍَة َوقَد تََعلََّق ِمنْہُ◌ َرٔاُس ا
بْنِ◌ِه الَحَسَن ٌل ُکلُّھا ُسوُد ااْلْٔلٰواِن فَٔاْسلََم النَّٰصارٰی عليہ السالم ُخذْهُ◌ فََخَرَج ِمنْہُ◌ ِمٔاةَ ٰانقَة َمعَ   ُکلِّ َواِحَدٍة فَصی يَر يٍر فَادْعُ◌ ٰای اِلِ

بِھَا ھاَلَُک قَوْمٍ◌ َکث الْمُ◌ٔوْمِ◌نيَن َحّت ٰی تَدْخُ◌َل النَّوْقُ◌ َوِف ٰصاُل ٰھا اَم ُکلُّھُم ثُمَّ ٰاقلُوا ٰا کنَت ٰانقَةُ ٰصالح النَّبِی ٰاو ِحَدةً َو ٰا کَن بَِسبَ 
ِة ُمَحّمٍد ) َصلَّی هللاُّٰ َعلَيْہِ◌ َوٓالِِہ َوَسلّم فََد ٰعا ع ” ( ليہ السالم فََدَخلَت َک ٰما َخَرَجت فِی الْحَ◌جِر لِئال يَُکوَن َشیٌء ِمنھا َسبََب هَ اٰلِک اُمَّ

١  
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٩٨، ص  ۴١۔ بحار االنوار، ج  ٢١٣، ص ١(۔ الخرائج و الجرائح، ج ١

عالمہ مجلسی عليہ الرحمہ نے بحار ميں خرائج راوندی سے نقل کيا ہے کہ: نصارٰی کا ايک گروه نبی اکرم کی خدمت ميں 
ٹ نکال ديں تو ہم سب اپنے مع اہل و عيال ايمان حاضر ہوا اور عرض کيا: اگر ٓاپ ہمارے ليے اس سياه سنگ سے سو اون

الئيں گے رسول خدا (ص) نے (اس معاملہ کی ضمانت دی وه لوگ اپنے شہر کی طرف واپس گئے اور جب رسول اسالم 
کی (ص) کا دنيا سے انتقال ہوا تو وه دوباره مدينہ واپس ٓائے اور نبی اکرم (ص) کا سراغ لگايا۔ کہا گيا: پيغمبر اسالم (ص) 

وفات ہوچکی ہے جب ان لوگوں نے ٓانحضرت (ص) کے وفات کی خبر سنی تو کہا: ہم نے اپنی کتاب ميں ايسا ہی پايا تا کہ 
  کوئی پيغمبر دنيا سے نہيں انتقال کرتا مگر يہ کہ اس کا ايک وصی ہوتا ہے۔

ه لوگ وہاں گئے اور عرض ٓاپ کے پيغمبر محمد (ص) کا وصی کون ہے؟ لوگوں نے ابوبکر کی طرف رہنمائی کی تو و
کيا: ہم محمد سے سو سياه اونٹ کہ جن کے ہمراه ايک ايک بچہ بھی ہو طلب گار ہيں؟ خليفہ نے کہا: رسول خدا (ص) نے 
کوئی شے بعنوان ترکہ نہيں چھوڑی جو اس کے ليے کفايت کرے پھر بعض افراد دوسرے افرا د سے اپنی زبان سے کہہ 

اطل تھا، اتفاق سے حضرت سلمان وہاں موجود تھے جو ان کی زبان سے واقف تھے کہا: ميں رہے تھے محمد کا تمام کام ب
مسجد ميں وارد ہوئے سب -تمہيں وصی محمد مصطفی (ص) کی رہنمائی کروں گا اسی اثنا ميں حضرت امير المومنين علی 

يٹھے اور عرض کيا: ہم محمد سے کی خدمت ميں ب -ہی اپنی جگہ احتراماً کھڑے ہوگئے اور دو زانو ہوکر حضرت علی 
سياه اونٹ کہ جن کے ہمراه ايک ايک بچہ بھی ہو طلب گار ہيں؟ حضرت نے فرمايا: کيا اس صورت ميں اسالم قبول کرو 

گے؟ عرض کيا: ہاں، دوسرے دن صبح کے وقت ملنے کا وعده کيا پھر حضرت ان لوگوں کے ہمراه صحرا ميں گئے اور 
ں يہ خيال کر رہے تھے کہ حضرت ذليل و رسوا ہوں گے (اتنے اونٹ ان اوصاف کے ساته کہاں منافقين اپنے زعم ناقص مي

سے الئيں گے) جب حضرت وہاں پہنچے دو رکعت نماز ادا کی پھر رسول خدا (ص) کا عصائے مبارک پتھر پر مارا تو 
نا ميں ناگہاں پتھر شکافتہ ہوا اور ناقہ ايسے نالہ کی ٓاواز سنائی دی جيسے ايک اونٹنی زچگی کے وقت نالہ کرتی ہے اسی اث

سے فرمايا: -نے اپنے فرزند ارجمند امام حسن  -کا سر باہر ٓايا کہ اس کی لگام اس کے سر ميں لگی ہوئی تھی حضرت علی 
  اسے لو پھر سو اونٹ باہر ٓائے کہ ان ميں

ے پھر تمام نصارٰی نے اسالم قبول کيا سے ہر ايک اپنے ہمراه ايک بچہ ليے ہوئے تھا جو سب کے سب سياه رنگ کے تھ
سے عرض کيا:صالح پيغمبر کا ناقہ ايک تھا لٰہذا وه ہماری قوم کے بہت سے افراد کی ہالکت کا باعث ہوا،  -اور حضرت 
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! دعا فرمائيں تاکہ تمام ناقے اپنے بچوں کے ہمراه پتھر ميں داخل ہوجائيں اور امت محمد (ص) کی -پس اے امير المومنين 
  کت کا سبب نہ ہوں چنانچہ حضرت نے دعا فرمائی اور اونٹ جہاں سے جيسے خارج ہوئے تھے داخل ہوگئے۔ہال

  و فی اِثبات الھداة باب معجزات ٔابی عبد ّهللاٰ الحسين بن علی عليہما السالم“۔  ۶٢۶
رنِ  ِد بن ُموس ٰی الشَّريفی َعن ٔاَبيِہ َعن يُوَحناْ النَص ْاٰ ن َعل ٰی ُموس ٰی بن ی وباالسناه َعن ُمَحمَّ ی الُمتَطَبِب ف َحديٍث قَاَل: َدَخل ْاٰ

اِشمی فََوجد ٰانہُ ٰازيل الْعَ◌قْلِ◌ ُمتِکياً َعل ٰی ِو ٰساَدٍة َواِذاً يَل لَہُ : ٰا کَن ُمنْذُ◌ َساعٍة ٰجالِساً  َوھَُو ِمن ٔاَصّح يِہ َحشْوُ◌ ِعيس ٰی ال ْھٰ
طَشْتٌ◌ ف ِه َحتّی النّاِس ِجْسماً اِْذ َجرٰی ِذْکُر اْلُحَسْيُن عليہ السالم فَقَاَل ُموسٰی : اِنَّ الرٰافَِّضةَ َجوْفِ◌ِه فََس ٰا َل َعنْہُ◌ ، فَق ِعنْدَ◌هُ 

اوَن بِِہ ، َف ٰا قَل لَہُ َرُجٌل ِمن بَنی ٰاہِشم ٰا کَن ٰحاضِ  وًء يَتَد ُوٰ ی ِعلَّةً ی ٰدايتی ٔاْن راً ، قَد ٰا کنَت بِ لِتَغْلُ◌و فی اِنَّھُم يَعْجَ◌لُوَن تُرْبتَہُ َد ٓاٰ
ُ◌ ٰھا فَنَفََعنِی هللاُّٰ ِب ٰھا ٰاقَل ٓاُخَذ ِمْن ٰھِذِه التُّْربَةَ ی َحّت ٰی َوَصفَت ل ظَةٌ فََت ٰا علَجْتُ◌ َل ٰھا بُِکلِّ ِع اٰلٍج َف ٰما نَفََعن َغلی فَٔاَخذتْ 

ہَ َف ٰجآَء ِمن زًء بَِمن يُدا ٰوی ِب ٰھا َواحْتِ◌قَاَراً َف فَبَقَی ِعنْدَک َشیٌء؟ ٰاقَل: نََعم ، قَاَل فََوجَّ ا بِقطْعَ◌ٍة َف ٰانَوَل ٰھا ی ُدبُِرِه اِسْتِ◌ه ْاٰ ْھٰ
نہُ ٰما ھوااِلَّ ٔان س ٰی فاسْتَ◌دْخَ◌لَھا ف ُموَسی بن عی اِسْتَ◌دْخَ◌َل ٰھا ُدبَُرهُ َحّت ٰی ٰصاَح النٰارُّ النٰارُّ الْطَ◌َشُت اَلطَ  شْتُ◌ فَِجئ ْاٰ

ٔان ٰاقَل َف ٰماَت ْرَ◌َج من ٰا متَر ٰی ، ٰاقَل: فَنَظَرْتُ◌ فَاِذاً َکبَُدهُ َوطَ ٰحالُہُ َوِريَتُہُ َوفُٔواُدهُ َخَرَج ِمنْہُ◌ فی الطَشْتِ◌ اِلَی بِالطَشْتِ◌ فَٔاخ
ُمہُ    الْحُ◌َسيَن عليہ السالم َوھَُو َعل ٰی د َو ٰا کَن يُوَح ٰان يَُزورُ  ١” ( فی السََّحِر ٰاقَل ) ينِِہ ثُمَّ ٔاَسْلَ◌َم بَُعد ٰه ٰا ذ َوَحُسَن اِس اْلٰ

اثبات الہداة ميں باب معجزات ابی عبد هللا الحسين ابن علی عليہما السالم ميں بطور مسند محمد ابن موسٰی شريفی سے انہوں 
ں: ميںنے اپنے پدر بزرگوار سے انہوں نے يوحنا نصر انی طبيب سے ايک حديث کے ذيل ميں نقل کيا ہے: کہ يوحنا ناقل ہي

موسی ابن عيسی ہاشمی کے پاس گيا ديکھا ديوانہ ہوگيا ہے اور اپنی تکيہ کے سہارے بيٹھا ہے، اس کے مقابل ميں طشت 
ہے کہ اس ميں اس کے بعض اعضا و جوارح (انتڑيوں) کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہيں اصل واقعہ کی تفصيل طلب کی تو کہا: 

 -کا تذکره ہوا موسی نے کہا: يہ وہی حسين  -وا تھا درميان گفتگو امام حسين ايک گھنٹہ پہلے مکمل سالمتی کے ساته بيٹھا ہ
ہيں جن کے متعلق رافضی بہت غلو کرتے ہيں يہاں تک کہ ان کی خاِک قبر سے اپنا مداوا و عالج کرتے ہيں۔ اتفاق سے بنی 

عالج کيا کوئی فائده نہيں ہوا ميری  ہاشم کا ايک ٓادمی وہاں موجود تھا کہا: مجھے بھی سخت مرض الحق ہوا تھا بہت دوا
کی خاصيت بيان کی ميں نے اسے حاصل کيا اور کھايا اور مجھے فائده ہوا، موسٰی  -دايہ نے ميرے ليے تربِت امام حسين 

نے دريافت کيا: تمہارے پاس کيا اس ميں سے کچه باقی ره گئی ہے؟ اس نے کہا: ہاں، چنانچہ وه گيا اور تھوڑی سے خاک 
ٓايا موسی نے وه مٹی لے کر بطور مسخر ه اسے اپنی خلوت گاه ميں رکه ليا اور جيسے ہی وہاں مقام خاص ميں  شفا لے

اسے داخل کيا فرياد بلند کی: النار النار الطشت الطشت (ہائے ميں جال، ہائے ميں جال، جلدی طشت الؤ، جلدی طشت الؤ) 
يں کٹ کٹ کر نکلنے لگيں۔ راوی کا بيان ہے: جب ميں نے طشت کو جب طشت اليا گيا اور يہ اس پر بيٹھا تو اس کی ٓانت

قريب سے ديکھا تو اس ميں اس کے جگر، تلی، پھيپھڑے اور دل کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہيں اسی طرح اس کے اعضاء کٹ 
ے کٹ کر مقام خاص سے باہر ٓاکر گرتے رہے يہاں تک کہ صبح کے نزديک وه واصل جہنم ہوا، يوحنا طبيب اگرچہ اپن

  کی -عيسائی عقيده پر باقی تھا وه ہميشہ امام حسين 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١١۔ حديث  ١٨٢، ص - باب معجزات حضرت سيد الشہداء  ۵(۔ اثبات الھداة، ج ١

  زيارت کرنے جايا کرتا تھا اور ٓاخر ميں وه مسلمان ہوگيا اور اس کا اسالم النا اس کے حق ميں بہتر ہوا۔
  وفيہ : باب معجزات ااِلمام زين العابدين فخر الساجدين علی بن الحسين عليہما السالم“۔  ۶٢٧

اِدُق عليہ يْنَ◌ِة فََسمَع السالم : ٰا کَن اَبُو ٰخالِ  ٍد وروی ٔابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی فی کتاب اعالم الورٰی قال : قال الٰصّ
ِد بن الْحَ◌نَفِيَّ  اه اِ ٰل ی الْمَ◌د يَک بِٰما اٰل ی َف ٰا قَل لَہُ ٔاَُت ٰخاِطُب ابْنِ◌ ٔاَخ ُمَحّمداً يُخاِطُب َعلِیّ يَقُوُل بِا ٰا مَمِة ُمَحمَّ  ة فَقَِدَم ِمن ٰا کبِل ْشٰ

َمَعہُ اِلَيْہِ◌ فََسِمعْتُ◌  ِصرتُ بن الْحُ◌َسيْنِ◌ ، فَيَقُوُل لَہُ : يا َسيِّد ُی ٰخاِطبَُک بِِمثلِِہ َف ٰا قَل: اِنَّہُ ٰحاَکَمنی اِلی الْحَ◌َجِر ااْلَٔسْوَ◌د فَ 
ُمَحّمد َسلِِّم ااْلَ◌مْرَ◌ اِلَی ابْنِ◌ اَخ ابو علی  ١” ( الَحجَر يَقُوُل : ٰيا ) يَک فَاِنَّہُ اَحقُّ بِِہ ِمنْکَ◌ َو ٰصاَر ٔابو ٰخالُِد ال ْاٰ کبْلی اِ ٰا مِميّاً 
لساجدين حضرت علی ابن الحسين عليہما السالم ميںفضل ابن طبرسی کتاب اعالم الورٰی باب معجزات امام زين العابدين فخر ا

سے نقل کرتے ہيں: ابو خالد کابلی محمد ابن حنيفہ کی امامت کا قائل تھا وه کابل سے مدينہ ٓايا ديکھا کہ  -امام جعفر صادق 
اپنے چچا  کو يوں خطاب کرتے ہيں: اے ميرے سيد و سردار! تو ميں نے کہا: ٓاپ -محمد حنفيہ حضرت علی ابن الحسين 

کے بيٹے سے يوں خطاب کر رہے ہيں کہ وه تمہيں اسی طرح خطاب نہيں کرتے؟ کہا: چلو ہم اپنا اور تمہارا فيصلہ حجر 
اسود کے بيٹے کے سپرد کرديں کہ وه اس امر کا تم سے زياده سزاوار ہے اور ابو خالد نے اپنے عقيده سے برگشتہ ہوکر 

  مذہب اماميہ اختيار کيا۔
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ہ باب معجزات االمام الھمام ٔابی عبدهللا الصادق عليہ السالم باالسناد عن يونس بن يعقوب عن ٔابی عبد ّهللا عليہ وفي“۔  ۶٢٨
ةُ َع ٰلی النّاِس الْيَ◌وْم ؟ ٰاقَل: ٰھَذا اْلٰقا   ِعُد الَّذیالسالم فی حديث الشامی : ٔاَنَّہُ ٰاقَل لِِه ٰشاِم بن الْحَ◌َکم فََمِن الْحُ◌جَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٣، حديث - ۔ باب معجزات امام زين العابدين  ٢٣٣، ص ۵(۔ اثبات الھداة، ج ١

بِر السَّمآِء َو ٰارثةً َعن ٔاٍب َعن َجدٍّ ، ٰاقَل فََکيْفَ◌ لِی ٔان ٔاَ  ٔواُل عْلَ◌َم ٰلِذَک ؟ ٰاقَل ی فََعلَّی السُّ تَُشدُّ اِلَيْہِ◌ الرِّ ٰحاِل َويُخْبِ◌ُر ٰان بِٔاخ ْاٰ
َو ٰا کَن َک ٰا ذ فَقَاَل ی  فَقَاَل ٔاَبُو َعبْدِ◌ هللاّٰ عليہ ِه ٰشاُم : َسلْہُ◌ َع ٰما بََداَلََک ، ٰاقَل الشٰامِّی قَطَعْتَ◌ ُعذْر يقَُک ؟ ٰا کَن َک ٰا ذ

ِّٰ السَّاَعةَ ، َف ٰا قَل ٔابُو َعبْدِ◌ هللاِّٰ اُخْبِ◌ُرَک َکيْفَ◌ ٰا کَن َسفَُرَک َوَکيْفَ◌ ٰا کَن َطر السالم : ٰيا ٰشام الشٰامِّی َصَدقْتَ◌ ٔاَسْل◌َ  مْتُ◌ 
َم قَبْلَ◌ ااِليماِن ، اِل ٰی ٔان قاَل : َصَدقْتَ◌ َؤاَنَا ٔاَ  ِّٰ السٰاعَّةَ اِنَّ ااِلِس اْلٰ شْهَ◌ُد ٔان اٰل اِ ٰہَل ااِلَّ هللاُّٰ َؤاَنَّ ُمَحمْداًعليہ السالم : بَل آَمنْتَ◌ بِا

  ١” ( ) َؤاَنََّک َوِصیُّ ااْلَٔوْصِ◌يآء َرُسوُل هللاّٰ 
ميں يونس ابن يعقوب سے اس مرد شامی کی حديث ميں منقول  - اسی کتاب کے باب معجزات امام ہمام ابو عبد هللا الصادق 

  ہے کہ اس نے ہشام ابن الحکم سے کہا: پھر ان دنوں ميں لوگوں پر حّجت خدا کون ہے؟
يہ عظيم ہستی ہے جو تمہارے سامنے تشريف فرما ہے دور دروازے سے لوگ سفر ہشام نے جواب ديا: اب حّجت خدا 

کرکے ان کے پاس ٓاتے ہيں اور وه ہميں ٓاسمان کی خبريں ديتے ہيں جو علم انہيں اپنے باپ دادا سے وراثت ميں مال ہے۔ 
  مرد شامی نے عرض کيا: مجھے اس کا کيسے علم ہو؟

ان سے سوال کرلے۔ مرد شامی نے کہا: اب تو ميرے ليے تم نے کوئی راه عذر باقی ہشام نے جواب ديا: جو تيرا دل چاہے 
نے فرمايا: اے مرد شامی! کيا ميں تجھے تيرے سفر  -نہيں رکھا لٰہذا ان سے ضرور سوال کروں گا، حضرت امام صادق 

ان کی بات کی تصديق کی کے حاالت سے باخبر کروں، سن يہ يہ واقعات تجھے راستے ميں پيش ٓائے اس مرد شامی نے 
نے فرمايا: بلکہ اب تو هللا پر ايمان اليا کيوں کہ اسالم، ايمان  -اور کہا: اب هللا پر اسالم اليا۔ تو حضرت امام جعفر صادق 

  سے پہلے ہے يہاں تک
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (  ۔ ٢٣، حديث -۔ باب معجزات امام جعفر صادق  ٣٣۶، ص ۵(۔ اثبات الھداة، ج ١

کہ فرمايا: ٓاپ نے سچ فرمايا اور ميں گواہی ديتا ہوں کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہيں اور محمد هللا کے رسول ہيں اور ٓاپ 
  وصی االوصياء ہيں۔

) نيز فضل ابن حسن ١اس حديث کو احمد ابن علی طبرسی نے بھی کتاب احتجاج مينيونس ابن يعقوب سے نقل کيا ہے ( 
لورٰی ميں کليني سے، شيخ مفيد عليہ ) الرحمہ نے ارشاد ميں ابن قولويہ سے انہوں نے کلينی سے اسی طبرسی نے اعالم ا
مولف کہتے ہيں: ہم چند مورد ان روحی امراض سے شفا پانے والوں کے متعلق بطور نمونہ نقل  ٢طرح نقل کيا ہے۔ ( 

ئمٔہ ہدٰی کے ذريعہ دين اسالم قبول کيا اور ايمان الئے کرتے ہيں جو پہلے باطل عقائد اور ناحق عقيدوں پر باقی تھے اور ا
اب ہم صرف ايک حديث جو بہت زياده سبق ٓاموز اور مطالب سے پر ہے وه حضرت ابو الحسن موسی ابن جعفر سے منقول 

  ہے اگرچہ کافی طوالنی ہے اس پر اکتفا کرکے اس بحث کو ختم کريں گے۔
وفی الکافی باسناده َعْن يَْعقُوب بن َجْعفَر بن اِْبٰراه ُموسٰی عليہ السالم اِْذ ٔاٰتاهُ َرُجٌل “ ۔  ۶٢٩ يم ٰقاَل: ُکنْتُ◌ ِعنْدَ◌ اَبی الْحَ◌َسنِ 
يِن َواِل ٰی َخيْرِ◌ َن ٣نَْصٰرانِیٌّ َونَْحُن َمَعہُ بِاْلُعَريْض (  رنِیُّ ٔاتَيْتُ◌َک ِمن بَلٍَد ی اِ ٰل ی َخيْرِ◌ ااْلٔد ْاٰ َسنَةً ٔان ) َف ٰا قَل لَہُ النَّص ْاٰ

ي ِدَمشْقَ◌ ، فَانْطَ◌لَقْتُ◌ َحّت ٰی ٔاَتَ  يْتُ◌هُ ی النَّوْمِ◌ فََوَصَف ليُرْشِ◌َدن ُمْنُذ ثاَٰلثی يٍد َوَسفٍَر ٰشاقٍّ َوَسٔالْتُ◌ َربّی بَع ی َرُجالً بُِعل ْاٰ
َمن ھَُو ٔاَعْلَ◌ُم نی َوَغيری فََکلَّْمتُہُ ، فَٰقاَل ٔانا اَْعلَُم ٔاَْھِل الْعِ◌ ٰابِد َواَعْلَ◌ِمھُم َؤا ٰاتنی ٓاٍت ف ٔاَعْلَ◌ُم ِمنّی ، فَقُلْتُ◌ اَرْشِ◌دْنی اِ ٰل ی 

فََر َو اٰل تَبْعُ◌ُد َعلَیَّ الُشقَةُ َولَقَد قَ  رٔاْتُ◌ ااِلنْج َوقَرٔاْتُ◌ ٔارْبَ◌َعةَ دی َر ٰا دُوَد يَل ُکلَّ ٰھا َوَم ٰازمی ِمنْکَ◌ فَاِنّی اٰل اَسْتَ◌عْظِ◌ُم السَّ
رةِ ٔاَس ْاٰ فٍر ِمَن    التَّو ْاٰ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣۶۴، ص ٢(۔ االحتجاج، ج ١
  ۔ ٣٨٩، ص ٢۔ ( کشف الغمہ، ج  ٢٠٣، ص  ۴٨۔ بحاراالنوار، ج  ٢۴٣، ص  ۴۔ مناقب ابن شہر ٓاشوب، ج  ١٧٢، ص ١(۔ کافی، ج ٢
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  (۔ مدينہ ميں ايک سر زمين کا نام ہے۔ ( ٣

لْم النَّصْرانِيّةَ فَٔاَنَا اَعْلَ◌ُم َوقََرٔاْتُ◌ ٰظاِہَر الْقُ◌رٓاَن َحّت ٰی اَسْتَ◌وَعبْتُ◌هُ ُکلَّہُ ، َف ٰا قَل ل يٍل َی ال ٰا علُِم اِن ُکنْتَ◌ تُريُد عِ 
بُوِر  يَل َوِعلْم◌َ  السَّاِمِری اَعْلَ◌ُم النٰاسِّ ِب ٰھا يُد عْلِ◌َم الْيَ◌ھُوِد َف ٰابِطی بن ُشَرحْب الْعَ◌َرُب َوالْعَ◌َجُم ِب ٰھا َواِن ُکنْتَ◌ تُر الزَّ

رِة َوِعلْمِ◌ االْ  ِم َوِعلْمَ◌ التَّو ْاٰ ِ◌نْج ی َدھْرِ◌َک َو َدھْر َو ِک ٰاتَب ھُوٍد َوُکلَّ ٰما اُنْزِ◌َل الْيَ◌وْمُ◌ ، َواِن ُکنْتَ◌ تُريُد ِعلْم ااْلِ◌س اْلٰ
بِیٍّ ِمَن ااْلٔنْبِ◌ ٰآيِء ف يَن َو ُروٌح ِلَمِن اسْتَ◌روْحَ◌ ِلَمِن َغيِرَک َو ٰا م اُنْزِ◌َل ِمَن السَّ ٰمآِء ِمن َخبٍَر ؛ فََعلَِمہ ٔاََحٌد ٔاو لَم َعل ٰی نَ 

يٌن ُکلِّ َشیٍء َوِش ٰا فٌء لِل ْاٰ علَم يَعْلَ◌م بِِہ ٔاَحْدٌ◌ ف لَِمن ٔا ٰارَد هللاُّٰ   ِبِہ َخيْرَ◌اً َواَنََس اِلَی اسْتَ◌رْوَ◌َح اِلَيْہِ◌ َوبَِصيَرةٌ يِہ تِب ْاٰ
ل ْہِ◌ فَٔاتِِہ َولَو َمشْياً َعلَی ِرجْلَ◌يْکَ◌ فَاِن لَم تَقْدِ◌ر فََحبَُواً َع ٰلی ُرکْبَ◌تَيْکَ◌، فَاِن لَم تَقْدِ◌ر فََزحْفَ◌اً عَ الْحَ◌قِّ فَاُرْشِ◌ُدَک اِلَي

  ٰی اِسْتِ◌َک فَاِن لَم تَقْدِ◌ُر فََعل ٰی َوجْهِ◌َک ، فَقُلْتُ◌ اٰل بَل اَنَا 
اِل ، ٰاقَل فانْطَ◌لُِق ِمن فَو ْرِ◌َک َحّت ٰی تَٔاْتِ◌َی يَثْرِ◌َب، فَقُلْتُ◌ : اٰل اَعْرِ◌ُف اَقْدَ◌ُر َعلَی الَمسی َی بُِعَث فِی ِر فی الْبَ◌َدِن َوال ْمٰ

ِ◌ ٰا ملِِک بْنِ◌ الّن ٰجاِر َوھَُو الْعَ◌َرِب َوھَُو النَّبِیُّ الَُعَربِی ينَةَ النّبِّی (ص) الَّذ يَثْرِ◌َب ، ٰاقَل فَانْطَ◌لِق حّت ٰی تَٔاْتِ◌َی َمد ی َغنَِم بنْ 
ُد َعلَيْهِ◌ُم َوالْخَ◌لِيفَةُ اََشدُّ  ِمن اِشِمیُّ فَاِ ٰا ذ َدَخلْتَ◌ ٰھا فََسل َعن بَن يھا يَتََشدَّ  ، ثُمَّ تَسأَُْل َعن بَنی َعُمرو ِعنْدَ◌ ٰابِب َمسْجِ◌ُد ٰھا ال ْھٰ

بيِر ، ثُمَّ تَسأْلَ  رنِيَّةَ َوِحلْيَ◌تَھَا فَاِنَّ ٰاول ِح الزُّ ةَ النَّص ْاٰ َعن ُموس ٰی بن َجعْفَ◌ٍر َؤاَيْنَ◌ َمنْزِ◌لُہُ َؤايْنَ◌ ھَُو؟ ُم ٰسافٌِر اَم َواَظْهِ◌ر بِزَّ
ي  بن َمبْذُ◌وٍل َوھَُو بِبَقی ٰحِضٌر فَاِن کان ُم ٰسافِراً فَاْلِحقہُ فَاِنَّ َسفََرهُ ٔاَقْرَ◌ُب ِممٰا َضَربْتَ◌ اِلَيْہِ◌ ، ثُمَّ  اَعْلِ◌مْہُ◌ اَنَّ َمطْراَن ُعل ْاٰ

لَّذ ٔان َدنی اِلَيْکَ◌ َوھَُو يُقْرِ◌ئَُک السَّ اٰلَم َکثيراً َويَقُوُل لََک اِنّی اَلُکْثِ◌ُر ُم ٰانٰجاِت َربّی ُغوطَِة ِدَمشْقَ◌ ھَُو االْغُ◌وطَِة ی اَرْش◌َ 
می َع ٰلی يَديْکَ◌ ، فَقَصَّ ٰھِذِه القَِصةَ َوھَُو ٰاقئٌِم ُمعْتَ◌ِمٌد َعل ٰی َع ٰصاهُ ، ثُمَّ ٰاقَل : اِن ی ٰای َسيِّدی َکفَّرُت لََک  يَجْعَ◌َل اِس اْلٰ
َعم ٰا م ِجئْتَ◌ ااِلَّ لَہُ ، َف ٰا قَل َوَجلَسْتُ◌ َف ٰا قَل : ٓاَذُن لََک ٔان تَجْلِ◌َس َو اٰل ٓاَذُن لََک اَن تَُکفَِّر فََجلََس ٔاَِذنْتَ◌ ل ی اْلَکاٰلِم ؟ ٰقاَل: نَ 

َک تَٔاَذْنَ◌ لی ف لَہُ النَّْصٰرانِیُّ : اُْرُدْد َعٰلی ٰصاِحبی السَّاٰلَم اَْوٰماتُرُد السَّاٰلَم ، فَٰقاَل اَبُو ثُمَّ اَْلٰقی َعْنہُ بُْرنَُسہُ ثُمَّ ٰقاَل: ُجِعلْتُ◌ ِف ٰا د
ا الْتَ◌سْلی   ٰا دهُ هللاُّٰ الَحَسن عليہ السالم َعلٰی ی ديِنِٰنا ، فَٰقاَل النَّْصٰرانِیُّ اِنّی ٔاسٔالَُک ؟ ُم ِف ٰا ذَک اِ ٰا ذ ٰصاَر ف ٰصاِحبَِک اَن هَ  فَاَمَّ

ٍد َونَطَقَہُ ثُمَّ اَصْلَ◌َحَک هللاُّٰ  ٰاقَل : َسل،ْ ٰاقَل : ٔاَخْبِ◌رْنی َوَصفَہُ ِب ٰما َوَصفَہُ بِِہ ،  -َعن ِک ٰاتِب هللاِّٰ تَعال ٰی الََّذی اُنْزِ◌َل َع ٰلی ُمَحمَّ
   َف ٰا قلَ 

ٌد َصّل ٰی هللاُّٰ ی اُنْزِ◌َل َعلَيْہِ◌ َوھَُو َمنْقُ◌وُص  فی اْلٰباِطِن ؟ فَٰقاَل : اَماٰ فِيہَا يُفْرَ◌ُق ُکلُّ ٔاَمْرٍ◌ َحِکيٍم > ٰما تَْفسيُر ٰھا  فَھَُو ُمَحمَّ
ا الفَھَُو َعلَيْہِ◌ َوٓالِِہ َوھَُو فِی ِک ٰاتِب ھُوٍد اَلَّذ ھَا يُْفَرُق ُکلُّ يُر الْمُ◌ٔوِمنيَن َعلیٌّ َعلَيْہِ◌ السَّ اٰلُم وَ  االْحُ◌ُروِف َواَمَّ  لَّيْلَ◌ةُ َف ٰا فِطَمةُ اَمَّ

ا قَوْلَ◌هُ  ا السَّ ٰالُم َواَمَّ ِخَر ِمن ٰھٔو  َعلَي ْھٰ َل َوااْلٓ ُجُل ِصف لِی ااْلَ◌وَّ ا َخيْرٌ◌ َکثِيٌر فََرُجٌل َحکی اَمْرٍ◌ َحکی الرَّ يَقُوُل يَخْرُ◌ُج ِمن ْھٰ
لَِّث ِمَن الْقَ◌وْمِ◌ اَِصُف ی اْلُکتُِب الَّتی نََزلَْت َعلَْيُکْم اِْن لَْم تَُغيُِّروا َو اٰلِء الرِّ ٰجاِل َف ٰا قَل: اِنَّ الِص ٰا فِت تَشْتَ◌بِہُ َو ٰکلُنَّ الثاٰ 

فُوا َوتَُکفُِّروا لََک ٰا م يَخْرُ◌ُج ِمن نَسْلِ◌ِه َواِنَّہُ ِعنْدَ◌ُکم لَف ّی اِنّی اٰل ٔاسْتُ◌ُر َعنَک ٰا م َعلِمْتُ◌ وَ  بَُک َواَنْتَ◌ تَعْلَ◌ُم ٰا  تُحرِّ اٰل اَُکذِّ
اَک هللاُّٰ  م رن فی ِصدْقِ◌ ٰا م اَقُوُل َوِکذْبِ◌ِه َوهللاِّٰ لَقَد اَع ْطٰ  ِمن فَضْلِ◌ِه َوقََسَم َعلَيْکَ◌ ِمن اَقُوُل َوقَديماً ٰا م فََعلْتُ◌م ، ٰاقَل لَہُ النَّص ْاٰ

ُبنَِعِمِہ ٰا م اٰل يَخْطُ◌ُرهُ يِہ َمن َکذََّب ، فَقَوْلِ◌ی لََک فی ٰلِذَک الْحَ◌قُّ َک ٰما َذکَ  اِطُروَن َو اٰل يَسْتُ◌رهُ السَّاتُِروَن َو اٰل يَُکذِّ رْتُ◌ ال ْخٰ
لَُک اَيْضاً َخبَراً اٰل يَعْرِ◌فُہُ ااِل قَليٌل ِممَّن قَرٔاَ فَھَُو َک ٰما َذَکَرُت ، َف ٰا قَل لَہُ   ٔاَبُو اِبْراه ِه َمرْیَ◌ُم َولَِکم ِمن ف يُم عليہ السالم اَُعجِّ

ٰساَعٍة َمَن ِر ، َؤایُّ اْلُکتَُب : ٔاَخْبِ◌رْنی ٰا م اِسْمُ◌ اُّم َمرْیَ◌َم َؤایُّ يَوْمٍ◌ نُفَِخت فی يِہ عيسٰی عليہ السالم َولَِکْم ِمْن ٰساَعٍة ِمَن النَّ ٰھا
ٰھا َمر ٰاث َوِھَی َوھَيبَةٌ  النَّٰھاِر ؟ فَٰقاَل النَّْصَرانی اٰل اَْدری ، يَوْمٍ◌ َوَضَعت َمرْیَ◌َم ف ُم عليہ السالم : ٔامٰا اُمُّ َمرْیَ◌َم فَاسْم◌ُ 

وُح األِميُن َولَيْسَ◌ ی ھَبَطَ فی ِه َمرْیَ◌َم فَ  ا الْيَ◌وِم الَِّذی فَٰقاَل اَبُو اِْبٰراہی ِه الرُّ ھَُو يَوْمَ◌ الْجُ◌ُمَعِة لِلزَّ ٰاوِل َوھَُو بِالْعَ◌رْبيَِّة ، َواَمَّ
  الْيَ◌وُم الَّذ َحَملَت فی

ٌد (ص) فَٔاََمَر ٔان يَجْعَ◌لَہُ لِلْمُ◌سْلِ◌ميَن ع ِه َمرْیَ◌ُم فَھَُو يَومْ يٌد ٰا کَن اَوْل ٰی ِمنْہُ◌ َعظَ  ُ◌ َمةُ هللاّٰ َت ٰابَرَک َوتَعال ٰی َوَعظََمةُ ُمَحمَّ
ا الْيَ◌وْمُ◌ الَّذ عی ِمَن النَّ ھٰ  َوالنَّھْرُ◌ الَّذی  ارِ الثُُل ٰاثء اِلٔرْبَ◌َع ٰسا ٰعاٍت َونِصْفِ◌ ی َولََدت فی داً فَھَُو يَوْمُ◌ الْجُ◌ُعَمِة َواِمَّ

ْلِ◌ َوالْکَ◌رْمِ◌ َولَدت َعلَيْہِ◌ َمرْیَ◌ُم عيس ٰی عليہ السالم ھَل تَعْرِ◌فُہُ ؟ ٰاقَل: اٰل ٰقاَل ھَُو اْلفُراُت ی َحَجبَت َوَعلَيْہِ◌ َشجُر النَخ
ا الْيَ◌وْم الَّذ ِه ِل سٰ  يَعہُ فَاَ ٰعانُوهَُولَيْسَ◌ ُی ٰسا ٰوی بِالْفُ◌راِت َشیٌء للْکُ◌ُروِم َوالنَِّخيِل ، فَاَمَّ اُن ٰھا َو ٰاند ٰی قَيْدُ◌وُس ُولْدَ◌هُ َواَش ْاٰ

ن فِی ِک ٰاتبِِہ فَھَل فَھِ  رَن لِيَنْظُ◌ُروا اِل ٰی َمرْیَ◌َم ، َف ٰا قلُوا فی ی ِک ٰاتبِِہ َوَعلَي ْاٰ مْتَ◌هُ ؟ ٰاقَل: نََعم َوقَرٔاْتُ◌هَُواَخْرَ◌ُجوا ٓاَل ِعم ْاٰ
 ا ٰا م قََص هللاُّٰ َعلَيْکَ◌ ف ٰاقَل اَِذن اٰل تَقُوم ِمن َمجْلِ◌ِسَک َحّت ٰی يَھْدِ◌يََک ُهللاّٰ ٰاقَل النَّصْرانی ٰا م ٰا کنَ الْيَ◌وْمَ◌ األحْدَ◌َث ، َل ھٰ 

لِيَةَ َوَعنَقُوَرةُ ٰا کَن اِسْمُ◌ َجدِِّک  قاِسْمُ◌ اُّمی بِالسِّر ٰاينِيَِّة َوبِالْعَ◌رْبِ◌يَِّة ؟ َف ٰا قَل عليہ السالم : ٰا کَن اَسْمُ◌ اُمَِّک بِالسِّر ٰاينِيَِّة َعن اْٰ 
حٰمن َسمَّ  نُد ِمن اَھْلِ◌ ی َجبْرَ◌ئيُل ُم عليہ ی َمْجلِسی ٰھٰذا ٰقاَل اَٰما اِنَّہُ ٰکاَن ُمْسلِماً ؟ ٰقاَل اَبُو اِْبٰراہی َوھَُو َعْبُد الرَّ ْيتُہُ ف لَةً َوااْلَ◌ج ْاٰ

اِم ، ٰاقَل: َف ٰما ٰا کَن اِسْمی قَبْلَ◌ َمنْزِ◌لِہ غی يَدا ، َدَخلَت َعلَيْہِ◌ ٔاَج اْٰ  نٌد فَقَتَلُوهُ ف السالم : نََعم قُتَِل َشه ينی ِب ٰاقَل: َف ٰما تَُسّم الشَّ
لی ِم َوَشِھدْتُ◌ ٔان اٰل اِ ٰہَل ااِلَّ هللاُّٰ َوحْدَ◌هُ يَک َعبْدَ◌ هللاِّٰ ،  ِّٰ قال فَاِنّی آ ْکُ◌نْيَ◌تی ؟ ٰاقَل: ٰا کَن اِسْمُ◌َک َعبْدُ◌ الصَّ َمنْتُ◌ بِا
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اٰل ِجنْسٌ◌ ِمن ٔاج ْانِس الْعَ◌ظی ؟ ٰاقَل: اَُسّم يَک لَہُ فَرْداً َصَمداً لَيْسَ◌ َک ٰما تَِصفُہُ النَّ ٰصار ٰی َولَيْسَ◌ َک ٰما تَِصفُہُ الْيَ◌ھُوُد َو 
داً َعبْدَ◌هُ َوَرُسولَہُ أَرْسَ◌لَہُ بِالْح◌َ  قِّ فَٔا ٰابَن بِِہ اِلَٔھْلِ◌ِه َوَعمی الْمُ◌بْطِ◌لُوَن َواِنَّہُ ٰا کَن ِه اٰلَشر الشِّرْکِ◌ َواَشْهَ◌ُد ٔاَنَّ ُمَحمَّ

 ُکلُّ فی اھْتَ◌ ٰدی َوَعِمَی ُمشْتَ◌َرٌک فَٔاَبْصَ◌َر َمن ٔاَبْصَ◌َر َواھْتَ◌د ٰی َمن َرُسوُل هللاِّٰ اِلَی النٰاسِّ ٰا کفَّةً اِلَی األَحْمَ◌ِر َوااْلَٔسْوَ◌دِ 
ِطقُوا م ٰا م ٰا کنُوا يَدْعُ◌وَن َواَشْهَ◌ُد ٔاَنَّ َولِيَّہُ نَطََق بِِحکْمَ◌تِِہ َواَنَّ َمن ٰا کَن قَبْلَ◌هُ ِمَن ااْلٔنْب ٰآيء ؛ نَ الْمُ◌بْطِ◌لُوَن َوَضلَّ َعنْه◌ُ 

جْسَ◌ َواَھْل◌َ  بِطَل َواَھْلَ◌هُ َوالرِّ ِّٰ َو ٰافَرقُوا ال ْاٰ ِ ِة  بلَِغِة َوتَواَزُروا َعلَی الطٰاعَّ هُ َوھََجُروا َسبيَل الضَّ اٰللَِة َونََصَرھُُم بِالْحِ◌کْمَ◌ِة ال ْاٰ
ِّٰ اَوْلِ◌ ٰآيء ِ اَعِة لَہُ َوَعَصَمھُم ِمَن الْمَ◌عْصِ◌يَِة ، فَھُم    هللاُّٰ بِال ْطٰ

ِغيَر ِمنْهُ◌م َوالْکَ◌بيِر َوَمن ذَ  اٌر ، يَُحثُّوَن َعلَی الْخَ◌يْرِ◌ ئَاُمُروَن بِِہ ٓاَمنْتُ◌ بِالصَّ ِ◌يِن ٔان ْصٰ َکرْتُ◌ ِمنْهُ◌م َوَمن لَم باً ٰا کَن فی َولِلْدّ
ِّٰ َت ٰابَرَک َوتَعال ٰی َرّب ال ْاٰ علَِميَن ثُمَّ قَطََع ُزنّاَرهُ َوقََطَع َصلی َذھٍَب ، ثُمَّ ٰاقَل: ُمرْنی َحتّی ٔاَضُع  ُعنُقِِہ ِمن ٔاَذْکُ◌ُر ، َوٓاَمنْتُ◌ بِا

ٰا کَن َعل ٰی ِمثْلِ◌ دينَِک َوھَُو َرُجٌل ِمن قَوْمِ◌َک ِمن قَيْسِ◌ بن ثَُعلَبةَ َوھَُو فی نِعْمَ◌ٍة  َصَدقَتی َحيْثُ◌ تَٔاُمرنی فَقَال ٰھاھُنا ٔاٌخ لَکَ 
ِم ، َف ٰا قَل: َوهللاِّٰ  َغنِیٌّاِنّی لَ  - اَصْلَ◌َحَک هللاُ َکنِعْمَ◌تَِک فََت ٰاوَس ٰاي َوتَجاَوزا َولَسُت اََدُع اَن اُوِرَد َعلَيْکُ◌ ٰما َحقَُّک ٰما فی ااِلس اْلٰ

 َو َرُسولِِہ َواَنْتَ◌ فََرٍس َولَقَد تََرکْتُ◌ ث ٰث اِلمٔاةَ طَُروٍق بَيْنَ◌ يٍر فََحقَُّک في ٰھا اَوْفَ◌ُر ِمن َحقِّی ، َف ٰا قَل لَہُ اَنْتَ◌ َموْلَ◌ی هللاِّٰ 
مہُ َو ت َج اِمْرٔاةً ِمن بنی فَھْرٍ◌ َو ٔاصْدَ◌َق ٰھا اَبُو اِبْراِہيُم َوفَرْسَ◌ٍة َوتََرکْتُ◌ اَلْفَ◌ بَع فی َحدِّ نََسبَِک َع ٰلی ٰحالَِک فََحُسَن اِس اْلٰ َزوَّ

ْرِ◌َج اَبْو اِبْراِہيُم عليہ ی ٰانراً ِمن َصَدقَِة َعلِّی بن ٔابی طالِب عليہ السالم َؤاَخْدَ◌َمہُ َوبَّواهُ َؤاقاَم عليہ السالم َخْمِسيَن د ) َحّت ٰی اُخ
  ١” ( َث ٰمان َوعشرين لَيْلَ◌ةً السالم َف ٰماَت بَعْد َمخْرَ◌ِجِہ بِ 

کی خدمت ميں حاضر تھا کہ ايک نصرانی ٓايا اور ہم حضرت -يعقوب ابن جعفر ابن ابراہيم کا بيان ہے: ميں امام موسٰی کاظم 
) ميں تھے۔ نصرانی نے کہا مينايک دور دراز شہر سے بڑی مشقت اٹھانے کے بعد ٓايا ہوں ميں ٢کے ساته مقام عريض ( 

سے تيس سال سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے بہترين دين اور بہترين بنده کی طرف ہدايت کر اور جو اِن ميں سب اپنے رب 
سے زياده عالم ہو، پس ايک شخص نے خواب ميں مجھے ايک شخص کو بتايا جو دمشق کے باالئی حصے ميں رہتا ہے 

  ميں اس کے پاس پہنچا اور
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (۴، کتاب الحجة، حديث  ۴٧٨، ص ١(۔ کافی، ج ١
  (۔ مدينے ميں ايک جگہ کا نام ہے۔ ( ٢

اس سے گفتگو کی اس نے کہا: اگرچہ ميں اپنے دين (عيسائی) کا بہت بڑا عالم ہوں ليکن ايک اور شخص جو مجه سے 
م ہے کيوں کہ طلب علم ميں سفر کو زياده عالم ہے۔ ميننے کہا: تو پھر مجھے اس کی رہنمائی کرو جو تم سے زياده عال

دشوار نہيں جانتا اور نہ مشقت کا خيال دل ميں التا ہوں ميں نے پوری انجيل پڑھی ہے داؤد کی زبورپڑھی ہے اور توريت 
  کی چاروں کتابوں کو پڑھا ہے ميں نے ظواہر قرٓان کو پورا پڑھا ہے۔

چاہتے ہو تو ميں عرب و عجم ميں اس کا سب سے بڑا عالم ہوں پھر اس عالم نے مجه سے کہا: اگر تم علم نصرانيت جاننا 
اور اگر قباطی ابن سرجيل سامری واال علم يہود چاہتے ہو تو ميں اس کا سب سے بڑا عالم ہوں اور تم علم االسالم، علم 

بل نازل نہيں ہوا جو تورات و علم زبور اور کتاب ہود اور ہر اس چيز کا علم جو انبياء ميں سے کسی نبی پر اب يا اس سے ق
خبر ٓاسمان سے ٓائی اور اس کو کسی نے نہ جانا ہو يا جانا ہو اور وه ايسی کتاب جس ميں ہر شے کا بيان ہے اور مومنين 

کے ليے شفا ہے اور روحانی مسرت اور بصيرت کا باعث ہے اس شخص کے ليے جو نيکی کا اراده رکھتا ہو اور جسے 
ہنمائی ايک ايسے شخص کی طرف کرتا ہوں تو اس کے پاس جا اگر اپنے پيروں سے چل حق سے اُنس ہو تو ميں تيری ر

سکتا ہو اگر پيروں سے نہ چل سکتا ہو تو گھٹنوں کے بل جانا اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو بيٹه کر ِگھسٹتا ہوا اور اگر 
درت بلحاظ بدن و مال حاصل ہے۔ اُس نے کہااس پر بھی قدرت نہ ہو تو چہرے کے بل جانا ميں نے کہا : مجھے جانے کی ق

: تم فوراً جاؤ اور يثرپ پہنچو۔ ميں نے کہا: يثرب قطعاً نہيں جانتا۔ اس نے کہا: تو مدينہ جا جہاں عرب ميں ايک بنی ہاشم 
يں مبعوث ہوئے تھے جب وہاں پہنچے تو اوالد ابن غنم ابن مالک ابن نجار کا پتہ لگا جو باِب مسجد کے پاس رہتے ہ

اورنصرانيوں کا سا لباس پہنتے ہيں کيوں کہ وہاں کا حاکم ان (موسی ابن جعفر اور ان کے شيعوں کہ جن کی طرف ميں 
  بھيج رہا ہوں) پر سختی کرتا ہے اور خليفہ اور زياده سخت ہے۔

ان کا گھر کہاں ہے کيا  پھر بنی عمرو ابن مبذول سے جو بقيع زبير ميں رہتے ہيں امام موسٰی ابن جعفر کے متعلق پوچھنا کہ
وه شہر ميں موجود ہيں يا سفر ميں ہيں اگر سفر ميں ہوں تو وہاں جاکر ملنا کيوں کہ ان کا سفر اس سے زياده دور نہ ہوگا 

جتنا تم نے کيا ہوگا۔ پھر ان کو بتانا کہ مطراِن عليا نے جو غوطہ دمشق ميں رہتا ہے مجھے ٓاپ کے پاس بھيجا ہے اور بہت 
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کہا اور يہ پيغام ديا ہے کہ ميری اکثر خدا سے يہ دعا رہتی ہے کہ ميرے اسالم کا اظہار ٓاپ کے ہاتھوں پر ہو ۔  بہت سالم
پھر حضرت سے يہ سب واقعہ بيان کرنا وه تجه کو عصا پر تکيہ کيے ہوئے مليں گے پھر کہنا: اے ميرے سردار! ٓاپ کی 

  اور بيٹه جاؤں۔ اجازت ہے کہ ميں برائے تعظيم سينہ پر ہاته رکھوں
) يعنی سينہ پر ہاته رکھنے کی نہيں۔ وه بيٹھا اور اپنی ٹوپی اتار کرکہا: ١حضرت نے فرمايا: بيٹھنے کی اجازت ہے تکفير ( 

  ميں ٓاپ پر فدا ہوں کالم کرنے کی اجازت ہے؟ فرمايا: تم تو ٓائے ہی اسی ليے ہو۔
گاه تک کی ہے ٓاپ اس کو جواباً سالم کرتے ہيں يا وه سالم نصرانی نے کہاکہ: جس شخص نے ميری رہنمائی ٓاپ کی بار

کرتے ہيں: فرمايا: ميں يہ دعا کرتا ہوں کہ خدا ٓاپ کی ہدايت کرے اب رہا سالم يہ اسی وقت ہوگا جب وه ہمارے دين ميں 
ہوں جو محمد پر داخل ہوجائے گا۔ نصرانی نے کہا: خدا ٓاپ کی حفاظت کرے ميں ٓاپ سے کتاب خدا کے متعلق سوال کرتا 

نازل ہوئی اور انہوں نے اس کو بيان کيا اور اسے متعارف کرايا اور فرمايا: ( ٰحٓم اور اس واضح اور روشن کتاب کو ہم نے 
) اس نے کہا: اس کی باطنی ٢مبارک رات ميں نازل کيا تاکہ ہم اپنے احکام سے خالف ورزی کرنے والوں کو ڈرائيں)۔ ( 

سے مراد ہے محمد (ص) ، جيسا کہ کتاِب ہود ميں ہے جو اِن پر نازل ہوئی تھی اس سے دو ” حم“تفسير کيا ہے فرمايا: 
حرف م اور ح کم کر ديئے گئے ہيں۔ يعنی کتاِب ہود ميں لفظ محمد حم سے تعبير کيا گيا ہے اور دو حرف (م د) اس ميں 

  تخفيف يا کسی دوسری وجہ سے حذف ہوگيا ہے۔
اس سے جدا کيا“اور رات سے مراد فاطمہ ہيں اور جو خدا نے فرمايا ہے -ں علی ابن ابی طالب ليکن کتاب مبين سے مراد ہي

  تو مراد ہے کہ بطن فاطمہ سے خير کثير کا ظہور يعنی مرِد حکيم (يعنی” جائے گا ہر امر حکيم
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ور بادشاہوں کے سامنے انجام ( دی جاتی ہے اس کی کيفيت يہ (۔ تکفير: ايک مخصوص تواضع و انکساری کا نام ہے جو بزرگوں ا١
  ہے کہ تھوڑا جھک کر ہاته کی دونوں ہتھيليوں کو رانوں کے درميان مخفی کرتے ہيں۔

  ۔ (۴(۔ سورئہ دخان، ٓايت ٢

  ہوتا رہے گا۔ امام حسن) مرد حکيم (يعنی امام حسين) مرد حکيم يعنی ہر زمانہ ميں ايک امام تا ظہور قائم ٓال محمد پيدا
اس نے کہا: ان لوگوں ميں سے اول و ٓاخر کا وصف بيان کيجيے۔ فرمايا: بلحاظ صفات سب ايک دوسرے کی طرح ہيں 

تيسرے کا (يہ ممکن ہی نہيں ہے کہ ايک شخص کو اس کے مکمل اوصاف بيان کرکے مشخص اور ممتاز کيا جاسکے) 
جس کی نسل ميں امامت تا قيامت باقی رہے گی اگر تم نے تغير و  ليکن امام حسين کا اس گروه کے وصف بيان کرتا ہوں

  تحريف نہ کی اور انکار نہ کيا ہو جيسا کہ تم کرتے ہو تو اس کا ذکر تم اپنی اس کتاب ميں پاؤ گے جو تم پر نازل ہوئی۔
اور جو کچه ميں کہوں گا نصرانی نے کہا: ميں جو کچه جانتا ہوں ٓاپ سے چھپاؤں گا نہيں اور نہ ٓاپ کی تکذيب کروں گا 

اس کے صدق و کذب کو ٓاپ جان ہی جائيں گے کيونکہ هللا نے اپنے فضل سے بڑا علم ديا اور ٓاپ کو وه نعمتيں دی ہيں جو 
لوگوں کے خيال ميں نہيں ٓاسکتيں اور نہ چھپانے والے اس کو چھپا سکتے ہيں اور نہ جھٹال سکتے ہيں بس ميرا قول اس 

جيسا کہ ميں نے پہلے بيان کيا اور جيسا کہ ٓاپ نے فرمايا (جو کچه ٓاپ نے بيان کيا ہے واقع کے بالکل بارے ميں حق ہوگا 
  مطابق ہے)۔

نے فرمايا: ميں اب تم کو وه چيز بتاؤں گا جس کو کتب ٓاسمانی کے پڑھنے والے بہت کم لوگ جانتے ہيں  -امام موسٰی کاظم 
کس روز بطِن مريم ميں عيسٰی کی روح پھونکی گئی اور دن کے کس ساعت ميں ايسا اچھا بتاؤ مريم کی ماں کا نام کيا تھا؟ 

  کو جنا اور دن کی کون سی ساعت تھی۔ -ہوا اور مريم نے کس روز حضرت عيسٰی 
نصرانی نے کہا: مجھے معلوم نہيں حضرت نے فرمايا: مريم کی ماں کا نام مرثا تھا جس کے معنی عربی ميں بخشی ہوئی 

  کا حمل قرار پايا روز جمعہ وقت زوال تھا يہی وه دن تھا کہ -ور جس دن عيسٰی کے ہينز ا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ز ۔ قاموس ميں ان کا نام حنہ لکھا ہے ہوسکتا ہے کہ دو نام ہوں اور نصرانيوں ميں مرثا مشہور ہو۔ (مترجم( 

لمانوں کے ليے اس سے بڑی عيد نہيں هللا نے بھی اس کو ) مريم کے پاس ٓاسمان سے ٓائے تھے مس-روح االمين (جبرئيل 
صاحب عظمت قرار ديا اور حضرت رسول خدا (ص) نے بھی، پس حکم ديا کہ روز جمعہ کو عيد قرار ديں اور مريم کی 

  پيدائش سہ شنبہ کو ہوئی چار گھڑی دن چڑھے نصف روز ميں۔
کو جنا تھا؟ اس نے کہا: نہيں، فرمايا: وه نہر فرات  -ے عيسٰی پھر کہا: کيا تم اس نہر کو جانتے ہو جس کے قريب مريم ن
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تھی جس کے قريب خرمہ اور انگور کے درخت تھے اور کوئی نہر انگور اور کھجور کے درخت کے لحاظ سے فرات کے
) تھا) وہی برابر نہيں ہے۔ ليکن وه دن کہ جب مريم کی زبان بات کرنے سے بند ہوئی (يعنی ان کا يوم صمت (خاموشی کا دن

تھا کہ قيدوس (قوم يہود کے ظالم بادشاه) نے اپنی اوالد اور اپنے پيروکاروں کو پکارا اور انہوں نے اس کی مدد کی اور 
اوالِد عمران کو ان کے گھروں سے نکاال تاکہ وه مريم کے معاملہ ميں غور کريں اور انہوں نے مريم کے بارے ميں وہی 

ی کتاب (قرٓان) ميں کی ہے (يہ تم نے کيا کيا نہ تمہارا باپ بد تھا اور نہ تمہاری ماں بدکاره کہا جس کی حکايت هللا نے اپن
تھی( پس تم نے اس دن کے واقعات کو سمجھا۔ اس نے کہا: ہاں ميں نے انجيل ميں پڑھا ہے اس دن کو نيا دن لکھا گيا ہے 

  ت پائے يہاں سے نہ اٹھنا۔حضرت نے فرمايا: جب ميرے بيان سے تصديق ہوگئی تو اب بغير ہداي
نصرانی نے کہا: يہ بھی بتائيے کہ ميری ماں کا نام سريانی اور عربی زبان ميں کيا تھا؟ فرمايا: تمہاری ماں کا نام سريانی 
زبان ميں عنقاليہ ہے اور تيری دادی کا نام عنقورا ہے اور تيری ماں کا نام عربی ميں ھومية ہے اور تيرے باپ کا نام عبد 

سيح ہے عربی مينعبد هللا ہے کيونکہ مسيح کا کوئی بنده نہ تھا۔ نصرانی نے کہا: ٓاپ نے سچ فرمايا اور ميرے ساته نيکی الم
کی (کہ جو کچه ميں نے دريافت بھی نہيں کيا تھا آپ نے جواب ديا) اب يہ بتائيے کہ ميرے دادا کا نام کيا تھا؟ فرمايا: جبرئيل

يہ نام ميں نے ابھی تجويز کيا ہے اس نے کہا: کيا وه مسلمان تھا حضرت نے فرمايا: ہاں وه شہيد  تھا ليکن وه عبد الرحمن تھا
قتل کيا گيا اس پر ايک لشکر نے حملہ کرکے شہيد کرديا اور يہ لشکر اہل شام کا تھا۔ اس نے کہا: يہ بتائيے کہ کنيت سے 

: اب ٓاپ نے ميرا کيا نام رکھا؟ فرمايا: عبد هللا اس نے کہا: خدائے پہلے ميرا نام کيا تھا؟ فرمايا: عبد الصليب تھا اس نے کہا
عظيم پر ايمان اليا اور گواہی ديتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہيں جو اکيال اور بے نياز ہے وه ايسا نہيں جيسا نصارٰی 

ا ہے کہ جيسا يہودی (کہ اسے مجسم اور بيان کرتے ہيں (کہ عيسٰی مسيح خدا کے بيٹے يا ان کے ساته متحد ہيں) اور نہ ايس
عزير ابن عبد هللا) کہتے ہيں اور نہ وه اجناس شرک ميں سے کوئی جنس ہے اور ميں گواہی ديتا ہوں کہ محمد (ص) هللا کے 

عبد و رسول ہيں کہ جن کو خدا نے حق کے ساته بھيجا ہے پس جو اہل تھے حق ان پر ظاہر ہوگيا اور نا اہل باطل پرست 
رہے۔ حضرت رسول خدا سرخ و سياه سب کی طرف بھيجے گئے ان کی رسالت تمام بنی نوع ٓادم کے درميان مشترک بنے 

اور مساوی ہے بس جسے صاحِب بصيرت بننا تھا بن گيا اور جسے ہدايت پانی تھی پالی۔ باطل پرست اندھے بنے رہے اور 
تھے اور ميں گواہی ديتا ہوں کہ خدا کا ولی ناطق بحکمت گمراه ہوئے اور ان کی وجہ سے جن کو وه خدا کے سوا پکارتے 

ہے اور ان سے پہلے جو انبياء گزر چکے انہوں نے بھی حکمت بالغہ سے کالم کيا اور اطاعِت خدا کے بارے ميں انہوں 
ڑ ديا اور نے لوگوں کی مدد کی، باطل اور اس کے ماننے والوں، پليدگی (گناه) اور اس ميں ملوث لوگوں کو انہوں نے چھو

انہوں نے گمراہی کے راستہ کو ترک کيا خدا نے ان کے اطاعت گزار ہونے کی وجہ سے ان کی مدد کی اور ان کو 
  معصيت سے بچائے رکھا۔

پس وه اوليائے خدا ہيں اور ناصر دين ہيں لوگوں کو خير و برکت کی طرف رغبت دالتے اور نيکی کرنے کا حکم ديتے 
کے ہر چھوٹے بڑے پر ايمان اليا جن کا ميں نے ذکر کيا اور ان پر بھی اور ميں برکت بخشنے تھے۔ ميں نے کہا: ميں ان 

والے اور بلند مرتبہ والے رب العالمين پر ايمان اليا پھر اس نے زنّار کو توڑ ڈاال اور سونے کی صليب کو نکال پھينکا 
  کروں؟ پھرحضرت سے کہا: اب ٓاپ مجھے حکم ديں تاکہ ميں اس کے مطابق نيکی

فرمايا: يہاں تمہارا ايک بھائی ہے جو دين ميں تم ہی جيسا ہے اور وه تمہاری قوم کا ٓادمی ہے قبيلٔہ قيس ابن ثعلبہ سے اور 
اس کو بھی هللا نے تمہاری طرح نعمت اسالم دی ہے پس اس سے اظہار ہمدردی کرو اس کی ہمسائيگی اختيار کرو اور تم 

  ہارا حق ہے ميں اسے پورا کروں گا۔دونوں کے ليے جو اسالم ميں تم
اس نے کہا: خدا ٓاپ کی حفاظت کرے ميں مال دار ہوں محتاِج اعانت نہيں ۔ ميں تين سو نجيب گھوڑے اور ايک اونٹ اپنے 
وطن ميں چھوڑ ٓايا ہوں ٓاپ کا حق ان پر مجه سے زياده ہے ٓاپ نے فرمايا: تم هللا اور اس کے رسول (ص) کی پناه ميں ہو 

تم اس وقت بحيثيت ابن السبيل ہمارے مہمان ہو الغرض وه ايک راسخ العقيده مسلمان بنا۔ بنی فہر کی ايک عورت سے اور 
سے پچاس ہزار درہم اس کا مہر ادا کيا اور خدمت کے  -نے اوقاِف امير المومنين  -اس نے شادی کی اور امام موسٰی کاظم 

کو مدينہ سے نہ لے جايا گيا آپ کے ساته رہا حضرت کے جانے کے  -مام ليے کنيزيں ديں رہنے کو گھر ديا اور جب تک ا
  ۔ نيک ہم نشين ٣١روز زنده رہا۔  ٢٨بعد وه صرف 

اٍن ، ِز ٰايَدةٌ ف َوکذلک الحّجة ا ٣١ی ھُدًی َونُْقٰصاٍن ِمْن َعمًی  لقائم عليہ ۔ اَلْقُ◌رٓاُن ٰا م ٰجالََس اََحٌد ااِلَّ ٰاقَم َعنْہُ◌ بِِز ٰايَدٍة اَوْنُ◌ق ْصٰ
  السالم

تمام انسان قرٓان مجيد کی صحبت اور ہم نشينی سے دو اہم فائدے سے بہره مند ہوتے ہيں ہدايت يافتہ افراد کی ہدايت ميں مزيد
  اضافہ اور اندھوں کے اندھے پن ميں کمی واقع ہوتی ہے۔

يں وه ان کی حياِت طيّبہ کے صاف و اسی طرح حضرت قائم ٓال محمد کی ذات گرامی ہے جو لوگ اہليت و ظرفيت رکھتے ہ
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  شفاف چشمٔہ فيض سے سيراب ہوتے ہيں اور نا اہل و کم ظرف افراد توفيق حاصل کرتے ہيں۔
هللا تعالٰی نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات ميں ٓاسمان و زمين اور جو کچه اس ميں ہے پيدا کرنے کے بعد دنيا کو حضرت 

مرکز قرار ديا۔ هللا تعالٰی نے ان کی اوالد ميں سے پيغمبروں کو منتخب کيا اور ان سے وحی ٓادم ابو البشر اور ان کی اوالد کا
و تبليغ رسالت اور ادائے امانت کا عہد و پيمان ليا۔ اور يہ وه وقت تھا جب اکثر لوگوں نے عہد خدا کو توڑ ديا اور اس کے 

يلے کے ذريعہ انہيں اس کی پرستش سے باز رکھا۔ لٰہذا حق کو ضائع کيا اس کا شريک قرار ديا اور شياطين نے مکر و ح
خداوند متعال نے اپنے پيغمبروں کو وادار کيا اور انہيں ان کی طرف مبعوث کيا تاکہ فطری عہد اور روز الست کے وعدے 

  کرے۔ کو ان سے طلب کرے اور فراموش شده نعمات اٰلہی کی ياد ٓاوری کرکے تبليغ کے ذريعے ان لوگوں پر حّجت تمام
اسی ڈگر پر صدياں گزريں زمانے گزرے۔ نسليں بدليں باپ گئے بيٹے ٓائے يہاں تک کہ خدائے منّان نے حضرت خاتم 

االنبياء محمدا بن عبد هللا (ص) کو اپنے وعدے کی بجا ٓاوری کے ليے اور اپنی نبوت کا سلسلہ ان کے ذريعہ تمام کرنے کے 
کہ گزشتہ انبياء سے ان کی نبوت کا عہد و پيمان لے چکا تھا ان کی والدت کے ليے ٓانحضرت (ص) کو مبعوث فرمايا حاالن

وقت مشہور نشانياں سب نيک اور پسنديده تھيں۔ اس زمانے ميں لوگ روئے زمين پر مختلف ملتوں اور بہت سی ٓارزوؤں نيز
ں سبحانہ و تعالٰی کا تصرف کرنامختلف راستوں پر تھے، بعض گروه خلق کو مخلوق سے تشبيہ ديتا تھا بعض اس کے نام مي

تھا اور ايک گروه اس کے عالوه کی طرف اشاره کيا کرتا تھا لٰہذا خداوند متعال نے پيغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی 
(ص) کے ذريعے ان لوگوں کو گمراہی سے نجات بخشی اور ہدايت دی اور ان کے وسيلے سے کفر کی جہالت سے انہيں 

  بچايا۔
طرح جاری و ساری رہی کہ ہر ايک پيغمبر کو اس کے زمانے اور اس کی امت کے لحاظ سے ايسا معجزه سنت اٰلہی اسی 

کو  -کو عصا اور يد بيضاء اور حضرت عيسی  -عطا کيا جائے جو اس کی رسالت کی تصديق کرے جيسے حضرت موسی 
اور حضرت خاتم االنبياء محمد مصطفی اکمہ (مادر زاد اندھوں) ابرص (سفيد داغ والوں) اور مردوں کو زنده کرنے کا 

(ص) کو قريش اور عرب کے لوگوں ميں اگرچہ بعض ان ميں سے بہت سے عظيم فصاحت و بالغت کے حامل تھے قرٓان 
 مجيد کو ٓانحضرت (ص) کے ليے جاودانی معجزه قرار ديا۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  قرٓان پيغمبر اکرم (ص) کا معجزه ہے۔
العادت فعل انجام دينا کہ بشر اس کے مولف کہتے ہيں: اعجاز باب افعال کا مصدر ہے جس کا معنی عاجز کرنا يعنی خارق 

مثل النے سے عاجز ہو۔ کفار و مشرکين اور جاہليت کے عرب نيز دوسرے اقوام و ملل کے لوگ کہ پيغمبر اکرم (ص) کی 
رسالت اور قرٓان ان کے ليے نازل ہوا قبول نہيں کرتے تھے يا شک رکھتے تھے يا استناداً ان کی فصاحت و بالغت کو قبول 

  نا چاہتے تھے۔نہيں کر
  ١(  خداوند متعال فرماتا ہے:

)اے محمد !) ٓاپ کہہ ديجيے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہوجائيں کہ اس قرٓان کا مثل لے ٓائيں تو بھی نہيں 
  السکتے چاہے سب ايک دوسرے کے مددگار اور پشت پناه کيوں نہ ہوجائيں۔

  ٢(  هللا تعالٰی فرماتا ہے:
ہيں کہ: اسے محمد (ص) نے گڑه ليا ہے تو کہہ ديجيے کہ تم اس کے جيسا ايک ہی سوره لے ٓاؤ اور خدا کے عالوهيا کہتے 

  جسے چاہو اپنی مدد کے ليے باللو اگر تم اپنے الزام ميں سچے ہو۔
  ٣(  هللا تعالٰی فرماتا ہے:

ہ ديجيے کہ اس کے جيسے دس سوره گڑه کر تم يا کفار و مشرکين کہتے ہيں کہ: يہ قرٓان محمد (ص) نے گڑه ليا ہے تو کہ
  بھی لے ٓاؤ اور هللا کے عالوه جس کو چاہو اپنی مدد کے ليے باللو اگر تم اپنی بات ميں سچے ہو۔

مذکوره ٓايات قرٓان کريم کے اعجاز کے چيلنج کی نشان دہی کر رہی ہيں اور يہ چيلنج اپنے وسيع مفہوم کے ساته ان تمام 
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  ے ہوئے ہے جو کچه قرٓان مجيد ميں موجود ہے خواه وه اس کے حقيقیچيزوں کو شامل کي
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨٨(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١
  ۔ ( ٣٨(۔ سورئہ يونس، ٓايت ٢
  ۔ (  ١٣(۔ سورئہ ہود، ٓايت ٣

اور فصاحت و بالغت ہوں  معارف، حجج و براہين، مواعظ حسنہ، اخالق کريمہ اور اٰلہی شريعتيں ہوں خواه اخبار غيبيہ
) (اے محمد !) ٓاپ کہہ ديجيے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہوجائيں کہ اس ١(  جيسے هللا تعالٰی کا يہ قول

قرٓان کا مثل لے ٓائيں تو بھی نہيں السکتے چاہے سب ايک دوسرے کے مددگار اور پشت پناه کيوں نہ ہو جائيں۔ مولف کہتے 
کريم کے من جملہ اعجاز ميں سے وہی حقائق و معنويات اور وه جذابيت جو قرٓان کی ٓاياِت کريمہ ميں ہے صرف ہيں: قرٓان 

  اس کا استماع (غور سے سنا) انسان کی روح ميں بہت زياده موثر واقع ہوتا ہے۔
س کی يوں عکاسی کی ہے۔خدائے تبارک و تعالٰی نے جب اپنے پيغمبر اکرم (ص) کو مبعوث فرمايا ہے تو ٓايت کے مطابق ا

يِہم َويَُعلُِّمہُم الْکِ◌تَاَب َوالْحِ◌کْمَ◌ةَ < لَقَد َمنَّ هللاُ َعلَی الْمُ◌ؤْمِ◌نِيَن إِذ بََعَث فِيِہم َرُسواًل ِمن ) ٔاَنْفُ◌ِسِہم يَتْلُ◌وا َعلَيْہِ◌م آيَاتِِہ َويَُزکِّ 
 ) <٢  

انہيں ميں سے ايک رسول بھيجاہے جو ان پر ٓايات اٰلہيہ کی يقينا خدا نے صاحبان ايمان پر احسان کيا ہے کہ ان کے درميان 
تالوت کرتا ہے انہيں پاکيزه بناتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعليم ديتا ہے اگر يہ لوگ پہلے سے بڑی کھلی گمراہی ميں مبتال

  ٣(  تھے۔ اور يہ ٓائہ کريمہ:
  سے تھا کہ ان کے سامنے ٓايات کیاس خدا نے مکہ والوں ميں سے ايک رسول بھيجا ہے جو انہيں ميں 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨٨(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١
  ۔ ( ١۶۴(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٢
  ۔ ( ٢(۔ سورئہ جمعہ، ٓايت ٣

تالوت کرے، ان کے نفوس کوپاکيزه بنائے اور انہيں کتاب (قرٓان) و حکمت کی تعليم دے اگر يہ لوگ بڑی کھلی ہوئی 
  ہی ميں مبتال تھے۔گمرا

دونوں ٓايتوں کا مطلب يہ ہے کہ هللا تعالٰی نے مومنين پر احسان و کرم کيا ہے کہ انہيں ميں سے ايک رسول مبعوث کيا جو 
  اِن پر ٓايات اٰلہيہ کی تالوت کرے، ان کے نفوس کو پاکيزه بنائے اور انہيں کتاب (قرٓان) و حکمت کی تعليم دے۔

اکرم (ص) کی بعثت کی بشارت دے رہی ہيں بعثت کا اولين پيغام قرٓان کی ٓايات کی تالوت قرار پائی  يہ دونوں ٓايتيں پيغمبر
تاکہ قرٓان سماعت کرنے کی حالوت ان کی حوصلہ افزائی کرے اور حق و حقيقت قبول کرنے کا زمينہ بھی فراہم کرے۔ 

بناتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعليم حاصل کرنے کے ليے کيوں کہ ٓايات اٰلہی کا سننا انسانی قلب و روح کو پاک و پاکيزه 
  ٓاماده کرتا ہے۔

ا انْتَ◌ ٰھی اِل ٰی قَوْلِ◌هِ “ ۔  ۶٣٠ ٰاقَل: يَکفِينی ٰھِذِه َوانْصَ◌َرَف  وفی السفينة : وروَی ٔانَّ َرُجالً تََعلََّم ِمَن النَّبی (ص) الْقُ◌رٓان فَلَمَّ
ُجُل َوھَُو فَق َرُسول هللاّٰ َصلّ  ١” ( َف ٰا قَل ) يہٌ    ٰی هللاُّٰ َو َس اٰلُمہُ َعلَيْہِ◌ َوٓالِِہ اِنْصَ◌َرَف الرَّ

سفينة البحار ميں مروی ہے کہ ايک شخص نے حضرت رسول اکرم (ص) کی خدمت اقدس ميں قرٓان کی تعليم حاصل کی 
ره برابر برائی کی ہے جب اس ٓائہ کريمہ (يعنی جس شخص نے ذره برابر نيکی کی ہے وه اسے ديکھے گا اور جس نے ذ

وه اسے ديکھے گا) پر پہنچا تو عرض کيا: يا رسول هللا! بس ميرے ليے اتنا ہی کافی ہے وه بزم پيغمبر (ص) سے اٹه کر 
  چال گيا۔ تو رسول خدا (ص) نے فرمايا: يہ شخص يہاں سے فقيہ (دين شناس) بن کر گيا ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ،باب فضل التدبر فی القرٓان۔ (  ۴١۴، ص ٢ (۔ سفينة البحار، ج١

مولف کہتے ہيں: شيعوں کے تجسم اعمال کے اعتقاد کے مطابق جو اِن کے من جملہ عقائد ميں سے ايک ہے خود خير و شر
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  کے عمل کو ہر مناسب شکل ميں اپنے عمل کی بہ نسبت (روز قيامت) حاضر ہوتا ہوا ديکھے گا۔
اس دن کو ياد کرو جب ہر نفوس اپنے نيک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد  ١(  پر : ) هللا تعالٰی کے قول کی بنا

کو بھی اعمال خير خوبصورت بہترين جذاب شکل ميں ٓائيں گے اور خدانخواستہ اعماِل شر برے اور وحشت انگيز شکلوں 
) جن کو ديکه کر يہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے ٢هُ ٔاََمًدا بَِعيًدا > ( ميں، جيسا کہ هللا فرماتا ہے: < تََودُّ لَو ٔاَنَّ بَيْنَ◌ہَا َوبَيْن◌َ 
  ٣(  اور ان برے اعمال کے درميان طويل فاصلہ ہو جاتا ۔ )

  اے کاش ! ہمارے اور ان کے درميان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا يہ تو بڑا بدترين ساتھی ہے۔
نے ٓاباء و اجداد کے دين سے دست بردار نہيں ہونا چاہتے تھے يا پيغمبر کفار و مشرکين اور قبائل عرب کے مختلف افراد اپ

اکرم (ص) کی دعوت قبول کرنے سے گريزاں رہتے تھے لٰہذا وه ٓاياِت اٰلہيہ کی سماعت سے بھی پرہيز کرتے تھے اور 
  دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔

  ۴رْآِن َوالْغَ◌وْا فِيِہ لََعلَُّکم تَغْلِ◌بُوَن > ( ) >َوقَاَل الَِّذيَن َکفَُروا ال تَسْمَ◌ُعوا لِہََذا الْق◌ُ 
  اور جو لوگ کافر ہوگئے ہيں وه کہتے ہيں: اس قرٓان کو نہ سنا کرو اور شور مچايا کرو تاکہ تم غالب ٓاجاؤ۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٠(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ١
  ۔ ( ٣٠(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٢
  ۔ ( ٣٨خرف، ٓايت (۔ سورئہ ز٣
  ۔ (  ٢۶۔ سورئہ فصلت، ٓايت (۴

وْتُ◌ہُم لِتَغْفِ◌َر لَہُم َجَعلُوا ٔاََصابَِعہُم فِی قَاَل َربِّ إِنِّی َدَعوْتُ◌ قَوْمِ◌ی لَياْلً َونَہَاًرا # فَلَم يَِزدْهُ◌م ُدَعائِی إِالَّ فَِراًرا # َوإِنِّی ُکلََّما َدعَ 
وا َواسْتَ◌کْبَ◌ُروا اسْتِ◌کْبَ◌اًرا )آَذانِِہم َواسْتَ◌غْشَ◌وْا ثِيَابَہُ    ) ١م َؤاََصرُّ

نوح نے کہا: پروردگار ميننے اپنی قوم کو (تيری طرف) دن ميں بھی باليا اور رات ميں بھی پھر بھی ميری دعوت کا کوئی 
اف کردے تو اثر سوائے اس کے نہ ہوا کہ انہوں نے فرار اختيار کيا اور ميننے جب بھی انہيں دعوت دی کہ تو انہيں مع

انہوں نے اپنی انگليوں کو کانوں ميں رکه ليا اور اپنے کپڑے اوڑه ليے اور اپنی بات پر اڑ گئے اور شّدت سے اکڑے رہے۔ 
  ٢(  :هللا تعالٰی کا يہ قول

اے پيغمبر! ٓاپ کہہ ديجيے کہ ميری طرف يہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ايک جماعت نے کان لگا کر قرٓان کو سنا تو 
نے لگے کہ ہم نے ايک بڑا عجيب قرٓان سنا ہے جو نيکی کی ہدايت کرتا ہے تو ہم اس پر ايمان لے ٓائے اور کسی کو اپنےکہ

  رب کا شريک نہ بنائيں گے۔
ا  ا َحَضُروهُ قَالُوا ٔاَنْصِ◌تُوا فَلَمَّ قُِضَی َولَّوْا إِلَی قَوْمِ◌ِہم ُمنْذِ◌ِريَن>َوإِذ َصَرفْنَ◌ا إِلَيْکَ◌ نَفًَرا ِمن الْجِ◌نِّ يَسْتَ◌ِمُعوَن الْقُ◌رْآَن فَلَمَّ
قًا لَِما بَيْنَ◌ يََديْہِ◌ يَہْدِ◌ی إِلَی الْحَ◌قِّ َوإِلَی طَِريٍق ُمسْتَ◌قِيٍم #  # قَالُوا يَاقَوْمَ◌نَا إِنَّا َسِمعْنَ◌ا ِکتَابًا ٔاُنْزِ◌َل ِمن بَعْدِ◌ ُموَسی ُمَصدِّ

  ٣ا بِِہ يَغْفِ◌ر لَُکم ِمن ُذنُوبُِکم َويُِجرْکُ◌م ) ِمن َعَذاٍب ٔاَلِيٍم > ( يَاقَوْمَ◌نَا ٔاَِجيبُوا َداِعی هللاِ َوآِمنُو
اور (ياد کيجيے) جب ہم نے جنات کے ايک گروه کو ٓاپ کی طرف متوجہ کيا تاکہ قرٓان سنيں۔ پس جب وه رسول کے پاس 

دايت) کرنے ميں اپنی قوم کی طرف حاضر ہوگئے تو ٓاپس ميں کہنے لگے: خاموش ہوجاؤ! جب تالوت ہوگئی تو وه تنبيہ (ہ
  واپس لوٹ گئے۔ کہنے لگے کہ اے قوم والو! ہم نے ايک

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٧۔ ۵(۔ سورئہ نوح، ٓايت ١
  ۔ ( ١،٢(۔ سورئہ جن، ٓايت ٢
  ۔ (  ٣١۔  ٢٩(۔ سورئہ احقاف، ٓايت ٣

ی کتابوں کی تصديق کرنے والی ہے اور حق و انصاف کتاب کو سنا ہے جو موسی کے بعد نازل ہوئی ہے يہ اپنے پہلے وال
اور سيدھے راستہ کی طرف ہدايت کرنے والی ہے۔ اے قوم والو! هللا کی طرف تمہيں دعوت دينے والے کی ٓاواز پر لبيک 

  کہو اور اس پر ايمان لے ٓاؤ تاکہ هللا تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہيں دردناک عذاب سے پناه دے دے۔
ت اِنَّ وفی تفسير القمی فی قولہ تعالٰی :< َواِذ َصَرفْنَ◌ا اِلَيْکَ◌ نَفَراً ِمَن الْجِ◌نِّ > اآليات کاَن َسبَُب نُُزوِل ٰھِذِه اآلٰيا“۔  ۶٣١

مِ  فَلَم يَُجبْہُ◌ ٔاََحٌد َولَم يَِجد  َرُسوَل ّهللاٰ (ص) َخَرَج ِمن َمَکة اِل ٰی ُسوِق ع ٰا کٍظ َوَمَعہُ َزيْدُ◌ بن ٰحاِرثَةَ يَدْعُ◌والنٰاسَّ اَل ٰی ااِلس اْلٰ
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َد بِالْقُ◌رٓاِن فی  بِِہ نَفٌَر ِمَن ٔاَحداً يَقْبَ◌لَہُ ثُمَّ َرَجَع اِل ٰی َمّکة فَلَمٰا بَلََغ َموْضِ◌َعا ُی ٰا قُل لَہُ َوادی ُمجنَةَ تَھَجَّ َجوْفِ◌ اللَّيْلِ◌ فََمرَّ
اِسْتَ◌ِمُعوا لَہُ فَلَمٰا َسِمُعوا قَرٓاتَہُ قَاَل بَعْضُ◌ھُم لِبَعْضٍ◌ اَنْصِ◌تُوا ( َن ٰقالُوا ٰياقَْوِمٰنا الْجِ◌نِّ فَلَمٰا َسِمُعوا قراَء ةَ َرُسوِل ّهللاٰ (ص) 

ِ (ص) َولَُّوا اِ ٰل ی قَوْمِ◌ِھم ُمنْذِ◌ری اآليات ا قَضٰی ٔای فََرَغ َرُسوُل ّهللاٰ   اِلی ٓاخر ٔاْسُکتُوا) فَلَٰمّ
ِ (ص) وَ  َوَجلَّ َع ٰلی نَبِيِِّہ فَٰجأٓوا اِلٰی َرُسوِل ّهللاٰ  (ص)ٔاَسْلَ◌ُموا َوٓاَمنُوا َوَعلََّمھُم َرُسول هللاّٰ (ص) َشٰرايَع ااِلْساٰلِم فَٔاَنْزَ◌َل هللاُّٰ َعزَّ

ُ قَْولَھُْم َو َولّٰی َعلَْيِھْم َرُسوُل ّهللاٰ (ص) ِمنْهُ◌م َو ٰا کنُوا يَُعوُدوَن اِلی َرُسولِ  هللاِّٰ (ص) فی ُکلِّ َوقْتٍ◌ فَٔاََمَر  السورة ُکلّٰھا فََحَکٰی ّهللاٰ
َو ٰانِصبُوَن َويَھُوُد َوَن ٰصار ٰی َرُسوُل هللاِّٰ (ص) اَِميَر الْمُ◌ٔوِمنيَن عليہ السالم ٔان يَُعلَِّمھُم َويَفْقِ◌ھَھُم فَِمنْهُ◌م ) ُمٔوْمِ◌نُوَن َو ٰا کفُِروَن 

  ١” ( َوَمُجوس َوھُم ُولد ال ٰجاِن 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

٢٢٠، ص  ١٨۔ ( تفسير الميزان، ج  ۵٣۴، ص ۵۔ تفسير نور الثقلين، ج  ١٨، ص ۵۔ تفسير صافی، ج  ٣٠٠، ص ٢(۔ تفسير قمی، ج ١
  ۔

صاحب تفسير قمی مذکوره ٓايات کا سبب نزول يوں نقل کرتے ہيں کہ رسول خدا (ص) مکہ سے تشريف ال رہے تھے بازار 
ھی ٓانحضرت کے جوار ميں تھے اور لوگوں کو اسالم کی طرف دعوت دے رہے تھے عکاظ تک پہنچے زيد ابن حارثہ ب

ليکن کسی نے ان کی دعوت پر لبيک نہيں کہا اور نہ اسے قبول کيا مکہ واپس ٓائے، جب ٓانحضرت (ص) وادی مجنہ (جنوں 
  کی سکونت کی جگہ) پر پہنچے تو رات قرٓان پڑھنے ميں گزاری۔

گروه کا گزر ہوا رسول خدا (ص) کے قرٓان پڑھنے کی دل نشين ٓاواز سنی مزيد غور سے اس وقت وہاں سے جن کے ايک 
کان لگا کر سننے لگے، بعض بعض دوسرے سے کہہ رہے تھے: خاموش ہوجاؤ اور سنتے رہو جب پيغمبر اکرم (ص) 

ور کہتے تھے: اے ميری قومقرائت قرٓان سے فارغ ہوئے تو اپنی قوم والوں کے پاس واپس گئے حاالنکہ انہيں ڈراتے تھے ا
والو! دعوت پيغمبر کو قبول کرو پھر وه رسول هللا (ص) کی خدمت ميں واپس ٓائے، اسالم الئے، ايمان قبول کيا اور 

ٓانحضرت (ص) نے اسالمی شريعتوں کی انہيں تعليم دی نيز خداوند متعال نے سورئہ جن کو پيغمبر (ص) پر نازل فرمايا پس
کے قول کی حکايت بيان کی اور رسول خدا (ص) ان لوگوں کے پاس سے واپس ٓائے۔ وه لوگ جس وقت  هللا تعالٰی نے ان

سے فرمايا کرتے تھے: انہيں تعليم و  -بھی رسول هللا (ص) کی خدمت ميں ٓاتے تھے تو آنحضرت (ص) امير المومنين 
کافر يہودی اور مجوسی ہيں وه سب کے سب تربيت ديں اور فقہ سکھائيں۔ لٰہذا ان ميں سے بعض مومن اور بعض دوسرے 

  جن ہيں۔
اس بنا پر مذکوره مجموعی ٓايات سے استفاده ہوتا ہے کہ کالم اٰلہی کا سننا کس قدر با استعداد لوگوں کی روح ميں موثر اور 

والوں کو ڈراتے ہيں ہدايت پانے واال انگيزه ايجاد کرتا ہے۔ جنات جب تک خود قرٓان سنتے ہيں متاثر ہوتے ہيں اور اپنی قوم 
  اورحق تعالٰی کی طرف دعوت ديتے ہيں۔

 اور سورئہ جمعہ کی دوسری ٓايت کے مطابق ١۶۴پيغمبر اکرم (ص) بعثت کے ٓاغاز ميں سورئہ ٓال عمران کی ٓايت نمبر 
اد صرف کے ٓاخر تک تمام چيزوں سے پہلے قرٓانی ٓايات کی تالوت پر مامور کيے جاتے ہيں اور بہت سے پاک طينت افر

قرٓان کريم کی ٓايات سنتے ہيں ان کے جسم ميں نور اسالم روشن ہو کر انہيں ہدايت کرتا ہے اور دوسرا گروه کہ ابھی جن 
کے نفس اور روح کی گہرائيوں ميں شيطانی وسوسے نفوذ رکھتے ہيں وه اپنی ٓانکھوں اور کانوں کو مخفی رکھتے ہيں تاکہ 

  ١(  يں ہم پڑھتے ہيں:قرٓان نہ سنيں جيسا کہ ) قرٓان م
  اور جو لوگ کافر ہوگئے ہيں وه کہتے ہيں: اس قرٓان کو نہ سناکرو اور شور مچايا کرو تاکہ تم غالب ٓاجاؤ۔

  ٢(  اسی طرح ہم پڑھتے ہيں:
اور ميں نے جب بھی انہيں دعوت دی کہ انہيں معاف کردے تو انہوں نے اپنی انگليوں کو کانوں ميں رکه ليا اور اپنے کپڑے
اوڑه ليے اور اپنی بات پر اڑ گئے اور شدت سے اکڑے رہے۔ مولف کہتے ہيں: جيسا کہ قرٓان مجيد کی مصاحبت و ہم نشينی

اور اس کی ٓايات کريمہ کی سماعت مزيد ہدايت کا باعث يا دلوں کے اندھے پن ميں کمی کا موجب ہوتی ہے اسی طرح 
 فرجہ الشريف اور ان کے ٓابائے کرام ائمٔہ اطہار کے شرف حضور کی حضرت بقية هللا االعظم حضرت امام زمانہ عجل هللا

توفيق جو شخص حاصل کرے تو اس کی ہدايت اور نورانيت ميں اضافہ ہوگا اور کبھی اگر انحرافی جاده کی سير کرتا ہوگا 
  تو اسے شاہراه صراط مستقيم کی ہدايت نصيب ہوگی۔

وفی کمال الّدين: قال “۔  ۶٣٢ده روايات ٓاپ کے گوش گزار کر رہے ہيں۔ اب چند نمونے معادن وحی و تنزيل سے صادر ش
د بن   عالمة الکلينی : َوَحدَّثَنی َج ٰماَعةٌ َعن ُمَحمَّ
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۶(۔ سورئہ فصلت، ٓايت ١
  ۔ ( ٧(۔ سورئہ نوح، ٓايت ٢

اِخلَِة َونَحْنُ◌ ٔاَرْبَ◌ُعوَن ی ، ثُمَّ ٰقاَل: ُکنْتُ◌ ِعنْدَ◌ َملِِک الْهِ◌ند فی قَشمْ  ير ی َعن ٰغانِم اَبی َسعيد الْهِ◌نْد ُمَحّمٍد ااْلَ◌شْعَ◌ر الدَّ
ن فی الْعِ◌ل بُوَر يُفْرَ◌ُغ اِلَي ْاٰ رةَ َوااْلِ◌نْجِ◌يَل َوالزَّ ن يَوْماً َرُجالً نَقْعُ◌د َحوْلَ◌ ُکرْسِ◌ی الَمِلِک َوقَد قَرٔانا التَّو ْاٰ ْمِ◌ فََت ٰا ذَکر ْاٰ

داً  ن َعل ٰی ٔان اَخْرُج فی طَلَبِِہ َؤاَبْحَ◌َث  ُمَحمَّ ن نَِجدْهُ◌ فِی ُکتْبِ◌ ٰان فَاتَّفَق ْاٰ َعنْہُ◌ ، فََخرجْتُ◌ َوَمعی َصلّی هللاُّٰ َعلَيْہِ◌ َوٓالِِہ َوقُل ْاٰ
األميُر ِب ٰھا اِبُن اَبی مثُوٍر فَٔاَتَيْتُ◌هُ ماٌل فَطَقََع َعلَیَّ التُّرْکُ◌ َوشلّحُونی فََوقَعْتُ◌ اِلی کابَل َوَخَرجْتُ◌ ِمن ٰا کبَل اِل ٰی بَلْخٍ◌ وَ 

ٍد (ص) فَقاَل: آَء لُِمناظَرتی ، فََسٔاَلْتُ◌ھُم َعن ُمَحمَّ فْتُ◌هُ ٰا م َخَرجْتُ◌ ، فََجَمَع الْفُ◌ق ْاٰ هَء َوالْعُ◌ل ْمٰ د بن  َوَعرَّ ھَُو نَبِيُّ ٰان ُمَحمَّ
َمن ٰا کَن َخليفَتُہُ ؟ َف ٰا قلُوا: ٔابْو بَکْر فَقُلْتُ◌ اَنْسِ◌بُوهُ لی ، فَنََسبُوهُ اِل ٰی قَُريٍش، فَقُلْتُ◌ َعبْدِ◌ هللاِّٰ عليہ السالم َوقَد ٰا مَت فَقُْلُت : وَ 

یُّ الَّذ اِنَّ ٰھذا قَد بِیٍّ اِنَّ النَّبِ لَيْسَ◌ ی ُکتُب ٰان َخليفَتُہُ اِبَن َعمْہِ◌ َوَزوْجُ◌ ابْنَ◌تِِہ َؤابُو ُولْدِ◌ِه ، َف ٰا قلُوا لِألَميِر ی نَِجُدهُ ف ٰھذا بِنَ 
  بَِب ٰاينٍ َخَرَج مَن الشِّرْکِ◌ اِلَی الْکُ◌فْرِ◌ فَُمر بَِضرِب ُعنُِقِہ ، فَقُلْتُ◌ لَھُم : ٔانَا ُمتََمسِّک بِديٍن َو اٰل اَُدُعہُ ااِلَّ 

ُجَل ، فَٰقال: الْعُ◌لََمآُء َوالْفُ◌قَھآء َحوْلَ◌َک فَُمرْهُ◌م بُِم ٰانظََرتِِہ ، َف  فََدَعا األميُر الْحُ◌َسيُن بِن اِسْکيٍب َوقاَل لَہُ : ٰيا ُحَسْيُن ٰناِظر الرَّ
ٍد َصّل ٰی هللاُّٰ َعلَيْہِ◌ ٰا قَل لَہُ : ٰانِظرْهُ◌ َک ٰما ٔاقُوُل لََک َواخْلُ◌ بِِہ َوالْطُ◌ف لَہُ ، َف ٰا قَل فََخ اٰل بی الْحُ◌َسيْنُ◌ َوَسٔالْتُ◌هُ َعن مُ  َحمَّ

ِہ طالٍِب َوھَُو َزوْجُ◌ ابُنَتِِہ فاِطَمةَ َؤابُو ُولْدِ◌ِه الْحَ◌َسَن َوالحْ  َوٓالِِہ َف ٰا قَل: ھَُو کَ  ُ◌َسيْنَ◌ ، ٰما ٰاقلُوهُ لََک َغيْر اَنَّ َخليفتُہُ ابْن َعمِّ
 َ سْلَ◌مْتُ◌ فََمض ٰی بي اِلَی الْحُ◌َسيْنِ◌ فَقُلْتُ◌ اَشْهَ◌ُد ٔان اٰل اِ ٰہَل ااِلَّ َعلیُّ بن اَبی هللاُّٰ َواَنَّہُ َرُسوُل هللاِّٰ ، َوِصرْتُ◌ اِلَی األمير فَٔا

ا فَةُ َعلّی عليہ السالم ؟ ٰقاَل: فٍَة ، فََمن ٰا کَن َخلی نَِجُد فی ُکتُِب ٰان ٔاَنَّہ ٰی الَ  مْضي َخليفَةٌ ااِلَّ َعن َخلی الْحَ◌َسُن ،فَفَقَّھَني فَقُلْتُ◌ لَہُ : اِنّٰ
تُج ٔان تَطْلُ◌َب َخليفَةَ الَحَسِن َو تَسأَْل ثُمَّ الْحُ◌َسيْنُ◌ ، ثُمَّ َسمَّی األئِمَّة ٰاو ِحداً ٰاوِحداً َحّت ٰی بَلََغ الْحَ◌َسَن بن َعلّی ثُمَّ ٰاقَل لی : تَح ْاٰ

  َعنْہُ◌ فََخَرجْتُ◌ فی الطَّلَب
ٍد َو ٰاوف ٰی َمَع ٰان بَغ ْاٰ دَد فََذَکَر َل ٰان ٔانَّہُ ٰا کَن َمَعہُ َرفيٌق قَ  قِِہ َف ٰا ٰاقَل ُمَحّمد بن ُمَحمَّ د َصِحبَہُ َعل ٰی ٰھذا األَمر فََکِرهَ بَعْضَ◌ ٔاخ اْلٰ

ی آٍت َو ٰاقَل لی ٔاِجب َمواْلَک فَلَم يََزل فَرقَہُ ٰاقَل: فَبَيْنَ◌ ٰما اَنَا يَوْماً َوقَد تََمسَّحْتُ◌ فی الُق ٰارِة َو ٔاَنَا ُمفِکٌر فِي ٰما َخرجْتُ◌ لَہُ اِذ ٔاَ ٰاتن
ِة َوَسلََّم َعلَیَّ ، ل َحّت ٰی ٔادْخَ◌لَنی داراً َوبُسْتاناً َواِذاً بَِمو اٰلَی عليہ السالم ٰاقِعٌد ، فَلَمٰا نَظََر اِلَّی َکلََّمنی بِالْهِ◌نْدِ◌يّ يَخْتَ◌ِرق فی الَمحا

ٰاقَل لی تُريُد الحجَّ َمَع ٔاَھْلِ◌ قُم فی ٰھِذِه  َؤاَخْبَ◌َرنی َعن اِسْمی َوَسٔالَنی َعِن ااْلَ◌رْبَ◌عيَن َرُجالً بِٔاسْمآئِِھم َعن اِسِم َرُجٍل َرُجٍل ، ثُمَّ 
ٍة َو ٰاق َل : اِجْعَ◌ل ھِذِه فی نَفَقَتَِکالَسنِة؟ َف اٰل تحجُّ فی ٰھِذِه الّسنَِة َوانْصَ◌ِرف اَل ٰی ُخراٰساَن َوحّج ِمن قابٍِل ، ٰاقَل: َوَرمی اِلَّی بُِصرَّ

ا َرٔايْت◌َ َو اٰل تَدْخُ◌ل فی بَغ ْاٰ دَد اِل ٰی داِر ٔاَ    َحٍد َو اٰل تُخْبِ◌ر بَِشیٍء ِممَّ
ابٍِل ٰحاّجاً ، فَبََعَث اِلَي ٰاقَل ُمَحّمٌد : فَاْنَ◌َصَرف ٰان ِمَن الَعقَبَة َولَم يَقْضِ◌ لَنَا الَحّج ، َوَخَرَج غانُِم اِل ٰی ُخراٰسان َوانْصَ◌َرَف ِمن ق

ن بِالطاٍف َولَم يَدْخُ◌ل قُم َوَحجَّ َو انْصَ◌َرَف اِل
د بن ٰشاذان َعِن  ْاٰ ٰی ُخراٰسان فَماَت َرِحَمہُ هللاُّٰ ِب ٰه ٍد فََذَکَر اِنَّہُ َخَرَج ِمن ٰقاَل ُمَحمَّ

ةُ ٰھَذا الدينِ  تداً ٔاو ٰطالباً َؤاَنَّہُ َوَجَد َصحَّ ” ( د یٰ فی ااِلنْجِ◌يَل َوبِِہ اھْت◌ُ  اْلٰکابِلی : َوقَد ُکنْتُ◌ َرٔايْتَ◌هُ ِعنْدَ◌ ٔابی َسعی ) کابَِل ُمر ْاٰ
عالمہ کلينی نقل کرتے ہيں: محمد ابن علی ابن محمد ابن حاتم نے عبد هللا ابن جعفر سے، اُنہوں نے محمد ابن جعفر فارسی  ١

  سے، اُنہوں نے محمد ابن اسماعيل ابن بالل سے، اُنہوں نے ازہری مسرور ابن عاص،
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ميں ازدی سے نقل کيا ہے ليکن غيبت طوسی اور ( بحار ميں علی ابن ابراہيم فدکی ازدی  ۴۴۴، ص ٢(۔ صدوق نے کمال الدين، ج ١
  سے نقل کيا ہے۔ 

اُنہوں نے مسلم ابن فضل سے روايت کی ہے کہ اُن کا بيان ہے: ميں کوفہ ميں ابو سعيد غانم ابن سعيد ہندی کے پاس جانے 
تو ميں نے اُس کے حاالت دريافت کيے۔ کيونکہ مجھے اُس کے متعلق ٓانے لگا۔ جب ميری ٓامد و رفت کو ايک عرصہ ہوگيا 

  کچه خبر ملی تھی۔
اُس نے بتايا کہ ميں ہند کے قريب کشمير کے ايک شہر کا باشنده ہوں۔ ميں اُن چاليس ٓادميوں ميں سے ايک ہوں جو بادشاه 

اصل کرتے رہتے۔ ايک دن ہم لوگوں کے مصاحب تھے۔ توريت و زبور و انجيل کی تالوت کرتے اور اس سے معلومات ح
نے حضرت محمد (ص) کا ٓاپس ميں تذکره کيا اور کہا کہ اُن کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں ميں پڑھا ہے لٰہذا ان کی تالش و 

  جستجو ميں نکلنا چاہيے۔
وٹ ليا، بدن کے چنانچہ ميں اس کام کے ليے نکل کھڑا ہوا ۔ ميرے پاس مال و زر کافی تھا،مگر ترکی رہزنوں نے مجھے ل
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کپڑے بھی نہ چھوڑے۔پھر ميں وہاں سے چل کر کابل اور بلخ جا پہنچا۔ اُس وقت وہاں کا حاکم ابن ابی شور تھا۔ ميں اس کے 
  پاس پہنچا اور بتايا کہ ميں کس غرض سے چال ہوں۔

کرليا۔ ميں نے اُن فقہاء يہ سن کر اُس نے يہاں کے تمام فقہاء اور علماء کو مجه سے مناظره و بحث کرنے کے ليے طلب 
اور علماء سے حضرت محمد (ص) کے متعلق سوال کيا۔ اُنہوں نے کہا: وه ہمارے نبی محمد ابن عبد هللا تھے جنہوں نے 

  رحلت فرمائی۔ ميں نے ٓانحضرت کا نسب دريافت کيا؟
يہ بتائيے کہ اُن کے بعد اُن کا خليفہ  اُنہوں نے کہا: آپ قبيلہ قريش ميں سے تھے۔ ميں نے کہا: يہ کوئی بات نہيں، بلکہ آپ

  کون ہوا؟ اُنہوں نے کہا: ابو بکر۔
ميں نے کہا: مگر ميں نے تو اپنی کتابوں ميں پڑھا ہے کہ اُن کا ابِن عم ،اُن کی بيٹی کا شوہر اور اُن کے فرزندوں کا باپ 

  ٓانحضرت (ص) کا خليفہ ہوگا (يہ بات جو تم نے بتائی غلط نکلی) ۔
علماء اور فقہاء نے کہا: اِس شخص نے شرک کو چھوڑ کر کفر اختيار کيا ہے لٰہذا اپنے حاکم سے کہا کہ اس کی يہ سن کر 

گردن مارنے کا حکم ديجيے۔ ميں نے کہا: ميں ابھی اپنے سابقہ دين پر ہوں جب تک مجھے دليل و برہان نہ ملے گی ميں 
  اسے نہ چھوڑوں گا۔

  ن ابن اسکيب کو باليا اورکہا: ٓاپ اِس شخص سے بحث و مناظره کريں۔يہ جواب سن کر بلخ کے حاکم نے حسي
اُنہوں نے کہا: يا امير! ٓاپ کے اطراف و جوانب ميں اتنے سارے علماء و فقہاء بيٹھے ہيں ٓاپ ان لوگوں کو حکم ديں کہ وه 

ں لے جاکر سمجھاؤ۔ اس شخص سے مناظره و بحث کريں۔ امير بلخ نے کہا: ميرا حکم ہے کہ اس شخص کو تنہائی مي
  چنانچہ حسين ابن اسکيب مجھے تنہائی ميں لے گئے۔ تو ميں نے اُن سے بھی حضرت محمد (ص) کے متعلق دريافت کيا۔

اُنہوں نے کہا: جيسا کہ اِن علماء و فقہاء نے آپ کو بتايا ہے وه درست ہے۔ واقعاً وه ہمارے نبی ہيں۔ بس فرق يہ ہے کہ ٓاپ 
ہيں جو ٓاپ کی بيٹی فاطمہ # کے شوہر اور  -يں) بلکہ ٓانحضرت (ص) کے ابِن عم علی ابن ابی طالب کے خليفہ (ابوبکر نہ

  ٓاپ کے دونوں فرزند حسن و حسين عليہما السالم کے باپ ہيں۔
  ” “ميننے کہا: پھر تو ميں کلمہ پڑھتا ہوں: 

کے رسول ہيں( پھر اس کے بعد ميں امير بلخ کے )ميں گواہی ديتا ہوں کہ نہيں ہے کوئی خدا سوائے هللا کے اور محمد هللا 
پاس گيا اور اُس کے سامنے مسلمان ہونے کا اعالن کيا پھر مجھے امير بلخ نے حسين ابن اسکيب کے ساته بھيج ديا اور 

  اُنہوں نے مجھے فقہ کی تعليم دی۔
ٓانحضرت کا جو بھی خليفہ ہوگا وه اس ايک دن ميں نے حسين ابن اسکيب سے کہا کہ: ميں نے اپنی کتابوں ميں ديکھا ہے کہ

  دنيا سے رخصت ہونے سے قبل اپنا جانشين و خليفہ چھوڑ جائے گا بتائيے کہ اس وقت مجه پر (ہم پر) کون خليفہ ہے؟
اور ان کے بعد تمام ائمہ کے نام ليے يہاں تک کہ حضرت  -، پھر حسين -کے) بعد حسن -حسين نے کہا: پھر اُن کے (علی 

کے  -کے نام تک پہنچ کر کہا اور تمہيں سر دست اس امر کی ضرورت ہے کہ تم امام حسن عسکری  -عسکری امام حسن 
خليفہ کو تالش کرو اور اُن کے متعلق لوگوں سے دريافت کرو۔ چنانچہ اُن کی تالش ميں نکال محمد ابن محمد ناقل ہيں:ہم 

بھی اسی کام کے پيچھے لگا ہوا تھا ليکن اس کے بعض اخالق  لوگ ساته ميں بغداد ٓائے اور کہا: ہمارا ايک دوست تھا وه
اچھے نہيں تھے لٰہذا ميں اس سے کناره کش ہوگيا۔ غانم کا بيان ہے کہ: پھر ميں بغداد پہنچا۔ وہاں ايک دن ميں نہر الصراط 

اگہاں ايک شخص نے ٓاکر مجه عباسيہ کے کنارے ٹہلتا ہوا جس کام کے ليے ٓايا تھا اُس کے متعلق سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ن
  سے کہا: چلو تمہيں تمہارے موال نے باليا ہے۔

اِس کے بعد وه مجھے لے کر مختلف گليوں اور محلوں کو طے کرتا ہوا ايک مکان بلکہ ايک باغ ميں پہنچا ميں نے ديکھا 
دی مجه کو ميرا نام لے کر سالم ) بيٹھے ہوئے تھے۔ جب ٓاپ نے مجھے ديکھا تو بزباِن ہن-کہ وہاں ميرے موال (امام عصر 

کيا، کچه کالم کيااور اُن چاليس ٓادميوں کے متعلق ہر ايک کا نام لے کر اُن کی خيريت دريافت کی اور فرمايا: تم اس سال اہِل 
  قم کے ساته حج کا اراده کر رہے ہو مگر اس سال حج نہ کرو بلکہ خراسان چلے جاؤ اور ٓائنده سال حج کرو۔

ٓاپ نے رقم کی ايک تھيلی ميری طرف پھينکی اور فرمايا: يہ تمہارے اخراجات کے ليے ہيں اور اب بغداد ميں يہ فرما کر 
  کسی کے گھر نہ جانا اور ہماری اِس مالقات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔

ِت حج قم نہيں راوی کا بيان ہے کہ: اس کے بعد غانم خراسان چال گيا اور دوسرے سال حج کے ليے واپس ہوا اور بعد فراغ
گيا، بلکہ خراسان واپس ٓايا اور وہيں اُس کا انتقال ہوا۔ محمد ابن شاذان ،کابلی سے نقل کرتے ہيں کہ ميں نے اسے ابو سعيد 
کے پاس ديکھا اس نے کہا: کابل سے مرتا ديا طالب حق کی حالت ميں باہر ٓايا اور جب اس دين کے صحيح ہونے کا يقين 

  ميں پڑھا تھا ہدايت يافتہ ہوگيا۔کرليا جيسا کہ انجيل 
ثَٰنا محّمد بن اِبراہيم بن اسحاِق الطالقانی َرضی ّهللاٰ ُعْنہ ، قال َحدَّثنا ابو القاسم علی بن اَْحَمد الَخدي“۔  ۶٣٣ جی قال الصدوق َحدَّ
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ثَنا األْزدی(  اَنا ٔاريُد اَن اَطُوَف الّسابع فاذا ٔانا بَِحلْقَ◌ِة َعن يَمين ) قاَل بَيْنا اَنَا فی الطَّواِف قَد طَفْتُ◌ ِستّاً َو١الُکوفِی ، قاَل َحدَّ
ْسَن ِمن َکالِمِہ َوال اَعْذُب ِمن الَکعْبَ◌ِة َوشاٌب َحَسُن الْوَ◌جْہِ◌ طَيُِّب الّرائَِحِة ھَيُوٌب مع ھَيْبَ◌تِِہ ُمتَقَِرٌب الَی النّاس يَتََکلُّم فَلَم ٔاَر ٔاح

ِ (ص) يَظْهَ◌ُر فی نُطْقِ◌ِه َوَحسن ُجلُوِسِہ ، فَ  َذھبُت ٔاَکلّمہ فََزبَرنی النّاُس ، فََسٔالْتُ◌ بَعْضَ◌ھُم ، َمن ھذا؟ فَقَالُوا ھذا اْبُن َرُسوِل ّهللاٰ
ثُھُم فَقُلُت ياَسيّدی ُمسْتَ◌رِشداً اَتَيتَُک فَٔارْشِ◌دْنی ھَداَک هللاّٰ  ِہ يَُحدِّ   ُکّل َسنٍَة يَوْماً لِخواصِّ

صاةً فَّحولْتُ◌ َوجْھی ، فَقاَل لی بَعْضُ◌ ُجلَسائِِہ َماالّذی َدفَع اِلَيَک ؟ فَقُلُت ِحصاةً ، َوَکَشفْتُ◌ َعنْھا فَاِذا اَنا فَنَاَولنی عليہ السالم حِ 
َب عنک العَمی ،  َوَذھَ بَِسبيَکةٌ َذھٍَب فََذھَبْتُ◌ فَاذاً اَنَا بہ عليہ السالم قَد لَِحقَنی فَقال لی ثَبتَت َعلَيْکَ◌ الُحّجة ، َوظَھََر لَِک الْحَ◌قَ 

انَّ األرَض ال ) تَخْلُ◌وا ِمن  ٔاتَعِرفنی ؟ فَقُلُت ال فقال عليہ السالم ٔاَنَا الَمْھدی ( اَنا قائُِم الّزمان) اَنا الذی ٔاَْمالٔها َعدالً کما ُملئت َجْوراً 
ٍة َوالَيَبْقی النّاُس فی فَتْرٍة َوھِذِه اَمانةٌ التَُحدِّث بِھا ااِلَّ اِخوْ    ٢” ( انَُک ِمَن الحقُحجَّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، ليکن غيبت طوسی اور بحار ميں ابن ابراہيم ( فدکی سے اور اس نے اودی سے  ۴۴۴، ص ٢(۔ کمال الدين صدوق ميں ازدی ہے ج ١
  نقل کيا گيا ہے۔

، معجم ١، ص  ۵٢حار ( االنوار، ج ۔ ب ٣۴۔ تبصرة الولی حديث  ٧٨۴، ص ٢۔ الخرائج و الجرائح، ج  ١۵٢(۔ غيبت طوسی، ص ٢
  ۔  ٣٩۴، ص ۴، ج -احاديث االمام المہدی 

شيخ صدوق عليہ الرحمہ ناقل ہيں: مجه سے محمد ابن ابراہيم ابن اسحاق الطالقانی رضی هللا عنہ نے يہ حديث بيان کی انہوں 
ہوں نے کہا کہ مجه سے ازدی نے يہ نے کہا کہ مجه سے ابو القاسم علی ابن احمد خديجی کوفی نے يہ حديث بيان کی ان

حديث بيان کی کہ : ايک مرتبہ ہم لوگ طواف خانٔہ کعبہ ميں مشغول تھے چه طواف کرچکے تھے اورجب ساتويں طواف کا 
اراده کيا تھا تو کعبہ کے داہنی طرف ايک گروه کو ديکھا جس ميں ايک بارعب جواں تھا، مگر بڑا وجيہ و حسين بھی تھا 

ی زيارت اور تقّرب کے خواہاں اس کے اطراف جمع تھے وه بيٹھا ہوا مصروف گفتگو تھا اور حقيقت يہ ہے اور لوگ اس ک
کہ ميں نے اس سے بہتر حسن بياں اور شيريں سخن اس سے قبل کسی کو نہيں پايا۔ميں اس جوان سے گفتگو کا خواہش مند 

  فت کيا يہ جواں سال صاحب کون ہيں؟ہوتے ہوئے ٓاگے بڑھا تو لوگوں نے مجھے جھڑک ديا۔ ميں نے دريا
ايک شخص نے جواب ديا: يہ فرزند رسول (ص) ہيں، سال ميں ايک مرتبہ لوگوں کے سامنے ٓاتے ہيں اور اپنے مخصوص 
لوگوں سے گفتگو کرتے ہيں۔ پھر ميں نے بھی عرض کيا کہ اے ميرے سيد و سردار! هللا تعالٰی ٓاپ کی ہدايت کوہميشہ قائم 

ايت چاہنے واال حاضر ہوا ہے، لٰہذا اس کی ہدايت فرمائيے۔ يہ سن کر انہوں نے (زمين سے اٹھاکر) چند رکھے، ايک ہد
سنگريزے ميرے حوالے کرديے۔ ميں انہيں لے کر مجمع سے باہر نکل ٓايا تو ايک شخص نے دريافت کيا کہ فرزند رسول 

  (ص)نے تجھے کيا عنايت کيا ہے؟
 کہہ کر ميں نے اسے دکھانے کے ليے مٹھی کھولی تو ديکھا کہ وه سونے کی ڈلياں تھيں۔ميننے کہا: چند سنگريزے اور يہ 

راوی کا بيان ہے کہ: ميں وه لے کر چلنے لگا تو اس جوان (فرزند رسول (ص)) نے بڑه کر مجه سے دريافت فرمايا: کيوں؟
ی دور ہوگئی ہوگی؟ تو نے مجھے پہچانا اب تو تجه پر حّجت ثابت ہوگئی اور حق واضح ہوگيا اور اب تو تيری بے بصيرت

  کہ ميں کون ہوں؟ ميں نے عرض کيا: نہيں
تو انہوں نے فرمايا: جان لو کہ: ميں مہدی (قائم الزمان) ہوں، ميں وه ہوں جو اس زمين کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا 

ہيں ره سکتی او ر لوگ زمانٔہ فترتجس طرح وه ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، زمين کبھی بھی هللا کی حّجت سے خالی ن
کی طرح (حيران و سرگردان) باقی نہيں رہيں گے اور يہ واقعہ بطور امانت ہے اسے صرف اپنے اہل حق برادران سے بيان

  کرنا۔
ثَنا َعلِی بْنِ◌ َعبْدِ◌ هللاِّٰ الْوَ◌رٰاقِّ قاَل َحدََّث ٰان َسعْدِ◌ بْنِ◌ َعبْدِ◌ هللاّٰ عَ “ ۔  ۶٣۴ ن ُحَجٍة الْحَ◌َسِن بْنِ◌ َعلٍی عليہ قال الصدوق َحدَّ

 ِمن بَعْدِ◌ِه فَقاَل السالم اَحْمَ◌ِد بْنِ◌ اِسْحَ◌اِق بْنِ◌ َسعْدِ◌ ااْلَ◌شْعری، قاَل َدَخلْتُ◌ َعل ٰی اَبی َؤاَنَا اُريُد اَن اَسْئَ◌لَہُ َعِن الْخَ◌لَفِ 
ِّٰ َعل ٰی يَخْلُ◌ ااْلٔرْضَ◌ ُمنْذُ◌ ُمبْتَ◌ِدئاً : يا اَحْمَ◌َد بْنَ◌ اِسْحَ◌اق اِنَّ هللاَّٰ تَباَرَک َو تَعال یٰ  ِ ٍة  لَم ٰھا اِ ٰل ی اَن تَقُوَم الّساَعةُ ِمن ُحجَّ

ُل الْغَ◌يْثَ◌ َوبِ  ِہ يَخْرُ◌ُج بََر ٰا کُت َخلََق ٓاَدَم عليہ السالم َوال يَُخلّی َخلْقِ◌ِه بِِہ يَدْفَ◌ُع الْبَ◌آلَء َعن اَھْلِ◌ ااْلَ◌رْضِ◌ َوبِِہ يُنَزِّ
ْتَ◌ ثُمَّ َخَرَج ْدَ◌َک ؟ فَنَھََض عليہ السالم ُمسرعاً ٰاقَل قُلْتُ◌ لَہُ يَابْنَ◌ َرسوِل هللاِّٰ فََمِن ااْلِ◌ ٰا مُم َوالْخَ◌لی َن فََدَخَل البَياالَرْض فَةُ بَع

نِء الثَّ ٰالَث ِسنی َف ٰا قلَ  ل  َوَعل ٰی ٰعاتَقِِہ ُغ اٰلٌم ٰا کَن َوجْهُ◌هُ الْقَ◌َمُر لَيْلَ◌ةَ الْبَ◌دْرِ◌ َمن اَب ْاٰ اق ، لَو ْاٰ ٰای اَحْمَ◌َد بْنَ◌ اِس ْحٰ
َوَجلَّ َوَع ٰلی ُحَجِجِہ ٰا م َعَرضُت َعلَيْکَ◌ ی يَماْلَُء ااْلَ◌رْضَ◌ قِسْطاً َوَعداْلً َک ٰمامُ  لِئَت َجوْراً ٰھذا اِنہُ َسِمیِّ َکراَمتَُک َعلَی هللاِّٰ َعزَّ

ِ (ص) َوُکنِيِِّہ الَّذ اِبْنی َوظُلمْ    َرُسوِل ّهللاٰ
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اق ، َمثَلُہُ فِی ٰھِذِه ااْلُ◌َمِة َمثَُل الْخِ◌ضْرِ◌ عليہ السالم َوَمثَُل ذی َوهللاّٰ ليغيبالْقَ◌ ّن َغيْبَ◌ةً ال رْنَ◌يْنِ◌ ، ٰای اَحْمَ◌د بْنَ◌ اِس ْحٰ
َوَجلَّ َعلَی الْقَ◌وْلِ◌ بِاِ ٰا مَمتِِہ َوَوفَّ  ا ِمَن الْهَ◌لََکِة ااِلَّ َمن ثَبَّتَہُ هللاُّٰ َعزَّ اق يَنْجُ◌وا ِمن ْھٰ قَہُ ِل فََرِجِہ ، َف ٰا قَل اَحْمَ◌ُد بْنِ◌ اِس ْحٰ

َی فَھَل ِمن َع اٰلَمٍة ٰھا لِلدعاء بِتَعْجی فی ٍح ، َف ٰا قَل اَنَا بَقِيَّةُ هللاِّٰ فی فَنَطَقَ   الْغُ◌ اٰلُم عليہ السالم بِِل ٰساٍن َعَربٍِیفَقُلْتُ◌ لَہُ : ٰای َمو اْلٰ
ا قَ  اق َف ٰا فَصی ؟ يَطْمَ◌ئِنَّ اِلَي ْھٰ لْبی اَرْضِ◌ِه ، َوالْمُ◌نْتَ◌قُِم ِمن اَع ْاٰ دئِِہ َف اٰل نَطْلُ◌ب اَثَر بَعْدَ◌ َعيْنٍ◌ ٰای اَحْمَ◌َد بْنِ◌ اِس ْحٰ

اق فََخَرجْتُ◌ َمسْرُ◌وراً فَِرحاً ، فَلَّ ٰما َکا ٰن ِمَن الْغَ◌ِد ُعدُت اِلَيْہِ◌ فَقُلْتُ◌ يَابْنَ◌ ِه  ْرِ◌ َو ذی ِمَن الْخِ◌ضقَل اَحْمَ◌َد بْنِ◌ اِس ْحٰ
اِريَِة فی الْقَ◌رْنَ◌يْنِ◌ ؟ َف ٰا قلَ  نَّةُ ال ْجٰ طُوُل الْغَ◌يْبَ◌ِة ، قُلْتُ◌:  َرُسوُل هللاِّٰ لَقَد َعظَُم ُسُروری ِب ٰما َمنَنْتَ◌ بِِہ َعلَیَّ فََما السُّ

ی ااِلَّ َمن اَخَ  َذ هللاُّٰ َحّت ٰی يَرْجِ◌َع َعن ٰه ٰا ذ ااَْلَ◌مْرِ◌ اَکْثَ◌ُر ال ْاٰ قئِلی يَابْنَ◌ َرُسوِل هللاِّٰ َواِنَّ َغيْبَ◌تَہُ لَتَطُوُل ؟ َن بِِہ َوال يَب ْقٰ
َوَجلَّ َعھْدَ◌هُ لِِو اليَِت ٰان َوَکتََب فی ٰای اَحمْ  اق ٰه ٰا ذ اَمٌر ِمن َوَربّی ٰاقَل: ای ٰا مَن َواَيََّدهُ بُِروٍح ِمنْہُ◌ قَلْبِ◌ِه ااْلی َعزَّ َ◌َد ْبَن اِس ْحٰ

ِعلِّی َن تَُکن َمَع ٰان َغداً فی تَٰايْتُ◌َک َواکْتُ◌مْہُ◌ َوُکن ِمَن  ١” ( ِمن ِسرِّ هللاِّٰ َوَغيْبٌ◌ ِمن َغيْبِ◌ هللاِّٰ فَُخذ ٰا م ) يَن  اَمِر هللاِّٰ َوِسرٌّ 
  الّشاِکری

کہ عالمٔہ جليل القدر شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری سے روايت بيان کی ہے، اُن کا بيان ہے 
کی خدمت ميں اِس ارادے سے حاضر ہوا کہ دريافت کروں کہ ٓاپ نے اپنا  -ايک مرتبہ ميں حضرت امام حسن عسکری 

جانشين کس کو مقرر فرمايا ہے۔ مگر ميرے سوال کرنے سے قبل ہی ٓاپ نے فرمايا: اے احمد بن اسحاق! هللا تعالٰی نے خلقت
کبھی خالی نہ چھوڑا تاکہ اس کی وجہ سے اہِل زمين کی بالئيں دور کرتا  ٓادم سے يوِم قيامت تک زمين کو اپنی حّجت سے

  رہے، اس کی ہی وجہ سے پانی برساتا رہے، اس کی وجہ سے زمين سے برکتيں ظاہر فرماتا رہے۔
ئے اور ميں نے عرض کيا: يابن رسول هللا! پھر ٓاپ کے بعد امام و خليفہ کون ہوگا۔؟ يہ سن کر ٓاپ اُٹھے، گھر ميں داخل ہو

  جب واپس ٓائے تو ٓاپ کے دوِش مبارک پر ايک تين
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (  ٢٣، ص  ۵٢۔ بحار االنوار، ج  ٣٨۴، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١۔ ، ”ع“۔ باب ذکر من رٓاه  ٢۴

  سالہ بچہ تھا جس کا چہرٔه مبارک چودھويں رات کے چاند کی طرح منور تھا۔
اگر هللا اور هللا کی حّجت کی نظر ميں تمہاری کوئی وقعت نہ ہوتی تو ميں اپنے اِس بچے کو  ٓاپ نے فرمايا: اے احمد!

تمہارے سامنے نہ التا۔ يہ بچہ وه ہے جس کا نام اور جس کی کنيت خود ہمارے جّد امجد رسول هللا (ص) تجويز فرما گئے 
  م و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔تھے۔ يہی زمين کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وه ظل

کی طرح ہے اس کی مثال ذوالقرنين کی مثال ہے۔ خدا کی قسم،  -اے احمد بن اسحاق! اس بچے کی مثال اِس اُمت ميں خضر 
اس کی ايسی غيبت ہوگی کہ جس ميں ہالکت سے نجات وہی پائے گا جس کو هللا تعالٰی اِس کی امامت پر ثابت قدم رکھے گا 

توفيق دے گا کہ وه اس کی غيبت ميں تعجيِل ظہور کے ليے دعا کرتا رہے گا۔ احمد ابن اسحاق کا بيان ہے اور اس امر کی 
  کہ ميں نے عرض کيا: موال و ٓاقا! کيا کوئی ايسی عالمت بھی ہے جس سے ميرا قلب مطمئن ہوجائے؟

هللا کی طرف سے باقی رہنے واال ہوں، ميں هللا کی زمين پر “يہ سن کر اُس بچے نے فصيح عربی زبان ميں فرمايا: سنو! 
ميں هللا کے دشمنوں سے انتقام لينے واال ہوں۔ اور اے احمد ابن اسحاق، اب اپنی ٓانکھوں سے ديکه لينے کے بعد کوئی 

۔ احمد ابن اسحاق کا بيان ہے کہ: پھر ميں وہاں سے خوش خوش نکال۔ اور دوسرے دن پھر حاضِر ”عالمت تالش نہ کرو
ور عرض کيا: فرزند رسول (ص)! ٓاپ نے (اپنے جانشين کی زيارت سے) مجه پر احسان فرمايا ہے اس سے خدمت ہوا ا

  اور حضرت ذی القرنين کی کيا صفات ہوں گی؟ -مجھے بے حد خوشی ہے مگر يہ تو فرمائيے کہ ان ميں حضرت خضر 
  يبت بہت طويل ہوگی؟ٓاپ نے فرمايا: طويل غيبت، ميں نے عرض کيا: فرزند رسول (ص) کيا ان کی غ

ٓاپ نے فرمايا: ہاں، خدا کی قسم اتنی طوالنی غيبت ہوگی کہ اکثر لوگ جو ان کی امامت کے قائل ہوں گے وه بھی اپنے قول 
سے پھرجائيں گے،صرف وہی لوگ ره جائيں گے جن سے هللا تعالٰی نے ہماری واليت کا اقرار لے ليا ہوگا، جن کے دلونپر 

  ش کرديا ہوگا، اور جن کی مدد روح القدس کے ذريعہ فرمائی ہوگی۔هللا نے ايمان کو نق
اے احمد ابن اسحاق! يہ قدرت کے کرشموں ميں سے ايک کرشمہ، هللا کے اسرار ميں سے ايک راز اور هللا کے غيوب ميں 

کرتے رہنا، تم کل کے سے ايک غيبت ہے۔ ميں نے جو کچه بتايا ہے اُسے ياد رکھنا، دل ميں پوشيده رکھنا، خدا کا شکر ادا 
  دن عليين کے درجے ميں ہوگے۔ )مولف کہتے ہيں (:

يہ دو واقعہ (ازدی اور احمد ابن اسحاق کے متعلق) اس بات کی تصديق اور نشان دہی کرنے واال ہے کہ حضرت بقية هللا 
طرح ہے جو شخص ان کے االعظم حجت ابن الحسن العسکری عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا مقدس وجود قرٓان مجيد کی 
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شرف حضور کی سعادت سے مشرف ہوگا يا اس کی ہدايت ميں اضافہ ہوگا يا اگر اس کے عقيدے ميں کوئی نقص ہوگا وه 
  برطرف ہوجائے گا۔

اور يہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ يہ منقبت و فضيلت صرف انہيں بزرگوار سے مخصوص نہيں ہے بلکہ ان کے تمام 
رام ائمٔہ طاہرين ميں سے ہر ايک قرٓان مجيد کی طرح ہيں جو شخص ان کے شرف حضور کی سعادت سے ٓاباء و اجداد ک

مشرف ہوگا اور ان کا ہم رکاب رہا ہوگا ان کی ہمسائيگی اور ان کے تقرب کی وجہ سے ايسا صاف وشفاف ہوگا کہ ان کی 
الئق شکر و اطمينان بھی ہوگا۔ اب ہم چند مورد  عنايات و الطاف اس کے شامل حال ہونے کے عالوه قابل مدح و ثنا بلکہ

  (جليل القدر اصحاب) کی طرف تبرکاً اشاره کر رہے ہيں۔
ةَ َو اَبُو وفی االختصاص : باسناده َعن ُسلَيْماِن بن خالِِد ااْلَ◌قْطَ◌ُع ٰاقَل َسِمعْتُ◌ اَ ٰاب َعبْدِ◌ هللاّٰ ِر عليہ السالم ااِلَّ ُزٰرارَ “ ۔  ۶٣۵

د ْبَن ُمْسلِم َوبَُريِد ْبِن ُمٰعاِويَة َولَْوالبَصی َث اَبی عل ي ِذکْرَ◌ ٰان َواَ ٰحادی َوُمَحمَّ  ٰھٔوآلِء ٰماٰکان اَحٌد يہ السالم يَقُوُل ٰا م اَِجد اََحداً اَح ْاٰ
ن فی الُدنيا َوااْلِٔخَرِة ِن َواَُم ٰانُء اَبی  يَْستَْنبِطُ ھُدًی ، ٰھٔوآلِء ُحٰفّاظُ اْلُمرادی عليہ السالم َع ٰلی َح اٰلِل هللاِّٰ َوَح ٰارِمِہ َوھُمُ  السٰابِّقُوَن اِلَي ْاٰ

  ) ’”١الّدی )
کو يہ فرماتے  -اختصاص ميں بطور مسند سليمان ابن خالد اقطع سے منقول ہے ان کا بيان ہے کہ: ميں نے امام جعفر صادق 

اء (زنده) کرنے واال سوائے زراره، ابوبصير مرادی، ہوئے سنا: ميں نے اپنے ذکر اور اپنے والِد ماجد کی احاديث کو احي
محمد ابن مسلم اور بريد ابن معاويہ کے کسی کو نہيں پايا اگر يہ (مذکوره افراد) نہ ہوتے تو کسی شخص کو راِه استنباط کی 

ہيں جو حالل خدا اور  ہدايت نصيب نہ ہوتی يہ لوگ دين اسالم کے پاسباں ہيں، اور ميرے والد ماجد امام باقر العلوم کے امين
  حرام خدا کے امانت دار ہيں اور وہی لوگ دنيا و ٓاخرت ميں ہمارے فرمودات کی پيروی کرنے ميں پيش قدم ہيں۔

 ُ ِ عليہ السالم َرِحَم ّهللاٰ اَب ُزٰراَرةَ ْبَن ِث  ٢” ( وفيہ باسناده َعن اِبٰراہيِم ْبِن َعْبُد اْلَحمی ) ی عليہ السالم“۔  ۶٣۶د ٰقاَل اَبُو َعْبِد ّهللاٰ
حضرت امام جعفراَْعيَْن لَْو ال ُزٰرارةُ الَ نَدَرَسْت ٰاٰثاُر النُّبُوةُ اَٰحادی اسی کتاب ميں بطور مسند ابراہيم ابن عبد الحميد کا بيان ہے: 

وہی ميرے والد نے فرمايا: هللا زراره ابن اعين پر اپنی رحمت نازل کرے اگر زراره نہ ہوتے تو ٓاثاِر نبوت (جو  - صادق 
  گرامی کی حديثيں ہيں) کہنہ اور مٹ گئے ہوتے۔
وفيہ باسناده َعْن ٰجابَِر ْبِن يَزی ثاً لَم اَُحدِّث ِب ٰھا اََحداً قَطُّ َو اٰل اَُحدُِّث “ ۔  ۶٣٧اَبْو َجعْفَ◌ٍر عليہ السالم ٰاقَل َحدَّثَنی ِد ْبِن اْلُجْعفی 

  ْعی َوقْراً قال جابر : فقلت ال بی جعفر عليہ السالم ُجِعْلُت فَٰداَک اِنََّک َحَمْلتَنیِب ٰھا اََحداً اَبَد َن اَلْفِ◌ َحدی َسب
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩٠۔رجال کشی، ص  ۶۶(۔ االختصاص، ص ١
  ۔ (  ٩٠۔ رجال کشی، ص  ۶۶(۔ االختصاص، ص ٢

ُکُم الَّذی َعظی َرةً َوَدلِّ ِه اْلجُ َحّت ٰی َصدْری  نُوْن ٰاقَل ٰای ٰجابُِر اٰل اَُحدُِّث بِِہ اََحداً ، َوُربَّ ٰما ٰجاَش فی ماً ِب ٰما َحدَّثْتَ◌نی بِِہ ِمن ِسرِّ
ُد بْنِ◌ َعلی ٰھا ثُمَّ ٰقاَل  ١” ( ذ  فَاِ ٰا ذ ٰا کَن ٰلِذَک فَاخْرُ◌ج اِلَی الْجُ◌بٰانِّ فَاحْفَ◌ر َحفی ِمنْہُ◌ َشبی يَأُْخُذنی ) بَِک ٰا ذ َوَک اٰ  ُمَحمَّ

  َحدَّثَنی َرٔاْسَ◌َک فی
نے  -اس کتاب ميں جابر ابن يزيد جعفی سے استناد کرتے ہوئے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: حضرت امام محمد باقر العلوم 

سے بيان نہيں کيں اور نہ ہی ٓائنده  مجه سے ايسی ستّر ہزار احاديث بيان فرمائيں جو اسرار ٓال محمد ہيں وه ميں نے کسی
  کسی سے (تا قيامت) بيان کروں گا۔

سے عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان جاؤں ٓاپ نے مجه پر بہت بار عظيم الد ديا ہے کيوں کہ  -ايک دن ميں نے امام محمد باقر 
ن نہيں کرسکتا۔ اس وجہ سے ميرےٓاپ نے مجه سے اپنے راز کی وه ستّر ہزار احاديث بيان کی ہيں جنہيں ميں کسی سے بيا

  سينے ميں بعض اوقات ايک جوش و تالطم پيدا ہوتا ہے اور ميں اپنے کو پاگل جيسا محسوس کرنے لگتاہوں۔
نے فرمايا: اے جابر! جب تمہيں اپنے سينہ ميں تالطم محسوس ہو تو کسی ويران جگہ پر جاکر ايک گڑھا  -امام محمد باقر 

نے يہ يہ فرمايا تھا (اس عمل سے تمہارے  -اپنا سر داخل کرکے کہا کرو کہ مجه سے محمد باقر  کھود ليا کرو اور اس ميں
  سينے کا بار عظيم کم ہوجائے گا)۔

کی واليت عظمٰی کی معراج پر -من جملہ انہيں افراد ميں سے ميثم تمار ہيں جو عظيم بندگی اور حضرت علی ابن ابی طالب 
رمضان کی شب انيس کے واقعہ اور ضربت ابن ملجم کی عظيم مصيبت واقع ہونے کے  پہنچے ہوئے تھے کہ انہيں ماهِ 

متعلق خبر دے رہے ہيں کہ جس کے نتيجے ميں حضرت کی ريش مبارک ان کے سر مبارک کے خون سے خضاب ہوگی۔ 
  ٍة ِمن بَنیوفی کتاب الغارات : ٰا کَن َميْثَ◌ُم َعبْداً اِلمْرَ◌ٔاَ“۔  ۶٣٨ُر اََسَد فَاُشِت ٰارهُ اَمی 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٩٧، ص  ١١۔ بحار االنوار، ج  ١٢٨(۔ رجال کشی، ص ١

رٍر َخفِيٍَّة ِمن الْمُ◌ٔوْمِ◌نيَن عليہ السالم َواَعْتِ◌قَہَ َواَطَّلََعہُ ِعِلیٌّ عليہ السالم َع ٰلی ِعلْمٍ◌ َکثی هِ  قَوْمٌ◌ ِمن اَھْلِ◌ الْکُ◌وفَِة  ٍر َواَس ْاٰ
رِر الْوَ◌ِصيَِّة ، ف ٰا کَن َميْثَ◌م يَُحدُِّث بِبَعْضِ◌ ٰلِذَک فَيَُشکُّ فی ِس َحّت ٰی ٰاقَل عليہ السالم يَ َويَنْسِ◌بُ  وْماً وَن َعلِيّاً اَس ْاٰ

ُص ٰای َميْثَ◌م ِھُم الشٰاکُّ َوالْمُ◌خْل◌ِ  ١” ( بَِمحْضَ◌ٍر ِمن َخلْقٍ◌ ٰھاْم َوالتَّْدلی ٰلِذَک اِلَی الْمُ◌خْرِ◌فَِة َواألی فی ) َوتُصْلَ◌ب الخ 
اِبِہ َوفی ِکثی   اِنََّک تُٔوْخَ◌ُذ بَعْدی ٍر ِمن اَص ْحٰ

نے انہيں خريد کر راِه  -کتاب غارات ميں مذکور ہے کہ ميثم ابن اسد کی ايک خاتون کے غالم تھے حضرت امير المومنين 
  بر کيا۔خدا ميں ٓازاد کرديا اور انہيں بہت سے علوم اور نا گفتہ بہ اسرار و رموز سے باخ

يہی وجہ تھی کہ ميثم کبھی بعض ان علوم ميں سے ايسی چيزيں بيان کرتے تھے کہ اہل کوفہ شک و حيرت ميں پڑ جاتے 
  تھے۔

کی طرف خرافات و موہومات اور خود ساختگی کی نسبت ديتے تھے۔ يہاں تک کہ ايک دن حضرت امير -اور حضرت علی 
يں کہ ان ميں سے بعض شک ميں تھے اور بعض دوسرے ٓاپ کے معتقد اور اپنے اصحاب کے کثير مجمع م -المومنين علی 

مخلص تھے فرمايا: اے ميثم! تمہيں ميرے بعد گرفتار کيا جائے گا اور تمہيں دار پر لٹکايا جائے گا۔ الخ۔ ال يَحْتَ◌ملہُ ااِلَّ 
ٌب اَو نَبٌِی ُمرْسَ◌ٌل اَو َعبْدٌ◌ ٢” ( ْعِ◌لْمَ◌ الَّذی ) ٰماِن اِنَّ َميْثَ◌ماً ٰا کَن ِممَّن يَحْتَ◌ِمُل ال“َملٌَک اسی کتاب ميں مذکوره ہے:  ُمقَرَّ

اِمْتَ◌َحَن هللاُّٰ قَلْبَ◌هُ لِالی يقينا ميثم ان افراد ميں سے تھے جو ايسے علم کے حامل تھے کہ اس علم کو سوائے مقرب فرشتے
  ذريعہ امتحان ليا ہوگا تحمل نہيں کرسکتا۔يا نبی مرسل کے يا وه بنده کہ جس کے قلب کا خداوند متعال نے ايمان کے 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣۴٣، ص  ۴١۔ بحار االنوار، ج  ٧٩٧، ص ٢(۔ الغارات، ج ١
  ۔ (  ٧٩٨، ص ٢(۔ الغارات، ج ٢

يہ ليکن حديث ميثم اور ان کی شہادت کی کيفيت تراجم رجال ميں عالمہ مجلسی رضوان هللا عليہ وغيره نے شيخ مفيد عل
  الرحمہ کی مبارک کتاب االرشاد سے نقل کيا ہے ۔ لٰہذا ہم نے بھی شيخ مفيد کے نسخہ کا انتخاب کيا ہے۔

ُ ِد الَشْيُخ الُمفی ن ُموالنَا الَشْيخ السَّعی  بِرِه َعِن ِر الْمُ◌ٔوِمنی کِ “۔  ۶٣٩ُد ٰطاَب ّهللاٰ  منھا ٰما ُرٰواهُ فَْخر اْلُمْحِدثی َن عليہ السالم َواَخ ْاٰ
اِد ِعنْدَ◌ ٰا م يَذْکُ◌ر ُمعْجِ◌ ٰازِت اَمی ثَٰراهُ فی َن عليہ ُر اْلُمٔوِمنی الْمَ◌َغيَّ ٰابِت : اِنَّ َميْثَ◌مَ  اَر ٰا کَن َعبْداً اِلمْرَ◌ٔاٍَة ٰاتبِِہ ااِلر ْشٰ  التَمَّ

ا فَ  اَعْتَ◌قَہُ َف ٰا قَل لَہُ َما اسْمُ◌َک َف ٰا قَل ٰسالِم ، َف ٰا قَل ِمن بَنِی اََسَد فَاشْتَ◌ ٰارهُ اَمی َرُسوُل ٰهللاُّ (ص) اِنَّ اِسْمَ◌َک السالم ِمن ْھٰ
اَک بِِہ اَخْبَ◌َرنی َن َر الْمَ◌ٔوِمنی َسمٰاکَّ بِِہ اََب ٰاوَک فِی الْعَ◌َجِم َميْثَ◌َم ، ٰاقَل َصَدَق هللاُّٰ َو َرُسولُہُ َوَصَدقْتَ◌ اٰ  ی اَمی الَّذی َسّمٰ

ِ (ص) َوَدع ٰسالِماً  سْمی َفَ◌تُصْلَ◌ُب َوتُطْعَ◌ُن َسالٍِم ، َف ٰا قَل لَہُ َرُسوُل ّهللاٰ  ، فََرَجَع ٰاقَل فَارْجِ◌ُع اِ ٰل ی اِسْمِ◌َک الَّذی َوهللاِّٰ اِنَّہُ اَلِ
اِبْتَ◌َدَر ُمنْخَ◌ ٰارَک  ثلِثِ َعلٌِی عليہ السالم ٰا ذَت يَوْمٍ◌ اِنََّک تُٔوْخَ◌ُذ بَعْدی َميْثَ◌َم َواکْتَ◌ ٰنی بِاَبی بَِحرْبَ◌ٍة ، فَاِ ٰا ذ ٰا کَن يَوْمُ◌ اٰ 

 َعشْرَ◌ةَ َوفَُمَک َدًما َويَخْضَ◌ُب لِحْيَ◌تَُک فَانْتَ◌ِظُر ٰلِذَک الْخِ◌ ٰصاَب فَتُصْلَ◌ُب َع ٰلی ٰابِب ٰا دِر َعمْرِ◌و بْنِ◌ ُحَرٍث ٰعاِشرِ 
ٰھا فَيَُصلّی تُصْلَ◌ُب َع ٰلی ِجذْعِ◌ ٰھا ، فَٔا ٰارهُ  اَنْتَ◌ اَقْصَ◌ُرھُم َخشْبَ◌ةً َواَقْرَ◌بُھُم ِمَن الْمُ◌طَھَِرِة َوامْضِ◌ َحتٰیّ ِعنَُد ٰھا َويَقُولُ 

ا َو ٰا کَن َميْثَ◌ُم ئَاتی اُِريََک النَخْلَ◌ِة الَّتی ِت ، َولَم يََزُل يََت ٰا عھَُد ٰھا َحتٰیّ قُِطَعُت َوَحتٰیّ عَ  ِرَف الَُموْضِ◌َع بُوِرکْتَ◌ ِمن ايٰا ھّٰ
ا بِالْکُ◌وْفَ◌ِة ، ٰاقَل َو ٰا نَخْلَ◌ٍة لََک ُخلِقْتُ◌ َولَِی ُغّذی ُم ٰجاوِ  ُرَک فَاَحْسِ◌ُن َعمْرَ◌ وبْنَ◌ ُحَريْثٍ◌ فَيَقُوُل لَہُ اِنّی يُصلَُب َعلَي ْھٰ

َل َع ری َج ٰاوری ی ٰھا فََدخَ کَن يُلْقی الَّذی ٍم َوھَُو اٰل يَُعلَُم ٰا دَر بْنَ◌ َمسْعُ◌وٍد اَو ٰا دَربْنَ◌ َحکی ُد اَن تَشْتَ◌ری فَيَقُوُل لَہُ َعمْرٌ◌ ٔاَتُ 
نَِة الَّتی ُد َوَحجَّ فی ٰمايُری َجوْفِ◌ اللَّيْلِ◌، بِکَ   َعلِيّاً فی َميْثَ◌َم ٰاقلَت َوهللاِّٰ ٰلی اُمِّ َسلََمةَ َف ٰا قلَت َمن اَنْتَ◌ ؟ ٰاقَل اَ ٰان قُتَِل ف السَّ

ی ٰحايٍِط لَہُ ٰاقَل اَخْبِ◌ری فََسٔاََل ٰھا َعِن الْحُ◌َسيْنِ◌ لَُربَّ ٰما َسِمعْتُ◌ َرُسوُل هللاِّٰ (ص) يَذْکُ◌ُرَک َويُوصی قَد اَحْبَ◌بْتَ◌ ِه اِنَّن
آء هللاُّٰ تَعالی، فََدَعت اُمُّ َسلََمةَ بِطی السَّالُم َعلَيْہِ◌ َونَحْنُ◌ َمل تَقُوَن ِعنْدَ◌ َربِّ ال ْاٰ علَمی عليہ السالم ؟ َف ٰا قلَت ھَُو فی ٍب َن اِن ْشٰ

ہُ َل لَہُ اَ ٰا م اِنَّ ٰھا َستُخْضَ◌ُب بَِدٍم ، فَقَِدَم الْکُ◌وْفَ◌ةَ فَٔاََخَذهُ ُعبَيْدُ◌هللاِّٰ بْنِ◌ ِز ٰايٍد فَاُدْخِ◌َل َعلَيْہِ◌ َل لَ  َوطَيَّبَُت لِحْيَ◌تَہُ َو ٰاقلَت لَہُ 
ٰاقَل لَہُ ُعبَيْدُ◌ هللاّٰ اَيْنَ◌ َربَُّک ؟ ٰاقَل ٰه ٰا ذ ٰا کَن ِمُن ثَٰاِر النٰاسِّ ِعنْدَ◌ َعلٍِی َعلَيْہِ◌ السالم ، ٰاقَل َويَحُکم ٰھَذا ااْلَ◌عْجَ◌مُی ؟ قی فَقی نََعم

فِعٌل بَِک ٰاقَل اَخْبَ◌رْنی ُد ٰا م بِالْمِ◌رْصَ◌اِد لُِکلِّ ٰظالٍِم واَنْتَ◌ اََحُد الظَلََمةَ ٰاقَل اِنََّک َع ٰلی َعُجَمتَِک ٰعاِشُر َعشْرَ◌ةَ ٔاَنَا تَْصلُْبنی اٰ 
لَّذی ااِلَّ َعِن اَقْصَ◌رْهُ◌م َخَشبَةً َواَقْرَ◌بُھُم اِلَی الْمُ◌طھََرِة ٰاقَل اٰل ٰخالِفَنَّہُ ، ٰاقَل َکيْفَ◌ ُم ٰخالِفُہُ اَخْبَ◌َرَک ٰصاِحبَُک اِنّی تُری لَتَْبلُع ا
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(ص) َعن ِجبْرئی اال النَّبیِّ فََوهللاِّٰ ٰا م اَخْبِ◌رْنی اُْصلَْب ُل َعِن هللاّٰ تَعال ٰی فََکيْفَ◌ ُم ٰخالٌِف ھوآلِء َولَقَد َعِرفْتُ◌ الْمُ◌وْضِ◌َع الَّذی 
ُل َخلْقِ◌ هللاِّٰ اُلْجِ◌مَ  تَر بْنَ◌ اَبی َعلَيْہِ◌ اَيْنَ◌ ِمَن الْکُ◌وفَِة ٔاَنَا اَوَّ ِم فََحبََسہُ َوَحبََس َمعہُ ُمخ ْاٰ  فی تَقْتُ◌ُل ٰھا فَلَمٰا ُعبَيْدٍ◌ ٰاقَل لَہُ س اْلٰ

ِ ئَاُمُرهُ بتخلية َسبی ٌد بِِک ٰاتِب َميْثَ◌ُم اِنََّک تَفْلُ◌ُت َوتَخْرُ◌ُج ٰاثئًِرا بَِدِم الْحُ◌َسيْن◌ِ  عليہ السالم فَتَقْتُ◌ُل ٰھَذا الَّذی لٍَة ُد اِٰلی ُعبَْيُد ّهللاٰ
قِيَہُ ٰا م ٰا کَن َف ٰا قَل لَہُ َرُجٌل لَ  يَزی َد ٰعا ُعبَيْدُ◌ هللاِّٰ بِألْمُ◌ُخ ٰاتِر لِيَقْتُ◌لَہُ طَلََع بَری فََخ اٰلهُ َواََمر بَِميْثَ◌َم اَن يُصْلَ◌ب ، فَاُخْرِ◌جَ 

َم ِت ، فَلَمٰا ُرفَِع َعلَی الْخَ◌َشبَِة اِجْمَ◌تََع النٰاسُّ اَلَی النَخْلَ◌ِة لَ  نَک َعن ٰه ٰا ذ ٰای َميْثَ◌م ، فَتَبَسِّ  ٰھا ُخلِقْتُ◌ َولَِی ُغّذی َو ٰاقَل َوھَُو اَغ ْاٰ
ٰابِب َعمْرِ◌وبْنِ◌ ُحَريْثٍ◌ ، ٰاقَل َعمْرٌو قَد ٰا کَن َوهللاِّٰ يَقُوُل اِنّی َل اِلبْنِ◌ ز  يُوحی ُم ٰجاِوُرَک فَلَمٰا ُصلَِب اََمَر ٰجاِريَتَہُ َحوْلَ◌هُ َعل یٰ 

ِم  َو ٰا کَن قُتَِل َميْثَ◌ُم قَبْلَ◌ قَد ٰايٍد ٰاہِشَم ، فَقی ِرِه فََجَعَل َميْثَ◌ُم يَُحدُِّث بَِف ٰضائِِل بَنی بَِکنْسِ◌ تَحْتِ◌ َخَشبَِة َوَرِشہُ تَجمی ااِلس اْلٰ
ُل َخلْقِ◌ هللاِّٰ اَلْجِ◌َم فی قُُدوُم الْحُ◌َسيْنِ◌ بْنِ◌ َعلٍِی علفَ  يہ السالم اَلْعِ◌ ٰارَق َضُحُکم ٰھَذا الْعَ◌بْدُ◌ َف ٰا قَل اَلْجِ◌ُموهُ َو ٰا کَن اَوَّ

َميْثَ◌ُم بِالْحَ◌رْبَ◌ِة فَُکبّر ثُمَّ ١” ( نْفُ◌هُ َدًما بَِعشْرَ◌ة اَيٰامٍّ فَلَمٰا ٰا کَن الْيَ◌وْمُ◌ ال ٰاثلُِث ِمن ُصلْبِ◌ِه طُِعَن ) ٰا ِخِر النَّ ٰھاِر فَُمہُ َواَ 
  اِنْبَ◌َعَث فی

محقق جليل القدر شيخ مفيد عليہ الرحمہ اپنی کتاب ارشاد ميں جہانمعجزات و مغيبات اور مستقبل کی خبروں کے متعلق نقل 
کو درک کرنے سے پہلے ميثم تمار  کی خدمت -کرتے ہيں ان ميں سے ايک واقعہ ميثم تمار کا بھی ہے موال امير الومنين 

نے ميثم کو اس عورت سے خريد کرکے ٓازاد کيا تو ٓاپ نے اس سے  -ابن اسد کی عورت کے غالم تھے اور امير المومنين 
پوچھا: تيرا نام کيا ہے؟ اس نے کہا: سالم، تو ٓاپ نے فرمايا: مجھے رسول هللا (ص) نے خبر دی تھی کہ تيرا نام جو عجم 

 -ماں باپ نے رکھا وه ميثم ہے تو انہوں نے کہا کہ: هللا اور اس کے رسول (ص) اور ٓاپ نے اے امير المومنين  ميں تيرے
سچ فرمايا خدا کی قسم! ميرا يہی نام ہے تو ٓاپ نے فرمايا: پھر اپنے اصلی نام کی طرف پلٹ جاؤ جس نام سے رسول هللا 

  س ميثم کے نام کی طرف پلٹ ٓائے اور اپنی کنيت ابو سالم رکھی۔(ص) نے تمہيں ياد کيا ہے اور سالم کو چھوڑ دو پ
نے ان سے فرمايا کہ: ميرے بعد تمہيں گرفتار کرکے سولی پر لٹکايا جائے گا اور تمہيں نيزے سے  -ايک دن حضرت علی 

خضاب ہوگی مارا جائے گا پس جب تيسرا دن ہوگا تو تمہاری ناک اور منہ سے خون جاری ہوگا جس سے تمہاری داڑھی 
اس خضاب کا انتظار کرو پس تمہيں عمرو ابن حريث کے گھر کے دروازے پر سولی پر لٹکايا جائے گا تو تم دس افراد ميں 
سے دسويں فرد ہو گے کہ جس کی سولی کی لکڑی سب سے چھوٹی ہوگی، اور وضو خانہ کے زياده قريب ہوگا اور چلو! 

  لکڑی) پر سولی دی جائے گی پھر ٓاپ نے وه درخت دکھايا۔ ميں تمہيں وه کھجور دکھاؤں جس کے تنے (کی
ميثم اس کے قريب ٓاکر نماز پڑھا کرتے تھے اور کہتے کہ تجھے برکت نصيب ہو اے کھجور کے درخت! ميں تيرے ليے 

  خلق ہوا ہوں اور تجھے ميرے ليے غذا دی گئی ہے اور ہميشہ اس کی نگرانی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٢۵، ص ١۔ االرشاد، ج  ٧٩٧، ص ٢رات، ج (۔ الغا١

کرتے رہے يہاں تک کہ اسے کاٹ ديا گيا اور انہيں وه مقام بھی معلوم تھا جہاں کوفہ ميں پھانسی پر لٹکايا جاتا تھا اور ميثم 
تو عمرو اسجب عمرو بن ثابت سے مالقات کرتے تو کہتے: ميں تيرا پڑوسی بننے واال ہوں پس ميری اچھی ہمسائيگی کرنا 

  سے کہتا کہ: کيا تو نے ابن مسعود کا مکان لينا چاہا ہے يا ابن حکيم کا اور وه نہيں جانتا تھا کہ ميثم کی مراد کيا ہے۔
ميثم نے اس سال حج کيا جس ميں قتل ہوئے پس جناب ام سلمہ رضی هللا عنہا کی خدمت ميں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا 

کو  -ميں ميثم ہوں ۔ کہا: ميں نے بسا اوقات رسول هللا سے سنا وه تمہارا ذکر کرتے تھے اور علی کہ: تم کون ہو تو کہا کہ: 
کے متعلق سوال کيا توٓاپ نے جواب ديا:  -پردٔه شب ميں تمہارے متعلق وصيت کرتے تھے پس ميثم نے ان سے امام حسين 

ان کو سالم کرنا چاہتا تھا اور انشاء هللا عالمين کے وه اپنے باغ ميں گئے ہوئے ہيں عرض کيا ان کو بتائيے گا کہ ميں 
  پروردگار کے ہاں ہماری مالقات ہوگی۔

پس جناب ام سلمہ نے خوشبو منگوائی اور ميثم کی داڑھی کو خوشبو لگائی ان سے کہا: ياد رکھو عنقريب يہ خون سے 
گرفتار کيا جب اس کے دربار ميں داخل ہوئے تو اس خضاب ہوگی پس ميثم کوفہ ميں ٓائے تو عبيد هللا ابن زياد لعين نے انہيں

کے ہاں سب سے زياده ترجيح رکھتا تھا تو وه کہنے لگا: افسوس ہے تم پر يہ عجمی  -لعين سے کہا گيا کہ يہ شخص علی 
ن ظالموں ميں ہے؟ بتايا گيا ہاں! تو عبيد هللا نے ميثم سے کہا: تيرا رب کہاں ہے؟ جواب ديا: ہر ظالم کی گھات ميں ہے اور ا

سے تو بھی ہے تو وه لعين کہنے لگا: تو عجمی ہوکر اس جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں تو چاہتا ہے تيرے ساتھی نے تجھے 
کيا خبر دی کہ ميں تجه سے کيا سلوک کروں گا تو کہا کہ ٓاپ نے مجھے خبر دی تھی کہ ميں دسواں ٓادمی ہوں گا جسے تو 

ن سب سے چھوٹی ہوگی اور وه طہارت خانہ کے قريب ہوگی وه کہنے لگا کہ ہم اس کے سولی پر لٹکائے گا ميری لکڑی ا
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قول کی مخالفت کريں گے تو ميثم اس ملعون سے کہنے لگے کہ : تو مخالفت کيسے کرسکتا ہے پس خدا کی قسم! ٓاپ نے 
تعالٰی سے دی ہے تم ان سب  جو کچه خبر دی ہے وه نبی کريم (ص) سے اور نبی کريم نے جبرئيل سے اور انہوں نے هللا

کی مخالفت کيسے کرو گے اور ميں تو اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں پر مجھے سولی پر لٹکايا جائے گا کہ وه کوفہ ميں 
کہاں ہے اور هللا تعالٰی کی مخلوق ميں سے پہال شخص ہوں کہ جس کے منہ ميں لگام دی جائے گی پس اس لعين نے ميثم کو

کے خون کا  -اس کے ساته مختار ابن ابو عبيده کو بھی قيد کرديا تو ميثم نے مختار سے کہا کہ تم امام حسين قيد کرديا اور 
  بدلہ لينے کے ليے رہا کرديئے جاؤ گے پس تم اس کو قتل کرو گے جو ہميں قتل کرنا چاہتا ہے۔

هللا کے نام يزيد کا خط لے کر ٓايا وه اس کو  تو جب عبيد هللا لعين نے مختار کو باليا تاکہ وه اسے قتل کرے تو قاصد عبيد
حکم دے رہا تھا کہ مختار کو رہا کردو اور اس نے مختار کو چھوڑ ديا اور ميثم کے ليے پھانسی کا حکم ديا تو ميثم کو نکاال

اور اس گيا پس ميثم سے ايک شخص نے جو اس سے مال کہا کہ تو اس سے کتنا بے پرواه ہے اے ميثم! تو ميثم مسکرائے 
کھجور کے درخت کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا کہ: ميں اس کے ليے پيدا ہوا ہوں اور اس کو ميرے ليے غذا دی گئی 

  ہے۔
پس جب ميثم کو اس لکڑی پر لٹکايا گيا تو لوگ ان کے گرد عمرو ابن حريث کے دروازے پر جمع ہوگئے تو عمرو کہنے 

تھا کہ ميں تمہارا پڑوسی بننے واال ہوں لٰہذا جب ميثم کوسولی پر لٹکايا گيا تو  لگا کہ: خدا کی قسم! ميثم مجه سے کہا کرتا
عمرو نے اپنی ايک کنيز سے کہا کہ اس لکڑی کے نيچے جھاڑو دو اور پانی چھڑکاؤ اور دھونی دو پس ميثم نے فضائل 

ے رسوا کرديا ہے يہ سن کر اس خبيث نے بنی ہاشم کو بيان کرنا شروع کرديا تو ابن زياد کو بتا يا گيا کہ اس غالم نے تجھ
حکم ديا کہ اس کے منہ ميں لگام دے دو اور وه هللا کی مخلوق ميں پہال شخص ہے کہ جس کے منہ ميں لگام دی گئی ہے 

کے عراق کی طرف ٓانے سے دس دن پہلے ہوئی پس جب ميثم کی سولی کا تيسرا دن  -اور جناب ميثم کی شہات امام حسين 
مظلوم کو نيزه مارا گيا اور اس نے تکبير کہی پھر دن کے ٓاخر ميں اس بيکس کے منہ اور ناک سے خون ) بہنے ٓايا تو اس 

  ١لگا۔ اور شہيد کی صورت ميں رحمت اٰلہی سے جاملے۔ ( 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مختلف ( عبارتوں کے ساته رجال کشی، تفسير  (۔ جناب ميثم تمار رضوان هللا عليہ کے حاالت رجال اور حديثوں کی متعدد کتابوں ميں١
  عياشی اور ارشاد وغيره ميں ذکر ہوئے ہيں مولف نے صرف ارشاد کے نسخے سے نقل کرنے پر اکتفا کيا ہے۔ 

ٰضا َعْن اَبی  عليہ السالم فَقی َر  وفی البحار عن الکشی و َروی َعْن اَبی َل لَہُ اِنَّہُ نَ “۔  ۶۴٠ِه َعن ٓا ٰابئِِہ َصَل ٰاوُت اْلَحَسِن الرِّ
ی َصوْتِ◌هِ   اِنْتَ◌بِہُ اَيُّھَا النٰائُِّم فََوهللاِّٰ الْمُ◌ٔوِمنی َن ٰاقَل ٔاَن ٰی َميْثَ◌ُم الَّت ٰماِر ٰا دَر اَمی هللاّٰ َعلَيْهِ◌م اَجْمَ◌عی ٰانئٌِم َف ٰاند ٰی بِاَع ْلٰ

َوهللاِّٰ فِی الْکُ◌ ٰانسِة فَتَُشقُّ اَرْبَ◌ع قِطٍَع فَتُصْلَ◌ُب اَنْتَ◌ لَيقطَعنَّ َی ٰا لَتُخَضبَنَّ لِحْيَ◌تَُک ِمن َرٔاِسَک َف ٰا قَل َصَدقْتَ◌ َواَنْتَ◌ 
ُد بْنِ◌ َعِدیٍّ َع ٰلی ُربْعِ◌ ٰھا وَ  َک َوِل ٰسانََک َولَتَقْطَ◌َعنَّ النَخْلَ◌ِة الَّتی َع ٰلی ُربْعِ◌ ٰھا ُمَحمَّ ُد ْبَ◌ن اَکْتُ◌م َع ٰلی دَک َوِرج اْلٰ ُمَحمَّ

ذَک ٰای اَمی نَفْسی ٰخالُِدبْنِ◌ َمسْعُ◌وٍد َع ٰلی ُربْعِ◌ ٰھا ، َر َوقُلْتُ◌ اِنَّ َعلِيّاً لَيُخْبِ◌ُر ٰان بِالْغَ◌يْبِ◌ فَقُلْتُ◌ لَہ اَو ْاٰ کئٌِن اٰ ُربْعِ◌ ٰھا َو 
لَِم يَفْعَ◌ُل بی َن َف ٰا قَل اَی  ٰاقَل َميْثَ◌ُم فََشککْتُ◌ فی ٰذلَِک ٰيا َوَ◌َربِّ الْکَ◌عْبَ◌ِة َک ٰا ذ َعِھَدهُ اِلَی النَّبِی (ص) ٰاقَل فَقُلْت◌ُ 
ن َر الْمُ◌ٔوِمنی اَمی ٰای الْمُ◌ٔوِمنی اٍد ٰاقَل َو ٰا کَن يِم ابْنِ◌ ااْلَ◌َمِة ال ْاٰ فِجَرِة ُعبَيْدُ◌ هللاّٰ بْنِ◌ ِزی َن َف ٰا قَل لَئَاُخَذنََّک العْ  ُ◌تُُل الزَّ

ٔاِن ، ٰاقَل  َق فَتَطَيََّر اٍد َميْثَ◌م اِنَّ لََک َوَل ٰھا َشٔاناً ِمَن الشَّ يَخْرُ◌ُج اِلْی الْجُ◌بٰانَِّة َواَنَا َمُعہُ فَيَُمرُّ بِالنَّخلَِة فَيَقُوُل لی بِالْکَ◌ ٰانَسِة فَتََخرَّ
ٍع ٰاقَل َميْثَ◌ُم فَقُلْتُ◌ ِل ٰصالَِحَ◌َع قِطَ اَلْکُ◌وفَةَ َوَدَخَل ٰھا تَعلََّق َعلَُمہُ بِالنَّخْلَ◌ِة الَّتی فَلَمٰا َولٰیّ ُعبَيْدُ◌ هللاّٰ بْنِ◌ ِزی يَن فََشقَّ ٰھا اَربْ 

اراً َحِديداً ِمن ٰلِذَک فَاََمَر بِقَعْطِ◌ ٰھا فَاشْتَ◌ ٰارھَا َرُجٌل ِمَن النَّ ٰجار بَعْضِ◌ تِلْکَ◌ ااْلَ◌ُج ٰا ذِع ٰاقَل فَلَمٰا َوَدقِِّہ ف ی ٔاَبی فَُخذ ِمس ْمٰ
ِمن اَہْلِ◌ الّسوِق َف ٰا قلُوا ٰايَميْثَ◌ُم انْهَ◌ض َمَع ٰان اِل ٰی ااْلَ◌می بَعْدَ◌ ٰلِذَک فَانْقُ◌ش َعلَيْہِ◌ اِسْمی اْبنی اِلَيْہِ◌ ِر تَشْتَ◌کی قَوْم◌ٌ 

وِق فَنََسٔالَہُ اَن يَعْزِ◌لَہُ عَ  ن َغيْرَ◌هُ ، ٰاقَل ُکنْتُ◌ َخطی ٰعاِمل السُّ نٰا َويَُولّی َر تَعْرِ◌ُف ٰھَذا اَيٰامٍّ ٔاَتَوْتی ُب اْلقَْوِم فنصت لی َعلَي ْاٰ
اِر َف ٰا قَل لَہُ َعَمروبْنِ◌ ُحَريْثُ◌ اَصْلَ◌َح هللاُّٰ ااْلَ◌می َواَعْجَ◌بَہُ َمنْطِ◌قی ٰما تَقُولَ الْمُ◌تَکَ  ؟ ٰطالٍِب عليہ السالم  لَِّم ٰاقَل َميْثَ◌ُم اَلتمَّ

  ٰاقَل فَاسْتَ◌و ٰی ٰجالِساً َف ٰا قَل لی الْکَ◌ذٰابِّ َموْلَ◌ی الْکَ◌ذٰابِّ َعلِیٌّ بْنِ◌ اَبی
اَنَّ مِ  َن ُر الْمَ◌ٔوِمنی ن َعلٍِی ٰطالٍِب اَمی َر بَل اَنَا ٰصاِدُق َموْلَ◌ی االَِدُق َعلُِی بْنِ◌ اَبی فَقُلْتُ◌ َکِذَب اَصْلَ◌َح هللاُّٰ ااْلَ◌می لَتَبُرَّ

َر َم ٰحاِسنَةُ اَو عليہ السالم َحق اَن َوتََذکُّ مَن الْقَ◌وْلِ◌ ُدوَن الْفِ◌عْلِ◌ ،  ا ، فَٰقاَل لی بََکيْت◌ُ �َولَتَذْکُ◌ِرنَّ َم ٰساِويَہُ َوتَتََولَّی ُعث ْمٰ
ِ◌دی يَوْمَ◌ اَخبْ  َ◌َرنی بََکيْتُ◌ ِمن َشکٍّ فَقُلْتُ◌ َوهللاِّٰ ٰا م اَلَقْطَ◌َعنَّ يََديْکَ◌ َوِرُجلَيْکَ◌ َوألَصْلِ◌بَنََّک فَبََکيْتُ◌ ، َف ٰا قَل بی َسيِّ

  ٰا کَن َدَخلَنی بََکيْتُ◌ ِمَن الْقَ◌وِل َوال ِمَن الْفِ◌عْلِ◌ َولَِکنّی
 َّ َی، فَ اِن بَب فَقی َوَمو اْلٰ  ٰا قَل لی النٰائُِّم فََوهللاِّٰ لَتخُضبََن ہُ ٰنائٌِم فَٰناَدْيُت اِْنتَبِہ اِيُّھَا َل لی َو ٰا م ٰاقَل لََک ؟ ٰاقَل فَقُلْتُ◌ اَتَيْتُ◌هُ ال ْاٰ
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َک َوِل ٰسانََک َن عليہ السالم فَٰقاَل ئَاُخُذَک اْلُعتُلُّ َر لَِحيْتُ◌َک ِمن َرٔاِسَک َف ٰا قَل َصَدقْتَ◌ َواَنْتَ◌ َوهللاِّٰ لِيُقْطَ◌َعنَّ َی ٰا د َک َوِرج اْلٰ
اَلُ قَطَِّعنَّ يََديْکَ◌ َوِرجْلَ◌يْکَ◌ ِم الْمُ◌ٔوِمنی ٰيا اَمی َولَتُصْلَ◌بُنَّ ، فَقُلْتُ◌ َوَمن يَفْعَ◌ُل ٰلِذَک بی اٍد ٰاقَل فَامْتَ◌ألَ َغيْظاً ثُمَّ ٰاقَل َوهللاِّٰ 

َک ، فَاََمَر بِِہ فَقُِطعَ ابْنِ◌ االَمَ  بََک َواَُکذَِّب َمو اْلٰ هُ ثُمَّ ِة ُعبَيْدِ◌ هللاِّٰ بْنِ◌ َزی الَزنی َواَلََدعن ِل ٰسانََک َحّت ٰی اَُکذِّ ت َی ٰا دهُ َوِرج اْلٰ
ْتِ◌ِه اَيُّھَا ال ٰانُس َمن اَ ٰارَد اَن يَسْمَ◌َع اُخْرِ◌ج َواََمَر بِِہ اَن يَث الْمَ◌کْنُ◌وَن َعن َعلِیِّ بْنِ◌ اَبی يُصْلَ◌ب ، َف ٰاند ٰی بِاَعْل ٰی ِصو

ثُھُم بِالْعَ◌ ٰجائِِب ، ٰاقَل َوَخَرَج َعمُرو بْنِ◌ حُ  َريْثٍ◌ َوھَُو ٰطاِلٍب عليہ الْحَ◌د طالٍِب عليہ السالم ؟ ٰاقَل فَاجْتَ◌ِمُع النٰاسُّ َواَقْبَ◌َل يَُحدِّ
َل َميْثَ◌ُم الَتمٰارِّ يَُحدِّث النٰاسَّ َعن َعلِِی بْنِ◌ اَبی يُری َر اَِدر ٰافبْعَ◌ِث اِ ٰل ی ٰه ٰا ذ َمن ُد َمنْزِ◌لَہُ َف ٰا قَل ٰا م ٰھِذِه الْجَ◌ ٰماَعةُ ٰاق

فَِة َر قُلُوَب اَھْلِ◌ الْکُ◌ويَقْطَ◌ُع ِل ٰسانَہُ فَاِنّی السالم ، ٰاقَل فَانْصَ◌َرَف ُمسِرعاً َف ٰا قَل اَصْلَ◌َح هللاُّٰ ااْلَ◌می لَسْتُ◌ ٰماُِن اَن يَتََغيَّ 
تہُ الْحَ◌رْس ٰی َو ٰاقَل فَيَخْرُ◌ُج َعلَيْکَ◌ ، ٰاقَل فَالْتَ◌فََت اِ ٰل ی َحرْس ٰی فَوْقَ◌ َرٔاْسِ◌ِه َف ٰا قَل اِذْهَ◌ب فَاقْطَ◌ع ِل ٰسانَہُ ٰاقَل فَاَ اٰ 

ک لِٰسانی ُر بِقَطْعِ◌ِه ٰاقَل َميْثَ◌ُم ااَل َزَعَم ابْنِ◌ لَہُ َميْثَ◌م ؟ ٰاقَل ٰا م تَٓشاُء ٰاقَل اَخْرِ◌ج ِل ٰسانََک فَقَد اََمَرنی ٰاقَل فَقَطََع َمْوالَی ٰھا
بُنی ااْلَ◌می َدِمِہ ثُمَّ ٰا مَت َواََمَر بِِہ فَُصلَِب ٰاقَل ٰصالٌح فََمضت بَعْدَ◌ اَ   فِجَرِة اَنَّہُ يَُکذِّ

طَ ٰساَعةًااْلَ◌َمِة ال ْاٰ يٰامٌّ فَاِ ٰا ذ ھَُو قَد ِل ٰسانَہُ َوتََشحَّ
بْعِ◌ الَّذی ١”’ ( اَر فی ) ِه الْمِ◌س مْٰ    َکتَبْتُ◌ َوَدقَقْتُ◌ فی ُصلَِب َعلَی الرُّ

سے روايت کی ہے اور انہوں نے اپنے ٓاباء  -بحار سے صاحب رجال کشی نے نقل کيا ہے کہ حضرت ابو الحسن امام رضا 
تشريف الئے تو ان سے  کے بيت الشرف -و اجداد عليہم السالم سے کہ انہوں نے فرمايا: ميثم تمار حضرت امير المومنين 

بتايا گيا کہ حضرت ٓارام فرما رہے ہيں،ميثم نے بلند ٓاواز کے ساته کہا: اے سونے والے بيدار ہوجائيے! خدا کی قسم!يقينا ٓاپ 
کی ريش مبارک ٓاپ کے سر کے خون سے خضاب ہوگی حضرت نے فرمايا: تم نے سچ کہا اور خدا کی قسم! تمہارے ہاته 

بان بھی قطع کريں گے اور اس کھجور کے درخت کو جو طہارت خانے ميں ہے اسے قطع کرکے چار پاؤں اور تمہاری ز
ٹکڑے کريں گے۔ اس کے ايک ٹکڑے ميں تمہيں دارپر لٹکائيں گے دوسرے ٹکڑے پر حجر ابن عدی اور تيسرے پر محمد 

  ابن اکثم اور چوتھے ٹکڑے پر خالد ابن مسعود کو لٹکائيں گے۔
غيب کے متعلق خبر دے رہے ہيں لٰہذا يا امير المومنين  -ميں خود شک ميں پڑگيا تو ميں نے کہا: موال علی ميثم کا بيان ہے: 

! يہ واقعہ يقينا رونما ہونے واال ہے؟ حضرت نے فرمايا: ہاں رب کعبہ کی قسم! يہ وه عہد و پيمان ہے کہ جسے پيغمبر -
! کيوں ميرے ساته ايسا سلوک کريں -رض کيا يا امير المومنين اکرم (ص) نے خود سے کيا ہے، راوی کہتا ہے: ميں نے ع

کا بيٹا عبيد هللا ابن زياد گرفتار کرے گا، فرمايا: ميثم اس خبر کے بعد ہميشہ جبانہ کی” ام فاجره“گے؟ فرمايا: تمہيں زنا زاده 
ے تھے: اے ميثم ! يقينا تمہيں طرف جاتے تھے ميں بھی ان کے ہمراه اس درخت کے پاس سے گزرتا تھا لٰہذا مجه سے کہت

اس درخت سے بہت کام درپيش ہوں گے، کہا: جب عبيد هللا ابن زياد کوفہ کا گورنر ہوا اور کوفے ميں وارد ہوا تو اس کا 
پرچم، طہارت خانے ميں جو کھجور کا درخت تھا اس ميں پھنس کر پھٹ گيا عبيد هللا ابن زياد نے اسے فال بد سمجھا اور 

  کہ اسے کاٹ ديں کوفہ کے نجاروں ميں سے ايک شخص نے اسے خريد کر چار ٹکڑے کيے۔ حکم ديا تا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣١، ص  ۴٢۔ بحار االنوار، ج  ١۴٢، ص ٣۔ مدينة المعاجز، ج  ٧۵(۔ االختصاص، ص ١

ا اور ميرے والد کا نام اس پر کنده کرو ميثم کا بيان ہے : ميں نے اپنے بيٹے صالح سے کہا: ايک لوہے کی کيل لے کر مير
پھر ان چار ٹکڑوں ميں سے ايک ٹکڑے کا انتخاب کرکے اس ميں کيل جڑ دو۔ ميثم کا بيان ہے: چند دنوں کے بعد بازار کے
کچه افراد ميرے پاس ٓائے اورکہا: اے ميثم! ہمارے ساته ٓاؤ ہم امير کے پاس چليں اور بازار کے عامل کی اس سے شکايت 

  ريں کہ اسے معزول کر ديں اور کسی دوسرے شخص کو ہمارے ليے انتخاب کرے۔ک
ميثم کا بيان ہے: ميں قوم کا خطيب تھا يہ طے پايا کہ ميں گفتگو کروں، ميری باتيں امير کے پاس مقبول ہوئيں اسے اچھا 

  لگا۔
ہو؟ کہا: کون ہے؟ کہا: يہ ميثم دروغ عمرو ابن حريث نے کہا: هللا امير کے امور کو بہتر بنائے اس خطيب کو پہنچاتے 

  (دروغ گو) کا ٓازاد کرده غالم ہے۔ -گو(جھوٹا) اور وه علی ابن ابی طالب 
راوی کا بيان ہے: ابن زياد اٹھا اور بيٹه کر مجه سے کہا: تم کيا کہتے ہو؟ ميں نے کہا: عمرو جھوٹ بولتا ہے هللا امير کے 

  کا آزاد کرده ہوں۔ - ت باز سچا اور سچے علی ابن ابی طالب امور کو بہتر بنائے بلکہ ميں يقينا راس
اس وقت مجه سے کہا: تمہيں علی سے بيزاری اختيار کرنی پڑے گی اور ان کی برائيوں کو بيان کرنا پڑے گا اور عثمان کو

ے ہاته اور پاؤں کو کاٹ دوں گا۔اپنا ولی تسليم کرو اور اس کی نيکيوں کو بيان کرو۔ اور اگر يہ کام انجام نہ ديا تو يقينا تمہار
جب اس بات کو ميں نے سنا تو ميں نے گريہ کيا: کہا: ميری بات سے خوف زده ہوکر گريہ کر رہے ہو جب کہ ابھی ميں 
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نے کچه نہيں کيا! ميں نے کہا: خدا کی قسم! ميرا گريہ نہ تمہارے قول کی وجہ سے نہ تمہارے فعل کی بنا پر ہے ميرا گريہ 
ہے کہ وه شک جو ميرے دل ميں واقع ہوا جو ميرے ٓاقا و موال نے خبر دی تھی، کہا: کيا کہا تھا؟ ميثم نے کہا: اس وجہ سے

کے بيت الشرف پر پہنچا تو کہا: وه ٓارام فرما رہے ہيں پھر ميں نے انہيں ٓاواز دی وه بيدار ہوجائيں جو سور  -جب ميں علی 
ارک ٓاپ کے سر کے خون سے خضاب ہوگی، فرمايا: تم نے سچ کہا اور تمہيں ہے ہيں خدا کی قسم! يقينا ٓاپ کی ريش مب

بھی خدا کی قسم! تمہارے ہاته پاؤں اور تمہاری زبان کو جدا کريں گے اور پھر يقينا تمہيں دار و رسن ميں لٹکائيں گے، ميں 
ں زنا زاده ام فاجره کا بيٹا عبيد هللا ابن ! کون شخص ا س کام کو انجام دے گا؟ فرمايا: تمہي-نے عرض کيا: يا امير المومنين 

زياد گرفتار کرے گا، راوی کا بيان ہے: اس کے تمام تن بدن ميں غيظ و غضب کی ٓاگ بھڑک اٹھی اور کہا: خدا کی قسم! 
موال  يقينا تمہارے ہاته اور پاؤں کو کاٹ دوں گا ليکن تمہاری زبان کو اس کی حالت پر چھوڑدوں گا تاکہ تمہيں اور تمہارے

کے جھوٹ کو ثابت کروں۔ لٰہذا حکم ديا: ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ ديں جب قيد سے باہر الکر انہيں دار پر لٹکايا تو 
سے مخفی حديث سننا چاہتا ہے چال ٓائے، لٰہذا تمام لوگ  -بلند ٓاواز سے فرياد کی: اے لوگو! جو شخص علی ابن ابی طالب 

کے عجائب و غرائب کے متعلق گفتگو شروع کی۔ راوی کا بيان ہے: عمرو ابن حريث  -ن علی جمع ہوگئے پھر امير المومني
ٓايا اور چاہتا تھا کہ انہيں ان کے گھر لے جائے جب پورے مجمع کو ديکھا کہا: يہ اجتماع کيوں کيا گيا؟ کہا: ميثم تمار فضائل

وه بہت تيزی سے واپس ہوا اور کہا: امير کے امور کو هللا لوگوں کو سنا رہے ہيں۔ راوی کا بيان ہے:  -علی ابن ابی طالب 
بہتر بنائے جتنی جلدی ہوسکے کسی کو بھيج دے تاکہ اس کی زبان جدا کرے مجھے خوف ہے کہ اہل کوفہ کے دلوں ميں 

  انقالب پيدا کردے اور وه لوگ تمہارے خالف قيام کر ديں۔
ا: جاؤ اور اس کی زبان بھی کاٹ دو، راوی کا بيان ہے: تمام پاسبان وه نگہبان جو اِن کے سر کے پاس کھڑا تھا اس سے کہ

ٓائے اور ميثم سے کہا: اے ميثم! کہا: کيا کہنا چاہتے ہو؟ اپنی زبان باہر الؤ امير نے حکم ديا ہے اسے بھی ہم کاٹ ديں۔ ميثم 
، يہ ميں اور يہ ميری زبان ۔ راوی کا نے کہا: ام فاجره کا بيٹا يہ خيال کرتا ہے کہ مجھے اور ميرے موال کی تکذيب کرے

بيان ہے: پھر ان کی زبان کاٹ دی کچه دير خون ميں غلطاں تھے اور ان کی روح فردوس اعلٰی کی طرف پرواز کر گئی 
  پھر حکم ديا کہ انہيں دار پر لٹکايا جائے۔

ٹکڑے پر جس پر ميں نے ان کا  صالح ابن ميثم کا بيان ہے :چند روز گزرے تھے کہ ميں نے ديکھا اس کھجور کے چوتھے
  نام تحرير کيا تھا دارپر لٹکائے گئے۔

من جملہ انہيں واقعات ميں سے ُرشيد ہجری کا واقعہ ہے۔ رشيد ہجری من جملہ ان افراد ميں سے تھے جو حضرت علی ابن 
و منايا  کے صاف وشفاف عظيم چشمے سے کافی حد تک سيراب ہوئے تھے حضرت نے انہيں علم باليا -ابی طالب 

(امتحانات اور خوابوں کا علم) عطا فرمايا تھا ٓائنده کے متعلق خبر ديتے تھے اور خود حضرت ان کے مستقبل کے بارے 
  ميں کہ عبيد هللا ابن زياد کے ساته کيا حاالت در پيش ہوں گے خبر ديتے تھے۔

ده َعْن َک ٰاقلَت : ٰاقَل قُلْتُ◌ َل ٰھا َسِمعْتُ◌ ِمن اَبی وفی االختصاص للشيخ االجل االفخم فخر الشيعة شيخنا المفيد باسنا“۔  ۶۴١
و بِنْتِ◌ ُرَشيْدِ◌ الْهَ◌َجری ُحٰسّاِن اْلَعْجلی اَبی َن عليہ السالم َف ٰا قَل ٰای ُرَشيْدُ◌ َکيْفَ◌ َصبْرُ◌َک ُر اْلمُ 

ٔوِمنی يَقُوُل : ٰاقَل َعن قِن ْاٰ
ٔوِمنی اَُميَّةَ فَقَطََع يََديْکَ◌ َوِرجْلَ◌يْکَ◌ َو ِل ٰسانََک ؟فَقُلْتُ◌ ٰای اَمی اِ ٰا ذ اَرْسَ◌َل َحدَّثَنی اَمی َسِمعْتُ◌ ِمن اَبی َن ٓاِخُر َر المُ 

ي َوااْلِٔخَرِة ٰاقلَت : فََوهللاِّٰ ٰا م َذھَبَِت ااْلَ◌يٰامُّ َحّت ٰی فی ٰلِذَک الْجَ◌نَّةُ ؟ َمعی َن  ٰاقَل بَل ٰی ٰای ُرَشيْدُ◌ اَنْت◌َ  اِلَيْکَ◌ َدِعیُّ بَنی الدُّن ْاٰ
رئَِة ِمن اَمی ُعبَيْدِ◌ هللاِّٰ بْنِ◌ ِزی اَرْسَ◌َل اِلَيْہِ◌ الدَّعی اِ  نََّک لی َخلی تَةً ٰاقَل لََک عليہ السالم ِر الْمُ◌ٔوِمنی اٍد فََد ٰعاهُ اِلَی الْبَ◌ ٓاٰ

می َف ٰا قَل َوهللاِّٰ َوِل ٰسانی َوِرجْلی فَتَقطَُّع يَدّی اِلَی الْبَ◌  تَُموُت؟ ٰاقَل:اَخْبَ◌َرنی فَٔاَب ٰی اَن يَتَبَّراَ ِمنْہُ◌ َف ٰا قَل لَہُ الدَِّعیُّ فَبِاَیِّ 
ُموهُ فَاقْطَ◌ُعوا يََديْہِ◌ َوِرجْلَ◌يْہِ◌ َوتْرُ◌ُکو َمنی تَدْعُ◌ونی ) َک ، قَدِّ ُء ِمنْہُ◌ فَتُقَدِّ رئَِة ِمنْہُ◌ َف اٰل اُبَرِّ  ١ا ِل ٰسانَہُ فََحَملَت طَ ٰاوئِفَة ( ٓاٰ

بَنَّ قَ    وْلَ◌هُ فیاَلَُکذِّ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ميں تحرير کيا گيا ہے۔  ۵٠۔ يعنی ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹنے کے بعد جمع کيا، جيسا کہ رجال کشی ص (  ۵٠(۔ ص ١

هُ فَقُلْتُ◌ لَہُ : ٰای ٔاَبَہ َکيْفَ◌ تَِجُد اَلَماً ِل ٰما اَ ٰصابََک ؟ َف  ٰا قَل : ٰای بُنَتَہُ ااِل کالِز ٰحاَم بَيْنَ◌ فٍَة فََکتََب لَمٰا قُِطَعت َی ٰا دهُ َوِرج اْلٰ
نہُ ِمَن الْقَ◌صْرِ◌ اِجْتَمَع النٰاسُّ َحوْلَ◌هُ َف ٰا قَل : اِْيتُونی م َوذَ  نہُ َواَخْرَ◌ج ْاٰ ھََب لعيٌن فَاَخْبَ◌َرهُ اَنَّہُ بَِصحی النٰاسِّ فَلَمٰا َحَمل ْاٰ

ْحٰمِن الرَّحی َن ُر اْلُمٔوِمنی لَيْلَ◌تِِہ تِلْکَ◌ َو ٰا کَن اَمی السٰاعَّةُ فَاَرْسَ◌لَ  يِکْتُ◌ُب لِلنٰاسِّ َمايَُکوُن اِلَی اَن ِ الرَّ  تَقُوُم اْلِکٰتاَب بِسِم ٰهللاّ
يْہِ◌ ِعلْمَ◌ الْبَ◌ اٰلٰای َوالْمَ◌ اِلَ  اِلَيْہِ◌ الْحَ◌جٰامُّ َحّت ٰی قَطََع ِل ٰسانَہُ َف ٰماَت فی َح ٰايتِِہ اِ ٰا ذ ِه ُرَشيْدِ◌ الْبَ◌ اٰلٰای َو ٰا کَن قَد اَلْق یٰ 

ُجَل ٰاقَل لَہُ: ٰای ُف اٰلن تَُموُت بَِميْتَ◌ٍة َکذا َوَکذا َوتَقْتُ◌ُل اَ  نْتَ◌ ٰای ُف اٰلُن بِقَتْلَ◌ِة َکذاٰانٰای َف ٰا کَن فی عليہ السالم يَُسْمی اَلْقَی الرَّ
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َشيْدُ◌ َو ٰا کَن َوَکذا فَيَُکوُن َک ٰما َن عليہ السالم يَقُوُل لَہُ: اَنْتَ◌ ُر َشيْدِ◌ الْبَ◌ اٰلٰای تُقْتَ◌ُل ِب ٰھِذِه الْقَ◌تْلَ◌ِة ُر اْلُمٔوِمنی يَقُوُل الرُّ
  ُر اْلُمٔوِمنی َف ٰا کَن َک ٰما ٰاقَل اَمی ١” (  -صلوات ّهللاٰ وسالمہ عليہ  -اَمی ) َن 

يد ہجری سے بطور مسند نقل کيا ہے اختصاص ميں شيخ مفيد عليہ الرحمہ نے ابو حسان عجلی سے انہوں نے قنوء بنت رش
کہ اس کا بيان ہے: ميں نے اس سے کہا: اس کے متعلق مجھے باخبر کرو جو تم نے اپنے پدر گرامی سے سنا ہے؟ کہا: ميں

نے مجه سے حديث بيان کرنے کے ضمن ميں فرمايا: اے -نے اپنے پدر گرامی کو يہ کہتے سنا ہے: حضرت امير المومنين 
وقت کيسے صبر کرو گے کہ جب دعی (زنا زاده) بنی اميہ کسی شخص کو بھيج کر تمہارے ہاته پاؤں اور رشيد! تم اس 

! ٓاخر کار اس کا نتيجہ بہشت ہے؟ فرمايا: ہاں اے رشيد! تم دنيا  -زبان کو جدا کرے گا؟ ميں نے عرض کيا: يا امير المومنين 
  و ٓاخرت ميں ہمارے ساته ہو،

قسم! ابھی چند دن نہيں گزرے تھے کہ دعی عبيد هللا ابن زياد نے کسی کو بھيجا ميرے والد ماجد  قنوء کا بيان ہے: خدا کی
سے برائت اور دوری اختيار کرو تو رشيد نے انکار کيا اور بيزاری و دوری اختيار کرنے  -کو بال وا کر کہا: امير المومنين 

  ہارے حق ميں کياسے انکار کرديا دعی بنی اميہ نے کہا: تمہارے موال نے تم
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ١٩٧، ص ٨۔ معجم رجال ( الحديث، ج  ١٣۶، ص  ۴٢۔ بحار االنوار، ج  ۶۴، ص ٢۔ مدينة المعاجز، ج  ٧٨(۔ االختصاص، ص ١

کہا اور تمہارے مرنے کی کيفيت کس طرح بيان کی؟ کہا: ميرے موال اور دوست نے مجھے يہ خبر دی ہے کہ تم مجھے 
الؤ گے اور مجھے اس بات کے لےے اُکساؤ گے کہ ميں ان سے بيزاری و دوری اختيار کروں اور ميں اس سے انکار ب

کروں گا لٰہذ اتم اسی وجہ سے ميرے ہاته پير اور زبان کو جدا کروگے، کہا: خدا کی قسم! ابھی اس کے جھوٹ کو تمہارے 
کرو اور اس کی زبان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ ميں نے اپنے بابا کے  حق ميں پيدا کرتاہوں ٓاؤ اور اس کے ہاته پير کو جدا

ہاته پير کو جمع کيا اور اپنے والد سے کہا: بابا جان ٓاپ کو اس مصيبت کا درد کيسا محسوس ہوا؟ کہا: اے ميری پياری بيٹی!
کے درميان ہوں۔ پھر اپنے کوئی خاص شے نہ تھی سوائے اس کے کہ ميں نے يہ محسوس کيا کہ جيسے لوگوں کے مجمع 

بابا کو قصر سے باہر الئی ميرے بابا کے چاروں طرف لوگ جمع ہوگئے اور کہا: کاغذ اور دوات لے ٓاؤ تاکہ تمہارے ليے 
جو کچه صبح قيامت تک ہونے واال ہے تحرير کروں کيوں کہ لوگ مجه سے ايسی چيزوں کے طالب ہوں گے جو ابھی ان 

ی ہيں۔ خالصہ يہ کہ کاغذ اور دوات الئی گئی لکھنا شروع کيا جب بسم هللا الرحمن الرحيم تحرير کی تمنائيں پوری نہيں ہوئ
کرليا تو وه ملعون بڑی تيزی سے گيا اور ابن زياد کو خبر دی کہ رشيد لوگوں کے ليے جو کچه صبح قيامت تک ہونے واال 

ن کی زبان کو بھی جدا کردے اور اسی رات ان کی مقدس ہے تحرير کر رہے ہيں، لٰہذا ابن زياد نے حجام کو بھيجا تاکہ ا
  روح فردوس اعلٰی ميں جا پہنچی۔

انہيں رشيد باليا کے نام سے ياد کرتے تھے اور حضرت نے انہيں علم باليا ومنايا تعليم فرمايا تھا۔  -حضرت امير المومنين 
اے فالں! تم فالں طريقے سے انتقال کرو گے اور اناور رشيد نے اپنی زندگی ميں ايک شخص کو ديکھا جو يہ کہہ رہا تھا: 

  ميں سے ايک شخص کہتا تھا کہ تمہيں اس طرح قتل کريں گے اور جس طرح بيان کيا تھا اسی طرح ہوا بھی۔
ان سے فرماتے تھے: تم رشيد باليا ہو تمہيں بھی اس کيفيت کے ساته قتل کريں گے چنانچہ جيسا حضرت  -امير المومنين 

  ياتھا اسی طرح ہوا بھی۔نے بيان ک
وفيہ باسناده َعْن َعْبِد اْلَکری ٔا ٰرَکةَ َوھَُو ٰجالٌِس َع ٰلی ٰابِِہ فی “۔  ۶۴٢ٰاقَل: لَمٰا طَلََب ِز ٰايد م يَرْفَ◌ُعہُ اِ ٰل ی ُرَشيْدِ◌ الْهَ◌َجری 

َجری ٔاَثَِرِه َف ٰا قَل: َويْحِ◌َک قَتَلْتَ◌نی ٔا ٰارَکةَ َو ٰخاَف اِخْتَ◌ف ٰی ُرَشيْدُ◌ َف ٰجآء ٰا ذَت يَوْمِ◌ اِل ٰی اَبی ُعبَيْدِ◌هللاّٰ ُرَشيْدِ◌ الْه◌َ 
ابِِہ فََدَخَل َمنْزِ◌َل اَبی َؤاَھْلَ◌کْتَ◌ھُم ، ٰاقَل َو ٰا م ٰا ذَک؟ ٰاقَل اَنتْ  َ◌ َمطْلُ◌وٌب َوِجئْتَ◌ َحّت َف ٰا قَم فََدَخَل فی َج ٰماَعِة ِمن اَص ْحٰ

مْتَ◌ ُولدی اََحٌد ِمنْهُ◌م ، ٰاقَل َوَسنَجْزِ◌يَنَّ اَيْضاً فَٔاَخَذهُ َوَشدَّهُ َک ٰاتفاً ثِمَّ اَدْخَ◌لَہُ بَيْناً َواَغْلَ◌َق ٰی َدَخلْتَ◌ ٰا درِی َوقَد َرٔاَک َوايْت◌َ 
ابِِہ َف ٰا قَل لَھُم ، اِنَّہُ ُخيِلَّ اِلَیَّ اَ  ُجالً َشيْخاً قَد َدَخَل نِٰافاً ٰا درِی ٰاقلُوا: ن رَ َف ٰا قَل ٰا مَرأٓنی ، ِعنْدی َعلَيْہِ◌ ٰابَہُ ثُمَّ َخَرَج اِ ٰل ی اَص ْحٰ
 َّ ن اََحداً فََسَکَت َعنْهُ◌م ثُمَّ اِن َر ٰلِذَک َعلَيْهِ◌م ُکلُّ ٰلِذَک يَقُولُوَن ٰا مَرٔاَی ْاٰ ن اََحداً فََکرَّ َف اَن يَُکوَن قَد َرٔاهُ َغيْرَ◌ھُم فََدَخَل ٰما َرٔاَی ْاٰ ہُ تََخوَّ

ن ھَُو َک ٰل ِذَک بَ َمجْلِ◌َس ِز ٰايٍد لِيَتَ  يْنَ◌هُ ٰما َجسََّس ھَل يَذْکُ◌ُ◌ُرونَہُ فَاِن ھُم اََحسُّو ِب ٰل ِذَک اَخْبَ◌َرھُم اَنَّہُ ِعنْدَ◌هُ ٌف ٰقاَل : فَبَي ْاٰ
ْوَ◌ َمجْلِ◌ِس ِز ٰايٍد ٰاقَل: فَلَمٰا نَظََر اِلَيْہِ◌ اَبُؤاَلَطی َوَرفََعہُ اِلَيْهِ◌م ٰاقَل: فََسلََّم َع ٰلی ِز ٰايٍد َوقََعہُ ِعنْدَ◌هُ َو ٰا کَن الَّذی ٔاَ ٰارَکةَ ُمقْبِ◌الً نَح

َعِن الْبَ◌غْلَ◌ِة َواَقْبَ◌َل اِ ٰل ی  ٰارَکةُ تََغيََّر لَوْنَ◌هُ اِذْا قَبْلَ◌ ُرَشيْدٌ◌ َع ٰلی بِفِعْلَ◌ٍة اَبی يََديْہِ◌ َواَيْقَ◌َن بِالْهَ◌ اٰلِک ، فَنََزَل ُرَشيْد◌ُ 
َ◌ َمن قَم اِلَيْہِ◌ َواَسْقَ◌طَ فی ِرَک ؟ َمسی ِز ٰايٌد فَاَعْتَ◌نَقَہُ َوقَبْلَ◌هُ ثُمَّ اََخَذ ُی ٰسائِلُہُ َکيْفَ◌ قََدمْتَ◌ ؟ َوَکيفْ ِز ٰايٍد فََسلََّم َعلَيْہِ◌ َو اٰ 

َل اَبُوا ٔاَ ٰارَکةَ لِِز ٰايٍد اَصْلَ◌َح هللاُّٰ َخلَقْتَ◌ ؟ َوَکيْفَ◌ ُکنْتَ◌ فی َر َمْن ٰھٰذا الشَّْيخ َواََخَذ لِحْيَ◌تَہُ ثُمَّ َمَکَث ھُنَيْئةَ ثُمَّ ٰاقَم فََذھََب َف ٰا ق
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 ٰل ی َمنْزِ◌لِِہ فَاِ ٰا ذ ُرَشيْدُ◌ ااْلَ◌می ؟ ٰاقَل ٰه ٰا ذ اٌَخ ِمن اِخ ْاوِن ٰان ِمن اَہْلِ◌ الشٰامِّ قَِدَم َعلَي ْان ٰازئِراً فَانْصَ◌َرَف اَبُؤا ٰارَکةُ اِ 
َٔبْؤاَ ٰارَکةُ: اَ ٰا م اِ ٰا ذ ٰا کَن ِعنْدَ◌َک ِمَن الْعِ◌لْمِ◌ ٰا ماَر ٰی ٰا مَصنَع ٰا مِب ٰا دلََک َوادْخُ◌ل َعلَي بِالْبَ◌يْتِ◌ َک ٰما تََرَکہُ َف ٰا قَل لَہُ ا

ن ) َکيْفَ◌ ِشئْتَ◌    ١” ( ْاٰ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۴٠، ص  ۴٢۔ بحار االنوار، ج  ٧٨(۔ االختصاص، ص ١

اته عبدالکريم سے بطور مرفوع نقل کيا ہے کہ اس کا بيان ہے: جب ابو عبيد هللا ابن زياد نيز اسی کتاب ميں اپنے اسناد کے س
کے گھر ٓائے جب” ابو اراکہ“رشيد ہجری کی تالش ميں تھا تو رشيد نے خود کو مخفی کيا پھر انہيں دنوں ميں سے ايک دن 

ہوا بعد ميں اس سے کہا: تم پر افسوس ہے کہ تم نے وه اپنے گھر ٓائے ابو اراکہ خوف زده ہوا ان کے پيچھے گھر ميں داخل 
مجھے مار ڈاال اور ميری اوالد کو يتيم کيا اور مجھے ہالک کرديا، کہا: کيوں کيا بات ہے؟ کہا: تم ابن زياد کے مطلوب و 

نہوں نے مقصود کی تالش ميں پھر رہے ہو تم ميرے گھر ميں داخل ہوئے ہو اور يقينا جو افراد ميرے پاس موجود تھے ا
  تمہيں ديکھا ہے۔

کہا: ان ميں سے کسی شخص نے مجھے نہيں ديکھا، کہا: يقينا اس کا امتحان ليں گے لٰہذا انہيں پکڑا اور ان کے ہاته پاؤں کو 
بانده کر گھر ميں داخل کيا اور دروازے کو تاال لگايا ، پھر اپنے اصحاب کے پاس ٓاکر ان سے کہا: ميرا خيال ہے کہ اس 

کوئی بوڑھا شخص ميرے گھر ميں داخل ہوا ہو؟ کہا: ہم نے کسی کو نہيں ديکھا ، ابو اراکہ نے جتنی مرتبہ اس سے پہلے 
بات کی تکرار کی وه کہتے تھے: ہم نے اس قسم کے کسی شخص کو نہيں ديکھا پھر وه خاموش ہوگيا اور کچه نہيں کہا 

دربار ابن زياد ميں داخل ہوا تاکہ تالش کرے اور ديکھے کہ  ليکن وه خوف زده تھا کہ ممکن ہے دوسروں نے ديکھا ہو۔ پھر
ابو اراکہ کے متعلق کوئی بات ان کے درميان ہو رہی ہے يا نہيں اگر وه لوگ ابو اراکہ کے ٓانے کا احساس کرچکے ہيں تو 

ياد کو سالم کيا اس وه انہيں باخبر کرے کہ اس کے پاس ہيں اور انہيں ان کے سپرد کرے ان سے کہا: زياد کے پاس ٓاکر ز
کے پاس بيٹھا اور جو کچه ان کے درميان لطيف بات تھی بيان کيا: اسی دوران رشيد خچر پر سوار ہوکر داخل ہوئے اور ابن

زياد کے دربار کی طرف ُرخ کرکے کہا: جب ابو اراکہ کی نظر رشيد پر پڑی اس کا رنگ فَق ہوگيا اور جو کچه اس کے 
  گيا اور اپنی ہالکت کا يقين کيا۔ ہاته ميں تھا زمين پر گر

رشيد اپنی سواری سے اترے اور ابن زياد کی طرف ٓائے اسے سالم کيا، زياد احتراماً کھڑا ہوگيا اور بار بار گلے مال اور 
رشيد کا بوسہ ديا پھر ان کی احوال پرسی شروع کی: کيسے ٓانا ہوا؟ کيسے کس شخص کو اپنی جگہ چھوڑ کر ٓائے ہيں اور 

  کا سفر ميں کيا حال تھا؟ پھر تھوڑی دير کے وقفے کے بعد کھڑا ہوا اور چال گيا۔ٓاپ 
پھر ابو اراکہ ٓايا اور زياد سے کہا: هللا امير کو صحيح و سالم رکھے اس ضعيف العمر شخص کو پہچانتے ہيں؟ کہا: کيوں 

  ے ليے ٓايا تھا۔ہمارے بھائيوں ميں سے ايک بھائی ہے جو شام کا رہنے واال ہے ہماری مالقات ک
ابو اراکہ کسی حد تک ٓاسوده خاطر اور اطمينان قلب کے ساته گھر واپس ہوا ديکھا جيسے جہاں رشيد کو باندھا تھا برقرار 

ہيں کہا: ابو اراکہ يہ علم و قدرت جس کا ميں تمہاری ذات ميں مشاہده کر رہا ہوں جو کام چاہو انجام دو اور جب بھی ميرے 
ؤ۔ مولف کہتے ہيں: يہ وه چند افراد کے اعلٰی نمونے تھے کہ جنہوں نے ائمٔہ اطہار کو درک کيا اور ان کی پاس ٓانا چاہو آ 

  معنويات اور برحق معارف اٰلہيہ سے سرشار و شاداب ہوکر استفاده کيا اور لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو پيش کيا۔
ں افراد ميں خالصہ نہيں کيے جاسکتے بلکہ ايسے ہزاروں قابل ذکر ہے کہ جو کچه ذکر ہوچکا ہے وه نمونے صرف انہي

الکھوں نمونے ہيں جيسا کہ سلمان، ابوذر، مقدار اور عمار ياسر جيسے افراد جو تدوين شده کتابوں ميں تحرير و ثبت ہيں 
حبان نعمت کے کيوں کہ وه سب ہمارے دائرے سے باہر اور اس کی يہاں گنجائش نہيں ہے لٰہذا اسی پر اکتفا کرتے ہيں۔ صا

ليے ان کی نعمتيں گوارا اور مبارک ہوں اور هللا تعالٰی ہميں اور ٓاپ کو ان کی نعمات و فيوضات سے بہره مند فرمائے۔ ٓامين 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان
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  ۔ بدبخت مخالفين ٣٢
  ۔ ٰا مَعَدَل اََحٌد َعِن الْقُ◌رٓان ااِلَّ اِلَی النٰارِّ  ٣٢

  -صلوات ّهللاٰ علييم اجمعين  -کذلک الحجة المنتظر القائم وٓابائہ الکرام 
کسی شخص نے قرٓان مجيد سے عدول و اعراض کيا مگر يہ کہ وه راہِی ٓاتِش جہنم ہوا۔ اسی طرح حضرت حّجت منتظر قائم 

  ٓال محمد او ر ان کے ٓاباء کرام اجمعين سے روگردانی نہيں کی مگر يہ کہ وه اہل جہنم ميں سے ہوگيا۔
  ١) هللا تعالٰی کے قول کی بنياد پر : <> ( 

ميں کہتے ہيں کہ اس قرٓان کو ہرگز مت سنا کرو اور اس کی تالوت کے وقت ہنگامہ کرو شايد اس طرح ان پراور کفار ٓاپس 
غالب ٓاجاؤ۔ تو اب ہم ان کفر کرنے والوں کو شديد عذاب کا مزه چکھائيں گے اور انہيں ان کے اعمال کی بدترين سزا ديں 

  گے۔
ہميشگی کا گھر ہے جو اس بات کی سزا ہے کہ يہ ٓايات اٰلہيہ کا انکار  يہ دشمنان خدا کی صحيح سزا جہنم ہے جس ميں ان کا

  کيا کرتے تھے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٨۔  ٢۶(۔ سورئہ سجده، ٓايت ١

ہ ہے کہ اس کی کوئی اصل و اَلَّلغْوُ◌ا ِمَن االَمْرِ◌ ٰا م اٰل اَصْلَ◌ لَہُ َوِمَن الْکَ◌ اٰلِم ٰا م اٰل َمعْن ٰی لَہ افعال و اعمال ميں لغو کام ي
  اساس نہ ہو جو من گھڑت ہو اور کالم ميں لغو اسے کہتے ہيں جس کا معنی نہ ہو مہمل ہو۔

يہ بے ہوده گوئی اور مقدمہ چينی ان کے نہايت عاجزی کی دليل ہے جو قرٓان کے مثل يا اس کے برابر کوئی دوسرا قرٓان 
جيد کے معارض و متضاد ہو لے ٓائيں۔ لٰہذا چارٔه کار اس ميں پايا کہ ايک پيش کريں يا ايسی حّجت قائم کريں جو قرٓان م

دوسرے سے کہيں کہ جب پيغمبر اکرم (ص) قرٓان مجيد کی تالوت فرمائيں تو سماعت نہ کرو اور اشعار اور بے ہوده باتوں 
واز لوگوں کے گوش گزار نہ ہو سے اس عظيم ہستی کے سامنے فرياد و ہنگامہ ٓارائی کرو تاکہ پيغمبر (ص) کی دل نشين آ 

  شايد اس طرح تم ان کی تالوت پر غالب ٓاجاؤ۔
خدائے تبارک و تعالٰی فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت کی قسم! ہم انہيں ان کے کفر اختيار کرنے کا شديد عذاب ، دردناک طور

کردار تک پہنچائيں گے جو وه بدترين کردار پر چکھائيں گے ان لوگوں نے کہا: اس قرٓان کو نہ سنو تو، ہم يقينا انہيں کيفر 
انجام ديا کرتے تھے۔ يہ دشمنان خدا کی صحيح سزا دائمی جہنم ہے جس ميں ان کی ہميشگی کا گھر ہے ) اور ٓاتش جہنم 

  ١انہيں مدام اپنے احاطے ميں رکھے گی۔ ( 
َک َوبَيْنَ◌ الَِّذيَن الَيُؤْمِ◌نُوَن بِاآْلِخَرِة ِحَجابًا َمسْتُ◌وًرا # َوَجَعلْنَ◌ا هللا تعالٰی کا يہ قول: < َوإَِذا قََرٔاْتَ◌ الْقُ◌رْآَن َجَعلْنَ◌ا بَيْن◌َ 

  ٢وْا َعلَی ٔاَدْبَ◌اِرِہم نُفُوًرا > ( َعلَی قُلُوبِِہم ٔاَِکنَّةً ٔاَن يَفْقَ◌ہُوهُ َوفِی آَذانِِہم َوقْرً◌ا َوإَِذا َذَکرْتَ◌ َربََّک فِی الْقُ◌رْآِن َوحْدَ◌هُ ) َولَّ 
  تم قرٓان پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ٓاخرت پر ايمان نہ رکھنے والوں کے درميان حجاباور جب 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  سے اقتباس۔ ( ٣٨٨، ص  ١٧(۔ الميزان، ج ١
   ( ۴۵(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ٢۔ ،  ۴۶

ان کے کانوں کو بہره بنا ديتے ہيں اور قائم کرديتے ہيں اور ان کے دلوں پر پردے ڈال ديتے ہيں کہ کچه سمجه نہ سکيں اور
  جب تم قرٓان ميں اپنے پروردگار کا تنہا ذکر کرتے ہو تو يہ الٹے پاؤں متنفر ہوکر بھاگ جاتے ہيں۔

  )١) قولہ تعالٰی:
مذکوره باال ٓايت سے مراد يہ ہے کہ حواس ظاہری پر پرده پڑ گيا ہے برخالف رائج پردوں کے جو لوگوں کے درميان 

ہے يعنی ايک شے کا دوسری شے سے ڈھانپ لينا يعنی يہ حجاب، معنوی حجاب ہے مشرکين اور ٓانحضرت (ص)  معمولی
کے درميان چوں کہ پيغمبر اکرم (ص) جو قاری قرٓان اور اس کے حامل ہيں اور مشرکين بھی ٓاخرت پر ايمان نہيں رکھتے 

ور معارف وحقيقت قرٓان تو ٓانحضرت (ص) کے پاس ہےوه معنوی حجاب اس بات سے مانع ہوتا ہے کہ وه اسے سن سکيں ا
  لٰہذا انہيں ان پر ايمان النا چاہيے۔
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يا يہ کہ يہ عقيده رکھيں کہ وه هللا کی جانب سے بھيجے گئے ہيں اور رسول برحق بن کر ٓائے ہيں لٰہذا ٓانحضرت (ص) سے 
ے ہيں اور اس وقت قيامت کے دن کو بطور الشريک کے عنوان سے ياد کرت’ رو گرداں ہوتے ہيں جب وه خدا کو وحده

  مبالغہ پيش کرکے اس عظيم ہستی کو سحر سے تعبير کرتے ہيں۔
خالصٔہ کالم اس کا معنی يہ ہے کہ جب قرٓان کی ان کے ليے تالوت کرتے ہو تو تمہارے اور مشرکين کے درميان جو 

ظاہری و حسی قرار ديتا ہوں جو ان کے سمجھنے  ٓاخرت پر ايمان نہيں رکھتے حجاب معنوی حائل ہوجاتا ہے نہ کہ حجاب
سے مانع ہو لٰہذا اس وقت خدا کو يکتا نہيں توصيف کرسکتے يا يہ کہ ٓاپ کی رسالت حقہ کو پہچانيں اور نہ ہی قيامت پر 

  ايمان الئيں اور اس کی حقيقت کو سمجھيں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴۵(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١

ر اُمَّ بَکْرٍ◌  “۔  ۶۴٢ وفی الدر المنثور اخرج ابو يعلی وابن ابی حاتم وابن مردويہ وابونعيم والبيہقی لَھٍَب> اَقْبَ◌لَت اِلْعَ◌و ْاٰ
اء بِنْتِ◌ اِبی ٰنا ٰان َواَمْرُ◌ه َعصی نُہُ قَلی ٰنا َودی يَ  َوھُیِّ تَقُوُل :  ِدٰھا فَْھرٌ ٰاقلَت لَمٰا نََزلَْتتَبَّت َی ٰا د اَبی معافی الدالئل َعن اَس ْمٰ

بَکْرُ◌ : لَقَد اَقْبَ◌لَت ُمذْمِ◌ًما اَبی ل َوَل ٰھا َولْوَ◌لَةٌ َوفی َجمی َو َرُسوُل ّهللاٰ (ص) ٰجالٌِس َواَبُوبَکْرُ◌ اِل ٰی َجنْبَ◌ِة ، َف ٰا قَل اَبُو 
فَٰجائَْت َحتّٰی ٰقاَمْت َعٰلی اَبی َف ٰا قَل اَبُو بَکْرُ◌ َو اٰل َوَربِّ  عال یٰ ٰھِذِه َواَنَا اَ ٰخاُف اَن َت ٰارَک َوقََرٔاَ قُرٓاناً اِعْتَ◌َصَم بِِہ َک ٰما ٰاقَل تَ 

  ١” ( ی بِْنُت َسيِِّدٰھا ٰھَذا الْبَ◌يْتِ◌ ٰا م هَ ٰجاَک فَانْصَ◌َرفَت َوِھَی تَقُوُل اَنَّ ٰصاِحبََک هَ ٰجاتی اَ ٰابَکْر بَلََغنی ) قد علمت قَُرْيُش اَنّ 
لدر المنثور) ميں اسماء بنت ابوبکر سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: جب سورئہ تبت يدا ابی لہب سيوطی نے اپنی تفسير (ا

و تب (ابو لہب کے ہاته ٹوٹ جائيں اور وه ہالک ہوجائے) نازل ہوئی، ام جميل فرياد کرتی ہوئی اس حالت ميں ٓائی کہ اس 
سول اکرم (ص) تشريف فرما تھے اور ابوبکر بھی ان کی کے ہاته ميں پتھر تھا اور ان اشعار کو پڑه رہی تھی حضرت ر

خدمت ميں موجود تھے ابوبکر نے کہا: ام جميل چلی ٓا رہی ہے مجھے خوف الحق ہے کہ وه ٓاپ کا ديدار کرلے، ٓاں 
حضرت (ص) نے فرمايا: وه مجھے نہيں ديکھے گی ٓانحضرت يہ کہہ کر تالوت قرٓان ميں مشغول ہوگئے اور اس سے 

اور جب تم قرٓان پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ٓاخرت پر ايمان نہ رکھنے “وگئے جيسا کہ هللا تعالٰی فرماتا ہے: متمسک ہ
لٰہذا ام جميل ٓائی اور ابوبکر کے پاس کھڑی ہوگئی اور نبی اکرم (ص) کو نہيں ” والوں کے درميان حجاب قائم کر د يتے ہيں

  ہ تمہارے صاحب ميری ہجو اورمذمتديکھا اور ابوبکر سے کہا: ميں نے سنا ہے ک
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، ص ۵۔ ( تفسير نور الثقلين، ج  ٢۶٩، ص  ١٠۔ تفسير قرطبی، ج  ۶٠۴، ص ۴۔ تفسير ابن کثير، ج  ١٨۶، ص ۴(۔ الدر المنثور، ج ١
  ۔  ١٧۶، ص  ١٨۔ بحار االنوار، ج  ٣۶١، ص ٢، مستدرک حاکم، ج  ۴٧٧، ص  ١٠۔ تفسير مجمع البيان، ج  ۶٩٨

کر رہے تھے؟ ابوبکر نے جواب ديا: قسم ہے اس صاحب خانہ کی! انہوننے تمہاری ہجو اور مذمت نہيں کی ہے پھر ام 
  جميل واپس گئی اور کہا: قريش کو بہتر معلوم ہے کہ ميں سيد قريش کی بيٹی ہوں۔

بعد ام جميل نے ايک پتھر اٹھايا اور پيغمبر اکرم  نازل ہونے کے” تبت“۔ تفسير منہج مينيوں نقل کيا گيا ہے کہ سورئہ  ۶۴۴
(ص) کی تالش ميں باہر ٓائی اور چاہا کہ ٓانحضرت (ص) کو اس پتھر سے مارے لوگوں نے بتايا کہ ٓانحضرت (ص) ابوبکر 
ر کے گھر تشريف فرما ہيں، چنانچہ حضرت رسول خدا (ص) وہاں بيٹھے قرٓان پڑھنے ميں مشغول تھے، ام جميل نے ابوبک

سے کہا: تمہارا صاحب کہاں ہے جس نے ميری ہجو اور مذمت کی ہے تاکہ اس سے ميں انتقام لوں، ابوبکر نے جواب ديا: 
(اس کی گردن ميں بٹی ہوئی ” فی جيدھا حبل من مسد“وه شاعر نہيں جو کسی کی ہجو کے ليے لب کشائی کريں کہا: پھر 

  يری گردن ميں کيا ہوگا؟رسی بندھی ہوئی ہے) کيا ہے؟ اسے کيا معلوم کہ م
پيغمبر اکرم (ص) نے ابوبکر سے فرمايا کہ: اس سے دريافت کرو کہ تم اپنے عالوه کسی اور کو اس گھر ميں ديکه رہی 

ہو؟ ابوبکر نے کہا: اے ام جميل! اس گھر ميں تم اپنے،ميرے عالوه کسی اور کو ديکه رہی ہو؟ کہا: ميرا مسخره کر رہے ہو
  وائے فرزند ابو قحافہ کے کسی کو نہيں ديکه رہی ہوں۔رب کعبہ کی قسم! س

اور يہ اس جہت سے تھا کہ هللا تعالٰی نے حضرت رسول خدا (ص) کو اس کی نظروں سے پوشيده کر رکھا تھا کيوں کہ 
نظروں ٓانحضرت (ص) کو نہيں ديکھا واپس ٓائی اور يہ ٓايت نازل ہوئی کہ ہم نے تمہيں قرٓان کی تالوت کے وقت کافروں کی

اور ہم نے اس قرٓان ميں سب کچه اس طرح سے (بارہا) بيان کرديا ہے کہ يہ  ١(  سے پوشيده رکھا۔ ) هللا تعالٰی کا يہ قول:
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  لوگ عبرت حاصل
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴١(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١

الصرف رّد “ ب المفردات ميں رقم طراز ہيں: کريں ليکن (حق تک پہنچنے کے ليے ان کی نفرت ميں اضافہ ہورہا ہے۔ راغ
  ۔”الشی من حالة الی حالة او ابدالہ بغيره 

“ کے معنی ہيں کسی شے کو ايک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھير دينا يا کسی اور چيز سے بدل دينا ۔ ” الصرف”
ے اور تصريف تکثير کے مورد تصريف صرف کی طرح ہے انتہا کے معنی ميں ہ” : التصريف کالصرف اال فی التکثير 

  ١” ( واکثر مايقال فی صرف ) الشی من حالة الی حالة ومن امر الی امر“ميں استعمال ہوتا ہے۔ 
بہت سے مقامات پر ايک شے کو ايک حالت سے دوسری حالت تک پلٹانے کے ليے اور ايک امر کو دوسرے امر ميں 

  بدلنے کے لےے استعمال ہوتا ہے۔
) اسی بات سے تصريف ٢(  :مراد يہ ہے کہ ہواؤں کو مختلف حاالت ميں بدلنا هللا تعالٰی نے فرمايا و تصريف الرياح سے

  الکالم اور تصريف الدراہم بھی ہے۔ جس سے مراد وہی معنی (بدلنا) ہے۔
ل نفر عن الشی نفوراالنفر : االنزعاج من شی الی الشی، کالفزع الی الشیء يقا:“ َو ٰاقَل ايضاً “مزيد راغب اصفہانی کہتے ہيں: 

  ٣” (  قال تعالیٰ 
کے ساته کسی کی طرف دوڑنے کے ہيں جيسا کہ فزع کا ” الی“النفر (عن) کے معنی کسی چيز سے روگردانی کرنے اور 

  لفظ الی اور عن دونوں کے ساته استعمال ہوتا ہے محاوره ہے نفر عن الشی نفور
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٧٩(۔ مفردات راغب، ص ١
  ۔ ( ١١٣(۔ سورئہ طہ، آيت ٢
  ۔ (  ۵٠١(۔ مفردات راغب، ص ٣

ايسی چيز سے دور بھاگنا يا هللا تعالٰی کا يہ قول (تو ان سے ان کی نفرت ہی بڑھی( انزعاج، قلق اور اضطراب، ايک جگہ 
  سے دوسری کسی جگہ مستقر ہونا ، معصيت کی طرف بھيجنا

ی قسم! ميں نے خدا شناسی ، يکتا پرستی اور نفی شرک کو مختلف وجوہات اور متعدد يعنی مجھے اپنی عزت ک ١(  ) فقولہ:
بيانات کے ذريعہ تمہيں بنايا اور نصيحت کی تاکہ نصيحت حاصل کرو اور ان پر حق روشن و واضح ہوجائے۔ ان پر کسی 

  دا کردی۔کا کوئی اثر نہيں ہوا مگر يہ کہ ہر صورت ميں ہر بيان کے موقع پر ايک نئی نفرت پي
  ٢(  هللا تعالٰی کا يہ قول:

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجده کرو تو کہتے ہيں کہ يہ رحمن کيا ہے کيا ہم اسے سجده کرليں جس کے 
  بارے ميں تم حکم دے رہے ہو اور اس طرح ان کی نفرت ميں اور اضافہ ہوجاتا ہے۔

حقيقت کی طرف اور خدا پرستی کی دعوت ديتے رہے اور وه لوگ پيغمبر اکرم (ص) ہميشہ کفار و مشرکين کو حق و 
ٓانحضرت (ص) کی دعوت کے مقابل ميں مختلف قسم کے منفی جوابات ديتے تھے اور ٓانحضرت ان سے روبرو ہوتے تھے۔

نے اس ٓائہ کريمہ ميں ان کے اکڑ پنے کو دوسرے انداز سے بيان کيا ہے اور ان کی ٓانحضرت (ص) کی دعوت قبول کر
  سے نفرت کو خدائے رحمن کی بہ نسبت سجده کرنے سے نشان دہی کی گئی ہے۔

چوں کہ ان سے کہا گيا تھا کہ رحمن کا سجده کرو کہتے ہيں: وه پيغمبر اکرم (ص) ہيں اور ضمير لھم کفار ٣(  ) قولہ تعالٰی:
  کی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴١(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ١
  ۔ ( ۶٠ان، ٓايت (۔ سورئہ فرق٢
  ۔ (  ۶٠(۔ سورئہ فرقان، ٓايت ٣
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کے قرينے سے دريافت کيا: رحمن کيا ہے؟ خود کے ليے تجاہِل عارفانہ سے کام کيا کہ ہم رحمن کی ماہيت  طرف پلٹتی ہے
و حقيقت سے واقف نہيں ہيں اور يہ سوال کرنا خدا کے مقابل ميں سوائے اکڑ پن کے کوئی دوسری شے نہيں ہے ورنہ 

  ہتے: رحمن کون ہے؟ ہمارے درميان کيا ہے اور کون ہے کا فرق واضح ہے۔ک
جب فرعون  -اور ہارون  -دوسرے انبياء کی دعوتوں ميں بھی اس جيسا بيان قرٓان ميں ذکر ہوا ہے جيسے حضرت موسی 

  ٢(  )١(  کی دعوت اٰلہی دينے کے ليے مامور ہوئے هللا تعالٰی کا يہ ) قول:
اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمين کے فرستاده ہيں۔ فرعون نے کہا: اور رب العالمين کيا ہے؟ يہ نہيں فرعون کے پاس جاؤ 

ان کے اکڑ پن کے  کہا : ومن رّب العالمين يعنی: رب العالمين کون ہے؟ ان کے قول کی حکايت کرتے هللا تعالٰی کا يہ قول
بارگاه سے نفرت اور دوری کے عالوه ان ميں کوئی اور اثر نہيں  افراد کی نشان دہی کر رہا ہے لٰہذا پروردگار متعال کی

  ہوا۔
) اور ان کے کانوں ميں بہرا پن ہے۔ >َجَعلُوا ٣(  دوسری ٓايات بھی اس مقولہ ميں مختلف تعبيروں ميں ذکر ہوئی ہيں جيسے

عوت دی کہ تو انہيں معاف کردے تو انہوں نے اپنی يعنی اور جب انہيں د) ۴ٔاََصابَِعہُم فِی آَذانِِہم َواسْتَ◌غْشَ◌وْا ثِيَابَہُم > ( 
  انگليوں کو کانوں ميں رکه ليا اور اپنے کپڑے اوڑه ليے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۶(۔ سورئہ شعراء، ٓايت  ١٣
  ۔ ( ٢٣(۔ سورئہ شعراء، ٓايت ٢
  ۔ ( ۵٧(۔ سورئہ کہف، آيت ٣
  ۔ ( ٧۔ سورئہ نوح، ٓايت (۴

وفی تفسير العياشی عن زرارة “ ۔  ۶۴۵بہت زياده ہيں ہم نے سب کو اختصاراً ذکر نہيں کيا۔ بِسْمِ◌ هللاِّٰ >  دوسری ٓايات وغيره
ُ : َواِ ٰا ذ َذَکرْتَ◌ َربََّک فی ِم> ٰاقَل ھَُو اََحقُّ ٰا مَجھََر بِِہ وَ  حْ َعْن اََحِدِھما عليہما السالم ٰقاَل فی ٰقاَل ّهللاٰ حی ِم ِھَی اآليَةُ الَّتی الرَّ ٰمِن الرَّ

حْ  بِرِھم نُفُوًرا ٰا کَن الْمُ◌شْرِ◌ُکوَن يَسْتَ◌ِمُعوَن اِل ٰی اْلقُْرٓاِن َوْحَدهُ بِْسِم ٰهللاّ الرَّ ٰمن الرَّحی ِم > نَفَُروا َوَذھَبُوا فَاِ ٰا ذ َولَّوْا َع ٰلی ٔاَد ْاٰ
حی ) َوتَستَمُعوا  فََرَغ ِمنْہُ◌ ٰعاُدوا قَرٔاَتِہ النَّبی (ص) فَاِ ٰا ذ قََرَء < بِْسمِ  ْحٰمن الرَّ   ١” ( ٰهللاّ الرَّ

بسم ٰهللاّ الرحمن “تفسير عياشی ميں زراره امامين صادقين عليہما السالم ميں سے کسی ايک سے نقل کيا ہے کہ حضرت نے 
تعلق هللا تعالٰی کے حق ميں فرمايا: وه بلند ٓاواز سے پڑھنے کا زياده سزاوار کالم ہے اور وه يہ ٓايت ہے جس کے م” الرحيم

نے فرمايا: جب اپنے پروردگار کا ذکر قرٓان ميں تنہا کرتے ہو تو مشرکين روگرداں ہوجاتے ہيں اور متنفر ہوکر واپس 
ہوجاتے ہيں۔ ان لوگوں کا کام يہ تھا کہ نبی اکرم (ص) کی قرائت سماعت کرتے تھے جب ٓانحضرت (ص) < ِم> کی تالوت 

حی (ص) قرٓان کی تالوت سے فارغ  فرمايا کرتے تھے تو وه اقرار ْحٰمن الرَّ کرتے تھے اور جب ٓانحضرت بِْسِم ٰهللاّ الرَّ
َد بْنَ◌ َعلِیٍّ عليہ  وفی الدرالمنثور اخرج البخاری فی “ ۔  ۶۴۶ہوجاتے تھے تو واپس ٓاتے تھے اور سنتے تھے۔ َجعْفَ◌ٍر ُمَحمَّ

 ِ ْحٰمن الرَّحی ِم > َويَرْفَ◌ُع تاريخہ َعْن اَبی ِم > فَنِعْمَ◌ هللاِّٰ َکتَُموا فَا ن َرُسوُل هللاِّٰ (ص) السالم اَنَّہُ ٰقاَل: لَم َکتَمْتُ◌م < بِْسِم ٰهللاّ الرَّ
   فَتََولی قَُريْشُ◌ ِف ٰارراً فَاَنْزَ◌َل هللاُّٰ  ٢” (  َصوْتَ◌هُ ِب ٰھا ٰا کَن اِ ٰا ذ َدَخَل َمنْزِ◌لَہُ اِجْتَ◌َمَعت َعلَيْہِ◌ قَُريْشُ◌ فَيَجْهَ◌رُ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٩۵، ص ٢(۔ تفسير عياشی، ج ١
  ۔ (  ١٨٧، ص ۴(۔ الدر المنثور، ج ٢

سے نقل کيا ہے ِم > کو مخفی کيا خدا کی کہ حضرت -در منثور ميں تاريخ بخاری سے منقول ہے کہ اس نے امام محمد باقر 
ْحٰمن ال رَّحی قسم! بہت مبارک اسم کو مخفی کيا ہے چوں کہ رسول خدا جب اپنے نے فرمايا: کيوں تم لوگوں نے < بِْسِم ٰهللاّ الرَّ

حی  ْحٰمن الرَّ گھر ميں داخل ہوتے تھے ِم > کو تو قريش ان کے اطراف ميں جمع ہوجاتے تھے اور ٓانحضرت < بِْسِم ٰهللاّ الرَّ
کر جاتے تھے۔ تو هللا تعالٰی نے اس  بلند ٓاواز سے اور ٓاشکارا طور پر پڑھا کرتے تھے لٰہذا قريش روگردانی کرکے فرار

اآليہ اور جب تم قرٓان پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ٓاخرت پر ايمان نہ رکھنے والوں کے درميان حجاب  ٓايت کو نازل فرمايا:
  قائم کرديتے ہيں وه روگردانی اور اظہار نفرت کرتے ہيں۔

اٍق َوالْبَ◌يْہَ◌قی بِاللَّيْلِ◌ ق َخَرُجوا “ ۔  ۶۴٧اِلِل َعِن الُزھْری فی  ٰاقَل: َحدَّثْتُ◌ اَنَّ اَ ٰابَجھْلَ◌ َواَ ٰاب الدَّ ئٰ  اَخْرَ◌َج اِبْنُ◌ اِس ْحٰ
يَن َواألَخْنَ◌َس ابْنَ◌ َشری ِه َوُکلٌّ ٰی الَعْلِ◌ُم بِمَ   ٰا کِن ٰصاِحبِِہ َف ٰابتُٓوا لَيْلَ◌ةً يَسْتَ◌ِمُعوَن ِمن َرسْوِل هللاِّٰ (ص) َوھَُو يَِصلّی ُسف ْاٰ
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تَُعوُدوا فَلَوْرَ◌ٓا  ِمُعوَن بَيْتِ◌ِه فَٔاَخَذ ُکلُّ َرُجُل ِمنْهُ◌م َمجْلِ◌ساً يَستَمُع فی فی ُق فََت اٰلَوُموا َف ٰا قَل بَعْضُ◌ھُم لِبَعْضٍ◌ : الٰ يَسْتَ◌
قُوا فََجَمَعتْهُ◌ُم الطَّری نَفْسِ◌ِه َشي بَعْضُ◌ ُسَف ٰھائِ    ُکم اَلَوْقَ◌عْتُ◌م فیُکم لَہُ َحّت ٰی اِ ٰا ذ طَلََع الْفَ◌جْرُ◌ تَفَرَّ

ہُ َحّت ٰی ُق َف ٰا قَل ثُمَّ انْصَ◌َرفُوا َحّت ٰی اِ ٰا ذ ٰا کنَتا الَّيْلَ◌ةُ ٰعاَد ُکلٌّ َرُجٍل ِمنْهُ◌م اِ ٰل ی َمجْلِ◌ِسِہ َف ٰابتُوا يَسْمَ◌ُعوَن لَ 
ُل َمَرٍة ثُمَّ اْنَصَرفُوا طَلََع الْفَ◌جْر◌ُ  قُوا فََجَمَعتْهُ◌ُم الطَّری َحّت ٰی اِ ٰا ذ ٰا کنَِت الَّيْلَ◌ِة ال  بَعْضُ◌ھُم لِبَعْضٍ◌ :ِمْثَل ٰما ٰقالُوا اَوَّ تَفَرَّ

عْضَ◌ھُم لِبَعْضٍ◌: ٰن ٰاثلِثَِة اََخَذ ُکلُّ َرُجٍل ِمنْهُ◌م مجْلِ◌َسہُ َف ٰابتُوا يَسْتَ◌ِمُعوَن لَہُ َحّت ٰی اِ ٰا ذ طَلََع الْفَ◌جْرُ◌ ُق َف ٰا قَل بَ 
قُوالَبْرَ◌ُح َحّت ٰی نََت ٰا عھَُد  قَوا فََجَمَعتْهُ◌م الطَّری تَفَرَّ   اٰل نَُعوُد فََت ٰا عھَُدوا َعل ٰی ٰلِذَک ثُمَّ تَفَرَّ

يَن فی ِمن ُمَحمّ  ٍد ٰاقَل: َوهللاِّٰ ٰا م َسِمعْتَ◌ َعن َرٔايَِک فی بَيْتِ◌ِه َف ٰا قَل اَخْبِ◌رْنی فَلَمٰا اَصْبَ◌َح األَخْنُ◌س اَت ٰی اَ ٰاب ُسف ْاٰ
ي نٰھا َو اٰل َخلَفْتُ◌ بِِہ ٰمايُٰراَسِمعْتُ◌ اَش ْاٰ يَء ٰا م َعَرفْتُ◌ َمع ْاٰ ُد بَٰھا ٰاقَل ًء اَعْرِ◌ُف ٰھا َواَعْرِ◌ُف ٰا م ُی ٰارُد ِب ٰھا َوَسِمعْتُ◌ اَش ْاٰ

ٍد ؟ ٰاقَل ٰا م ٰا ذ ثُمَّ َخَرَج ِمن ِعنْدِ◌ِه َحّت ٰی ٔاَت یٰ  اَ ٰابَجھْلَ◌ َف ٰا قَل: ٰا م َرٔايََک فی  األَخْنُ◌س : َواَنَا َوالَّذی ٰا م َسِمعْتَ◌ ِمن ُمَحمَّ
ن نَحْنُ◌ َوبَنُو ن َسِمعْتُ◌؟ َت ٰانَزع ْاٰ ن َواَعْطَ◌وا فَاَعْطَ◌ي ْاٰ ن َوَحَملُوا فََحَمل ْاٰ َعبْدٍ◌ َم ٰانٍف فی ِه  الشََّرِف اَطْعَ◌ُموا فَاَطْعَ◌م ْاٰ

ن َعلَی ا لْرَ◌کْبِ◌ َوُکنٰا َکفََرَسِی الز ٰھاِن ٰاقلُوا ِمنٰا نَبِیٌّ يَاتی ) تُدْرَ◌ُک ٰھِذِه؟ اٰل الْوَ◌حْیَ◌ ِمَن السَّ ٰماء فََمت ٰی َحّت ٰی َت ٰجانَب ْاٰ
قُہُ َف ٰا قم َعنْہُ◌ ااْلَٔخْنُ◌س َوتََرَکہ   ١” ( َوهللاِّٰ اٰلنُٔوِمُن بِِہ اَبَداً َو اٰلنَُصدِّ

بو جہل، ابوسفيان اور اخنس ابن شريق ايک ابن اسحاق اور بيہقی نے زہری سے دالئل ميں نقل کيا ہے کہ اس کا بيان ہے: ا
شب حضرت رسول اکرم (ص) کے گھر ٓائے ٓانحضرت (ص) اپنے بيت الشرف ميں نماز ميں مشغول تھے اور يہ لوگ سن 
رہے تھے ان ميں سے ايک نے اپنی ايک جگہ کا انتخاب کيا اور اسی مقام سے سن رہے تھے اور ان ميں سے کسی ايک 

ی خبر نہ تھی پوری رات وہيں گزاری اور صبح طلوع فجر تک سنتے رہے پھر متفرق ہوگئے اور کو دوسرے کے مقام ک
راستے ميں ايک دوسرے کا ديدار کيا پھر ٓاپس ميں ايک جگہ جمع ہوکر ايک دوسرے کو مالمت کرتے ہيں ، ان ميں سے 

مق لوگ تمہيں ديکھيں گے تو يقينا بعض، بعض دوسرے سے کہہ رہے تھے: (کہيں پھر دوباره) واپس ہوجاؤ، اگر بعض اح
ان کے دل ميں (شک و شبہ پيدا کرو گے۔) پھر اپنے کام ميں اگر مصروف ہوجاتے تھے پھر دوسری شب ٓاتی تھی پھر ان 
ميں سے ہر ايک اپنی اپنی جگہ ٓاتے تھے اور صبح تک قيام پذير ہوکر سنتے تھے صبح کے بعد متفرق ہو کر راستے ميں 

قات کرتے تھے بعض ، دوسرے بعض افراد سے اپنی گزشتہ باتوں کی تکرار کرتے تھے اور پھر ايک دوسرے سے مال
اپنے کام ميں مشغول ہوجاتے تھے يہاں تک کہ تيسری شب ٓائی ان ميں سے ہر ايک اپنی اپنی جگہ بيٹه کر صبح طلوع فجر 

  تک سنتے تھے، صبح کے بعد متفرق ہوکر راستے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٢۴، ص  ١٣(۔ تفسير الميزان، ج ١

ميں ايک دوسرے سے مالقات کرتے تھے اور ٓاپس ميں جمع ہوتے تھے ان ميں سے بعض نے کہا: يہاں سے حرکت نہيں 
کريں گے جب تک کہ ايک دوسرے سے عہد و پيمان نہ کرليں کہ اب واپس نہيں ہوں گے، اس باہمی عہد و پيمان کے بعد 

  ے گئے۔متفرق ہوکر سب چل
صبح کے وقت اخنس ابو سفيان کے گھر ٓايا اور کہا: تم نے جو کچه محمد (ص) سے سنا اس کے متعلق تمہاری کيا رائے 

ہے؟کہا: خدا کی قسم! ايسی چيزيں ميں نے سنيں جنہيں ميں جانتا تھا اور جو کچه اس سے ان کا مقصد و اراده تھا اسے بھی 
نے سنيں جن کے متعلق مجھے معلوم نہيں تھا ان کے مقصد و ارادے سے ٓاگاه تھا ۔  جانتا تھا، اور دوسری چيزيں بھی ميں

  اخنس نے کہا: ميں بھی تمہاری ہی طرح ہوں۔
اس کے بعد ميں اس کے گھر سے باہر ٓايا اور ابو جہل کے پاس گيا اور کہا:تم نے جو کچه محمد (ص) سے سنا اس کے 

ے ميں نے سنی ہے؟ ٓاخر ميں ہمارے اور اوالد عبد مناف کے درميان شرف متعلق تمہاری کيا رائے ہے؟ کہا کون سی ش
ميں باہمی نزاع تک بات پہنچ گئی ان لوگوں نے کھانا کھايا ہم لوگوں نے بھی کھايا۔ ان لوگوں نے حملہ کيا ہم لوگوں نے بھی

نی سواری پر سوار ہو کر ايک حملہ کيا ان لوگوں نے عطيے و تحفے ديے ہم نے بھی عطيے و تحفے ديے يہاں تک کہ اپ
  دوسرے سے دور ہوکر جيسے مقابلے ميں دو گھوڑے چلتے ہيں چلنے لگے۔

اوالد عبد مناف نے کہا: ہمارے درميان ايک پيغمبر ہے کہ اس کے پاس ٓاسمان سے وحی نازل ہوتی ہے لٰہذا اس فضيلت کا 
ی اس پر ايمان نہيں الئيں گے اور نہ ہی اس کی ہم کيسے تدارک اور تالفی ہوسکتی ہے۔ نہيں خدا کی قسم! ہم کبھی بھ

تصديق کريں گے۔ اس کے بعد اخنس نے ان کے پاس سے اٹه کر انہيں ترک کرديا۔ مولف کہتے ہيں: انبياء ، اوصياء اور 
ں ان پر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کا وجود جو صاحب االمر و الزمان ہي -ائمٔہ ہدٰی بالخصوص حضرت بقية هللا االعظم
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اعتقاد و ايمان رکھنا عظيم اٰلہی نعمتوں ميں سے ہے اوردنيا و ٓاخرت کی سعادت کا موجب ہے، اور ان سے اعراض و 
روگردانی اختيار کرنا شقاوت کا باعث اور عذاب اٰلہی نيز ٓاتش جہنم کا موجب ہے۔ (وه نعمت کہ جس کا ذکر خدائے بزرگ و

  ۔(برتر نے قرٓان ميں فرمايا ائمہ ہيں
نِدِه َعِن ااْلَ◌صْبَ◌ِغ بْنِ◌ ن ٰابتَة ٰاقَل امی ٰابُل اَقْو ٰا ٍم َغيُّروا ُسنَّةَ َرُسوِل “۔  ۶۴٨َن عليہ السالم ٰما ُر الُمٔوِمنی  وفی الکافی بِاِس ْاٰ

َل بِِھُم الْعَ◌ ٰا ذُب ، ثُمَّ َت الٰ  فُوَن اَن يُنَزِّ ) ثُمَّ ) ٔاَنْعَ◌َم هللاُّٰ ِب ٰھا َع ٰلی ِع ٰابِدِه َوِب ١(  ٰھِذِه اآليَةُ هللاِّٰ (ص) َوَعَدلُوا َعن َوِصيِِّہ اٰل يَتََخوَّ
ٰاقَل: نَْحُن النَّْعَمِة الَّتی کافی ميں بطور مسند اصبغ ابن نباتہ سے منقول ہے کہ حضرت  ٢” ( ٰان يَفُوُز َمن ٰافَز يَوْمِ◌ الْقِ◌ ٰيَمِة 

ل ہوگا جنہوں نے رسول خدا (ص) کی سنت کو بدل ديا اور ان کے وصی سے نے فرمايا: اس قوم کا کيا حا -امير المومنين 
نِعْمَ◌ةَ روگردانی کی۔ وه اس سے نہيں ڈرتے کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو پھر يہ ٓايت تالوت فرمائی ٔاَلَم تََری إِلَی الَِّذيَن بَدَّلُوا

  هللاِ ُکفْرً◌ا<
نے نعمِت اٰلہی کو کفران نعمت سے بدل ديا اور اپنی قوم کو ہالکت کے گھر يعنی مگر کيا ان لوگوں کو نہيں ديکھا جنہوں 

جہنم ميں جا اتارا پھر فرمايا: ہم هللا کی وه نعمت ہيں جو اس نے لوگوں پر انعام کی ہے اور جو شخص قيامت کے دن کامياب
اُز ٰقاَل: َت اٰل اَبُو َعبْد◌ِ    وفيہ باسناده َعْن اَبی“ ۔  ۶۴٩هللاِّٰ عليہ السالم ٰھِذِه  ہوگا ہمارے ہی وسيلے سے ہوگا۔ يُوُسَف اْلبَّزٰ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٨(۔ سورئہ ابراہيم ٓايت ١
  ۔ ۵۴٢، ص ( ٢۔ تفسير نور الثقلين، ج  ٨٨، ص ٣۔ تفسير صافی، ج ١، باب ، حديث  ٢١٧، ص ١(۔ کافی، ج ٢
(۔ وضاحت يہ ہے کہ: نعمت کا تبديل ہونا ناشکری کی بنا پر نہيں کہ بنده شکر اور سپاس ( گزاری کے بجائے نعمت اٰلہی کا انکار اور ٣

  ناسپاسی کرے۔ لٰہذا خدا اس نعمت کو اس سے سلب کرليتا ہے اور ناشکری کی سزا باقی رہتی ہے۔ 

اَء هللاِّٰ ١(  ااْلٓية   ٢” (  ؟ قُلْتُ◌ اٰل ٰاقَل ِھَی اَعْظَ◌ُم نِعَم هللاّٰ َعل ٰی َخلْقِ◌ِه ) َوِھَی ِو ٰی الَِت ٰان ) ٰاقَل : ٔاَتَدْرَی ٰا م آلٰ
(هللا کی نعمتوں کو ياد کرو)  نے ٓائہ کريمہ - اسی کتاب ميں بطور مسند ابو يوسف بزاز سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق 

تے ہو هللا کی نعمت کيا ہے؟ ميں نے کہا: نہيں ، فرمايا وه مخلوق پر نازل کیکی تالوت فرمائی پھر دريافت فرمايا: کہ تم جان
  ہوئی تمام نعمتوں سے بڑی اور وه ہماری واليت ہے۔

ِن بْنِ◌ َکثی  ِ عليہ السالم ِه باسناده َعن َعبْدِ◌ الرَّح ْمٰ وَ “ ۔  ۶۵٠ٍر ٰاقَل: َسٔاَْلُت اَٰبا َعْبِد ٰهللاّ ) ٰاقَل : َعن ٣(  َجلَّ َوفی َعن قَوْلِ◌ هللاّٰ َعزَّ
اَلَّذی اسی کتاب ميں  ۴” ( ٰی ِب ٰھا قَُريْشً◌ا ٰاقِطبَةً ) َن ٰعاُدوا َرُسوَل ّهللاٰ (ص) َونََصبُوا لَہُ الْحَ◌رْبَ◌ َوَجحُدوا َوِصيَّةَ َوِصيِِّہ 
خدائے عزوجل کے اسسے  -بطور مسند عبد الرحمن ابن کثير سے منقول ہے ان کا بيان ہے کہ : ميں نے امام جعفر صادق 

کے متعلق دريافت کيا تو فرمايا: ” مگر کيا ان لوگوں کو نہيں ديکھا جنہوں نے نعمت اٰلہی کو کفران نعمت سے بدل ديا“قول 
اس سے مراد تمام قريش ہيں جنہوں نے رسول هللا (ص) سے دشمنی رکھی ان سے جنگ کی اور ان کے وصی کے بارے 

  ميں وصيت سے انکار کيا۔
  َوفی الکافی باسناده َعِن اْلَحَکِم ْبِن ِمْسکی“۔  ۶۵١ن َرُجٍل ِمن قَُريْشٍ◌ ِمن اَھْلِ◌ ٍن عَ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶٩(۔ سورئہ اعراف، ٓايت ١
  ۔ ( ٢١٧، ص ١(۔ کافی، ج ٢
  ۔ ( ٢٩(۔ سورئہ نساء، آيت ٣
  ۔ (  ٢١٧، ص ١۔ کافی، ج (۴

ٍد عليہ السالم ٰاقَل فََذھَبْتُ◌ َمَعہُ اِلَيْہِ◌ َمکَّةَ ٰاقَل: ٰقاَل ُسفٰياُن الثَّْوری ِث ُخطْبَ◌ِة َرُسوِل هللاِّٰ اِذْهَ◌ب ِب ٰان اِ ٰل ی َجعْفَ◌ِر بْن◌ِ  ُمَحمَّ
ْثٰنا بَِحدی قَ  يُن : ٰيا اَٰبا َعْبِد ّهللاٰ َحدِّ نہُ قَد َرِکَب ٰا دبَّتَةُ َف ٰا قَل لَہُ َف ٰا قَل لَہُ ُسف ْاٰ بْتُ◌ فَاِ ٰا ذ ِجئْتُ◌ فَاِنّی ٰحاَجتی َحّت ٰی د َرکَ فََوَجد ْاٰ

اَل : اَسأَْلُکَ  ين : َحدَّثْتُ◌َک ، فقَٰ  بَِق ٰاربَتَِک ِمن َرسْوِلاِذْهَ◌ب فی ِف ٰاقَل َدعْنی َمسْجِ◌ِد الْخی (ص) فی ٰاقَل فَنََزَل َف ٰا قَل لَہُ ُسف ْاٰ
  هللاّٰ (ص) لَمٰا َحدَّثْتَ◌نی

ِ َمرْلی بِِد ٰاوٍة َوقِر طْٰ   اٍس َحّت ٰی اُثْبِ◌تَہُ فََد ٰعا بِِہ ثُمَّ ق ٰا َل اُکْتُ◌ب:ْ ِف: َمسْجِ◌ِد الْخی ِم ُخطْبَ◌ةُ َرُسوِل هللاِّٰ (ص) فی بِْسِم ٰهللاّ
ْحٰمِن الرَّحی فََو ٰعا ٰھا َوبَلََّغ ٰھا َمن لَم تَبْلُ◌غْہُ◌ ٰای اَيُّھَا النٰاسِّ لَيُبَلُِّغ الشٰاھُِّد  َر هللاُّٰ ” الرَّ َعبْداً َسمَع َم ٰا قلَتی ال ْاٰ غئَِب فَُربَّ ٰحاِمُل  نَضَّ

ُص َعَمِل طَةٌ مَ  ن َو ٰارئَھُم،ْ َن َواللُُّزوُم لَِج فِقْہٍ◌ اِ ٰل ی َمن ھَُو اَفْقَ◌هُ ِمنْہُ◌ ، َث اٰلٌث اٰليَُغلُّ َعلَيْهِ◌نَّ قَلْبُ◌ اَمْرِ◌ٍی ُمسْلِ◌ٍم : اِخ اْلٰ
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ِّٰ َوالنَّصی َن اِخْوَ◌ةٌ تََت ٰا کفَٔا ِد ٰا مئُھُم َوھُم يٌَد َعلی َمن ِس ٰاوئُھُم يَسعْ ٰماَعتِِھم فَاِنَّ َدعْوَ◌تَھُم ُمح ِة المْسُ◌لْمِ◌ی  ٰی  ی َحةُ اِلَئِمَّ
نھُم  تِِھم اَد ْاٰ يُن ثُمَّ َعَرَضہُ َعلَيْہِ◌ َوَرِکَب اَبُو َعبْدِ◌ هللاِّٰ عليہ” بِِذمَّ يُن فَلَٰما  فََکتَبَہُ اَلْمُ◌ٔوِمنی بَعْضِ◌ ُسف ْاٰ السالم َوِجئْتُ◌ ٔاَنَا َوُسف ْاٰ

قَل لی الطَّری عليہ السالم ُکٰنا فی ِث فَقُلْتُ◌ لَہُ قَد َوهللاِّٰ اَلْزَ◌َم اَبُو َعبْدِ◌ هللاِّٰ ٰھَذا اْلَحدی َک ٰما اَنْتَ◌ َحّت ٰی اَنْظُ◌ُر فی : ِق اٰ 
ِة الْمُ◌سْلِ◌می  َرقَبَتََک َشياًْ◌ اٰل يَذْهَ◌ُب ِمن َرقَبَتَِک اَبَداً َف اٰ  قل : َواَیُّ َشیْءٍ◌ ٰلِذَک ؟فَقُلْتُ◌ لَہُ َث اٰلٌث اٰل يَُغلُّ َن َمن َحةُ ااِلَئِمَّ

ينَ  نہُ َوالنَّصی ُد بْنِ◌ ُم ٰا عِويَةَ ُسف ْاٰ ِّٰ قَد َعَرف ْاٰ ِ ُص الْعَ◌َمِل  ِة ابْنِ◌  َويَزی َحتُھُم ؟ ُم ٰا عِويَ َعلَيْهِ◌نَّ قَلْت اَمْرِ◌ٍء ُمسْلِ◌ٍم : اِخ اْلٰ
وَن بْنِ◌ الْحَ◌َکم َوُکلُّ َمن اٰل تَُجوُز َش ٰھاَدتُہُ عِ  آلِء ااْلَئِمَّةُ الَّذی َوَمر ْاٰ ن نَصی ٰھٔوُ نْدَ◌ ٰان َو اٰل تَُجوُز الصَّ اٰلةُ اَبی َن وجِب َعلَي ْاٰ

َماَعةُ ؟ ُمرْجِ◌ی ُء يَقُوُل َمن لَم يَُصلِّ َولَم يَُصم َولَم نَغْتَ◌ِسل ِمن ِج ٰانبٍَة َوھََدَم َخلْفَ◌ھُم ؟ َوقَوْلُ◌هُ : َواللُُّزوُم لَِج ٰماَعتِِھم فَاَیُّ ال ْجٰ
َوَجلَّ ٰکائی َل َومی ٰا مِن َجبْرَ◌ئی َونََکَح اُمَّ  ُ َعزَّ ةُ فَھَُو َع ٰلی ای ٰطالٍِب َوَشِھَد الْکَ◌عْبَ◌ةَ ُل ؟ اَو قََدِریُّ يَقُوُل: اٰل يَُکوُن ٰماٰشآء ّهللاٰ

ٔاُ ِمن َعلِِی بْنِ◌ اَبی َويَُکوُن ٰما ٰشآَء اِْبلی ماُن َشیْءٌ◌ َغيْرَ◌ ھٰ َعلَيْہِ◌ بِالْ  ا ؟ ٰاقَل َوحْيَ◌ُک ُکفْرِ◌ ؟ اَو َجھْمِ◌یٌّ ُس ؟ اَو َحُروِریٌّ يَتَبَرَّ
ِ ااِلٰماُم َواَیُّ َشیْءَ◌ يَقُولُوَن ؟ تَقُوُل اِنَّ ٰما ھَِی َمعْرِ◌فَةُ هللاِّٰ َوحْدَ◌هُ لَيْسَ◌ االْی َحتُةُ ، يَِجُب َعلَ  ن نَصی ٰطالٍِب عليہ السالم َوٰهللاّ ي ْاٰ

َرقَہ ثُمَّ ٰاقَل اٰل تَخْبِ◌ر ِب ٰھا الَّذی فَقُلْتُ◌ تَقُولُوَن اِنَّ َعلِِی بْنِ◌ اَبی ) َولُُزوِم َج ٰماَعتِِھم اَہْلُ◌ بَيْتِ◌ِه ، ٰاقَل فَاََخَذ الْکِ◌ ٰاتَب فَخَ 
  ١” ( اََحداً 

مسکين سے نقل کرتے ہيں کہ مکہ کے ايک قريشی شخص نے سفيان ثوری سے کہا: صاحب کافی بطور مسند حکم ابن 
مجھے جعفر ابن محمد کے پاس لے چليے سفيان کہتا ہے: ميں حضرت کے پاس لے گيا۔ حضرت اس وقت گھوڑے پر سوار 

اپنے خطبہ ميں  ہوچکے تھے۔ ميں نے عرض کيا: اے ابو عبدهللا ! مجه سے وه حديث بيان کيجيے جو رسول هللا (ص) نے
مسجد خيف ميں بيان فرمائی تھی حضرت نے فرمايا: اب تو ميں ايک ضرورت کے ليے جارہا ہوں۔ جب واپس ٓاؤں گا تو تم 

سے بيان کردوں گا۔ سفيان نے کہا: ٓاپ کو قرابت رسول کا واسطہ ٓاپ ابھی بيان فرما ديجيے۔ حضرت سواری سے اُتر پڑے۔ 
  تاکہ کاغذ و دوات لے ليں اور لکه ليا جائے۔ جب يہ چيزيں ٓاگئيں تو فرمايا: لکھوسفيان نے کہا: ہميں حکم ديں 

بسم هللا الرحمن الرحيم، مسجد خيف ميں رسول هللا (ص) نے اپنے خطبہ ميں فرمايا: هللا فرحت و مسرت عطا کرے گا اپنے 
ک اسے پہنچا دے جن تک نہيں پہنچی، اس بنده کو جو ميری بات سنے، اسے ياد رکھے اور محفوظ رکھے اور ان لوگوں ت

لوگو! جو تم ميں اس وقت موجود ہے وه ان کو پہنچا دے جو موجود نہيں ٓاگاه ہو کہ بہت سے عالم دين ايسے ہيں جو حقيقةً 
عالم نہيں اور بہت سے علم والے ايسے ہيں جو اس شخص کی طرف رجوع کرتے ہيں جو اِن سے زياده عالم ہے تين باتيں 

  ے مرِد مسلم کا دل بيگانگی اختيار نہيں کرتا۔ہيں جن س
  اول خدا کی عبادت ميں اخالص عمل، دوسرے ائمٔہ مسلمين سے خلوص، تيسرے ان کی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ، باب امر النبی (ص)بالنصيحة الئمة المسلمين۔ ( ٢، حديث  ۴٠٣، ص ١(۔ الکافی، ج ١

۔ کيونکہ اپنے مطيع رعايا کے ليے معاش مہيا کرنے کی اُن پر ذمہ داری ہے۔ مومنين جماعت ميں رہنا، اپنے اوپر الزم کرنا
ٓاپس ميں ايک دوسرے کے بھائی بھائی ہيں ان کے خون برابر ہيں وه مخالفوں کے مقابل مددگار اور ذمہ دار ہيں اپنے سے 

  پست درجہ والوں يعنی فقراء کے متعلق کوشش کرنے والوں کے ليے ۔
که کر حضرت کو دکھال بھی ديا۔ اس کے بعد حضرت سوار ہوکر تشريف لے گئے راوی کہتا ہے: ميں اور ابو سفيان نے ل

سفيان جب راستہ ميں تھے تو اس نے مجه سے کہا: ذرا ٹھہرو تاکہ ہم اس حديث پر غور کريں۔ ميں نے کہا: وهللا! حضرت 
و تو کبھی نہيں اتار سکتا اس نے کہا: وه کيا؟ ميں نے کہا:وہی نے تيری گردن پر ايسا بوجه رکه ديا ہے جس ک -ابو عبد هللا 

تين باتيں۔ هللا سے خلوص عمل، اسے تو خير ہم جانتے ہيں، دوسرے ائمٔہ مسلمين سے خلوص، بتا يہ کون ہيں جن سے 
مروان ابن حکم ہيں؟خالص عقيدت و محبت رکھنا ہم پر واجب ہے کيا ان سے مراد معاويہ ابن ابی سفيان يزيد ابن معاويہ اور 

ان کی گواہی ہمارے نزديک جائز نہيں۔ (کيونکہ يہ عادل نہيں) نہ ان کے پيچھے نماز پڑھنا جائز ہے، تيسرے ان کی 
جماعت ميں شامل رہنا، تو يہ کون سی جماعت ہے کيا يہ مرجئہ فرقہ کے لوگ ہيں کہ جو يہ کہتے ہيں کہ جو نماز نہيں 

ر غسل جنابت نہيں کرتا، اور کعبہ کو ڈھائے اور اپنی ماں سے نکاح کرے تو بھی وه ايمان ميں پڑھتا يا روزه نہيں رکھتا او
جبرئيل و ميکائيل کے برابر ہوگا يا قدريہ جماعت والے مراد ہےں جو کہتے ہيں: جو هللا چاہتا ہے وه نہيں ہوتا اور جو 

پر تبر ا کرتی ہے اور ان کے کفر کی گواہی  -الب شيطان چاہتا ہے وه ہوتا ہے يا حروری جماعت ہے جو علی ابن ابی ط
ديتی ہے يا جہنمی جماعت سے ہے جو کہتی ہے کہ ايمان صرف هللا کی معرفت کا نام ہے اس کے سوا اور کچه نہيں۔ اس 

 -الب نے کہا: يہ تم نے عجيب بات کہی۔ اور يہ بتاؤ شيعہ لوگ کيا کہتے ہيں؟ ميں نے کہا: وه کہتے ہيں کہ علی ابن ابی ط
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ايسے امام ہيں جن سے خالص محبت رکھنا واجب ہے اور ان کی جماعت ميں جو اہل بيت ہيں شامل رہنا ضروری ہے يہ 
سن کر اس نے اس تحرير کو مجه سے لے ليا اور چاک کر ڈاال اور مجه سے کہنے لگا: اس کو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ 

  سفيان ثوری کا تشّخص
صوفيہ کے رئيس مذہب کہالتے ہيں کہ جن کا عقيده يہ تھا کہ معاويہ، يزيد، ہشام اورمنصور سفيان ثوری اہل سنت کے فرقٔہ 

جيسے افراد مسلمانوں کے پيشوا اور رہبر ہيں اور ان کا وہم و گمان يہ تھا کہ پيغمبر اکرم کی مسلمانوں کی خير خواہی ائمٔہ 
ہ حقيقت و واقعيت کو اس شخص سے سنا تو اس نے اپنی المسلمين کی تاکيد ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ ليکن چونک

باطنی خباثت کا ردِّعمل پيغمبر اسالم کی حديث کو پاره پاره کرنے کے ذريعہ ظاہر کيا نيز اپنی خيانت قلبی کو ان تين 
عت خصلتوں کو جسے پيغمبر اکرم (ص) نے بيان فرمايا تھا دور رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے اظہار کيا۔ ليکن جما

  مسلمين کے متعلق عالمہ مجلسی رضوان هللا عليہ نے روايات نقل کی ہيں جو مندرجہ ذيل يوں ہيں:
۔ رسول خدا (ص) سے ان کی امت کی جماعت کے بارے ميں لوگوں نے دريافت کيا تو فرمايا: ميری امت کی جماعت  ۶۵٢

  اہل حق ہيں اگرچہ کم ہوں۔
ہ ٓاپ کی امت ميں کون افراد ہيں؟ فرمايا: جو افراد راِه حق پر ہوں اگرچہ دس ۔ پيغمبر اکرم (ص) سے عرض کيا گيا ک ۶۵٣

  لوگ ہی کيوں نہ ہوں۔
کی خدمت ميں عرض کيا: ميرے ليے ٓاپ سنت، بدعت، جماعت  -۔ ايک شخص نے حضرت امير المومنين امام علی  ۶۵۴

بر اکرم نے انجام ديا اور بدعت وه شے ہے اور فرقت کی وضاحت فرمائيں؟ فرمايا: سنت وه ايسی روش ہے کہ جسے پيغم
کہ ٓانحضرت کے بعد جو چيزيں معرض وجود ميں ٓائيں اور جماعت اہل حق ہيں اگرچہ وه کم تر ہی کيوں نہ ہوں اور فرقت 

  ١اہل باطل ہيں ) اگر وه زياده ہی کيوں نہ ہوں۔ ( 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۴٩۔ خصال، ص  ۴٠٣، ص ١(۔ کافی، ج ١

َوَجلَّ اِل وفيہ باسناده عن بريد بن معاوية عن ابی جعفر عليہ السالم قاَل ٰقاَل َحِة ااَلَّ ٰا کَن َرُسوُل ٰهللاُّ (ص) ٰا منَظََر هللاُّٰ عَ “ ۔  ۶۵۵ زَّ
اَعِة ااِل ٰا مِمِہ َوالنَّصی ) ِق االَعْلی  فی مَ  ١” ( ٰی َولِیٍّ لَہُ يَجْهَ◌ُد نَفْسَ◌هُ بِال ْطٰ   َع ٰان فیالرَّ

نے فرمايا: رسول خدا  -سے نقل کيا ہے کہ حضرت  - کافی ميں بطور مسند بريد بن معاويہ سے انہوں نے امام محمد باقر 
(ص) نے ارشاد فرمايا ہے: خدائے عزوجل اپنے ولی کی طرف کہ جس نے اپنی جان کو اپنے امام کی اطاعت اور خير 

گامگر جب رفيق اعلٰی کی صف ميں ان کے ہمراه ہو۔ رفيق اعلٰی ايک ايسا  خواہی کے ليے زحمت ميں ڈاال نظر نہيں کرے
گروه ہے جس ميں انبياء، صديقين، شہداء، نيکو کار افراد بہشت بريں ميں ايک دوسرے کے نزديکی ساتھی ہوں گے اور 

  بہشت کے باال ترين درجات کی منزلوں پرفائز ہوں گے۔
ِم ِمن “ ۔  ۶۵۶ٰافَرَق  َعْبِد ٰهللاّ عليہ السالم ٰقاَل: َمن ٍد الحلبی َعْن اَبی ) َن قَيْدَ◌ ِشبْرٍ◌ فَقَد َخلََع ِربْقَ◌ةَ ااِلس اْلٰ وفيہ باسناده َعْن ُمَحمَّ

نے فرمايا: جو  - َج ٰماَعةَ الْمُ◌سْلِ◌می اسی کتاب ميں بطور مسند محمد حلبی سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق  ٢” ( ُعنُقِِہ 
ايک بالشت دوری اختيار کرے (احکام اسالم کے معمولی حدود کو برکنار کرے) اس نے اسالم  شخص جماعت مسلمين سے

وعنہ عليہ السالم قال َمْن فارَق جماَعةَ المسلمين َونَکَث صْفقة االيام جاَء “ ۔  ۶۵٧کے رشتہ کو اپنی گردن سے جدا کرديا ہے۔ 
ِ ) َعَزَوجلَّ اَجْذَ◌َم    ٣” ( الی ّهللاٰ

نے فرمايا: جس نے جماعت مسلمين سے دوری اختيار کی اور امام کی بيعت شکنی کی تو خدا کی  -صادق  نيز امام جعفر
  طرف دست بريده جائے گا (کيوں کہ ہاته بيعت کا ذريعہ ہے اور بيعت شکنی کی سزا اسے قطع کرنا ہے)۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٠۴، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ۴١٣،امالی صدوق ص  ۴٠۵، ص ١(۔ کافی، ج ٢
  ۔ ( ٢۶٧، ص ٢۔ بحار االنوار، ج  ۴٠۵، ص ١(۔ کافی، ج ٣

مولف کہتے ہيں: مجموعی روايات اور گزشتہ مطالب سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ دنيا وٓاخرت کی سعادت حاصل کرنا 
ے نيز اہل بيت عصمت و حضرات ائمٔہ اطہار کی واليت کبرٰی کی ريسمان سے وابستگی اور متمسک رہنے پر موقوف ہ

  طہارت کی بارگاه اقدس سے دوری نہ کرنا ہے۔
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ُم لَُکم اٰلحٌق الی قولہ َمن اَت ٰيُکم نَج ٰی  ۶۵٨ ُب َعنْکُ◌م ٰا مِرٌق َوالالزِّ َوَمن لَم ۔ زيارت جامعٔہ کبيره ميں ہم پڑھتے ہيں: فَالرٰاغِّ
لٰہذا جو ٓاپ سے کناره کش ہوا وه دين سے  ١”( اَب َمن َجَحدُکم َوَضلَّ َمن ) ٰافَرقَُکم ئَاتُِکم ھَلََک الی ان ٰاقَل َسَعَد َمن ٰاواٰلُکم َو خٰ 

خارج ہے اور جو ٓاپ سے وابستہ ہو وه حق سے وابستہ ہے ٓاپ کے حق ميں کوتاہی کرنے واال ہالک ہوگيا يہاں تک کہ 
  سے جدا ہونے واال گمراه ہے۔ فرمايا: ٓاپ کا چاہنے واال نيک بخت ہے ٓاپ کا منکر ناکام ہے اور ٓاپ

  نہج البالغہ ميں فرماتے ہيں: -۔ حضرت امير المومنين علی  ۶۵٩
ٰايُت ٰاوِضَحةٌ َوالمناُر منصوبةٌ ُی ٰاتہُ بِ ” ُم ٰاقئَِمةٌ َوال ْآٰ دْقِ◌ فَٔاَيْنَ◌ تَذْهَ◌بُوَن َؤاَّن ٰی تُٔوفَکوَن ، َوااْلَ◌ع اْلٰ ُکم بَل ِن، َواَلْسِ◌نَةُ الصِّ

ُم الّدی عليہ السالم: اُنْظُ◌رْوا اَ َويَقُو ، َواَ ع اْلٰ ھْلَ◌ بَيْتِ◌ نَبِيُِّکم ل َکيْفَ◌ تَعْمَ◌ھُوَن َوبَيْنَ◌ُکم ِعتْرَ◌ةُ نَبِيُِّکم َوھُم ٔاَِزمَّةُ الْحَ◌قِّ
دوست اور -يُعی حضرت امير المومنين ُدوُکْم فی  ٢” ( فَٔاَلْزِ◌ُموا َسمْعتُھم َواتَّبُِعوا اَثْرَ◌ھُم فَلَن يُخْرِ◌ُجوُکم ِمن ھًُدی َولَن ) َردٰی 

دشمن خدا کی عالمات بيان کرنے کے بعد کہ وه ايک نادان بنده ہے جو خود کو عالم تصور کرے حاالنکہ وه جاہل و نادان 
ہے، نادانی کو نادانوں سے اور گمراہی کو گمراہوں سے حاصل کيا۔ لوگوں کے واسطے دھوکہ کے پھندے اور مکرو فريب 

  ھا ديے ہيں کتاب خداکے جال بچ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٢٧۔ مزار مشہدی، ص  ٩٧، ص ۶(۔ تہذيب االحکام، ج ١
  ۔ (  ٨۶(۔ نہج البالغہ، خطبہ ٢

کی تاويل اپنی رائے کے مطابق کی ہے اور حق کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ ديا ہے لوگوں کو بڑے بڑے جرائم کی 
ان کے ليے گناہان کبيره کو بھی حقير و ٓاسان بنا ديتا ہے ۔ کہتا يہی ہے کہ ميں شبہات کے  طرف سے محفوظ بناتا ہے اور

مواقع پر توقف کرتا ہوں ليکن واقعاً انہيں ميں گر پڑتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ: ميں بدعتوں سے جدا رہتا ہوں حاالنکہ انہيں 
ميں مرتکب ہوتا ہے، اس کی صورت انسانوں جيسی ہے ليکن  کے درميان اٹھتا بيٹھتا ہے اسالمی امور کے برخالف چيزوں

دل جانوروں جيسا ہے۔ نہ ہدايت کے دروازه کو پہچانتا ہے کہ اس کا اتباع کرے اور نہ گمراہوں کے راستہ کو جانتا ہے کہ 
ت کے اس سے کناره کشی اختيار کرے۔ يہ درحقيقت ايک چلتی پھرتی ميت ہے اور کچه نہيں کيوں کہ تمام انساني

خصوصيات اور بشريت کے فضائل و کماالت سے بے بہره ہے لٰہذا اب جب دوست اور دشمن خدا کو پہچان ليا اس طرح راه
کو چاه (کنويں) سے جدا کرکے بتا ديا۔ تو ٓاخر اب تم لوگ کدھر جارہے ہو اور تمہيں کس سمت موڑا جارہا ہے ؟َواألَْعاٰلُم 

  اْلَمٰنار َمْنُصوبَة ٰقائَِمةٌ َوااْلٰٓياُت ٰواِضَحةٌ 
” فَٔاَيْنُ◌ ُی ٰاتہُ بُِکم بَل َکيْفَ◌ تَعْمَ◌ھُون “جب کہ نشانات قائم ہيں اور ٓايات واضح ہيں منارٔه ہدايت نصب کيے جاچکے ہيں 

ْدْق “اور تمہيں بھٹکايا جارہا ہے اور تم بھٹکے جا رہے ہو،  درميان نبی کی  ديکھو تمہارے” َوبَيْنَ◌ُکم ِعتْرَ◌ةُ ِن َواْلِسنَةُ الصِّ
ُم الّدی موجود ہے۔ يہ سب حق کے زمام دار، دين کے پرچم اور صداقت کے ترجمان ہ يںعترت نَبِيُِّکم َوھُم اَِزمَّةُ الْحَ◌قَّ َواَع اْلٰ
اب تمہيں صراط مستقيم اور کاميابی کی راه سے منحرف ہو کر سخت ہالکتوں کے صحراؤں ميں حيران و سرگردان رہنا 

  بے محل ہے۔
کذب وافکہ عنہ صرفہ وقلبہ او قلب رٔايہ افک کا معنی جھوٹ، انحراف اور اپنی رائے بدل دينا ہے المنار: اسم  -) افک) افکاً 

  ہے يا اسم مکان ہے ای العلم المنصوب فی الطريق يھتدی بہ الضال والموضع المرتفع الذی يوقد فی اعالهُ النّار
ہيں تاکہ گم شده افراد اس کے ذريعے اپنی راه تالش کرليں اور بلند جگہ کے يعنی وه عالمت جو راستوں ميں نصب کرتے 

  معنی ميں ہے کہ اس ميں ٓاگ روشن کرتے ہيں تاکہ وه گم گشتٔہ راه کی رہنمائی کرے۔
ا رہتا وتاه يتھاناً ای َضلَّ ويتحير وتاه فی االرض ذھب متحيراً ؛ راستہ کو گم کرکے حيران و سرگردان جنگل وغيره ميں پھرت

  ہے۔
) روئے زمين پر حيران و سرگردان چکر لگاتے رہيں گے۔ يعنی اپنی طغيانيوں ميں حيران و ١(  اور هللا تعالٰی کا يہ قول

  سرگرداں ہيں۔
موالئے کائنات حضرت امير المومنين کے مبارک خطبہ کے جمالت کا خالصہ مخاطبين کی مالمت ہے ان کا بارگاِه اقدس 

عدول و انحراف کی وجہ سے: يعنی تم لوگ ميری واليت سے فرار کرکے کہاں جاؤ گے ميری واليت  سے -امير المومنين 
تو ثقلين کا الزم و ملزوم ہے ان دونوں ميں سے ايک ہے ميں ثقلين ميں سے ايک ہوں کہ جس کے سلسلے ميں رسول خدا 

 وعترتی الحديث ) تم کس کی طرف اور کہاں واپس (ص) نے بارہا تاکيداً نصيحت فرمائی: ( انی تارک فيکم الثقلين کتاب ّهللاٰ 
  جاؤ گے۔
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واالعالم قائمة واآليات واضحة والمنار “ بقولہ عليہ السالم “ اور اسی جيسا حضرت کا يہ قول ہے جو بعد ميں فرماتے ہيں: 
  ۔”منصوبة 

ی اٰلہی اس کے وجود کی گستردگی سے مراد توحيد و قدرت اٰلہی کی نشانياں اور ستاره يگانگ” اعالم“کيوں کہ ممکن ہے 
کی دليليں اور ٓاسمان کا شاميانہ اوپر کی طرف تاننا، شب و روز کی گردش، متالطم درياؤں ميں کشتيوں کا رواں دواں ہونا 

  اور بادلوں سے باراِن رحمت کا نازل ہونا جو مرده زمينوں ميں زندگی کی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۶ت (۔ سورئہ مائده، ٓاي١

روح ڈالتی ہيں اور تمام حيوانات اور جنبندگان جو روئے زمين پر چلتے ہيں سب ہی توحيد کی نشانيوں اور جمال و کمال 
  اٰلہی کا جلوه ہوں۔

سے مراد دين و ٓايات يقين ائمٔہ ہدی کی ذواِت مقدسہ ستاروں کی طرح ہوں اور ايک ” اعالم“مگر يہ کہ: اظہر يہ ہے کہ 
يعنی ٓاپ ” َجَعلتُم اعالماً بعبادک ومناراً فی بالِدَک ای ھُداةً يَْھتَدی بھم ”ئمٔہ اطہار کی يوں توصيف کی گئی ہے۔ حديث ميں ا

لوگوں کو بندگاِن اٰلہی کے ليے نشانياں قرار ديا اور شہر کے ليے منارئہ ہدايت يعنی جس کے ذريعہ لوگ رہنمائی حاصل 
ہے، جيسا کہ روايات وارده ميں ان عظيم ہستيوں کے حق ميں ہم مطالعہ کرتے ہيں کہ کرتے ہيں۔ اس معنی کا يہ جملہ گواه 

وفی البحار نقالً عن تفسير علی بن ابراہيم مسنداً عن اَبی حمزة قال : َسٔاَلُت اَبا جعفر عليہ “ ۔  ۶۶٠وه خود ٓايات بينات اٰلہی ہيں۔ 
َوَجلَّ :< َوالَِّذينَ  ِ َعزَّ ُ يُضْلِ◌لْہُ◌ َوَمن يََشأْ يَجْعَ◌لْہُ◌ َعلَی  السالم عن قَْوِل ّهللاٰ بُوا بِآيَاتِنَا ُصمٌّ َوبُکْمٌ◌ فِی الظُّلَُماِت َمن يََشأْ ) هللاَّ َکذَّ

  ١ِصَراٍط ُمسْتَ◌قِيٍم>( 
بُوا فی الَّذی ٰاقَل اَبُو َجعْفَ◌ٍر عليہ السالم نََزلَت فی آ  ُق ٓائِِھْم ُصمٌّ َوبُْکٌم َکٰما ٰقاَل اَْوصی َن َکذَّ ِء َو اٰلئُوِمُن بِِھم َس فَاِنَّہُ ال يَُصدِّ

َوَجَل ) فی ٓاِء َوھُْم َعٰلی َن اََضلَّھُُم هللاُّٰ وَ  ُ (َعزَّ َمن ک ٰا َن ِمن ُولْدِ◌ ٓاَدَم عليہ السالم ٓاَمَن بِااْلَٔوْصی الظُّلُٰماِت َمْن ٰکاٰنا ِمْن ُوْلِد اِْبلی ّهللاٰ
بُوا بِٰاٰياتِٰنا ُکلِّٰھا فی ِص بِااْلَٔوْصی اَبَداً َوھُم الَّ  بُوا بِااْلَٔوْص ٍم ، ٰاقَل َوَسِمعْتُ◌هُ يَقُوُل: َکذَّ ٰارٍط ُمسْتَ◌قی ذی يآِء بَطْنِ◌ الْقُ◌رْآِن اَن َکذَّ

ِ ِر الُمٔوِمنی ُل َع  َن عليہ السالم ِر الْمُ◌ٔوِمنی َن َعْن ٰاٰياتِٰنا ٰغافِلُوَن> ٰاقَل اَمی ُکلِِّھْم ، َوِمْنہُ قولہ تعالٰی :< َوالَّذی ّٰ ِ َن عليہ السالم ٰما 
ئِمَّةُ َص ٰوالُت هللاّٰ َعلَيْهِ◌م ، َوالدَّلی )   ٓايَةٌ اَکْبَ◌ُر ِمنّی) ” ٢ٰلی ٰا ذلَِک قَوْلُ◌ اَمی َوااْلَٔ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٩(۔ سوره انعام، آيت ١
  ۔ (  ٢٠۶، ص  ٢٣(۔ بحار االنوار، ج ٢

سے ٓائہ  -تفسير علی ابن ابراہيم سے بطور مسند ابو حمزه سے منقول ہے ان کا بيان ہے: ميں نے امام محمد باقر بحار ميں 
(اور جن لوگوں نے ہماری ٓايات کی تکذيب کی وه بہرے، گونگے تاريکيوں ميں پڑے ہوئے ہيں اور خدا جسے چاہتا  کريمہ

ت کيا تو فرمايا: يہ ٓايت ان لوگوں کے حق ميں نازل ہوئی کہ جنہوں نے ہے صراِط مستقيم پر لگا ديتا ہے) کے متعلق درياف
اپنے اوصياء کی تکذيب کی جو گونگے اور بہرے ہيں جيسا کہ هللا تعالٰی نے فرمايا: کفر و جہالت کی تاريکيونميں ہيں جو 

بھی ان پر ايمان التا ہے اور يہ وہی ابليس کی اوالد ميں سے ہيں لٰہذا وه اوصياء کی تصديق نہيں کرتا اور نہ ہی وه کبھی 
کی اوالد ميں سے ہيں اوصياء پر ايمان الئے اور وہی  - افراد ہيں کہ جنہيں هللا تعالٰی نے گمراه کيا ہے، اور جو لوگ ٓادم 

يںسب ہی بطن قرٓان ميں نہ صراط مستقيم پر گامزن اور کامياب ہيں۔ راوی کہتا ہے: ميں نے حضرت کو يہ کہتے ہوئے سنا:
  ہے کہ تمام اوصياء اول سے ٓاخر تک جھٹاليا اور اسی طرح فرمايا: وه لوگ جو ہماری ٓايات سے غافل ہيں۔

کا يہ -نے فرمايا: ٓايات سے مراد ائمٔہ اطہار ہيں، اور اس معنی کی دليل خود حضرت امير المومنين  -حضرت امير المومنين 
  يے کوئی نشانی مجه سے زياده بڑی نہيں ہے۔قول ہے کہ فرمايا: خدائے تبارک و تعالٰی کے ل

قی  ۔ ومنہ باسناده َعْن ٰداُوِد ْبِن َکثی ) ااْلٰٓياُت َوالنُُّذُر َعْن قَْوٍم اٰل ئُوِمنُوَن > ( ۶۶١ٰاقَل َسٔاَلْتُ◌ اَ ٰاب َعبْدِ◌ هللاِّٰ عليہ السالم َعن ِر الرِّ
َوَجلَّ َوٰما تُْغنی )  ١ اسی کتاب ميں بطور مسند  ٢” ( يہ السالم : األيات األئمة اوالنذر االنبياء عليہم السالم ۔قال عل”قَوْلِ◌ هللاِّٰ َعزَّ

 -ادق داود ابن کثير رقی سے منقول ہے کہ ميں نے امام جعفر ااْلٰٓياُت َوالنُُّذُر َعْن قَْوٍم اٰل ئُوِمنُوَن > (اور ياد رکھيے کہ جو ص
  نےسے ٓايۂ  کريمہ َوٰما تُْغنی ايمان ال

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ ( ١٠١(۔ سورئہ يونس، ٓايت ١
  ۔ (  ٢٠۶، ص  ٢٣(۔ بحار االنوار، ج ٢

والے نہيں، ميں ان کے حق ميں نشانياں اور ڈراوے کچه کام ٓانے والے نہيں ہيں) کا معنی دريافت کيا تو فرمايا: ٓايات ائمہ 
  اور ڈرانے والے انبياء ہيں۔ ہيں اور النذر انبياء ہيں يعنی نشانياں ائمہ ہيں

کا يہ قول: (فٔاين يُتاهُ بُِکم بَل َکيْفَ◌ تَعْمَ◌ھُوَن) گزشتہ قول کی تاکيد ہے (فَاَيْنَ◌ تَذْهَ◌بُوَن َؤانّی تُٔوفُکون) -۔ حضرت علی  ۶۶٢
  اس بات کی طرف اشاره ہے کہ يہ جھوٹ اور انحراف و گمراہی اور ان کے دل کے اندھے پن کا باعث ہوا۔

ضرت کا يہ قول (َوبَيْنَ◌ُکم ِعتْرَ◌ةُ نَبيُّکم ) دوسری تاکيد اور اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اعالم اور ٓايات سے مراد ح
وفی البحار من العيون ومعانی االخبار َعِن “ ۔  ۶۶٣وہی عترت پيغمبر اکرم (ص) اور ائمٔہ اطہار ہيں۔ ِه َعن َعن َعلٍِی َعن اَبی 

رہی اِبْنِ◌ اَبی ُکم الثِقَلَينْ  اْلھَْمٰدانی َن رُ  اِد ق عليہ السالم ٰقاَل: ُسئَِل اَمی ُعَميْرٍ◌ َعن ِغ ٰايِث بْنِ◌ اِب ْاٰ ِ◌ ِک ٰاتَب اْلُمٔوِمنی م َعْن الٰصّ
: ٔاَنَا َواْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َوااْلَٔئِمَّةُ  هللاِّٰ َوِعتْرَ◌تی عليہ السالم َعْن َمْعنٰی قَْوِل َرُسوِل ّهللاٰ (ص) اِنّی ُمَخلٌِّف فی ِمَن الْعِ◌تْرَ◌ةُ ؟ َف ٰا قلَ 

ِ َوال يُٰفاِرقُھُْم َحتّٰی يَِرٰدا َعلی َرُسوِل ّهللاٰ (ص) ) التِّْسَعةُ ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْيُن عليہم السالم ٰتاِسُعھُْم َمْھِديُّھُْم َوٰقائُِمھُْم اٰل يُٰفاِرقُوَن ِکٰتاَب ّهللاٰ
  ١” ( َحوْضَ◌هُ 
عيون اور معانی االخبار سے بطور مسند غياث ابن ابراہيم سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمايا: حضرت  بحار ميں

ميں تمہارے درميان دو گراں قدر امانت چھوڑ رہا ہوں کتاب خدا اور “” سے رسول خدا (ص) کے اس قول  -امير المومنين 
ميں سے نو امام ان  -اور اوال دحسين  -، حسين -؟ فرمايا: ميں، حسنکا معنی دريافت کيا گيا کہ عترت کون ہيں” اپنی عترت

ميں کا نواں مہدی اور قائم ہے وه کتاب خدا سے جدا نہيں ہوں گے اور نہ ہی کتاب خدا ان سے جدا ہوگی يہاں تک کہ رسول 
  هللا کے پاس حوض پر وارد ہوں گے۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۴٧، ص  ٢٣۔ بحار االنوار، ج  ٩١۔ معانی االخبار، ص  ۶٠، ص ٢ج  ،-(۔ عيون اخبار الرضا ١

دْقِ◌(   حضرت کا قول: (َوھُم اَِزمَّةُ الْحَ◌قِّ َوالْسِ◌نَةُ الصِّ
حق کے نامور اور وحی اٰلہی کے ترجمان ہيں لوگوں کو حق کی طرف بڑھاتے ہيں جس طرح ناقہ -وه افراد يعنی ائمٔہ طہار 

استے ميں ٓاگے بڑھاتے ہيں۔ زيارت جامعٔہ کبيره ميں ہم پڑھتے ہيں (وقادة األمم) يعنی يہ ائمٔہ اطہار کو لگام کے ذريعہ ر
زيارت کے رہنما اور پيشوا ہيں جو لوگوں کو معرفت اٰلہی اور ديِن خدا کی طرف دعوت ، حکم اور لوگوں کو رغبت دالنے 

ول کی وه اسے راہِی بہشت کرتے ہيں اور جس نے ان کی دعوتکا وسيلہ ہيں لٰہذا جس شخص نے لبيک کہا ان کی دعوت قب
نے فرمايا: (انا قسيم  -سے انکار کيا اور دعوت قبول نہيں کی اسے ٓاتِش جہنم کی ) طرف لے جاتے ہيں ۔جيسا کہ حضرت 

  ١الجنة والنار) ( 
پاس ہے جن کا وجود نيک افراد کے ميں جنت و جہنم کا تقسيم کرنے واال ہوں۔ جنت و جہنم کا اختيار اس عظيم ہستی کے 

  ليے نعمت اٰلہی اور فّجار و بدکاروں کے ليے عذاب ہے۔
  اور وحی اٰلہی کے ترجمان ہيں جيسا کہ زبان نفس کی ترجمان ہے۔ زيارت جامعٔہ کبيره کے فقرات ميں ہم پڑھتے ہيں:

خدا تک پہنچاتی ہيں دوسری تعبير ميں وه  يعنی ائمٔہ ہدی کی ذوات مقدسہ وه ہيں جو حق کو مخلوقات” و تراجمة لوحيہ”
عظيم مخلوقات کے ائمہ و رہنما ہيں حق کی طرف اور مخلوق خدا پر حق کا وسيلہ ہيں۔ امام کے (وھم ائمة الحق ) يعنی حق 

کے حق ميں رسول خدا (ص) کے اس قول کی  -کی لگام ان کے ہاته ميں ہے سے يہ احتمال پايا جاتا ہے کہ حضرت علی 
کے ساته ہے اور وه حق کے ساته ہيں جہاں جہاں بھی  -) حق علی ٢و (الحق مع علی وھو مع الحق اينما دار) ( طرح ہ
  گردش

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢١٩۔ بصائر الدرجات، ص  ٧۵٧(۔ مصباح المتھجد، ص ١
  ۔ (  ١١۶، ص ١۔ احتجاج، ج  ١٨١۔ کفاية االثر، ص  ۵۵٩(۔ خصال، ص ٢

الحق مع االئمة االثنی “کہ خاصہ سے بطور متواتر حضرت نبی اکرم (ص) اور ائمٔہ اطہار سے يہ ذکر ہوا ہے  کريں۔ جيسا
الحق معکم وفيکم ومنکم “حق باره اماموں کے ساته ہے۔ او زيارت جامعٔہ کبيره کے فقرات ميں ہم پڑھتے ہيں: ” عشر 
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ات ميں ہے اور ٓاپ سے ہے اور ٓاپ کی طرف ہے اور ٓاپ ہی اہل حق ٓاپ کے ساته ہے ٓاپ کی ذ” واليکم وانتم اھلہ ومعدنہ 
حق اور معدن حق ہيں۔ اسی طرح حضرت کے اس قول (و السنة الصدق) سے مراد يہ ہے کہ وه عظيم ہستياں سوائے حق 

درخواستخليل کے دعا کی ( تصديق ہے کہ انہوں نے خدا سے  -اور سچ بات کی گفتگو نہيں کرتيں۔ اور يہ حضرت ابراہيم 
  ١کی < َواجْعَ◌ل ِلی لَِساَن ِصدْقٍ◌ ِفی اآْلِخِريَن > ( 

اور ميرے ليے ٓائنده نسلوں ميں سچی زبان اور ذکر خير قرار دے۔ لٰہذا خداوند تبارک و تعالٰی نے ان کی دعا مستجاب 
  ق قرار ديا۔فرمائی اور ان کی ذريت سے حضرات محمد و ٓال محمد کو منتخب کيا اور انہيں حضرت کا لسان صد

فََمِن الْبِ◌ِر ِر ، َوتََعھُّدِ “ ۔  ۶۶۴ اِر،  َويَقُول االمام الصادق عليہ السالم : نَحْنُ◌ اَصْلِ◌ ُکلِّ َخيْرٍ◌، َوِمن فُُروِع ٰان ُکلِّ بِرٍّ ال ْجٰ
رِر یِء ، َوَرحْمَ◌ةُ الْفَ◌قی ُد َوالّص ٰايُم َوَکظْمُ◌ الْغَ◌يْظِ◌، َوالْعَ◌فْوِ◌َعِن الْمُ◌س  اَلتَوْحی ٍح َو ٰافِحَشٍة فَِمنْهُ◌ُم  -َوااِلق ْاٰ

وِد الَّتی ِم بَِغيْرِ◌ الْکِ◌ذْبُ◌ ، َوالْبُ◌خْلُ◌ ، بَالْفَ◌ضْلِ◌ اِلَھْلِ◌ِه َوَعُدوِّ ٰان اَصْلَ◌ ُکلِّ َشرٍّ ، َوِمن فُُروِعِھم ُکلُّ قَبی اََمَر اْلُحدُ 
ا َحقِِّہ ، َوتََعّدی َعةُ َواَکْلُ◌ الرِّ ٰاب ، َواَکْلُ◌ ٰا مِل الْيَ◌ت ی مةُ ، َوالْقَ◌طی َوالنَّمی ِح ، هللاُّٰ ، َوُرُکوِب الْفَ◌ ٰاوِحِش ٰا م ظَھََر ِمن ْھٰ

”’ (  ُمتََعلٌِّق ِبفْرُ◌وِع َغيْرِ◌ ٰان َو ٰا مبَطََن َوالزِّ ٰان، َوالسِّرْقَ◌ةُ ، َوُکل ٰا م ٰاوفَق ٰلِذَک ِمَن الْقَ◌بی ) َوَکِذَب َمن َزَعَم اَنَّہُ َمَع ٰان َوھُوَ 
٢  
  ضرت صادق ٓال محمد فرماتے ہيں: ہم تمام خير و خوبی کی اصل و اساس ہيں اور تمام نيکياںح

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨۴(۔ سورئہ شعراء، ٓايت ١
  ۔ (  ٣٠٢، ص  ٢۴۔ بحار االنوار، ج  ٣٣۶۔ حديث  ٢۴٢، ص ٨(۔ کافی، ج ٢

ماه رمضان، غيظ و غضب کم ہونا برے افراد کی برائيوں سے ہماری ذات سے نکلتی ہيں۔ توحيد و يکتا پرستی، روزهٔ  
درگزر کرنا، فقيروں سے مہربانی کے ساته پيش ٓانا، حِق ہمسائيگی کی رعايت کرنا اور صاحبان فضل کی فضيلت کا 

  اعتراف کرنا۔
ی منحوس ذات سے نکلتی اور اس کے مقابل ميں : ہمارے دشمن تمام برائيوں کی اصل و اساس ہيں اور تمام برائياں انہيں ک

ہيں من جملہ جھوٹ، بخل، چغل خوری، قطع رحم، ربا خوری، اموال يتيم بغير حق کے کھانا، هللا تعالٰی کے احکام اور حدود 
سے تجاوز کرنا اور ان تمام برے کاموں اور بے فائده امور کا مرتکب خواه ظاہر ميں ہو يا باطن ميں، زناکاری، چوری، اور

  ے اعماِل قبيحہ کا ارتکاب کرنا۔اس جيسے دوسر
اور وه شخص جھوٹ بولتا ہے جو گمان کرے کہ وه ہمارے ساته ہے يا ہم سے ہے حاالنکہ وه دوسرے کی فروع سے متعلق

  ہو۔
  اہرينجعلنا ّهللاٰ وجميع المٔومنين من المتمسکين بواليتھم ومودتھم وبعترة الوثقی التی ال نفصام لھا بحق محّمد وٓالہ الطيبين الط

هللا تعالٰی ہميں اور تمام مومنين کو ان کی واليت و مودت اور ان کی نہ ٹوٹنے والی محکم ريسمان سے متمسک رہنے والوں 
 ميں قرار دے محمد و ٓال محمد کے واسطہ سے۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ مہربان ناصح ٣٣
  ۔ القرٓان ناصح اليغش ٣٣

  وکذلک الحجة القائم عليہ السالم
کی نصيحت پر عمل کرنا ندامت و قرٓان مجيد ايسی کتاب ہے جو انسانوں کو مہربانی کے طور پر نصيحت کرتا ہے اور اس 

بھی جو اس کے ہم پلہ ہيں روؤف و مہربان کے عنوان سے نصيحت کرنے والے  -شرمندگی کا باعث نہيں ہوتا۔ امام زمانہ 
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  ہيں کہ جن کے فرمودات پر عمل کرنا سعادت کا سبب ہے۔
  ١(  ٓايات ميں سے هللا تعالٰی کا يہ قول :
ہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو (خواه خدا کی امانت ہو يا اس کے بندوں کی) اور بے شک هللا تمہيں حکم ديتا ہے ک

جب کوئی فيصلہ کرو تو انصاف کے ساته کرو هللا تمہيں بہترين نصيحت کرتا ہے بے شک هللا سميع بھی ہے بصير بھی۔ هللا 
   تعالٰی کا قول:

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٨(۔ سورئہ نساء، آيت ١

  ١) الْفَ◌حْشَ◌اِء َوالْمُ◌نَکِر َوالْبَ◌غْیِ◌ يَِعظُُکم لََعلَُّکم تََذکَُّروَن > ( 
بے شک هللا عدل، احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائيگی کا حکم ديتا ہے اور بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم 

  سے منع کرتا ہے کہ شايد تم اسی طرح نصيحت حاصل کرلو۔
  ٢(  ے فرمايا:هللا تعالٰی ن

ايھا الناس! تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصيحت اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدايت اور صاحبان ايمان کے ليے
  رحمت ، قرٓان ٓاچکا ہے۔

م َعُدوٌّ ) ُمبِيٌن َؤاَن اعْبُ◌ُدونِی ہََذا ِصَراطٌ هللا تعالٰی نے فرمايا: < ٔاَلَم ٔاَعْہَ◌د إِلَيْکُ◌م يَابَنِی آَدَم ٔاَن ال تَعْبُ◌ُدوا الشَّيْطَ◌اَن إِنَّہُ لَکُ 
  ٣ُمسْتَ◌قِيٌم > ( 

اے اوالد ٓادم! کيا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہيں ليا تھا کہ خبردار ! شيطان کی عبادت نہ کرنا کہ وه تمہارا کھال ہوا 
  دشمن ہے اور ميری عبادت کرنا کہ يہی صراط مستقيم اور سيدھا راستہ ہے۔

ِ َمثْنَ◌ی َوفَُراَدی ثُمَّ تَتَفَکَُّروا ) مَ هللا َّ ِ ا بَِصاِحبُِکم ِمن ِجنٍَّة إِن ہَُو إِالَّ نَِذيٌر  تعالٰی نے فرمايا: < قُل إِنََّما ٔاَِعظُُکم بَِواِحَدٍة ٔاَن تَقُوُموا 
  ۴لَُکم بَيْنَ◌ يََدی َعَذاٍب َشِديٍد > ( 

اس بات کی نصيحت کرتا ہوں کہ هللا کے ليے ايک ايک دو دو کرکے اٹھو اور  پيغمبر ٓاپ کہہ ديجيے کہ ميں تمہيں صرف
پھر (محمد (ص) کے کاموں ميں) يہ غور کرو کہ تمہارے ساتھی ميں کسی طرح کا جنون نہيں ہے۔ وه صرف ٓانے والے 

  شديد عذاب کے پيش ٓانے سے پہلے تمہارا ڈرانے واال ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩٠ئہ نحل، ٓايت (۔ سور١
  ۔ ( ۵٧(۔ سورئہ يونس، ٓايت ٢
  ( ۶٠(۔ سورئہ يس، ٓايت ٣۔ ،  ۶١
  ۔ (  ۴۶۔ سورئہ سباء، آيت (۴

مولف کہتے ہيں: يہ واضحات اور مسلمات بشر ميں سے ہے کہ قرٓان مجيد کالم اٰلہی ہے جو مصدر ربوبيت سے صادر ہوا 
بالخصوص پيغمبر  -محتاج ہے اور اس کے ترجمان تمام انبيائے کرام  ہے اس کے باوجود قرٓان صامت ہے اور ترجمان کا
  (ص) عظيم الشان اور ان کے اوصيائے گرامی ہيں۔

،  ۵٧مذکوره ٓايات ميں کبھی خدائے عزوجل اپنے بندوں کو وعظ و نصيحت کرتا ہے جيسا کہ سورئہ نساء کی ٓايت نمبر 
۴۶اور سورئہ سبا کی ٓايت نمبر  ۶١، سورئہ يس کی ٓايت نمبر  ۵٧ت نمبر ، سورئہ يونس کی ٓاي ٩٠سورئہ نحل کی ٓايت نمبر 

ميں خود اپنے پيغمبر (ص) گرامی کو حکم فرماتا ہے کہ کہہ دو ميں تمہيں نصيحت کرتا ہوں۔ ٓايت کے ٓاخر تک۔ قرٓان مجيد 
تو وه ہماری اس کتاب کے دائره کی تمام ٓايتوں ميں وعد و وعيد و نصيحت موجود ہے اگر ہم ان سب کی طرف اشاره کريں 

  سے خارج ہے۔ لٰہذا اب چند ٓايات کے ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہيں۔
ُسوَل َؤاُوْلِ◌ی ااْلَٔمْرِ◌ ِمنْک◌ُ  وهُم فَإِن تَنَاَزعْتُ◌م فِی َشیْءٍ◌ فَُردُّ هللا تعالٰی نے فرمايا: < يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَِطيُعوا هللاَ َؤاَِطيُعوا الرَّ

ِ َوالْيَ◌وْمِ◌ اآْلِخِر َذلَِک َخيْرٌ◌ ) َؤاَحْسَ◌ُن تَٔاْوِ◌ياًل > (  ُسوِل إِن ُکنتُم تُؤْمِ◌نُوَن بِا   ١إِلَی هللاِ َوالرَّ
اے ايمان والو! هللا کی اطاعت کرو رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہيں ميں سے (ائمہ طاہرين) ہيں پھر اگر 

ں اختالف ہوجائے تو اسے (کتاب) خدا اور رسول کی طرف پلٹادو اگر تم هللا اور روز ٓاخرت پر ايمان ٓاپس ميں کسی بات مي
  رکھنے والے ہو۔ يہی تمہارے حق ميں خير اور انجام کے اعتبار سے بہترين بات ہے۔
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   هللا تعالٰی نے فرمايا:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٩(۔ سورئہ نساء، آيت ١

ن النَّاِر فَٔاَنْقَ◌َذُکم إِذ ُکنْتُ◌م ٔاَعْدَ◌اًء فَٔاَلََّف بَيْنَ◌ قُلُوبُِکم فَٔاَصْبَ◌حْتُ◌م بِنِعْمَ◌تِِہ إِخْوَ◌انًا َوُکنْتُ◌م َعلَی َشفَا ُحفْرَ◌ٍة مِ  َعلَيْکُ◌م
ْعُ◌وَن إِلَی الْخَ◌يْرِ◌ َوئَاْمُ◌ُروَن بِالْمَ◌عْرُ◌وِف ِمنْہَ◌ا َکَذلَِک يُبَيُِّن هللاُ لَُکم آيَاتِِہ لََعلَُّکم تَہْتَ◌ُدوَن # َولْتَ◌ُکن ِمنْکُ◌م ٔاُمَّةٌ يَد

قُوا َواخْتَ◌لَفُوا ِمن ) بَ  عْدِ◌ َما َجائَہُم الْبَ◌يِّنَاُت َويَنْہَ◌وْنَ◌ َعن الْمُ◌نْکَ◌ِر َؤاُوْلَ◌ئَِک ہُم الْمُ◌فْلِ◌ُحوَن # َوالَتَُکونُوا َکالَِّذيَن تَفَرَّ
هللا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور ٓاپس ميں تفرقہ نہ پيدا کرو اور هللا کی  اور ١َؤاُوْلَ◌ئَِک لَہُم َعَذاٌب َعِظيٌم > ( 

نعمت کو ياد کرو کہ تم لوگ ٓاپس ميں دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں ميں الفت پيدا کردی تو تم اس کی نعمت سے بھائی 
 اسی طرح اپنی ٓايتيں بيان کرتا ہے کہ شايد بھائی بن گئے اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہيں نکال ليا اور هللا

تم ہدايت يافتہ بن جاؤ۔ اور تم ميں سے ايک گروه کو ايسا ہونا چاہيے جو خير کی دعوت دے، (دين اسالم کی) نيکيوں کا حکم
قہ پيدا کيا دے، برائيوں سے منع کرے اور يہی لوگ نجات يافتہ ہيں اور خبردار! ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے تفر

  اور واضح نشانيوں کے ٓاجانے کے بعد بھی اختالف کيا کہ ان کے ليے عذاب عظيم ہے۔
  ٢(  هللا تعالٰی نے فرمايا:

  اے ايمان والو!، ٓاپس ميں ايک دوسرے کے مال کو ناحق طريقہ سے نہ کھا جايا کرو مگر يہ کہ باہمی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠۵۔  ١٠٣يت (۔ سورئہ ٓال عمران، آ ١
  ۔ (  ٣١۔  ٢٩(۔ سورئہ نساء، آيت ٢

رضامندی سے معاملہ ہو اور خبر دار اپنے نفس کو قتل نہ کرو هللا تمہارے حال پر بہت مہربان ہے اور جو ايسا اقدام حدود 
بہت ٓاسان ہے سے تجاوز اور ظلم کے عنوان سے کرے گا ہم عنقريب اسے جہنم ميں ڈال ديں گے اور هللا کے ليے يہ کام 

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہيں روکا گيا ہے پرہيز کرلو گے تو ہم دوسرے گناہوں کی (تمہارے گناہان صغيره 
  کو بخش ديں گے) پرده پوشی کرديں گے اور تمہيں باعزت منزل تک پہنچا ديں گے۔

  ١(  هللا تعالٰی نے فرمايا:
مد (ص)) ٓاچکا ہے جو اِن ميں سے بہت سی باتوں کی وضاحت کر رہا ہے جن اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارا رسول (مح

  کو تم کتاب خدا (توريت و انجيل) ميں سے چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔
کو تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب ٓاچکی ہے جس کے ذريعہ خدا اپنی خوشنودی کا اتباع کرنے والوں

سالمتی کے راستوں کی ہدايت کرتا ہے اور انہيں تاريکيوں سے نکال کر اپنے حکم سے نور کی طرف لے ٓاتا ہے اور انہيں
  صراط مستقيم کی ہدايت کرتا ہے۔

  “ھو الناصح المشفق لشيعتہ بل لکافة الخالئق -عجل ّهللاٰ تعالٰی فرجہ الشريف  -الحجة القائم المنتظر ”
  م منتظر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف بھی اپنے شيعوں بلکہ تمام مخلوقات کے ليے مہربانقائ -امام زمانہ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١۶۔  ١۵(۔ سورئہ مائده، ٓايات ١

  اور نصيحت کرنے والے ہيں۔
ْيُخ َوَخَرَج التَّوْقی :  ِ ْبِن جَ “ ۔  ۶۶۵ُع اِلَی الشَّ ُ عنھٰما فی التعزية بِاَبیقال الصدوق قال َعْبُد ّهللاٰ ْعفَر الحميری فَصْلِ◌ ِمَن ِه رضی ّهللاٰ

اَن الْعُ◌مْری اَبی داً داً َو ٰا مَت َحمی يماً اِلَمْرِ◌ِه َوِر ٰضاهُ بَِق ٰضائِِہ ٰعاَش اَبُ  َد بْنَ◌ ُعث ْمٰ وَک َسعی الِک ٰاتِب اِنٰا فی َجعْفَ◌ٍر ُمَحمَّ
ِّٰ َواِنٰا اِلَيْہِ◌ ٰارِجُعوَن تَ  ٰا م  سْل اً اَمْرِ◌ِھم ٰساعی ِه عليہ السالم ، فَلَم يََزل ُمجْتَ◌ِھداً فی فََرِحَمہُ هللاُّٰ َوالْحَ◌قَہُ بِاَوْلِ◌ ٰايئِِہ َوَم ٰاولیِ

َر هللاُّٰ َوجْهَ◌هُ َواَ ٰاقَل َعثْرَ◌تَہ فی فَصْلٍ◌ ٓاِخَر  بُہُ اِلَی هللاِّٰ َعزْوَ◌َجلَّ َواِلَيْهِ◌م ، نَضَّ هللاُّٰ لََک الثَّ ٰاوَب َواَحْسَ◌َن لََک  اَجْزَ◌لَ “ يُقَرِّ
ن َواَوْحَ◌َشَک َف ٰارقُہُ َوفی ُمنْقَ◌لَبِِہ ، َوک ٰا َن ِمن َک ٰماِل َس ٰا عَدتِِہ اَن َرَزقَ  َوَجلَّ َولَداً الْعَ◌ ٰازَء ، ُرِزئَت َوُرِزئ ْاٰ ہُ هللاُّٰ َعزَّ

هُ هللاُّٰ ف ِّٰ ، فَاَِن ِمثْلُ◌َک يُخْلِ◌فُہُ َواَوْحَ◌َش ٰان ، فََسرِّ ِ ُم َعلَيْہِ◌ ، َواَقُوُل الْحَ◌مْدُ◌  ی ِمن بَعْدِ◌ِه َويَقُوُم َم ٰا قَمہُ بِاَمْرِ◌ِه َويَتََحرَّ
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َولِياً َو ٰحافِظاً هللاُّٰ ٰا کَن هللاُّٰ لََک  ااْلنْفُ◌َس طَيِّبَةُ بَِم ٰا کنَِک َو ٰا م َجَعلَہُ َک َوِعنْدَ◌َک ، اَ ٰعانََک هللاُّٰ َوقَوٰاکَّ َو َعُضَدَک َوَوفَقََک وَ 
َوَجلَّ فی ) ناً    َو ٰا کفياً َوُمعی ١” ( َعزَّ

شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے نقل کيا ہے کہ عبد هللا ابن جعفر حميری کا بيان ہے: شيخ ابو جعفر محمد ابن عثمان عمری 
 -موقع پر حضرت صاحب الزمان کے پہلے نائب خاص کے پاس ان کے والد بزرگوار کے انتقال کے  -حضرت امام زمانہ 

بے شک ہم هللا کے ليے ہيں اور بالشبہ ہم اسی طرف واپس “کا يک تعزيتی خط ٓايا جس کے ايک حصے ميں يہ تحرير تھا: 
اس کے حکم کے سامنے راضی برضا ہوکر سر تسليم خم کرتے ہيں۔ تمہارے والد نے اپنی زندگی ” جانے والے ہيں

تک قابل تعريف رہے پس هللا ان پر رحم فرمائے اور انہيں ان کے اولياء اور ائمہ سے  باسعادت گزاری اور مرتے وقت
  ملحق فرمائے۔ يہ مسلسل

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ بحار  ١١١٢، ص ٣۔ الخرائج والجرائح، ( ج  ٣٠١، ص ٢۔ احتجاج، ج  ٣۶١۔ غيبت طوسی، ص  ۵١٠، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١
  ۔  ٢٨٩، ص ۴، ج -۔ معجم احاديث االمام المہدی  ٣۴٩، ص  ۵١االنوار، ج 

اپنے ائمہ کے امور ميں جدوجہد اور سعی وکوشش کرتے رہے تاکہ انہيں خدائے بزرگ و برتر اور ائمٔہ طاہرين کا تقّرب 
  حاصل ہو۔ هللا ان کے چہرے کو بارونق اور شاداب رکھے نيز ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔

يہ تحرير فرمايا: هللا تعالٰی تمہيں اس مصيبت پر صبر کا بہت زياده ثواب عطا فرمائے، ان کی  خط کے دوسرے حصے ميں
موت پر تم بھی سوگوار ہو اور ہم بھی۔ ان کی جدائی کا جس قدر تم کو غم و الم ہے اسی قدر ہميں بھی ہے۔ خير وه جہاں بھی

وش قسمتی کی بات تو يہ ہے کہ هللا تعالٰی نے انہيں تم جيسا ہيں وہاں هللا تعالٰی ان کو خوش حال رکھے ان کی انتہائی خ
  فرزند عطا فرمايا کہ ان کے بعد وه ان کا جانشين اور قائم مقام ہوا جو اِن کے ليے طلِب رحمت کر رہا ہے۔
اور خدائے  ميں خدا کی حمد و ثناء کرتا ہوں کيوں کہ هللا تعالٰی نے لوگوں کے نفوس کو اپنے اپنے مقام پر قرار ديا ہے

بزرگ و برتر نے اسے تمہارے نزديک پاک و پاکيزه قرار ديا ہے اور وه خوش حال ہيں۔ هللا تعالٰی تمہاری اعانت فرمائے 
اور تمہيں قوت عطا فرمائے تمہارے بازوؤں ميں طاقت عطا فرمائے، تمہيں توفيق خير عنايت فرمائے اور تمہارا ولی و 

  سرپرست اور محافظ و نگہبان رہے۔
عجل هللا فرجہ الشريف کی جانب سے صادر شده من جملہ توقيعات ميں سے ايک وه توقيع بھی ہے -حضرت صاحب الزمان 

  جو محمد ابن علی ابن ہاللی کرخی کے جواب نامے ميں غاليوں کی ترديد ميں ہے کہ جس کی عبارت يوں ہے۔
َد بْنَ◌ َعلٍِی تَعالَی هللاُّٰ َوَجلَّ “ ۔  ۶۶۶ َعمٰا يَِصفُوَن َوبَِحمْدِ◌ِه ، لَيْسَ◌ نَحْنُ◌ شْرَ◌ ٰا کئِِہ فِی قُدْرَ◌تِِہ ، بَل اٰل يَعْلَ◌ُم ٰای ُمَحمَّ

اُوهُ < قُْل ال يَْعلَُم َمْن فِی َعَملِِہ َو اٰل فی ) السََّماَواِت َواالْ  ١َٔرْضِ◌ الْغَ◌يْبَ◌ إِالَّ هللاُ >( الْغَ◌يْبَ◌ َغيْرُ◌هُ َک ٰما ٰاقَل َت ٰابَرَکت اَس ْمٰ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶۵(۔ سورئہ نمل، ٓايت ١

لی ُع ٓاٰبائی َواَنَا َوَجمی ٰطالٍِب  رہی ِمَن ااّلَٔوَّ َوَغيْرَ◌ھُم َممَّن َمض ٰی ِمَن يَن َم َوُموس ٰی َوَغيْرِ◌ِھم ِمَن النَّبّی َن ٓاَدَم َونُوٍح َواِب ْاٰ
ٌد َرسْوُل هللاِّٰ  ِة َصَل ٰاوُت َن ُمَحمَّ َوَجلَّ َعبی َوُمنْتَ◌ه ٰی َعصْری َن ،ااْلٔئِمَّ َوَجلَّ يَقُوُل هللاُّٰ َعزَّ   َوَعلِیُّ بْنِ◌ اَبی َوِمَن ااْلَٔخری ُد هللاِّٰ عزَّ

الْقِ◌يَاَمِة ٔاَعْمَ◌ی  يَوْم◌َ  اِل ٰی َمبْلَ◌ِغ اَيٰاّمی هللاِّٰ َعلَيْهِ◌م اَجْمَ◌عی < َوَمن ٔاَعْرَ◌َض َعن ِذکْرِ◌ی فَإِنَّ لَہُ َمِعيَشةً َضنًکا َونَحْشُ◌ُرهُ 
  ١وْمَ◌ تُنَسی >( قَاَل َربِّ لَِم َحَشرْتَ◌نِی ) ٔاَعْمَ◌ی َوقَد ُکنُت بَِصيًرا قَاَل َکَذلَِک ٔاَتَتْکَ◌ آيَاتُنَا فَنَِسيتَہَا َوَکَذلَِک الْي◌َ 

َد بْنِ◌ َعلِ  داً (ص) َوَم نُہُ َج ٰانُح الْبَ◌ُعوَضِة اَرْجَ◌ُح َعِة َوُحَم ٰا قئُھُم ، َمن دی ٰايُمَحمَّ ی ، قَد ٓا ٰا ذ ٰان ُجهَ اٰلُء الشی داً َوَرُسولَہُ ُمَحمَّ
يئَہُ عل َ الَّذی بَِرٌی اِلَی ٰھٰذا اِنّی ٓاٰ يہم السالم َواُشْهِ◌ُدَک َواُشْهِ◌ُد ُکلُّ َمن َسَمَع ٰئ اِلَکتَہُ ال اِ ٰہل ااِلَّ ھَُو َوَکف ٰی بِِہ َشھی ِمْنہُ ، فَاُْشِھُد ّهللاٰ

يئَہُ َو اَوْل َواَنْب ُملْکِ◌ِه ، اَوْیُ◌ِحلَّ ٰان ُمَحالِک ٰاتب ِسَوی الْمَحِل هللاِّٰ َواِل ٰی َرُسولِِہ ِممَّن يَقُوُل اِنٰا نَعْلَ◌ُم الْغَ◌يْبَ◌ َون  �ی ٓاٰ
اِرُکہُ فی َصدْرِ◌ ِک ٰاتبی َرِضيَہُ هللاُّٰ َل ٰان َوَخلََق ٰان لَہُ اَو يَتََعّد ٰی ِب ٰان َعمٰا فَسَّر ْتُ◌هُ لََک َوبَيَّنَتُہُ فی الَّذی َواُشْهِ◌ُد ُکم اَنَّ ُکلِّ َمنْشٰ

ِق َمن َسِمَعہُ اَن ال تَکْتُ◌ُمہُ اِلََٔحٍد ِمن نُبْرَ◌ٔاُِمنْہُ◌ فَاِنَّ هللاَّٰ يَبْرَ◌ُء ِمنْہُ◌ َوَم ٰئ اِلَکتَہُ َوُرُسلَہُ َواَوْلِ◌ ٰايئَہُ َوَجَعلْتُ◌ ٰھَذا ُعنُقَِک َوُعنُ 
ُ يَتاَٰلٰفا ، َع اْلُکلَّ ( کلَّ ) ِمَن اْلَمٰوالی َحّت ٰی يُظْهَ◌ِر َعل یٰ  ٰھَذا الْکِ◌ ٰاتبَ   ٰھَذا التَّوْقی َعتی َم اَ ٰا منَةً فی فی ُع الَّذی التَّوقی لََعلَّ ّهللاٰ

نْتَ◌ ٰھاهُ ، فَُکلُّ َمن ھُم فَيَرْجِ◌ُعوَن اِل ٰی ٰاولِیَّ َوشی ِن هللاِّٰ الْحَ◌ّق ، يَنْتَ◌ھُوَن َعمٰا ال يَعْلَ◌ُموَن ُمنْتَ◌ه ٰی اَمْرِ◌ِه َوال يَبْلُ◌ُغ مُ 
 ٢” (  ٰابِدِه فَِھَم ِک ٰاتبی ) َن دی َوال يَرْجِ◌َع اِل ٰی َما قَد اََمرْتُ◌هُ َونَھَيْتُ◌هُ فَقَد َحلَّت َعلَيْہِ◌ الَّعْنَ◌ةُ ِمَن هللاِّٰ َوِممَّن َذَکرْتُ◌ ِمن عِ 
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  الٰصالِحی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٢۶۔  ١٢۴ورئہ طہ، ٓايات (۔ س١
  ۔  ۴٩، ص ١، ( ج - ۔ المختار من کلمات االمام المجتبٰی  ٢۶۶، ص  ۵٢۔ بحار االنوار، ج  ٢٨٨، ص ٢(۔ االحتجاج، ج ٢

عجل هللا فرجہ الشريف کی طرف سے صادر ہوئی ہيں من جملہ ان ميں سے  -وه بعض توقيعات جو حضرت صاحب الزمان 
ں محمد ابن علی ابن ہاللی کرخی کے سوال کے جواب ميں ہے اے محمد ابن علی! هللا تعالٰی اس سے ايک غالة کی ترديد مي

زياده اعلی و اعظم ہے کہ غالة اس کی جو توصيف کرتے ہيں اور الحمد  ہم خدائے سبحان کے شريک نہيں ہيں نہ اس کے
جانتا جيسا کہ هللا تبارک و تعالٰی اپنے حبيب کو  عمل ميں نہ اس کی قدرت ميں بلکہ اس کے عالوه کوئی غيب بھی نہيں

کہہ ديجيے کہ ٓاسمان و زمين ميں غيب کا جاننے واال هللا کے عالوه کوئی نہيں ہے۔ ” اے محمد!“خطاب کرکے فرماتا ہے: 
اور ٓاخرين سے اور ميں اور ميرے تمام ٓاباء و اجداد اولين سے ٓادم، نوح، ابراہيم اور موسی وغيره گزشتہ انبياء ميں سے 

اور ان کے عالوه دوسرے گزشتہ ائمہ يہاں تک کہ ميرا زمانہ اور ميری عمر ختم -حضرت محمد (ص)، علی ابن ابی طالب 
اور جو ميرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے “ہونے تک ميں ندائے عزوجل کا بنده ہوں۔ هللا تبارک و تعالٰی فرماتا ہے: 

م اسے قيامت کے دن اندھا بھی محشور کريں گے وه کہے گا کہ پروردگارا! يہ تو نے ليے زندگی کی تنگی بھی ہے اور ہ
مجھے اندھا کيوں محشور کيا ہے جب کہ ميں دار دنيا ميں صاحب بصارت تھا؟ خداوند سبحان فرمائے گا کہ اسی طرح 

  ۔”جائے گا ہماری ٓايتيں تيرے پاس ٓائيں اور تو نے انہيں بھال ديا تو ٓاج بھی نظر انداز کرديا
مولف کہتے ہيں: شايد ٓائہ اعراض سے استدالل کا طريقہ اس جہت سے ہو کہ علم غيب کا دعوٰی اور قدرت و ربوبيت کا ائمٔہ

کے ساته اشتراک خود ذکر خدا سے ايک واضح طور پر اعراض ہے۔ کيوں کہ ذکر کيسے محقق ہوگا جب کہ ذاکر  -اطہار 
رکے جس سے وه بيزار ہيں اور وه يہ کہ خود کو ائمٔہ اطہار خدائے سبحان کے علم وائمہ کی طرف ان چيزوں کو منسوب ک

  قدرت اور اس کی ربوبيت ميں شريک جانيں۔
جاہلوں کو کيا معلوم کہ ائمٔہ ہدٰی خدا کے مکّرم بندے ہيں هللا تعالٰی نے انہيں اپنے جالل و کمال کے تحت اختيار کيا ہے 

  سے نقل ہوا ہے کہ حضرت فرماتے ہيں: -جيسا کہ حضرت امير المومنين 
  ١” ( ال تتجاوز وا بنا العبودية ثم قولوا فينا ما شئتم وال تغلوا “ ۔  ۶۶٧) 

ہمارے ذريعہ عبوديت سے تجاوز نہ کرو پھر ہمارے بارے ميں جو چاہو کہو مگر غلو نہ کرو۔ نُہُ َعِة َوُحَم ٰا قئُھُم َمن دی بقيہ 
َد بْنِ◌ َعلِی قَد ٓا ٰا ذ ٰان ُجھاَلُء الّشی ُج ٰانُح البعوَضِة اَرْجَ◌َح ِمنْہ◌ُ توقيع مبارک ميں فرمايا: اٰ    ی ُمَحمَّ

اے محمد ابن علی! کم عقل اور نادان شيعہ اور جن کی دين داری سے مضبوط مچھر کے بال و پر ہوتے ہيں ہم کو اذيت اور 
س کے عالوه کوئی هللا نہيں ہے اور شہادت کے لحاظ سے خدا تکليف پہنچاتے ہيں۔ لٰہذا ميں گواه بناتا ہوں اس خدا کو کہ ج

کافی ہے اور اسی طرح رسول خدا (ص) حضرت محمد ، مالئکہ، انبياء اور اولياء خدا کو بھی شاہد بناتا ہوں۔ اور اس شخص
 و رسول کو گواه بناتا ہوں جو شخص ميرے اس مکتوب (خط) کو سنے کہ ميں بری اور بيزار ہوں اور ان لوگوں سے هللا

کی پناه چاہتا ہوں جو کہتے ہيں کہ ہم علم غيب کے حامل ہيں اور اس کے ملک ميں شريک ہيں، يا ہميں ايسے موقع و محل 
پر قرار دے جو هللا تعالٰی کی رضايت کے برخالف موقع و محل ہو اور ہميں اسی نے خلق کيا ہے يا ہمارے اس قول سے 

  ير بيان کی ہے اور اس کے ابتدائے خط ميں ہم نے وضاحت دی۔تجاوز کرے جس کی جو کچه ہم نے تفس
اور ميں تمہيں گواه بناتا ہوں جو شخص ميرے خط کو سنے اگرچہ ہر اس شخص سے جس سے ميں بيزاری اختيار کرتا ہوں

و اس مکتوب ذات خدا بھی اس سے بيزاری اختيار کرتی ہے اور مالئکہ، رسل اور اوليائے اٰلہی بھی ، مزيد اس توقيع کو ج
(خط) ميں ہے تمہاری گردن ميں امانت قرار ديتا ہوں اور ان کی گردن ميں بھی جو اسے سنے اسے ميرے کسی بھی شيعہ 

اور دوست سے مخفی نہ کرے يہاں تک کہ ہمارے چاہنے والوں ميں سے ہر ايک اس تمام توقيع (کا علم) حاصل کرلے۔ 
ہيں دين اٰلہی کی طرف پلٹا دے جو حق ہے۔ اور اس کی انتہا تک پہنچ جائيں کہ شايد خداوند متعال ان کی تالفی کرے پھر ان

  جس امر کی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٠٣، ص ۴۔ بحار االنوار، ج  ۵٠، ص - (۔ تفسير امام عسکری ١
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  انتہا نہيں جانتے کہ اس کا اختتام کہاں ہوگا۔
اس بات کی طرف نہ پلٹے جس کا ميں نے اسے حکم ديا ہے اور اس لٰہذا جو شخص ميرے مکتوب (خط) کو سمجھے اور 

  سے نہی کی ہے تو يقينا اس پر ميرے نيک بندوں کی طرف سے جن کا ميں نے ذکر کيا ہے لعنت پڑے گی۔
کا قول واضح طور پر داللت کرتا ہے کہ ( ائمٔہ اطہار رب (خدا) نہيں  -مولف کہتے ہيں: ہمارے امام عزيز حضرت مہدی 

  ١(  ں۔ہي
بلکہ وه سب اس کے محترم بندے ہيں جو کسی بات پر اس پر سبقت نہيں کرتے ہيں اور اس کے احکام پر برابر عمل کرتے 

  رہتے ہيں۔ حقيقت ميں وه شخص ہالک ہوا جو اِن کی حد سے تجاوز کيا۔
) کے لوگ ہالک ہوگئے ہيں۔ ( نہج البالغہ ميں ارشاد فرماتے ہيں: ميرے بارے ميں دو طرح -۔ حضرت امير المومنين  ۶۶٨
٢  
  (اور وه دشمن جو دشمنی ميں مبالغہ کرتے ہيں ٢(وه دوست جو دوستی ميں غلو سے کام ليتے ہيں  ١
  وہی غالة ہيں جو ائمٔہ ہدی کی محبت ميں افراط روی کرتے ہيں اور انہيں مقام ربوبيت تک پہنچا ديتے ہيں۔” محب غال”
ہيں کہ جنہوں نے ان کی ہدايت اور راِه مستيقم کو ترک کرديا ہے۔ اور مفرطين و وہی ان کے تمام دشمن ” مبغض قال”

  کی فضيلت کے قائل نہيں ہيں۔ -(جو لوگ حضرت علی ابن ابی طالب  ١مقرصين ميں بھی لوگوں کا دو گروه پايا جاتا ہے: 
  ة ہيں کہ انکی ربوبيت کے قائل اور معتقد ہيں اور وه غال -(جو لوگ حضرت علی ابن ابی طالب  ٢

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢٧(۔ سورئہ انبياء، ٓايت ١
  ۔  ٢٨۵، س  ٢۵۔ بحار االنوار، ( ج  ١٢۴۔ خصائص االئمہ، ص  ٧٠٩۔ امالی صدوق، ص  ١١٧(۔ نہج البالغہ، حکمت ٢

هللاِّٰ بْنِ◌ الصٰالٍّح ٰاقَل: ُکنْتُ◌ کے حق ميں خدا اور ائمٔہ اطہار کی طرف سے شديد مذمت اور لعن و طعن وارد ہوئی ہے۔ َعبْد◌ِ 
وفی الکافی باسناده َعْن اَبی َن يَوْماً فَقَد فَاَقَمْتُ◌ اِثْنَ◌يْنِ◌ َوِعشْری ، الْخُ◌ُروِج فَلَم ئُوَذن لی َن بِبَغ ْاٰ “ ۔  ۶۶٩َخَرجْتُ◌ َسنَةً ِمَن 

عء َوقی اْلُخُروِج لی فی َخَرجْتِ◌ ال ْاٰ قفِلَةُ اِلَی النَّھْرَ◌ ٰاوِن ، فَاُِذَن  دَد فَاستَٔاَذنْتُ◌ فی السِّنی ِه اُْخُرْج فی َل لی يَوْمَ◌ ااْلَ◌رْبَ◌ اٰ 
ھْرَ◌ ٰاوَن َوال ْاٰ قفِلَةُ ُمقی ) لی َمةٌ ، َف ٰما ٰا کَن ااِلَّ اَن اَعْلَ◌فْتُ◌ فََخَرجْتُ◌ َواَنَا ٓايٌِس ِمَن ال ْاٰ قفِلَِة اَن اَلْحَ◌َق ٰھا َف ٰاوفَيْتُ◌ النَّ 

ِّٰ بِالسَّ الٰ  ِ   َج ٰمالِی َشيْئاً َحّت ٰی َرَحلَِت ال ْاٰ قفِلَةُ فََرَحلْتُ◌ َوقَد َد ٰعالی ١” ( َمِة فَلَم اَلْقَ◌ ُسوًء َوالْحَ◌مْدُ◌ 
کافی ميں بطور مسند ابو عبد هللا صالح سے منقول ہے ان کا بيان ہے : ايک سال ميں بغداد کی سمت نکال اور حضرت 

ازت چاہی تو ٓاپ نے مجھے اجازت مرحمت نہيں فرمائی ميں وہاں اٹھائيس روز ٹہرا رہا اورسے سفر کی اج -صاحب االمر 
نے چہار شنبہ کو  -قافلہ بھی نہروان (بغداد سے چار فرسخ پر ايک مقام ہے) کی طرف کوچ کر گيا۔ حضرت صاحب االمر 

مايوس تھا ليکن جب نہروان پہنچا تو قافلہ  سفر کی اجازت دی۔ ميں نے سفر اختيار کيا اور ميں قافلہ سے ملحق ہونے ميں
رکا ہوا تھا ميں نے اپنے اونٹوں کو جتنی دير کھاليا پاليا قافلہ رکا رہا پھر قافلے نے کوچ کيا تو ميں نے بھی کوچ کيا چونکہ

  حضرت نے ميری سالمتی کے ليے دعا فرمائی تھی لٰہذا اس سفر ميں بحمد هللا کوئی تکليف نہيں ہوئی۔
يٰمانی ٰلِذَک فََخَرَج : ٰال تَخْرُ◌ج َمَعھُم فَلَيْسَ◌ َن “ ۔  ۶٧٠ُکنْتُ◌ بِبَغ ْاٰ دَد فَتَھَئَّاَت ٰاقفِلَةٌ :  ٰاقلَ  وفيہ باسناده َعْن َعلِیٍّ ْبِن اْلُحَسْيِن ألَ

تِمس ااْلِ◌ذْنَ◌ فی لِلْيَ◌مانِتی الْخُ◌ُروِج َمعَ  ھُم َخيْرَ◌ةٌ فَاَقِم بِالْکُ◌وفَِة ، ٰاقَل: فَاَقَمْتُ◌ فَٔاََردْتُ◌ الْخُ◌ُروَج َمَع ٰھا ، فََکتَبْتُ◌ أَلَ
تَحتْهُ◌م َوَکتَبْتُ◌ اَسْتَ◌ٔاِذُن فی   َوَخَرَجِت ال ْاٰ قفِلَةُ فََخَرَجت َعلَيْهِ◌م َحنْظَ◌لَةً لََک فی ُرُکوِب فَاج ْاٰ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٩٧، ص  ١١۔ بحار االنوار، ج  ٣۵٧، ص ٢۔ ارشاد، ج  ١٠، حديث  ۵١٩، ص ١(۔ الکافی، ج ١

آِء فَلَم يُوْذَ◌ن لی  نَِة فی َخَرَجت فی فََسٔاَلْتُ◌ َعِن الْمَ◌ ٰارِکِب الَّتی ، ال ْمٰ ا تِلْکَ◌ السَّ َمرْکَ◌ٌب ، َخَرَج َعلَيالْبَ◌حْرِ◌ َف ٰما ِمن ْھٰ
ا قَوْمٌ◌ ِمَن الْه◌ِ  ا َوُزرْتُ◌ الْعَ◌سْکَ◌َر فَٔاَتَيْتُ◌ الَذرْبَ◌ َمَع ِمَن الزِّ ٰايَرِة اِ ْھٰ ٰا ذ  نْدِ◌ ُی ٰا قُل لَھُم الْبَ◌ ٰاوِرُح فَقَطَُعوا َعلَي ْھٰ

نْزِ◌ِل قُلْتُ◌ َوِمَن : قُْم ، فَقُْلُت لَہُ : الْمَ◌ُسِجِد بَعْدَ◌ َف ٰارغی فی الْمِغيْبِ◌ َولَم اَُکلِّم اََحداً َولَم اَتََعرَّف اِل ٰی اََحٍد َؤاَنَا اَُصلّی اِلَی الْم◌َ 
َٔنْتَ◌ َعلِیُّ بْنُ◌ اِذْنَ◌ اِ ٰل ی اَيْنَ◌ ؟ َف ٰا قَل لی : َف ٰا قَل لی ِب ٰخاِدٍم قَد ٰجآَء نی َف ٰا قَل: اٰل ٰا م اُرْسِ◌لْتُ◌ ااِلَّ اِلَيْکَ◌ ا

اِ ٰل ی َغيْری بَيْتِ◌ الْحُ◌َسيْنِ◌ بْنِ◌ اَحْمَ◌َد ثُمَّ ٰسارةٌ ، فَلَم اَدْرِ◌ ٰا م ٰاقَلالْحُ◌َسيْنِ◌ َرُسوُل َجعْفَ◌ِر بْنِ◌ ، ٔاَنَا لََعلََّک اُرْسِ◌لْتَ◌ 
تُج اِلَيْہِ◌ َوَجلَسْتُ◌ ِعنُدَ  بی اِْبٰراہی الّزيٰاِرِ◌ِة ِمن ٰا دِخٍل َع ٰا م اَح ْاٰ هُ َث ٰث الَةَ اَيٰامٍّ َواستَٔاَذنتُہُ فی لَہُ : فی َحّت ٰی اَنْزَ◌لَنی َم ، فََمرَّ
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  فَٔاِذَن لی ١” ( می َحتّٰی اَٰتانی ) فَُزرْتَ◌ لَياْلًجَ 
علی ابن الحسين اليمانی نے بيان کيا کہ: ميں بغداد ميں تھا ميں نے يمن والوں کے قافلہ ميں جانے کا اراده کيا ميں نے 

ليے بھالئی نہيں تم کو لکه کر اجازت چاہی حضرت نے جواب ديا کہ: ان کے ساته مت جاؤ اس ميں تمہارے  -صاحب االمر 
کوفہ ميں ٹہرے رہو۔ ميں ٹھہر گيا قافلہ روانہ ہوگيا معلوم ہوا کہ ان پر بنی حنظلہ کے ڈاکوؤں نے حملہ کيا اور ان کو ہالک 
کرديا پھر ميں نے دريائی راستے کی اجازت چاہی حضرت نے اجازت نہ دی۔ ميں نے ان کشتيوں کا حال معلوم کيا جو اس 

ھيں پتہ چال کہ ان ميں سے ايک نہ بچی، ہندوستان کی ايک قوم نے جو دريائی ڈاکو کہالتے ہيں ان پر حملہسال روانہ ہوئی ت
  کيا اور لوٹ ليا۔

راوی کہتا ہے کہ: جب ميں وہاں سے عسکر (سامره) ٓايا اور مغرب کے وقت روضٔہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری 
  ں کسی سے بات کی اور نہ کسی سے شناسائی پيد اکیعليہما السالم ميں گيا ميں نے نہ تو وہا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ٢٨٢، ص ۴۔ معجم احاديث االمام المہدی، ( ج  ٨٢، ص ٨، مدينة المعاجز، ج  ١٢۔ حديث  ۵٢٠، ص ١(۔ الکافی، ج ١

پاس ٓايا اور کہا: اٹه ، ميں نے کہا: کہاں ميں نے مسجد ميں نماز پڑھی، بعِد ختِم نماز زيارت بجا اليا۔ ناگاه ايک خادم ميرے 
چلوں اس نے کہا: گھر چل، ميں نے کہا: تو جانتا ہے ميں کون ہوں؟ تو کسی اور کو بالنے کے ليے بھيجا گيا ہے اس نے 

  کہا: تمہارے ہی ليے بھيجا گيا ہوں۔
ن ابن احمد کے مکان ميں مجھے تو علی ابن الحسين قاصد جعفر ابن ابراہيم ہے الغرض وه مجھے لے کر چال اور حسي

ٹھہرايا ميں نہيں سمجه سکا کہ اس سے کيا کہوں۔ تھوڑی دير بعد وه ٓايا اور ان تمام مسائل کا جواب اليا جن کے جواب کی 
مجھے ضرورت تھی ميں نے اس کے پاس تين دن قيام کيا ميں نے روضہ کے اندر جاکر زيارت کرنے کی اجازت چاہی، 

  چنانچہ ميں نے رات کو زيارت کی۔حضرت نے اجازت دی 
مولف کہتے ہيں: حضرت بقية هللا االعظم صاحب الزمان عج هللا فرجہ جو حّجت اٰلہی ہيں روئے زمين پر تمام مخلوقات کے 

ليے ملجا و ماوٰی ہيں ان کی شفقت و محبت اور مہربانياں صرف شيعوں، مخلص اور خاص محبين کے ليے مخصوص نہيں 
خلوقات يہاں تک کہ تمام کائنات ان کے مقدس وجود کے فيوض و برکات سے بہره مند ہوتی ہے۔ اس ہےں بلکہ تمام م

  سلسلے ميں مستفيض روايات بلکہ متواتر روايات موجود ہيں۔
ٔاَبْتَ◌قَی ااْلَ◌رْضُ◌ ومنھا مارواه الکلينی فی الکافی باسناده َعْن اَبی ) هللاّٰ عليہ السالم “۔  ۶٧١َعبْدِ◌ َحمْزَ◌ةَ قَاَل : قُلْتُ◌ اِلَبَی 

اسی سے کلينی عليہ الرحمہ نے کافی ميں ابو حمزه  ١” ( بَِغيْرِ◌ اِ ٰا مٍم ؟ ٰاقَل : لَو بَقيَِت ااْلَ◌رْضُ◌ بَِغيْرِ◌ اِ ٰا مٍم َل ٰساَخت 
کے سے عرض کيا: کيا زمين بغير امام  -سے بطور مسند يہ حديث نقل کی ہے ان کا بيان ہے کہ ميں نے امام جعفر صادق 

باقی رہتی ہے؟ فرمايا: جب کبھی زمين امام کے وجود سے خالی ہوگی تو يقينا زمين اس کے اہل کو اپنے اندر لے لے گی 
  اور انہيں ہالک کر دے گی اور اس کا نظم بھی خراب ہوجائے گا۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (١، حديث  ١٧٩، ص ١(۔ کافی، ج ١

َوفيہ باسناده عن اَبی ) ِمَن االَرْضِ◌ ٰساَعةً َل ٰماَجت “۔  ۶٧٢لَو اَنَّ ااِل ٰا مَم ُرفَِع هُ ٰارَسةَ َعن اَبی  َجعْفَ◌ٍر عليہ السالم ٰاقَل:
  ١” ( بِاَھْلِ◌ ٰھا َک ٰما يَُموُج الْبَ◌حْرُ◌ بِاَھْلِ◌ِه 

کے ليے بھی امام  نے فرمايا: اگر ايک ساعت -اسی کتاب ميں بطور مسند ابی ہراسہ سے منقول ہے کہ امام محمد باقر 
روئے زمين پر نہ ہو تو زمين اپنے اہل کے ساته اس طرح حرکت ميں ٓائے گی جس طرح کشتی والوں کے ليے دريا ميں 

  تموج و تالطم پيدا ہوتا ہے۔
ٰضا عليہ السالم ٰقاَل :  ِد بْنَ◌ الْفُ◌َضيْل َعن اَبی َعْبِد ٰهللاّ “ ۔  ۶٧٣اْلَحَسِن الرِّ  عليہ السالم اَنّٰھا َعن اَبی قُْلُت وفيہ باسناده َعن ُمَحمَّ

سْخَ◌طَ هللاَّٰ تَعال ٰی َع ٰلی اَھْلِ◌ لَہُ : ٔاَبْتَ◌قَی ااْلَٔرْضُ◌ بَِغيْرِ◌ اِ ٰا مٍم؟ ٰاقَل اٰل، قُلْتُ◌ فَاِنٰا نَرْوی التَبْق ٰی بَِغيْرِ◌ اِ ٰا مٍم ااِلَّ اَن يَ 
  ٢” ( بْق ٰی اِذاً ) َل ٰساَخت األَرْضِ◌ اَو َعلَی الْعِ◌ ٰابِد ، َف ٰا قَل: ال الَ تَ 

سے عرض کيا: کيا  -اسی کتاب ميں بطور مسند محمد ابن فضيل سے مروی ہے کہ ان کا بيان ہے :ميں نے امام علی رضا 
سے روايت کرتے ہيں کہ  -زمين بغير امام کے باقی ره سکتی ہے؟فرمايا: نہيں، ميں نے عرض کيا: ہم امام جعفر صادق 
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ے باقی نہيں رہے گی مگر جب خدا اہل زمين يا اپنے بندوں سے ناخوش ہو، فرمايا: نہيں اس وقت باقی نہيںزمين بغير امام ک
  رہے گی وه اضطراب ميں ٓاجائے گی۔

ہاں شيعوں محبين اور ديدار کے مشتاق لوگوں پر ان بزرگوار کی ايک خاص نظر عنايت ميں اس قدر اثر ہے کہ زمين ان 
ہے ايسے افراد کے ليے جو شب و روز ان کے انتظار اور تعجيل فرج کی دعا ميں نالہ و  کے وجود کی برکت سے باقی

  زاری کرتے ہيں۔
روحی لہ الفداء سے شيخ مفيد عليہ الرحمہ جيسے جليل القدر عالم کے ليے جو توقيع مبارک  -۔ حضرت امام زمانہ  ۶٧۴

  صادر ہوئی ہم اس ميں پڑھتے ہيں :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٢، حديث  ١٧٩، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ (  ١١، حديث  ١٧٩، ص ١(۔ کافی، ج ٢

ائی  ي لِل ْاٰ ”اَٰراٰنا َن ، ُحُب الَّذی ِن الٰظّالِمی َعن َم ٰساکی َن بَِمٰکانِٰنا النّٰ ا ٰثاوی َن ، ٰلِذَک ، ٰا م ٰا دَمت َدوْلَ◌ةُ الدُّن ْاٰ ونَْحُن َواِْن ُکنّٰ
برِ فِسقی ُن فی َعِت اٰ  نئُِکم َوال يَعْزُ◌ُب َعنٰا َشیْءٌ◌ ِمن اَخ ْاٰ اٰلِح َوشی طُ ِعلْماً بِاَب ْاٰ ُ تَعالٰی لَٰنا ِمَن الصَّ ُکم ، ن الْمُ◌ٔوِمنی ّهللاٰ

الُح َعْنہُ  ا يُحی ٌر ِمْنُکْم اِٰلی ٰما ٰکاَن السَّلَُف الٰصّ ّل الَّذی اَ ٰصابکم ،قَد َجنََح فَاِنّٰ ٰشاِسعاً ، َونُبَُذوا اْلَعْھَد اْلَمٔاُخوِذ َوٰراء َوَمعْرِ◌فَِت ٰان بِالذُّ
  ظُھُوِرِھْم َکاَنَّھُْم َکثی ال يَعْلَ◌ُمونَ 

 دُء فَاتَّقُوهللاَّٰ جَ َن لِِذکْرِ◌ُکم ، َولَواْل ٰلِذَک لَنََزَل بُِکُم الالواء ُن لُِمٰراٰعاِتُکْم َوال ٰناسی اِنٰا َغيْرُ◌ ُمھْمِ◌لی َواصطَلََمُکُم 
ٓ لَّ َج اٰللُہُ ،ااْلَ◌ع ْاٰ

ا َمن اَ  ی َعن ْھٰ دْرَ◌َک اََملَہُ ، َوِھَی اَ ٰا مَرةٌ َو ٰظاِہُرونا َعلَی اتي ٰان ِمن فِتْنَ◌ٍة قَد اَ ٰانفَت َعلَيْکُ◌م ، يُھْلَ◌ُک ٰھا َمن َحمَّ اََجلُہُ َويُح ْمٰ
  ١” (  ُمتِمُّ نُوِرِه َولَوْکَ◌ِرهَ الْمُ◌شْرِ◌ُکوَن اِلَٔ ُزوُف َحَرَکِت ٰان َوُم ٰابثَتُِکم بِاَمْرِ◌ ٰان فی ) َونَھْيِ◌ ٰان َوهللاُّٰ 

  قولہ عليہ السالم : نحن وان کنا ثاوين بمکاننا الخ
ہم ظالموں کی ٓابادی سے دور اپنے مقام پر مقيم اور قيام پذير ہيں اس ليے کہ هللا تعالٰی کے پيش نظر اس ميں ہماری اور 

دنيا فاسقوں کے پاس ہے ہم اُن کی قلمرو (دسترس) سے دور رہيں، مگر  ہمارے شيعوں کی بھالئی ہے کہ جب تک حکومتِ 
اس کے باوجود تم لوگوں کے حاالت کا علم ہميں ہوتا رہتا ہے اور تم لوگوں کی کوئی بات ہم سے چھپی نہيں رہتی ہے ہميں 

سے اسالِف صالحين  تم لوگوں کی لغزشوں کا علم اُس وقت سے ہے جب سے تم ميں سے اکثر اس طرف مائل ہوگئے جس
ہميشہ دور رہے اور جو اُن سے عہد ليا گيا تھا اُنہوں نے اُس کو چھوڑ ديا اور ايسا پِس پشت ڈال ديا جيسے ان کو اُس عہد 

کی خبر ہی نہيں۔ پھر بھی ہم نے تم لوگوں کو بھاليا نہيں ہے، تمہاری رعايت نہيں چھوڑی ہے اور اگر ايسا نہ کرتے تو 
  ہی کرديتے۔دشمن تمہيں ختم 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٧۵، ص  ۵٣۔ بحار االنوار، ج  ٣٢٣، ص ٢(۔ احتجاج، ج ١

لٰہذا تم لوگ هللا سے ڈرو اور ان فتنوں ميں پڑنے سے بچو جو تم پر چھا جانے واال ہے اور جس ميں وه شخص جس کی اجل
وه بچ جائے گا۔ اور وہی ہمارے اقدام کی ابتداء کی نشانی ہوگی  ٓاگئی ہے وه مرجائے گا، جو اپنی مراد کو پہنچنے واال ہے

اور ہمارے امر و نہی کا اجراکرنے واال ہوگا، هللا اپنے نور کو پائہ تکميل تک پہنچا کر رہے گا چاہے مشرکوں کو ناگوار 
کا موازنہ جس  -ام زمانہ ہی گزرے۔ مولف کہتے ہيں: موجوده کتاب کے عناوين ميں سے ايک عنوان يہ ہے : قرٓان اور ام
  کلی بحث کا عنوان يہ ( القرٓان ناصح ال يغش وکذلک الحجة القائم عليہ السالم ناصح وال يغش ) ہے۔

سے مالقات کے واقعے کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وه امام زمانہ  -طائف کے پہاڑوں پر ابراہيم ابن مہزيار کی امام زمانہ 
  فقت و محبت اور مہربانی و نصيحت کا واضح ترين مصداق اور نمونہ ہے۔کی ابراہيم ابن مہزيار پر ش -

ابراہيم ابن مہزيار ابتدا ميں امام کے خدو خال اور اپنے معشوق حقيقی کے مبارک چہرے کے حسن و جمال کی توصيف کے
  :-بعد کہتے ہيں

ونَِک َعنٰا  اِ ٰا ذبََدَت لََک اَ “روحی لہ الفداء نے فرمايا:  -۔ حضرت امام زمانہ  ۶٧۵ فاَٰل  ١” ( ٰا م ٰارُت الظُّھُور َوالَتَمکَُّن ) بِاِخ ْاٰ
  تُْبطی

  يعنی:جب عالماِت ظہور نماياں ہوں تو اس وقت پہنچنے ميں ہرگز تاخير اور سستی نہ کرنا فوراً پہنچنا۔
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تا رہا اور ميں نے مختلف احکام و ابراہيم ابن مہزيار کا بيان ہے کہ: پھر کچه دنوں ميں نے وہاں قيام کيا اور کسب فيض کر
لطائف اور دوسرے موضوعات حاصل کيے اور اسے دوسرے برادران مومن کے ليے بيان کرتا تھا ان بزرگوار کے پاس 

  ميرا قيام طوالنی ہوگيا پھر ميں نے اہواز کی طرف واپسی کا قصد
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

،۴، ج - ۔ معجم ( احاديث االمام المہدی  ٣۶، ص  ۵٢۔ بحار االنوار، ج  ١٩٩، ص ٨عاجز ، ج ۔ مدينة الم ۴۵١، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١
  ۔  ۴۴٩ص 

کيا چونکہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہيں وه چيزيں جو ميں وہاں چھوڑ ٓايا ہوں ضايع ہوجائے۔ لٰہذا حضرت سے اہواز 
اوجود حضرت روحی لہ الفداء نے اجازت مرحمت واپسی کے ليے اجازت طلب کی ميری جدائی سے عظيم وحشت کے ب

  فرمائی۔
جب ميری واپسی کا وقت نزديک ہوا تو ميں خود کو ٓاماده کرکے صبح کے وقت خدا حافظی اور تجديد عہد کے ليے حضرت
کے پاس شرف ياب ہوا تو ميرے پاس جو پچاس ہزار درہم مختصر طور پر تھے ميں نے حضرت کے سامنے پيش کيے اور

انہ طور پر گزارش کی کہ اسے شرِف قبوليت بخشيں حضرت روحی و ارواح العالمين لتراب مقدمہ الفداء نے عاجز
يعنی: اے ابو اسحاق! تم اسے ” ٰای اَ ٰاب اِسْحَ◌اق اِسْتَ◌ِعن َعل ٰی ُمنْصَ◌َرفِکَ “ يا ابا اسحاق! “مسکراتے ہوئے فرمايا: 

سفر طے کرنا ہے (ايران کے شہر اہواز جو شہر مہزياری کے نام  اپنے سفر ميں خرچ کرنے کے ليے رکه لو تمہيں طويل
سے مشہور ومعروف ہے حجاز ميں طائف کے پہاڑوں سے وہاں تک کافی طوالنی مسافت ہے کہ جسے امام زمانہ عجل هللا

  تعالٰی فرجہ الشريف نے (بِالشقِة القاذفَِة) (طوالنی مسافت) سے تعبير فرمايا۔
ال سے کہ ابن مہزيار ہديہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے رنجيده خاطر نہ ہوں فرمايا: تم ميرے بعد ميں حضرت نے اس خي

ہديہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے غمگين نہ ہو ہم نے اس کا شکر و سپاس انجام ديا اور اسے عام کيا۔ قابل ذکر بات يہ ہے کہ 
يں ہے بلکہ ہزاروں الکھوں مہزيار جيسے حضرت کی تمام مہربانی اور لطف و کرم صرف ابن مہزيار سے مخصوص نہ

  کی عنايات شامل حال قرار ديتی ہيں۔ -مومنين کو خود حضرت اور ان کے اجداد طاہرين 
اُن َوَسجيَّتُُکُم الْکَ◌َرُم َوَشأْنُُکُم اْلَحقُّ “۔ جامعٔہ کبيره کے فقرات ميں ہم پڑھتے ہيں :  ۶٧۶   ) الخ١” ( َو ٰعاَدتُُکم ااْلِ◌ح ْسٰ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣٢، ص  ٩٩۔ بحار االنوار، ج  ۵٢٣۔ مزار ابن مشہدی، ص  ١٠٠، ص ۶(۔ تہذيب االحکام، ج ١

اور ٓاپ کی عادت احسان، ٓاپ کی طبيعت کرم اور ٓاپ کی شان حق و صداقت ہے۔ حقيقت ميں قرٓان ان تمام لطف و مہربانی 
کی طرف سے عنايت ہوئی اگر وه نہ ہوتی اور صرف حضرت کی ايک کے باوجود جو ابن مہزيار کے حق ميں حضرت 

مسکراہٹ تو اگر انسان تمام دنيا و ما فيہا کو اس پر فدا کرے تو اس کا حق ادا نہيں ہوگا شکرو امتنان کی بات ہی جدا گانہ 
  ہے ۔ کليبری مرحوم نے اپنے اشعار ميں کيا خوب نظم کيا ہے :

ل بِلَخْظِ◌ الْعَ◌يْنِ◌ َعيْنَ◌ الْحِ◌ ٰمايَِة تم ٓافتاب کے ہالے کی طرح سائے کے َواَنْتَ◌ َکِجرْمِ◌ الَشمْسِ◌ تَ  حْتَ◌ الْغَ◌ ٰماَمِة تَفَضَّ
 نيچے ہو اور ان کی نظر کرم کے سائے اور ان کی حمايت کے ماتحت ٓاجاؤ۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ دلوں کی روشنی ٣۴
  “لِلقلوب“۔ اَلقُرٓاُن َجالء القُلوب  ٣۴

  َوَکذلک الُحجة القائم عليہ السالم
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اسی طرح حضرت حّجت قائم ٓال محمد اور ان کے قرٓان مجيد دلوں کی روشنی ہے (دلوں کو جال و روشنی بخشنے واال ہے(
  ٓاباء و اجداد کرام دلوں کو جال اور روشنی بخشنے والے ہيں۔

  ١(  هللا تعالٰی کا يہ قول:
ايھا الناس! تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصيحت (قرٓان) اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدايت اور صاحبان ايمان 

۔ هللا ١چکا ہے۔ ٓائہ کريمہ کا مضمون چار اہم موضوع پر مشتمل ہے جو قابل بحث و تحقيق ہے:  آ ” قرٓان“کے ليے رحمت 
  ۔ رحمِت پروردگار۔۴۔ ہدايت ٣۔ اندرونی بيماريوں کے ليے شفا ٢تعالٰی کی جانب سے موعظہ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٧(۔ سورئہ يونس، ٓايت ١

) وعظ کا معنی خوف دالنے کے ساته روکنا اور منع١” ( الوعظ زجر مقترن بتخويف “ں: عالمہ راغب مفردات ميں کہتے ہي
  کرناہے۔

عالمہ خليل کہتے ہيں: يہ وعظ وہی خير و خوبی کی ياد ٓاوری ہے کہ جس کے ذريعہ قلب ميں رقّت پيدا ہو۔ والعظة 
  والموعظة

۔ الصدر: من جملہ اعضا و جوارح بدن ٢“ ة ای نصح لہوعظة يعظة عظاً وعظ“ وعظ ، نصيحت کے معنی ميں بھی ٓايا ہے : 
) موسی نے عرض ٢(  ميں سے ايک عضو بدن (سينہ) کے معنی ميں ہے جس کی جمع صدور ٓاتی ہے هللا تعالٰی نے فرمايا:

  کيا: پروردگار ميرے سينے کو کشاده کردے۔
يں بلکہ وه دل اندھے ہوتے ہيں جو سينوں کے اندر پائے ) اس ليے کہ در حقيقت ٓانکھيں اندھی نہيں ہوتی ہ٣(  هللا نے فرمايا:

اور دل کے رازوں کو ظاہر کرديا جائے گا۔ بعد ميں ہر شے کے مقدم ہونے پر اطالق ہوتا ہے جيسے صدر ) ۴(  جاتے ہيں۔
بت کے ساته ۔ الہدٰی: ھی الّداللَة َعلی الَمطلوب بِلطف کسی شخص کو نرمی اور مح٣مجلس، صدر نيزه، صدر کالم وغيره۔ 
  اس کے مقصد کی طرف رہنمائی کرنا۔

َوتٔاثر خاص فی القُلوب َعن ُمشاھدة ضّر ) اَو نَقص فی الغير يَبعث الراحم الی ) ۵۔ الرحمة: رقة تَقتضی االحساَن الَمرحوم ( ۴
  ۶َجبر َکسره َواتماَم نَقصہ۔ ( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۵ئہ طہ، ٓايت (۔ سور٢۔ )  ۵٢٧(۔ مفردات راغب، ص ١
  ۔ ( ١٠۔ سورئہ عاديات، ٓايت (۴۔ )  ۴۶(۔ سورئہ حج، ٓايت ٣
  ۔ (  ٨٠، ص  ١٠۔ الميزان، ج (۶۔ )  ١٩١۔ مفردات راغب، ص (۵

وه رقّت قلب جو مرحوم (يعنی جس پر رحم کياجائے) پر احسان کا تقاضا کرتی ہو۔ پھر کبھی اس کا استعمال صرف رقّت قلب
  ا ہے اور کبھی صرف انسان کے معنی ميں خواه رقّت کی وجہ سے نہ ہو۔کے معنی ميں ہوت

دونوں تعريف (رحمت )معنی و مفہوم کے لحاظ سے قريب المخرج ہيں۔ جب انسان کا ايک ايسے موقع سے سابقہ پڑتا ہے 
حامل ہو تو فطری جو فقر و فاقہ اور بے چارگی ميں مبتال ہو يا کسی عضو ميں کمی يا روزمره کی معيشت ميں تنگی کا 

طور پر اس کا قلب متاثر ہوجاتا ہے اور اسے اس کی تالفی اور شکستگی کو جوڑنے اور نواقص کی تکميل پر برانگيختہ 
  کرتا ہے۔

  
تقريباً تيس مقام پر پروردگار متعال مختلف الفاظ کے ساته تمام مخلوقات کو موعظہ فرما رہا ہے۔ چاروں عناوين کی وضاحت

) يہ عام انسانوں ١(  سے تين چار مقام کو بطور اختصار پيش کرنے پر اکتفا کر رہے ہيں : هللا تعالٰی کا قول:اب ہم ان ميں 
  کے ليے ايک بيان حقائق ہے اور صاحبان تقوٰی کے ليے ہدايت اور نصيحت ہے۔

ور وضاحت ہے اور بعض ٓائہ کريمہ تاخير کے اعتبار سے تقسيم کے مقام ميں ہے يعنی يہ قرٓان بعض کے ليے ) بيان ا
تمام لوگوں کے ليے ” بيان للناس“ھذا: قرٓان کريم کی طرف اشاره ہے  ٢دوسروں (متقين) کے ليے ہدايت اور موعظہ ہے ( 

دوسروں کے ليے معنی کا ” بيان“رہنما اور حّجت ہے اور ہدی، ہدايت بھی ، ہدايت اور بيان کے درميان فرق يہ ہے کہ 
  اظہار
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٣٨(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ١
  (۔ الميزان، اسی آئہ کريمہ کے ذيل ميں۔ ( ٢

ہدايت کا راستہ بتانا مقصود ہوتا ہے تاکہ اس راه پر چلے نہ راِه ” ہدايت“مقصود ہوتا ہے خواه وه جو شخص بھی ہو اور 
مخصوص ہے اگرچہ بيان ہدايت اور موعظہ بھی تمام موعظہ متقين کے ليے ” موعظہ للمتقين“ضاللت و گمراہی پر اور 

لوگوں کے ليے ہے يہ اس ليے ہے کہ متقين ہی وه ہيں جنہوں نے اس سے فائده اٹھايا اور اس سے بہره مند ہوتے رہتے ہيں 
  ١اور اس ہدايت سے ) ہدايت يافتہ ہوتے ہيں اور اس کے موعظے سے نصيحت حاصل کرتے ہيں۔ ( 

  ٢(  ول ہے:۔ هللا تعالٰی کا ق٢
بے شک هللا تبارک و تعالٰی تمہيں حکم ديتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو اور جب کوئی فيصلہ کرو تو انصاف 

  کے ساته کرو هللا تمہيں بہترين نصيحت کرتا ہے بے شک هللا سميع بھی ہے اور بصير بھی۔ 
  

  شان نزول
ميننقل ہوا ہے کہ يہ ٓائہ کريمہ اس وقت نازل ہوئی جب پيغمبر اکرم (ص) ۔ تفسير مجمع البيان اور دوسری تفسيروں  ۶٧٧

مکمل کاميابی کے ساته شہر مکہ مکرمہ ميں داخل ہوئے عثمان ابن طلحہ جو خانٔہ کعبہ کا کليد دار تھا اسے اپنے پاس بلوا 
  کر اس سے کليد (کنجی) کو واپس ليا تاکہ خانٔہ کعبہ کو موجوده بتوں سے پاک کريں۔

پيغمبر اکرم (ص) کے چچا عباس نے اس عمل کے انجام دينے کے بعد تقاضا کيا کہ پيغمبر (ص) خانٔہ کعبہ کی کليد ان کے 
سپرد کرديں کيوں کہ بيت هللا کی کليد داری کا منصب عرب قوم کے درميان ايک برجستہ اور عالی مقام سمجھا جاتا تھا 

  زاده کے اجتماعی و سياسی نفوذ گويا عباس کا رجحان يہ تھا کہ اپنے برادر“
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٠٨، ص ٢(۔ مجمع البيان، ج ١
  ۔ (  ۵٨(۔ سورئہ نساء، آيت ٢

ليکن پيغمبر اکرم (ص) نے اس تقاضے کے برخالف خانٔہ کعبہ کو بتوں کی کثافت سے پاک کرنے ” سے ذاتی استفاده کريں
کرديا اور کليد کو پھر عثمان ابن طلحہ کو واپس کرديا اور اس وقت مذکوره ٓايت کی  کے بعد خانٔہ کعبہ کا دروازه مسدود

  ) بے شک هللا تمہيں حکم ديتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ ٢(  )١تالوت فرمائی ( 

  امانت اور عدالت اسالم کی نظر ميں
اہری بات ہے کہ اس سے ايک عمومی اورہمہ گير حکم کا استفاده ٓائہ کريمہ اگرچہ خاص موقع پر نازل ہوئی ليکن يہ بھی ظ

  ہوتا ہے۔
۔ امانت ايک وسيع مفہوم کا حامل ”هللا تعالٰی تمہيں حکم ديتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچادو“صراحتاً فرماتا ہے: 

کی صراحت کے مطابق فريضہ ہے  ہے جو ہر قسم کے مادی اورمعنوی سرمائے پر مشتمل ہے، ہر ايک مسلمان کا اس ٓايت
کہ کسی قسم کی امانت ميں خواه وه کسی بھی شخص کی ہو بغير کسی استثناء کے خيانت نہ کرے خواه وه مسلمان ہو يا غير 
مسلمان، يہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ در واقع اسالم ميں حقوق بشر کے اعالن اور اطالعيہ کے منشورات ميں سے ايک منشور 

تمام انسان برابر کے شريک ہيں۔ قابل توجہ يہ ہے کہ باال مذکوره امانت کی شان نزول ميں صرف ايک ہے کہ جس ميں 
مادی امانت ہی تھی اس کے مقابل ميں بھی ايک فرد مشترک تھا۔ يہ تو امانت کی طرف اجمالی اشاره تھا۔ ٓايت کے دوسرے 

کا مسئلہ ہے۔ ٓائہ کريمہ ميں هللا تعالٰی ” ميں عدالت حکومت“حصے ميں دوسرے اہم دستور کی طرف اشاره ہوا ہے اور وه 
  فرما رہا ہے: خداوند متعال تمہيں بھی حکم ديتا ہے کہ جب

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١١٢، ص ٣(۔ مجمع البيان، ج ١
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  ۔ (  ۵٨(۔ سورئہ نساء، آيت ٢

لٰہذا ان دو اہم حکم کی تاکيد کے  ١(  ۔”حکم کرو تم لوگوں کے درميان قضاوت اور حکومت کرو تو عدل و انصاف کے ساته
ہر حالت ميں “پھر مزيد تاکيد کرتے ہوئے فرما تا ہے:  ”هللا تعالٰی تمہيں بہترين وعظ و نصيحت کرتا ہے“ليے فرما رہا ہے: 

  ۔ ”ديکھتا ہے خداوند متعال تمہارے اعمال کو ديکھنے واال ہے تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی
يہ حکم بھی ايک عمومی اور کلی قانون ہے اور ہر قسم کی قضاوت و حکومت کو خواه وه عظيم امور ميں ہوں يا حقير امور

ميں ہوں ان سب پر مشتمل ہے يہاں تک اسالمی روايات ميں ہم پڑھتے ہيں ايک دن دو ننھے بچوں نے ايک تحرير لکھی 
کی خدمت ميں پہنچے تو اس منظر کا حضرت امير المومنين -انتخاب کے ليے امام حسن تھی اور ان ميں بہترين تحرير کے 

۔ يا بُنّی اُنظر َکيف تَحکُم فاّن ٰھذا ُحکٌم َوّهللاٰ َسٔاَلَک َعنہ يَوم  ۶٧٨مشاہده کر رہے تھے فوراً اپنے فرزند ارجمند سے فرمايا :  -
لو کہ کيسے قضاوت کرتے ہو کيوں کہ يہ خود ايک قسم کی قضاوت ہے القِٰيَمة ۔ اے ميرے بيٹے! خوب دقِّت نظر سے کام 

  )۔٢اور خداوند متعال قيامت کے دن اس کے بارے ميں تم سے سوال کرے گا ( 
يہ دو اہم اسالمی قانون (امانت کی حفاظت اور حکومت ميں عدالت) ايک صحيح و سالم انسانی سماج کی بنياد ہے اور کوئی 

ی ہو يا اٰلہی و دينی ان دونوں بنيادی قانون کے نفاذ کے بغير سر و سامان نہيں پاسکتا ۔ پہال قانون کہتا بھی معاشره خواه ماد
ہے: اموال و ثروتيں ، مناصب، ذمہ دارياں ، انسانی سرمائے ثقافتيں اور تاريخی ميراثيں سب ہی کچه اٰلہی امانات ہيں جو 

  د کی جاتیاجتماعی معاشرے ميں مختلف افراد کے ہاتھوں سپر
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٨(۔ سوره نساء، ٓايت ١
  ۔ (  ۶۴، ص ٣(۔ تفسير مجمع البيان، ج ٢

ہيں اور سب ہی کا فريضہ يہ ہے کہ ان امانات کی حفاظت ميں اور انہيں ان کے صالح ترين اہليت رکھنے والے افراد کو 
  امانتوں ميں خيانت واقع نہ ہونے پائے۔سپرد کرنے کی کوشش کريں اور کسی بھی صورت ميں ان 

دوسری طرف ہميشہ اجتماعات ميں،متضاد باتيں ، متضاد قسم کی دوسری چيزيں جو انسان کے ذاتی منافع کی حامل ہوتی 
ہيں موجود ہوتی ہيں جسے عادالنہ حکومت کے ذريعہ حل و فصل ہونا چاہيے تاکہ ہر قسم کا نابجا امتياز اور تفاوت نيز ظلم 

  تم معاشرے سے رخت سفر باندھے۔و س
جيسا کہ پہلے ذکر کيا گيا ہے کہ امانت ان اموال ميں منحصر نہيں ہے کہ جسے لوگ ايک دوسرے کو سپرد کرتے ہيں بلکہ
دانشور افراد بھی معاشره ميں ايسے امانت دار ہيں کہ جن کا فريضہ ہے کہ حقائق کو مخفی نہ کريں، يہانتک کہ انسان کی 

ات ہيں کہ اگر ان کی تعليم و تربيت ميں کوتاہی ہو تو امانت ميں خيانت واقع ہوئی ہے، اس سے بھی باالتر خود اوالد امان
انسان کا وجود نيز ہستی اور تمام طاقتيں جو خدا نے اسے عطا فرمائی ہيں وه بھی پروردگار کی امانت ہيں کہ انسان کا 

مت جسم و روح کی حفاظت ميں اور جوانی کی سرشار طاقت و فکر فريضہ يہ ہے کہ اس کی حفاظت ميں کوشاں رہے، سال
کی نگہداشت ميں بھی کوتاہی نہ کرے لٰہذا خود کو خودکش حملے سے يا اپنے نفس کو ضرر يا ہالکت تک پہنچانے کے 

  ليے دست درازی نہيں کرسکتا۔
سرار اور امانِت امامت جو ہر ايک امام ۔ يہاں تک کہ بعض اسالمی روايات سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ وه علوم و ا ۶٧٩

  ١کودوسرے امام کے سپرد کرنا ضروری ہوتا ہے مذکوره ٓايت ميں ) شامل ہے۔ ( 
قابل توجہ يہ ہے کہ مورد بحث ٓايت ميں امانت کی ادائيگی عدالت پر مقدم کرکے ذکر ہوئی ہے، اور يہ شايد اس ليے ہے کہ 

مد مقابل سے مالزمہ پايا جاتا ہے، کيوں کہ اصل و اساس يہ ہے کہ تمام لوگ امينقضاوت ميں مسئلہ عدالت ہميشہ خيانت کا 
  ہوں۔ ليکن اگر ايک فرد يا بعض افراد اس مسلم اصل

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٩۶، ص ١(۔ نور الثقلين، ج ١

  ١ٓاشنا ) کرتی ہے۔ (  سے منحرف ہوجائيں تو نوبت اس عدالت تک پہنچتی ہے کہ خود انہيں ان کے فريضہ سے

  اسالم ميں امانت اور عدالت کی اہميت
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اسالمی منابع ميں اس قدر اس موضوع کے بارے ميں تاکيد ہوئی ہے کہ اور دوسرے تمام احکام ميں کم مشاہده ميں ٓاتی ہے 
  اب ہم اس سلسلے ميں چند حديث کی طرف اشاره کرتے ہيں :

  ہ آپ نے فرمايا :سے منقول ہے ک -۔ حضرت امام صادق  ۶٨٠
يثہ َواداِء ال تَنظَروا الٰی طُول رُکوع الّرُجل َوُسجوده ، فَاّن ذِلک َشی ء اِعتاَده فَلو تَرَکہ استوَحَش َو ) لکِن انظُرو ال ٰی ِصدق َحد”

  ٢” ( اَمانَتِہ 
ر اس کو ترک صرف کسی شخص کے طويل رکوع و سجود کو نہ ديکھو کيونکہ ممکن ہے يہ اس کی عادت ہوگئی ہے اگ

  کردے تو اسے وحشت ہوگی بلکہ اس کی بات کی سچائی اور ادائے امانت کو مّدنظر قرار دو۔
کو وه جو کچه  -سے ايک دوسری حديث ميں منقول ہے کہ حضرت نے فرمايا:حضرت علی  -۔ امام جعفر صادق  ۶٨١

  ٣اور ادائے امانت کی وجہ سے تھا (  پيغمبر اکرم (ص) کے نزديک اعلٰی مقام حاصل تھا وه قول ) ميں راست گوئی
  سے دوسری حديث ميں نقل ہوا ہے کہ اپنے اصحاب ميں سے ايک صحابی سے فرمايا: -۔ نيز امام جعفر صادق  ۶٨٢

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٣٢، ص ٣(۔ تفسير نمونہ، ج ١
  ۔ (٨، ص  ۶٨۔ بحار االنوار، ج  ١٠۵، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ٢
  ۔ (  ۴٩۶، ص ١ر نور الثقلين، ج (۔ تفسي٣

  “اِّن ضاِرب َعلٍی بالّسيِف َوقَاتلَہ لَو ائتَمنی َواستنَضحي َواستَشاَرني ثّم قبِلت ذلک ِمنہ ألَديت الَيہ األمانَةَ ”
کا قاتل کوئی امانت ميرے پاس رکھتا يا مجه سے کوئی نصيحت کا خواستگار ہوتا يا مجه سے کوئی  -اگر حضرت علی 

طلب کرتا تو ميں ان امور کے اجرا کرنے کے ليے اپنی ) آمادگی ظاہر کرتا اور يقينی طورپر حق امانت کو ادا کرتا۔  مشوره
 )١  

۔ وه روايات جو شيعہ اور اہل سنت کے منابع ميں پيغمبر اکرم (ص) سے نقل ہوئی ہيں ان ميں يہ عظيم قول پيغمبر  ۶٨٣
“ ٓايَة الُمنافِق ثاَلٌث اِذا َحدَث َکذب َواَِذا َوعَد اخلََف َواِذا ائتَِمن خانَ ” ”ہر کر رہا ہے: نماياں اور روشن طور پر اپنی تابانی ظا

منافق کی تين نشانی پائی جاتی ہے: جب وه گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وه وعده کرتا ہے تو وعده خالفی 
  ٢اس ) ميں خيانت کرتا ہے۔ (  کرتا ہے اور جب وه کسی کی امانت اپنے پاس رکھتا ہے تو

سے فرمايا: جب کبھی طرفين اپنے نزاع و اختالف کو تمہارے پاس لے کر ٓائيں تو تم  -پيغمبر اسالم (ص) نے حضرت علی 
يہاں تک مساوات اور عدالت کی رعايت کرو کہ ان کے درميان برابر برابر سے ديکھو اور برابر برابر گفتگو بھی کرو۔ 

  “صَمين فی لَحِظک َولَفظکَ سو بَيَن الخَ ”
  مولف کہتے ہيں:اکثر انبياء بلکہ تمام انبيائے عظام ان دو اہم امر کو ابالغ کرنے کے ليے مامور ہوئے ہيں۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٩۶، ص ١(۔ تفسير نور الثقلين، ج ١
، ٨۔ سنن نسائی، ج  ١٣٠، ص ( ۴۔ سنن ترمذی، ج  ۵۶، ص ١۔ صحيح مسلم، ج  ٩۵، ص ٧، ج  ١۶٣، ص ٣(۔ صحيح بخاری، ج ٢

  ۔  ۴٢٨، مکارم االخالق، ص  ١١٧ص 

األمانة الٰی البِر اّن ٰهللا عّزوجّل لَم يَبعث ) نَبيّاً االَّ بِصدق الَحديث َو اداء “ فی الکافی عن ا بی عبد ّهللاٰ عليہ السالم : “۔  ۶٨۴
  ١” ( َوالفاِجر 

نے فرمايا: هللا تعالٰی کسی نبی کو نہيں بھيجتا مگر بات کی سچائی  -سے منقول ہے کہ حضرت -کافی ميں امام جعفر صادق 
  اور ہر نيک و بد کی امانت کو ادا کرنے کے ساته۔

 عليہ السالم قال: ) الَعدُل اَحلٰی ِمن الّشھد َواليَن ِمن الّزبد َوفی الکافی بِاسناده َعن معاويَة بن َوھب َعن ابی َعبد ّهللاٰ “ ۔  ۶٨۵
  ٢” ( واطيَب ٰريحاً ِمن الَمسک 

نے فرمايا: عدل شہد سے زياده شيريں مسکہ  - کافی ميں بطور مسند معاويہ ابن وہب سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق 
َوفيہ بِاسناده َعن الَحلبی َعن الصادق عليہ السالم قال: الَعدل اَحل “ ۔  ۶٨۶سے زياده نرم اور ُمشک سے زياده خوشبو دار ہے۔ 

  ٣” ( ٰی ِمن الَماء ) يَصيبُہ الظمآن ٰما اَوَسع الَعدل اذا عِدل فيہ َواِن قَلَّ 
نے فرمايا: عدل و انصاف اس پانی سے زياده شيريں  -اسی کتاب ميں بطور مسند حلبی سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق 
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  ہے جو ايک پياسے کو ملے اور کيسا اچھا وسيع عدل ہے جب وه ہميشگی کے ساته ہو اگرچہ کم ہی کيوں نہ ہو۔
ی قوٍم اٰل َوفيہ بِاسناده َعن روٍح بن اُخت الُمعلّٰی َعن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال: اتّقوا ) هللاّٰ َواعِدلوا فَانّکم تَعيبُوَن َعل“ ۔  ۶٨٧

  ۴” ( يَعدلوَن 
نے فرمايا: هللا سے ڈرو اور اپنے گھر -اسی کتاب ميں بطور مسند روح ابن اخت المعلی سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق 
  کے درميان عدل و انصاف سے کام لو کيوں کہ تم ان لوگوں کی حکومت اور عمل

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠۴، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ١۴٧، ص ٢(۔ کافی، ج ٢
  ۔ ( ١۴۶، ص ٢(۔ کافی،ج ٣
  ۔ (  ١۴٧، ص ٢۔ کافی، ج (۴

  کو ناپسند کرتے ہو جو عدل و انصاف نہيں کرتے۔
  ١” ( بِالعدِل ٰقاَمت الّسمواِت َواألرض :“ قال رسول ّهللاٰ (ص) “ ۔  ۶٨٨) 

ايّاکم َوالظّلم فَاّن الظّلم ِعند ٰهللاّ “َوقال (ص) : “۔  ۶٨٩عدل و انصاف کی بنياد پر تمام ٓاسمان اور زمين استوار و پائيدار ہيں۔ ) 
  ٢”’ ( ھُو الظّلماِت يَوم القِٰيَمةِ 

رسول خدا (ص) نے فرمايا: ظلم و ستم سے پرہيز کرو کيوں کہ قيامت کے دن ہر ايک عمل ايک مناسب شکل ميں مجسم 
 اطراف ميں چاروں طرف سے ہوگا۔ہوگا ظلم و تاريکی کی شکل ميں مجسم ہوگا اور تاريکی کا ايک کا الپرده ظالموں کے 

  ٣” ( اَلُملک يَبقٰی َمع الُکفر َوال يَبقٰی َمع الظّلم “َوقال عليہ السالم : “ ۔  ۶٩٠) 
سلطنتيں اور حکومتيں ممکن ہيں کافر ہونے کے باوجود بادوام ہوں ليکن اگر ظالم “حضرت رسول خدا (ص) نے فرمايا: 

  کہ ظلم و ستم ايک ايسی شے ہے کہ اس کا اثر اسی زندگی ميں ظاہر ہوگا۔کيوں ” ہوں گی تو وه دوام نہيں پاسکتيں

  هللا تعالٰی تمہيں بہترين وعظ و نصيحت کرتا ہے
مولف کہتے ہيں: قرٓان مجيد ميں تمام کے تمام خطابات اٰلہيہ وعظ و نصيحت ہيں۔ ہم چند مقام کو تبرکاً اختصار کے ساته ذکر 

  کر رہے ہيں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۶۶، ص ۵(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ١٧۶(۔ خصال، ص ٢
  ۔ (  ۴٧٧، ص ٢۔ تفسير صافی، ج  ٢٣١،ص  ٧٢۔ بحار االنوار، ج  ٣١٠(۔ امالی مفيد، ص ٣

ُسوَل َؤاُوْلِ◌ی ااْلَٔمْرِ◌ ِمنْکُ◌م فَإِن تَنَاَزعْت◌ُ  ُسوِل إِن>يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَِطيُعوا هللاَ َؤاَِطيُعوا الرَّ وهُ إِلَی هللاِ َوالرَّ م فِی َشیْءٍ◌ ) فَُردُّ
ِ َوالْيَ◌وْمِ◌ اآْلِخِر َذلَِک َخيْرٌ◌ َؤاَحْسَ◌ُن تَٔاْوِ◌ياًل > (  اے ايمان والو! هللا کی اطاعت کرو رسول اور  ١ُکنتُم تُؤْمِ◌نُوَن بِا

بات ميں اختالف ہوجائے تو اسے خدا اور رسول صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہيں ميں سے ہيں پھر اگر ٓاپس ميں کسی
کی طرف پلٹا دو اگر تم هللا اور روز ٓاخرت پر ايمان رکھنے والے ہو۔ يہی تمہارے حق ميں خير اور انجام کے اعتبار سے 

  بہترين بات ہے۔
تعال کی اطاعت کريں اور يہ خداوند تبارک و تعالٰی ٓائہ کريمہ کی ابتدا ميں اہل ايمان کو حکم دے رہا ہے کہ وه خداوند م

  واضح سی بات ہے کہ ايک با ايمان شخص کے ليے تمام اطاعتيں اطاعِت پروردگار تک منتہی ہوتی ہيں۔
بعد والے مرحلے ميں پيغمبر اکرم (ص) کی پيروی کا حکم ديتا ہے وه پيغمبر جو معصوم ہے لوگوں کے درميان اٰلہی نمائنده

اد پر گفتگو نہيں کرتا اس بنا پر خداوند متعال کی اطاعت خالقيت اور حاکميت ذات اٰلہی کے ہے اور ہرگز ہوٰی و ہوس کی بني
تقاضے کے مطابق ہے يعنی خدا واجب االطاعت بالذات ہے ليکن پيغمبر اکرم (ص) کی اطاعت پروردگار کے حکم سے 

ر اسی دو اطاعت کے تفاوت کی طرف اشاره وجود ميں ٓائی ہے۔ يعنی اطاعت بالغير ہے۔ اور شايد ٓايت ميں اطيعوا کی تکرا
ہو۔ اگرپيغمبر اکرم (ص) کی اطاعت بھی بالذات تھی تو پھر تکرار کی ضرورت نہيں تھی صرف اطيعو هللا و الرسول کہنا 

  کافی تھا۔
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ہے۔  تيسرے مرحلے ميں اولی االمر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے جو اسالمی معاشره ميں لوگوں کے دين و دنيا کا محافظ
  اولو االمر کون لوگ ہيں؟ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٩(۔ سورئہ نساء،ٓايت ١

اولو االمر لغوی معنی کے لحا ظ سے : راغب اصفہانی رقم طراز ہيں: امر يعنی شان اس کی جمع امور شئون اور وه عام 
و تعالٰی کا يہ کالم اسی معنی کی نشان دہی کر رہا  لفظ ہے جس ميں تمام افعال و اقوال شامل ہوتے ہيں اور خداوند ( تبارک

  کہہ ديجيے کہ امر کلمٔہ اٰلہی ہے۔” قل ان االمر کلمة ّهللاٰ “اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔  ١(  ہے:
يہاں اگر اولو االمر سے لغوی معنی مراد ہوں تو تمام زمام داروں، حّکام، صاحبان منصب اور علماء وغيره شامل ہوں گے 

 تک کہ ايک خاندان اور گھر کا سرپرست اہل خاندان اور اہل خانہ کے افراد کی بہ نسبت صاحب شئونات اور حکمران ہے۔
ہم اختصار اور اپنی کتاب کی عدم گنجائش کی بنا پر ٓاپ قارئين کرام اور خواہش مند حضرات کو مزيد معلومات کے ليے 

  ) کی طرف رجوع کرنے کی درخواست کرتے ہيں۔٢ونہ ( بڑی تفسيروں من جملہ ان ميں سے تفسير نم
v  ليکن معادن وحی و تنزيل کی وارد شده روايات کے اعتبار سے، اولو االمر کون افراد ہيں کہ ان کی اطاعت خدا اور اس

اق کے رسول (ص) کی اطاعت کی طرح واجب ہے؟ يہ کہ تمام مفسرين شيعہ يہاں تک کہ بعض علمائے اہل سنت کا بھی اتف
يہ ہے کہ اولو االمر ائمٔہ اطہار ہيں اور سب ہی معصوم ہيں اور اسالمی معاشرے کی زندگی کے تمام حاالت ميں مادی اور 

۔ اسالمی مشہور مفسر ابو  ۶٩١معنوی رہبری هللا تبارک و تعالٰی کی طرف سے پيغمبر اکرم (ص) کو سپرد کی گئی ہے۔ 
  نی تفسير ميں رقم طراز ہيں کہ يہء) خود اپ ٧۵۶حيان اندلسی مغربی (متوفی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٢٣(۔ سورئہ ہود، ٓايت ١
  ۔ (  ۴٣۵، ص ٣(۔ تفسير نمونہ، ج ٢

  ١اور ائمٔہ اہل بيت کے ليے نازل ہوئی ہے۔ (  -) ٓايت حضرت علی 
کتاب ينابيع المودة ميں کتاب مناقب ۔ اہل سنت کے مشہور و معروف علماء ميں سے شيخ سليمان حنفی قندوزی نے اپنی  ۶٩٢

کی خدمت بابرکت  -سے سليم ابن قيس ھاللی سے روايت نقل کی ہے کہ ايک دن ايک شخص امير المومنين حضرت علی 
ميں حاضر ہوا اور دريافت کيا: وه کون سے مختصر شے ہے کہ جس کی وجہ سے بنده مومنين ميں شامل ہوجاتا ہے؟ اور 

نے فرمايا:  -ے کہ جس کی وجہ سے بنده کافروں يا گمراہوں ميں شامل ہوجاتا ہے؟ تو امام علی وه کون سی مختصر شے ہ
وه مختصر سی شے جس کی وجہ سے بنده مومنين ميں ”جب تم نے سوال کر ہی ليا ہے تو پھر جواب کو سنواور سمجھو : 

  شامل ہوجاتا ہے وه يہ ہے
کرتا ہے پھر وه اس کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے اور اپنے نبی کی اس کو کہ هللا تبارک و تعالٰی اس کو اپنی معرفت عطا 

معرفت عطا کرتا ہے۔پھر وه اس کی طاعت کا اقرار کرتا ہے نيز اس کو اپنے امام کی معرفت عطا کرتا ہے جو روئے زمين
  پر اس کی حّجت اور مخلوق پر گواه ہے پھر وه اس اطاعت کا اقرار کرتا ہے۔

: اے امير المومنين! جو اوصاف ٓاپ نے بيان فرمائے ہيں اگر ان سب سے ناواقف ہو تو؟ فرمايا: ہاں! اگر ميں نے عرض کيا
اس کو حکم ديا جائے تو وه اطاعت کرے اور جب اسے منع کيا جائے تو وه اس سے باز ٓاجائے اور وه کم ترين شے جس 

ن نے کسی چيز کے بارے ميں محض يہ خيال کيا کہ اس کی وجہ سے بنده کافروں ميں شامل ہوجاتا ہے وه يہ ہے کہ انسا
سے هللا تعالٰی نے منع کيا ہے جس کا اس نے حکم ديا ہے لٰہذا اسے اس نے اپنے ليے ايک دين کی شکل دے دی اور اس کی

ا ہے حاالنکہ وهاطاعت اور واليت کو اپنے ليے الزم بناليا اور اس نے اپنے خيال ميں يہ گمان کيا کہ وه هللا کی عبادت کر رہ
  هللا کی عبادت نہيں کرتا بلکہ شيطان کی عبادت کرتا ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ تفسير بحر المحيط ، ٓائہ کريمہ کے ذيل ميں۔ ( ١

ليکن وه کم ترين شے جس کی وجہ سے بنده گمراہوں ميں شامل ہوجاتا ہے وه يہ ہے کہ وه شخص حّجت خدا کی محبت اور 
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  بندوں کے گواه کی معرفت نہيں رکھتا کہ جس کی اطاعت اور واليت کو (اپنے بندوں پر) فرض قرار ديا ہے۔اس کے 
  نے فرمايا: -اس شخص نے عرض کيا: يا امير المومنين! ان حضرات کی توصيف سے ہميں ٓاگاه فرمائيے تو امام علی 

اس شخص نے  ١(  کی ذات کے ساته ذکر کيا ) اور فرمايا يہ وه لوگ ہيں کہ جن کا هللا تعالٰی نے اپنی ذات اور اپنے نبی
نے فرمايا: يہ وه  -عرض کيا : هللا تعالٰی مجھے ٓاپ پر قربان کرے ذرا مجھے وضاحت سے بيان فرمائيے، تو حضرت علی 

خطبہ ميں لوگ ہيں کہ جن کا ذکر رسول خدا (ص) نے متعدد مقامات پر فرمايا ہے منجملہ ان ميں سے اپنی عمر کے ٓاخری 
ميں ” انّی تَرکُت فيُکم اَمَرين لَْن تَِضلّوا بَعدی ان تََمسَّکتم بِھما ِکتاَب ّهللاٰ َوِعتَرتی اَھل بَيتی “ بھی جن کا ذکر کيا اور فرمايا ہے: 

تم ميں دو چيزيں بطور يادگار چھوڑے جارہا ہوں اگر ان کے دامن سے متمسک رہوگے تو ميرے بعد ہرگز ہرگز گمراه نہ 
  ٢ہوگے ايک کتاب خدا ہے اور دوسرے ميری عترت جو ميرے ) اہل بيت ہيں۔ ( 

  َوفی کمال الدين : ابن بابويہ َعن جابر بن يَزيد الجعفی قال: َسِمعت جابِر بن َعبد“ ۔  ۶٩٣
 َعَرفنا ّهللاٰ َوَرُسولَہ فَمن اولِی األمِر الّذين ) قُلت يا َرسول ّهللاٰ ٣، (  ّهللاٰ األنصاری يَقول لَّما انَزَل ّهللاٰ عّزوجّل َعلٰی نَبيّہ محّمد (ص)

  قَرن هللاّٰ طاَعتَھم ِب ٰطاَعتِک
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۵٩(۔ سورئہ نساء، آيت ١
  ۔ ( ١٩٠، ص ١(۔ ينابيع المودة، ج ٢
  ۔ (  ۵٩(۔ سورئہ نساء، آيت ٣

َن ِمن بَعدی اَّولھم علی بن اَبی طالب عليہ السالم ثّم الَحسن ثّم الُحسين ثّم َعلی بنفَقال عليہ السالم ھم ُخلفائی يا جابر َوائمة المسلمي
َجعفر بن محّمد  الُحسين ثّم محّمد بن َعلی الَمعروف فی التَوراة بالباقِر ، َستدرُکہ يا جابِر ، فَاذا لَقيتَہ فاقَرٔاه ِمنی الّسالم ثّم الّصادق

موسٰی ثّم محّمد بن َعلی ثّم َعلی بن محّمد ثّم الَحسن بن علٍی ثّم ُکنيتی ُحجة ّهللاٰ فی اَرضہ َوبَقيتہ فی  ثُم موسٰی بن َجعفر ثّم َعلی بن
يائَہ عباِده بن الَحسن بن َعلی ، ذلک الذی يَفتح ّهللاٰ تَعالی َعلی يَديہ َمشارق األرض َومغاربَھا، ذاک الّذی يَغيب َعن شيَعتہ َواول

فی  يھا َعلی القَول باماَمتہ االَّ َمن امتَحن ّهللاٰ قَلبہ لأليمان : قال جابر فَقلت : يا َرسول ّهللاٰ فَھل لشيَعتہ االنتفاُع بِہَغيبةً ال يَثبُُت ف
الھا َسحاٌب ، جَغيبَتہ ؟ قال : ای َوالذی بَعثنی بالنبّوة انّھم يَستضيئوَن بِنورَوينتَفعون ِبواليتہ فی َغيبتہ کانتفاِع النّاس بِالشمِس َوان تَ 

  ) ”١ھذا ِمن َمکنون ِسر ّهللاٰ َوَمخزون ِعلمہ فَاکتمہ االَّ َعن اَھلِہ )
کمال الدين ميں ابن بابويہ بطور مسند جابر ابن يزيد جعفی سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے جابر ابن عبدهللا انصاری

نازل فرمائی تو ميں نے عرض کيا: اے هللا کے  د پر ٓايۂ کو يہ کہتے سنا جب خداوند متعال نے اپنے پيغمبر حضرت محم
رسول! خدا اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کرلی، پس اولو االمر کون سے افراد ہيں کہ هللا تعالٰی نے ان کی اطاعت 

مسلمانوں کے اے جابر ! وه ميرے خلفاء و اوصياء اور “کو ٓاپ کی اطاعت کے ساته قرار ديا ہے؟ تو ٓانحضرت نے فرمايا: 
امام ہوں گے، ان ميں سے اول علی ابن ابی طالب ، پھر حسن، پھر حسين، پھر علی ابن الحسين، پھر محمد ابن علی کہ جن کا

  نام توريت ميں باقر
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ۶٨ص (  ،۵۔ معجم احاديث االمام المہدی، ج  ٩٣، ص  ۵٢۔ بحار االنوار، ج  ٢۵٣، ص ١(۔ کمال الدين ج ١

مشہور ہے، اے جابر! تم عنقريب ان کو پاؤ گے جب تم ان سے مالقات کرنا تو ان کو ميرا سالم کہنا، پھر جعفر ابن محمد 
الصادق، پھر موسی ابن جعفر، پھر علی ابن موسی، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی ہوں گے، ان 

ر ميری ہم کنيت حّجت خدا ، بقية هللا روئے زمين ميں هللا کے بندوں کے درميان حسن ابن کے بعد ميرے ہم نام (محمد) او
  علی عليہم السالم کے فرزند ہوں گے۔

وه ايسی فرد ہيں کہ هللا تبارک و تعالٰی ان کے دست مبارک سے زمين کے تمام مشرق و مغرب کو کاميابی و کامرانی عطا 
  فرمائے گا۔

اپنے شيعوں اور چاہنے والوں کی نظروں سے ايک عرصہ تک غائب ہوجائيں گے ٓاپ کی امت ميں وه وہی بزرگوار ہيں جو
  سے وه لوگ اپنے عقيدٔه امامت پر ثابت قدم رہيں گے کہ جن کے قلب کا امتحان هللا تعالٰی نے ايمان کے ساته لے ليا ہوگا۔

ت کے زمانہ ميں کوئی فائده حاصل ہوگا؟ تو جابر نے عرض کيا: اے رسول خدا! کيا حضرت کے شيعوں کو ان کی غيب
قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت (و رسالت) کے ساته مبعوث کيا وه لوگ آپ کی “ٓانحضرت (ص) نے فرمايا: ہاں 
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غيبت ميں ٓاپ کی واليت کے نور کی ضو سے اسی طرح فائده اٹھائيں گے جس طرح سورج بادل کو چھپاليتا ہے تو لوگ 
  نی سے فائده اٹھاتے ہيں۔سورج کی روش

  اے جابر! يہ بات هللا تعالٰی کے راز ميں پوشيده ہے، علم اٰلہی کے خزانہ ميں مخفی ہے،
ِ ”لٰہذا (اس راز کو) اس کے اہل کے سوا غيروں سے پوشيده رکھو َّ ِ اِميَن  ۔ هللا تعالٰی کا قول ہے: < يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا ُکونُوا قَوَّ

 إِنَّ هللاَ َخبِيٌر بَِما تَعْمَ◌لُوَن بِالْقِ◌سْطِ◌ َوالَيَجْرِ◌َمنَُّکم ) َشنَآُن قَوْمٍ◌ َعلَی ٔاَالَّ تَعْدِ◌لُوا اعْدِ◌لُوا ہَُو ٔاَقْرَ◌ُب لِلتَّقْوَ◌ی َواتَّقُوا هللاَ  ُشہََداءَ 
 ) <١   

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨(۔ سورئہ مائده، ٓايت ١

قيام کرنے والے اور انصاف کے ساته گواہی دينے والے بنو خبردار! کسی قوم کی عداوت  اے ايمان والو! خدا کے ليے
تمہيں اس بات پر ٓاماده نہ کردے کہ انصاف کو ترک کردو۔ انصاف کرو کہ يہی تقوٰی سے قريب تر ہے اور هللا سے ڈرتے 

  رہو کہ هللا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔
ارک و تعالٰی تاکيداً عدالت کی دعوت دے رہا ہے۔ اس سلسلے ميں بعض مطالب کو گزشتہ بحث اس ٓائہ کريمہ ميں خداوند تب

کے ذيل ميں ہم نے بيان کيا ہے۔ مسلمانوں کو ہوشيار کر رہا ہے کہ کبھی ايسا نہ ہو کہ  ۵٨ميں سورئہ نساء کی ٓايت نمبر 
لت کے نفاذ سے مانع ہو اور دوسروں کے تضييع حقوقکينے اور قومی عداوتيں اور ذاتی حساب و کتاب کا معاملہ چکانا عدا

کا موجب ہو کيوں کہ عدالت ان تمام چيزوں سے باالتر ہے اور چونکہ عدالت اہم ترين تقوٰی و پرہيز گاری کا رکن ہے بہ 
 اعمال سے ٓاگا ه ہے۔تاکيد فرماتا ہے اور انذار فرماتا ہے کہ خدا کا تقوٰی اختيار کرو کيوں کہ هللا تعالٰی تمہارے  عنوان حکم

بے شک هللا عدل، احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائيگی کا حکم ديتا ہے اور بدکاری،  ١(  هللا تعالٰی کا قول ہے:
ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شايد تم اس طرح نصيحت حاصل کرلو۔ خدائے تبارک و تعالٰی اس ٓائہ کريمہ 

  کام کے تين حصے کہ انسانی معاشره کی صالح و بہبود کا اسی پر دارو مدار ہے اشاره فرماتا ہے:ميں ترتيب وار اح
  ۔ اجرائے عدالت يعنی ميانہ روی کا تمام کام ميں الزم ہونا اور تمام مراحل زندگی ميں افراط و تفريط سے پرہيز کرنا۔١

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩٠(۔ سورئہ نحل، ٓايت ١

) ١(  دوسروں کے ساته خير و منفعت رسانی کے ذريعہ نيکی کرنا خواه وه خير و احسان کے مقابل ميں ہو اس سے بہتر ۔٢
  اور جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ (سالم) پيش کيا جائے تو اس سے بہتر يا کم سے کم ويسا ہی واپس کرو۔

ت کے ذيل ميں اعمال کے تين حصوں سے اجتناب کا حکم ۔ اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو مال عطا کرنا اور ٓاي٣
ديتا ہے کہ جس سے انسانی معاشرے کی سالمتی اور صالح و بہبود ميں کافی اہم کردار پايا جاتا ہے، ان کاموں سے روکتا 

و ہے، فحشاء و منکرات اور بعض ناشائستہ کاموں نيز ستم گری سے روکتا ہے نتيجے ميں خداوند متعال تمہيں وعظ 
  نصيحت کرتا ہے کہ شايد تم نصيحت حاصل کرو۔

يْمَ◌اَن بَعْدَ◌ تَوْکِ◌يِدہَا َوقَد  ) َجَعلْتُ◌م هللاَ َعلَيْکُ◌م هللا تعالٰی کا قول ہے: < َؤاَوْفُ◌وا بَِعہْدِ◌ هللاِ إَِذا َعاہَدْتُ◌م َوال تَنقُُضوا ااْلَٔ
  ٢َکفِيالً إِنَّ هللاَ يَعْلَ◌ُم َما تَفْعَ◌لُوَن > ( 

ٔ کريمہ ميں خداوند متعال حکم ديتا ہے کہ: جب کوئی عہد کرو تو هللا کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ان کےاس ٓايہ
استحکام کے بعد ہرگز مت توڑو جب کہ تم هللا کو کفيل اور نگراں بنا چکے ہو کہ يقينا هللا تمہارے ان افعال کو خوب جانتا 

  ہے جو تم انجام ديتے ہو۔
يات جو تمام قرٓان کريم ميں وعظ و نصيحت سے پُر ہيں وه انسان ساز اور اسالمی معاشره کی اصالح کرنے دوسری وه آ 

والی ہيں بلکہ تمام انسانوں کی ُمصلح ہيں۔ مولف کہتے ہيں: اب عدل و احسان کے متعلق ہم چند روايت تبرکاً ذکر کر رہے 
  )٣” )ه اآلية اجمع ٓاية فی ِکتاب ّهللاٰ لِلَخير َوالّشر َوفی الَمجمع : قال َعبد ّهللاٰ بن َمسعود ھذ”ہيں۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨۶(۔ سورئہ نساء، آيت ١
  ۔ ( ٩١(۔ سورئہ نحل، ٓايت ٢
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  ۔ (  ١٩١، ص ۶(۔ تفسير مجمع البيان، ج ٣

مہ قرٓان ميں خير و شر کے امور کے ليے مجمع البيان ميں نقل ہوا ہے کہ عبد هللا ابن مسعود کا يہ قول ہے کہ: يہ ٓائہ کري
  جامع ترين ٓايت ہے۔

َوفيہ : َوجآء ت الروايَة اّن ُعثمان بن َمظعون قال: ُکنت اَسلمُت اِستحياًء ِمن َرسول ّهللاٰ (ص) لَِکثرة ما کان يَعرض َعلّی “ ۔  ۶٩۴
ّٔملِہ فَشَخص بََصره نَحو الّسمآء َکانّہ يَستفھُم َشيئاً فَلّما َسر ٰی َعنہ األسالُم َولم يقّر األسال م فی قَلبی فکنت ذاَت يَوم ِعنَده حاَل تَا

فَقرٔاھا َعلٌی الٰی ٰاِخرھا فَقّر األسالم فی  َسٔالتُہ َعن حالِہ ، فَقال نَعم بَينا اَنا اَحّدثک اِذا َرٔايت جبرائيل فی الھَواء فَاتانی بِھذه اآلية
  قَلبی

فَٔاخبرتُہ فَقال يا ٓال قُريش اتّبعوا محّمداً ُمْرِشدوا فَانّہ اٰل ئامُرکم االّبَِمکارم االخالق واتَيت الَوليد بن الُمغيرة  َؤاتيُت َعّمہ اَبا طالبٍ 
  ) ”٢) ) فَقال: ان کاَن محّمد قالَہ فَنعم ما قاَل ان قالَہ َربّہ فَنعم ما قال قال : فَانزل ّهللاٰ ١َوقرٔات علَيہ ھِذه اآلية ( 

ميں ايک روايت ذکر ہوئی ہے کہ عثمان ابن مظعون کا بيان ہے: ميں نے رسول خدا سے شرم و حياء کی ” ع البيانمجم”
  وجہ سے اسالم قبول کيا کيوں کہ وه اتنا زياده ميرے سامنے اسالم پيش کرتے تھے ليکن

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩٢، ص ۶(۔ مجمع البيان، ج ١
تک عثمان ( ابن عفان کے حق ميں نازل ہوئيں، عثمان صدقہ ديتا اور انفاق  ، يہ آيت اور بعد کی چه آيات ٣۵،٠ ۴(۔ سورئہ نجم، ٓايت ٢

کيا کرتا تھا عبد هللا ابن سعد ابن ابی سرح جو اس کا رضاعی بھائی تھا کہا: کيا کام کر رہے ہو قريب ہے کہ کوئی شے خود کے ليے 
، عثمان نے کہا: ميرا گناه زياده ہے ميں چاہتا ہوں کہ ان اعمال کے ذريعہ رضايت اٰلہی حاصل کروں اور مجھے بخشش باقی نہ رہے

کی اميد ہے، عبد هللا نے کہا: تم اپنے نامٔہ اعمال کو مجھے دے دو تاکہ تمہارے گناہوں کی سزا کا ميں متحمل ہوں لٰہذا اسے نامٔہ 
اور انفاق سے خود کو روک ديا تو يہ ٓايتيں نازل ہوئيں۔ جس وقت عثمان نے احد کے دن مرکز کو ترک اعمال کو ديا اور گواه بنايا 

کرديا تو بہت کم شے کا انفاق کيا پھر قطع کرديا اور عثمان اپنی گزشتہ اور ابتدائی حالت کی طرف واپس ٓاگيا (تفسير صافی کی طرف 
  رجوع کريں)۔ 

ا تھا۔ ايک دن آن حضرت (ص) کی خدمت ميں تھا جب وه تامل و تفکر کی حالت ميں اسالم ميرے قلب ميں رسوخ نہيں کي
تھے اور اپنی ٓانکھيں ٓاسمان کی طرف لگائے (متوجہ کيے ) ہوئے تھے گويا کہ کسی شے کے متعلق سوال کر رہے ہيں 

فتگو کر رہا تھا ناگہاں ميں جب اس سے روگرداں ہوئے تو ميں نے ان کی احوال پرسی کی؟ فرمايا: ہاں! جب ميں تم سے گ
  ١نے ٓاسمان ) ميں جبرئيل کے نماياں ہونے کا مشاہده کيا اور اس مذکوره ٓايت کو لے کر نازل ہوئے۔ ( 

نے اس ٓايت کو ٓاخر تک قرائت فرمائی يہاں تک کہ پھر اسالم ميرے قلب ميں رسوخ پيدا کيا اور دل  -پھر حضرت علی 
  نشين ہوگيا۔

ابو طالب کی خدمت ميں حاضر ہوا اور ميں نے اس واقعہ کی خبر دی، فرمايا: اے ٓال قريش! محمد  اور ميں ان کے چچا
(ص) کی پيروی کرو تاکہ ہدايت پاجاؤ کيوں کہ تمہيں حکم نہيں کرتا سوائے مکارم اخالق کے اور ميں وليد ابن مغيره کے 

نے يہ بات کہی ہے تو بہت اچھی بات کہی ہے اور اگر  پاس ٓايا اور ٓايت کی اس کے پاس تالوت کی ، کہا: اگر محمد (ص)
  ٢نازل ہوئی (  اس کے ) خدا نے کہی ہے تو بہت اچھی بات ہے فرمايا: اس وقت يہ ٓايت

د فَاعاَد فَقاَل:َوفی الَمجمع البيان: َعن عکرمہ قاَل: اِنَّ النّبی (ص) قََرٔا ٰھذه اآليَة َعلی الَوليد بن الُمغيَرة فَقال: يَابن اَخی اَعِ “ ۔  ۶٩۵
  ٣” ( اِّن لَہ لَحالوةٌ َواّن لَہ لَطاَلوةٌ َواّن اَعالهُ لثموٌد َوان اَسفلَہ ) لمَعذٌق َوما ھَو قَول البَشر 

يقينا هللا تمہيں عدل اور احسان کا حکم ديتا ) (۴(  مجمع البيان ميں عکرمہ سے منقول ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے اس ٓايت
  مغيره کے ليے ہے) کی وليد ابن
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩٠(۔ سورئہ نحل ، ٓايت ١
  ( ٢٣(۔ سورئہ نجم، ٓايت ١۔ ،  ٢۴
  ۔ ( ١٩٢، ص ۶(۔ المجمع البيان، ج ٢
  ۔ (  ٩٠(۔ سورئہ نحل، ٓايت ٣

يقينا اس کی تالوت  تالوت فرمائی ۔ تو کہا: اے برادر زاده! دوباره پڑھو، ٓانحضرت (ص) نے دوباره تالوت فرمائی تو کہا:
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بہت زياده ہے يقينا بہت پُر کشش ہے اس کا اعلٰی و باال مطلب ثمر بخش ہے اور اس کا نچال مطلب پُر برکت اور پاکيزه اور 
  خوشبودار ہے اور يہ بشر کا قول نہيں ہے۔

  عليہَوفی تَفسير البُرھان َعن ابن بابويہ باسناده َعن عمرو بن ُعثمان قال َخرج َعلٌی “۔  ۶٩۶
ال فی قَولہ السالم علی اَصحابہ َوھم يَتذاَکرون المروء ةَ فَقال ايَن انتم ِمن ِکتاب ّهللاٰ ؟ قالوا يا اَمير المٔومنين فی ٔاَی َموضٍع ؟ فَق

  ١” ( عّزوجّل اّن ّهللاٰ ئاُمر بالَعدل َواألحساِن ، فَالعدُل َواألنصاُف ) َواالحساُن التَفّضُل 
باہر ٓائے اور اپنے  -ابن بابويہ سے بطور مسند منقول ہے کہ عمرو ابن عثمان کا بيان ہے: حضرت علی تفسير برہان ميں 

اصحاب کے پاس ٓاکر مروت کے بارے ميں مذاکرے ميں مشغول ہوگئے پھر فرمايا: کيا تم لوگ کتاب اٰلہی سے غافل ہو؟ 
يقينا خداوند متعال تمہيں عدل و “نے فرمايا:  -پر ہے؟ حضرت عرض کيا: يا امير المومنين ! ٓاپ کا تذکره قرٓان ميں کس مقام 

) عدل وہی انصاف ہے اور احسان تفضل ہے (يعنی جو ان دو صفت کا حامل ہے صاحب مروت ٢” ( احسان کا حکم ديتا ہے
  ہے)۔

  هللا تعالٰی کا يہ قول: َو شفاء لما في الّصدور
بخش ہے صدور جمع صدر بمعنی سينہ ہے، لوگوں نے جب يہ قرٓان مجيد روحانی اور جسمانی امراض کے ليے شفا 

انکشاف کيا کہ دل سينہ کے قفس ميں برقرار ہے اور جو کچه انسان درک کرتا ہے وه اس کا قلب ہے اور يہ سينے کا درک 
  کرنا اور دوسرے تمام امور انہيں کے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢۶٧، ص ٢عياشی، ج ۔ تفسير  ٢۶٧، ص ٢(۔ تفسير البرہان، ج ١
  ۔ (  ٩٠(۔ سورئہ نحل، ٓايت ٢

ذريعہ غور وفکر کرتے ہيں دوستی اور دشمنی اکراه و اشتياق اميد و ٓارزوئيں سب کی سب قلب کے ساته ہےں انہيں فضائل 
ميں اس و رذائل سے مربوط جانتے ہيں۔ قابل ذکر ہے کہ فضائل ميں قلب کی صحت و سالمتی اور استقامت ہے اور رذائل 

  قلب کا مرض ہے۔
مولف کہتے ہيں: معموالً جسمانی بيماريوں کو متضاد دواؤں کے ساته طبی اصطالح ميں کے ذريعے معالجہ کرتے ہيں، 

) انٹی بائيٹيک شيطانی رجحانات سے نشٔاة پائی ہيں دو قسم کے Ante Baitekليکن روحانی بيمارياں جو نفسانی اور (
  ثبت عالج اور منفی عالج۔معالجے کے ضرورت مند ہيں، م

مثبت عالج ذکر خدا کی مدوامت ، ٓايات قرٓانی کی تالوت اور معادن وحی و تنزيل اہل بيت عصمت و طہارت کی روايات و 
احاديث سننے سے مربوط ہے۔ اور منفی عالج شيطانی وسوسوں کے احکام کی مخالفت سے عالج کيا جاسکتا ہے، اکثر 

  نسان شيطانی وسوسوں کے نتيجے ميں معرض ہالکت ميں واقع ہوتا ہے۔اوقات بہت سے معامالت پر ا
وفَی الکافی باسناده َعن َزکريا بن ابراہيَم قال : ُکنُت نَصرانياً فَاسلمُت َوَحَججت فَدخلت َعلی ابی َعبد ّهللاٰ عليہ السالم “ ۔  ۶٩٧

  َرٔايت فی االسالم قُلت قَول ّهللاٰ عّزوجّل: فَقلت: اني ُکنت َعلی النّصرانيَة َواني اسلَمت ، فَقال: َواَی َشیٍ 
) فَقال ھَداک ّهللاٰ ، ثّم قال اللّھُم ١>فََما ُکنْتَ◌ تَدْرِ◌ی َما الْکِ◌تَاُب َوالااْلِ◌ٕ◌يَماُن َولَِکن َجَعلْنَ◌اهُ نُوًرا نَہْدِ◌ی بِِہ َمن نََشاُء> ( 

می َعلی النّصرانيِة َواَھل بَيتی : َواُمی َمکفوفَة البََصر فَاکوُن َمعھم وٰاکل فی اِھده ثاَلثاً ، َسل َعّما ِشئت يا بَنّی ، فَقُلت اّن اَبی َواُ 
ونَہ فَقال ال بَٔاس ، فانظر   ٓانِيَتھم ؟ فَقال ئَاکلون لَحم الَخنزير فَقلت ال َوال يَمسُّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵٢(۔ سورئہ شورٰی، ٓايت ١

 ، ال تَکلِھا الٰی َغيرک ُکْن اَنت الّذی تَقوم بِشٔانِھا َوال تَخبَرّن اَحداً انَک ٔاتيتَنی َحتّی تَٔاتِينی بِمنٰی اِن شاء ّهللاٰ امک فَبرھا ، فَاذا ماتَت فَ 
کنت اطعُمھا واَفلی  قال: فَٔاتَيتَہ بِمنٰی َوالنّاس َحولَہ کٔانّہ ُمعلم َصبيان ، ٰھذا يَسٔالُہ َوھذا يَسٔالہ، فَلّما قَدمت الُکوفة الطَفت ألمی وَ 

فی  ثَوبَھا َورٔاسھا َواخَدمھا فَقالت لی : يا بُنّی ماُکنت تَصنَع بی ٰھذا واَنت عٰلی دينی فَما الّذی ادٰی ِمنک ُمنذ ھاَجرت فَدخلت
قالت : ٰيابُنی ان ٰھذا نَبّی ان ٰھذه الَخيضية ؟ فَقُلت َرجل ِمن ولد نَبينا اََمرنی بِھذا فَقالت ٰھذا الّرجل ھو نَبی فَقلت ال َولکنّہ ابن نَبی ، ف

عرضتہ علَيھا َوصايا األْنبياء فَقلت ٰيا اّمہ انّہ لَيس يَکون بَعد نبينا نَبی َولکنّہ ابنہ ، فَقالت : يابنّی دينک َخير َدين اعَرضہ علّی فَ 
مَّ َعرض لَھا ٰعارٌض فی الليِل فَقالت يابُنّی اَعد علّی فَدخلت فی األسالم َوَعلّمتھا فَصلّت الظھر َوالَعصر والَمغرب َوالعشآء االِخرة ثُ 
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نَزلت فی ما َعلّمتَنی فَاعدتہ َعليھا فَاقّرت بِہ َوماتت ، فَلّما اصبَحت کان ) المسلِمون الّذين َغلسوھا َوکنت انا الذی َصلّيت َعليھا وَ 
  ١” ( قَبرھا

بيان ہے کہ: ميں نصرانی تھا پھر ميں نے اسالم قبول کيا اور  کافی ميں بطور مسند زکريا ابن ابراہيم سے منقول ہے ان کا
کے پاس ٓايا اور کہا: ميں پہلے نصرانی تھا اب مسلمان ہوں۔ فرمايا: تو  -ميں نے حج کيا اسی زمانہ ميں حضرت ابو عبد هللا 

نہيں جانتے تھے کہ کتاب کيا ہے نے اسالم ميں کيا بات ديکھی ميں نے کہا: هللا کا يہ قول باعث ہدايت ہوا۔ (اے رسول! تم 
 ٢اور ايمان کيا ہے ليکن ہم نے تو اس نبوت کو ايک نور قرار ديا اور اس سے جس کو ہم چاہتے ہيں ) ہدايت کرتے ہيں)۔( 

  حضرت نے فرمايا: خدا نے تجھے ہدايت کی پھر تين مرتبہ فرمايا: خدايا! اسے ثابت قدم رکه پھر فرمايا :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (از کتاب االيمان و الکفر)۔ ( ١١، باب البر بالوالدين، حديث  ١۶٠، ص ٢(۔ اصول کافی، ج ١
  ۔ (  ۵٢(۔ سورئہ شورٰی، ٓايت ٢

جو چاہتا ہے دريافت کر، ميں نے کہا: ميرے باپ اور ماں نصرانی ہيں اور ميرے خاندان والے بھی ، اور ماں اندھی ہے کيا 
کے برتنوں ميں کھاؤں؟ فرمايا: کيا وه سور کا گوشت کھاتے ہيں؟ ميں نے کہا: نہيں۔ فرمايا: تو ان کے ساته رہوں اور ان 

کوئی مضائقہ نہيں، تم اپنی ماں کی نگہداشت (خدمت) کرو اور نيکی کے ساته پيش ٓاؤ اور اگر وه مر جائے تو اس کو کسی 
خبر نہ کرنا کہ تم ميرے پاس ٓائے ہو يہاں تک کہ تم منٰی  دوسرے کے سپرد نہ کرنا۔ تم خود تمام امور بجا النا اور کسی کو

  ميں انشاء هللا ميرے پاس پہنچ جاؤ۔
راوی کہتا ہے کہ: جب ميں حضرت کے پاس منٰی ميں ٓايا تو ميں نے ديکھا کہ حضرت کے گرد لوگ جمع ہيں گويا حضرت 

ٓايا توميں نے اپنی ماں سے مہربانی کا برتاؤ کيا بچوں کے استاد ہيں کوئی کچه پوچھتا ہے کوئی کچه، جب ميں کوفہ واپس 
  ميں اسے کھانا کھالتا تھا اور اس کے کپڑوں اور سر سے جوئيں چنتا تھا اس کی خدمت کرتا تھا۔

ميری ماں نے مجه سے کہا: جب تو ميرے دين پر تھا اس وقت تو تونے کبھی ايسا نہ کيا تھا جب سے تو نے ہمارا دين 
ں داخل ہوا ميں نے ايسا عمل تجه سے کبھی نہ ديکھا۔ ميں نے کہا: ہمارے نبی (ص) کی اوالد ميں ايک چھوڑا اور اسالم مي

شخص ہيں جنہوں نے ايسا حکم ديا ہے اس نے کہا: کيا يہ شخص نبی ہےں؟ اس نے کہا: نہيں ، وه نبی (ص) کے فرزند ہيں 
کرتے ہيں۔ ميں نے کہا: ہمارے نبی (ص) کے بعد کوئی اس نے کہا: يہ تو نبی (ص) ہی ہےں ايسی نصيحتيں تو انبياء ہی 

  ٓانے واال نہيں۔ يہ ان کے فرزند ہيں ۔
ميری ماں نے کہا: بيٹا تيرا دين بہترين دين ہے مجھے اس کے متعلق بتا ميں نے سمجھايا تو وه مسلمان ہوگئی ميں نے اس 

از پڑھی پھر وه بيمار ہوئی اس نے مجه سے کہا: کو احکام دين کی تعليم دی اس نے ظہر و عصر، مغرب اور عشاء کی نم
جو تو نے مجھے تعليم دی تھی اس کا اعاده کر، ميں نے اعاده کيا اس نے اقرار کيا اور مرگئی۔ جب صبح ہوئی تو مسلمان 

  جمع ہوئے اس کو غسل ديا ميں نے نماز جنازه پڑھی اور اسے قبر ميں اتارا۔
  ١(  هللا تعالٰی کا قول ہے:

جنہيں کاروبار يا ديگر خريدو فروخت ذکر خدا، قيام نماز اور ادائے زکٰوة سے غافل نہيں کرسکتی يہ اس دن سے وه مرد 
  ڈرتے ہيں جس دن کے ہول سے دل اور نگاہيں سب الٹ جائيں گی۔

  تھے:جب اس ٓائہ کريمہ کی تالوت کرتے تھے تو فرماتے  -مولف کہتے ہيں: حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب 
” (َجعل الِذکر َجالًء لِلقلوِب ، تَسَمع بِہ بَعد الَوقرة ، َوتُبصربہ ) بَعد الَعشَوة َوتنقاُد بِہ بَعد الُمعانَدة “اّن ّهللاٰ ُسبحانہ َوتعالٰی “‘۔ ۶٩٨
٢  

اور پروردگار نے اپنے ذکر کو دلوں کے ليے صيقل قرار ديا ہے جس کی بنا پر وه بہرے پن کے بعد سننے لگتے ہيں 
اندھے پن کے بعد ديکھنے لگتے ہيں اور عناد اور ضد کے بعد مطيع و فرماں بردار ہوجاتے ہيں اور نرمی و خوشی سے 

  پيش ٓاتے ہيں۔
َوالکافی : َعن رسول ّهللاٰ (ص) قال: تَذاکروا َوتاَلقوا َوتَُحدثوا فَان الَحديث َجالء ) القُلوب اّن القُلوب لَترين َکما يَرين “ ۔  ۶٩٩

  ٣” ( الحديث”لّسيف َجالئھا ا
کافی ميں رسول خدا (ص) نے فرمايا: علم دين کے بارے ميں ٓاپس ميں مذاکره اور گفتگو کرو اور ايک دوسرے سے مالقات

کرو احاديث کے متعلق بات چيت کرو کيوں کہ حديث کا ذکر کرنا دلوں ميں جال بخشتا ہے، قلوب بھی اسی طرح چمکدار 
اس کو جال بخشتی  -تلوار کا زنگ دور کرنے سے تلوار، اور احاديث اہل بيت عصمت و طہارت  رہتے ہيں جس طرح دو
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  ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٧(۔ سورئہ نور، ٓايت ١
  ۔ ( ٣٢۵، ص  ۶۶۔ بحاراالنوار، ج  ٢٢٢(۔ نہج البالغہ، خطبہ ٢
  ۔ (  ٢٠٣، ص ١۔ بحار االنوار، ج  ۴١، ص ١(۔ کافی، ج ٣

ت نا گفتہ نہ ره جائے کہ قرٓان مجيد کی ٓايات جو کالم اٰلہی اور ذکر خدا ہے کا سننا اسی طرح ائمٔہ اطہار کی احاديث کیيہ با
  گفت و شنود کے بہت سے فوائد ہيں اور دلوں کی روشنی کا باعث ہيں من جملہ ان ميں سے ايک يہ ہے:

ميں مختصر ترين توجہ و تدبير کی وجہ سے اسالم کے شرف  ۵٢زکريا ابن ابراہيم نصرانی سورئہ شورٰی کی ٓايت نمبر 
سے مشرف ہوتے ہيں گويا زکريا نے ٓائہ کريمہ اور پيغمبر اسالم (ص) کی تاريخ سے اسی قسم کا استفاده کيا تھا کہ جو 

ظر اور شخص مدرسہ اور مکتب نہ گيا ہو اور کسی معلم کے سامنے زانوئے ادب تہ نہيں کيا ہے، دين کامل کے پيش ن
محکم قرٓان اور اس کا لطيف پروگرام جو اپنے ہمراه لے کر ٓايا ہے وه سوائے عالم الغيب اور ٓاسمانی وحی سے ارتباط کے 

بغير صحيح نہيں ہوسکتا اس طريقے سے کدورتيں اور گزشتہ دوران کے تمام زنگ نور ہدايت اٰلہی کی تابانی کی وجہ سے 
َوفی البحار : َوَروی اَنَّ َرُجالً تَعلّم ِمن النّبی (ص) القُرٓان “ ۔  ٧٠٠م قبول کرتے ہيں۔ صيقل ہوکر خود کو جال بخش اور اسال

ا انتَٰھی الٰی قَولہ تَعالی   ١” ( ٰقال يَکفينی ٰھذه َوانصَرف ) َو قال َرسول ّهللاٰ (ص) انصَرف الرُجل َوھو فَقيہٌ  فَلمَّ
(ص) کی خدمت اقدس ميں قرٓان کی تعليم حاصل کی جب اس  بحار ميں مروی ہے کہ ايک شخص نے حضرت رسول اکرم

ٓائہ کريمہ (يعنی جس شخص نے ذره برابر نيکی کی ہے وه اسے ديکھے گا اور جس نے ذره برابر برائی کی ہے وه اسے 
چال گيا۔ تو ديکھے گا) پر پہنچا تو عرض کيا: يا رسول هللا! بس ميرے ليے اتنا ہی کافی ہے وه بزم پيغمبر (ص) سے اٹه کر 

رسول خدا (ص) نے فرمايا: يہ شخص يہاں سے فقيہ (دين شناس) بن کر گيا ہے۔ مولف کہتے ہيں: قرٓان کی عظمت و واقعيت
  اسی طرح نفس قدسيہ پيغمبر اکرم (ص) ان کے تِہ دل

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٠۶، ص  ٨٩(۔ بحار االنوار، ج ١

  گئے کہ ثواب و عتاب بہشت و دوزخ صرف عمل کے دارو مدار پر ہے ۔ ميں ايسا اثر کيا کہ وه سمجه
۔ من جملہ ان ميں سے ابو عثمان مازنی نے ابو عبيده  ٧٠١اسی طرح کا واقعہ دوسری تفسيروں ميں بھی نقل کيا گيا ہے۔ 

ر عرض کيا: ياسے روايت کی ہے کہ صعصہ ابن ناجيہ جو فرزدق کے جد بزرگوار تھے رسول خدا (ص) کے پاس ٓائے او
رسول هللا (ص)! جو کچه ٓاپ پر نازل ہوا ميرے ليے پڑھيں۔ ٓانحضرت (ص) نے اس ٓايت کو ان کے ليے ) پڑھا اور کہا: 

  ١” ( َحْسبی ٰما اٰبالی اَْن اسَمع ِمَن القرٓان َغْيِر ٰھٰذا “
  ورت نہيں ہے۔يعنی ميرے ليے بس اتنا ہی قرٓان سے سننا کافی ہے، دوسری ٓايت سننے کی مجھے ضر

عجل هللا تعالٰی فرجہ کا مقدس وجود اور ان کی ٓابائے کرام دلوں کو جال دينے والے -حضرت حّجت صاحب العصر و الزمان 
  ہيں اور روشنی بخشنے والے ہيں۔ اب ہم چند مور دکو تبرکاً ٓاپ کے گوش گزار کر رہے ہيں۔

الَکلبی النَسابَة فی َحديٍث اَنّہ کاَن اليَعرف ٰھذا األمَر َوَدَخل الَمدينَہ فَسٔاَل َعن اَعلم  َوفی اثباِت الھُداةَ نَقالً َعن الکافی َعن“ ۔  ٧٠٢
َمفٍر لَہ فَقَرعت  اَھِل ٰھذا البَيت ؟ فَقيَل لَہُ : اِيت َجعفر بن محّمد عليہ السالم فَھو اَعلَم اَھل ٰھذا البَيت ، قاَل فَمَضيت َحتّی ِصرت الیٰ 

رفَقٍَة َوال غالٌم فَقاَل ادُخل يا اَخا َکلٍب ، فَوهللا لَقد اَدھََشنی فََدَخلت َوانا ُمضطَرٌب فَنَظَرت فَاذا َشيٌخ َع ٰلی ُمَصلّی بِال مِ الٰباَب فَخَرج 
خُل يا اَخا َکلٍب َويَسٔالَنی بَرَدعٍة ، فَابتَدٔانی بَعد اَن َسلّمت َعليہ ، فَقال لی : َمن اَنت ؟ فَقلَت فی نَفسی : ُسبحان ّهللاٰ ُغالُمہ يَقول اَد

ّ اٰلی اَن قال ٰ   : اّن هللاّٰ الَمولٰی َمن اَنت فَقُلت لَہ اَنا الَکلبی النسابة فََضرب بِيَده عل ٰی َجبھتِِہ َوقال: َکِذب الٰعاِدلوَن بِا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٩٢، ص ۴(۔ امالی سيد مرتضٰی، ج ١

  د َواصحاَب الّرِس َو قُروناً بَين ذِلک َکثيراً ٔافتَنسبِھا اَنت ؟فَقلت ال جِعلُت فَداک ،يَقول : َوعاداً َو ثَمو
ی َمن فاُلن بن فَقال لی : ٔافتَنِسب نَفَسک ؟ قلت نَعم ؟ ٔانا فاُلن بن فاُلن َحتّی ارتفََعت فَقال لی : قِف لَيَس َحيَث تَذھَب ، َويحَک ٔاتَدر
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فاُلن، فَقال اّن فاُلن بن فاُلن الّراعي الُکردي انّما کاَن فاَلن الُکردی عٰلی َجبَل ٓال فاُلٍن فَنَزل الٰی فالنَةَ فاُلن؟ فَلقت نَعم فاُلن بن 
بن فاُلن ، ثّمفاُلنة َوفاُلن  امرٔاِة فالٍن ِمن َجبَلہ الّذی کاَن يَرع ٰی َغنَمہ َعليہ ، فَٔاطَعَمھما َشيئاً فَغِشيَھا فَولَدت فاُلناً َوفاُلن بن فاُلن ِمن

 اعدو فقال قاَل : ٔاتَعرُف ٰھذه االٰسامی ؟ قُلت ال َوّهللاٰ َجلعت فَداک فَان َرٔايت ان تَکَف َعن ٰھذا فََعلت فَقال انّما قُلت فقلت انی ال
نھض عليہ السالم وقمت النعود اذاً ، َوَسْل عّما جئت لہ ثم ذکر انّہ سٔالہ عن مسائل کثيرةً ، فٔاجابہ باحسن جواٍب الی ان قال نھم 

  ١” ( وخرجت وانا اقول ) ان کان شیء فھذا فلم نزل الکلبی يدين ّهللاٰ يحّب اھل ھذا البيت حتّی مات
  شيخ جليل القدر محمد ابن يعقوب کلينی کتاب کافی ميں کلبی نسابہ سے ايک حديث

ينے ميں ٓايا دريافت کيا کہ اس خاندان (اہل بيت) نقل کرتے ہيں کہ وه امر امامت اور مذہب حقہ کی شناخت نہيں رکھتا تھا مد
کی خدمت ميں جاؤ وه اہل بيت ميں سب سے زياده عالم ہيں۔ اس کا بيان  -کا اعلم کون ہے؟ جواب ديا گيا: تم جعفر ابن محمد 

داخل ہوجاؤ، خدا ہے: ميں ان کے بيت الشرف گيا دروازے پر دستک دی ايک غالم باہر ٓايا اور کہا: اے مرِد کلبی! گھر ميں 
کی قسم! اس واقعے نے مجھے وحشت ميں ڈال ديا کہ اس نے مجھے کہاں سے پہچانا۔ ميں مضطرب حالت ميں گھر ميں 

داخل ہوا، ميں نے اندر ايک بزرگ ضعيف العمر کو ديکھا کہ وه ايک مصلے پر بيٹھے ہيں جس کا نہ کوئی فرش ہے اور نہ
  ہی تکيہ، ميں نے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( - ۔ باب معجزات امام صادق ٢، حديث  ٣٣١، ص ۵۔ اثباة الھداة، ج  ٣۴٩، ص ١(۔ کافی، ج ١

سالم کيا، فرمايا: تم کون ہو؟ ميں نے کہا: سبحان هللا ! نوکر نے دروازے پر يا اخا الکلب (اے برادر کلبی!) کہہ کر مجھے 
نے جواب ديا: ميں کلبی نسب شناس ہوں۔ حضرت نے اپنی پيشانی پر ہاته خطاب کيا اور ٓاقا دريافت کرتا ہے تم کون ہو؟ ميں 

اے عاد و ثمود اور اصحاب رس اور ان کے “مار کر کہا : عادلوں نے جھوٹ بوال يہاں تک کہ فرمايا: هللا فرماتا ہے: 
ہو؟ ميں نے کہا: نہيں ميں ) کيا تم ان کے نسب کو بھی جانتے١” ( درميان بہت سے نسلوں اور قوموں کو بھی تباه کرديا ہے

ٓاپ پر قربان جاؤ، فرمايا: کيا اپنے نسب سے واقف ہو؟ ميں نے جواب ديا: ہاں، فالں ابن فالں ہوں اور بعض اپنے ٓاباء و 
ں اجداد کو شمار کيا، فرمايا: ٹہرجاؤ! ايسا نہيں جيسا تو بيان کر رہا ہے تجه پر افسوس، کيا تو جانتا ہے فالں ابن فالں کو؟ مي

نے کہا: ہاں فالں کا بيٹا ہے، فرمايا: نہيں اس کا بيٹا ہے بلکہ فالں کردی چرواہے کا بيٹا ہے يہ اپنی بکرياں فالں قبيلے کے 
پہاڑ پر چرايا کرتا تھا وه اس قبيلہ کی عورت کے پاس ٓايا جو فالں کی زوجہ تھی اسے کچه کھانا کھاليا اور اس سے ہم 

پيدا ہوا، فالں شخص فالں ابن فالں عورت ابن فالں مرد سے پيدا ہوا، پھر فرمايا: ان  بستری کی اور فالں شخص اس سے
ناموں کو جانتے ہو؟ ميں نے کہا: نہيں، خدا کی قسم! ميں ٓاپ پر قربان جاؤں، اگر ٓاپ صالح جانيں تو مجھے اس مسئلے ميں

نے بھی کہا (تو تم ان لوگ کا تعارف کراؤ) ميں نے معاف کريں، فرمايا: تمہيں نے کہا تھا: ميں نسب شناس ہوں لٰہذا ميں 
کہا: اب ميں ايسا دعوٰی نہيں کروں گا فرمايا: ہم بھی دوباره ايسا کوئی سوال نہيں کريں گے اب جس مقصد کے تحت ٓائے ہو 

  دريافت کرو۔
ٹھے اور ميں بھی اٹه کر پھر بہت سے سواالت دريافت کيے اور بہترين جوابات حاصل کيے يہاں تک کہ کہا: پھر وه جناب ا

باہر ٓايا اور ميں يہ کہہ رہا تھا: اگر کوئی شے ہے تو يہ ہے اور اس کے بعد سے کلبی دائمی طور پر محب اہل بيت ہوگيا 
  اور شيعہ ہوکر دنيا سے رخصت ہوا۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٨(۔ سورئہ فرقان، ٓايت ١

ذہب حق کی شناخت نہيں رکھتا تھا اس کے ليے يہ کہنا ٓاسان ہے کہ اپنے نسب کی مولف کہتے ہيں: کلبی نسب شناس جو م
کے بيت الشرف کی تالش ميں جاتا ہے تو  - بھی معرفت نہيں رکھتا تھا مدينہ ٓايا امام برحق ناطق حضرت امام جعفر صادق 
خدمت ميں حاضر ہوتا ہے سالم کے بعدکی  -امامت کی بعض عالمات کا مشاہده کرکے مدہوش ہوجاتا ہے اور ٓاخر ميں امام 

خود کا تعارف کراتا ہے کہ ميں کلبی نسب شناس ہوں ، تو حضرت فرماتے ہيں:کيا تم اپنے نسب کی بھی معرفت رکھتے ہو؟
وه کہتا ہے ہاں فالں فالں سے ميرا نسب ملتا ہے۔ امام فرماتے ہيں: ذرا ٹہرو ايسا نہيں ہے جيسا تم نے گمان کيا ہے تم پر 

سے درخواست کی کہ  -فسوس، جب حضرت نے واقعہ کی حقيقت کو بيان فرمايا تو کلبی کو اصل کام کا پتہ چال اور امام ا
فرماتے ہيں: جس چيز کے ليے ٓائے ہو اس کے متعلق دريافت  -اب مزيد واقعہ کو نہ بيان کريں بعد ميں امام جعفر صادق 
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  افی و وافی جوابات بھی دريافت کيے۔کرو۔ کلبی نے بہت زياده سواالت بيان کے اور ک
کلبی کا بيان ہے: پھر حضرت بلند ہوئے اور ميں بھی اٹه کر باہر ٓايا۔ مولف کہتے ہيں: امام کے شرف حضور نے کلبی کے 
جسم و روح کو ايسا صيقل کيا اور جال بخشی کہ وه دين حق کا ايک متدين فرد ہوا اور اہل بيت عصمت و طہارت کے دوست

  ميں سے ہو کر دنيا سے انتقال کيا۔داروں 
فَھَربَت َوفی اثباَت الھُداة : بِاسناِدِه َعن َرفيد َمولی يَزيد بن ُعمر بن ھُبيرة قال: َسخط َعلی ابُن ھُبَيرة َوَحلف َعلّی لَيقتُلَنی “۔  ٧٠٣

رف الَيہ َوقَرٔاه الّسالم َوقُل لَہ : انی آَجرت َعلَيک َموالَک ِمنہ َو ُعذُت ِبٔابی َعبد ّهللاٰ عليہ السالم فَٔاعلََمتُہُ َخبَری ، فَقال لی : انصَ 
لّما ُکنَت فی بَعِض َرفيداً فاَل تَِھجہ بِسوٍء، فَقلُت لَہ َجعلت فَداک ٰشامٌی َخبيُث الرٔاِی ، فَقال اِذھَب اليِہ َکما اَقول لََک ، فَٔاقبلَت ، فَ 

ٰی اَين تَذھَب؟ اِنی اَری َوجہَ َمقتوٍل ، فَقال لی : اَخرج يََدک فَفعلُت فَقاَل يَد َمقتوٌل ثّم قاَل لی البَوادی استَقبَلَنی اَع ٰاربٌی ، فَقال : اِل
فعلت فَقال لی اَبِرز ِرجلَک فَابرَزت ِرجل ٰی فَقال رجل َمقتوٍل ، ثّم قاَل اَبرز َجسَدک ، فَقاُل َجسُد َمقتوٍل ثّم قاَل لی اَخرج لَسانََک فَ 

َوفيہ اّن ابن ھَبيرة اَراَد قَتلہ “ الحديث“بَٔاس َعليک فَاّن فی لِسانِک ِرسالَةً لَو ٔاَتَيت بِھا الِجباَل الّرواِسَی أل نعاَدت لََک :اِ مِض فاَل 
  ٰا م ِشئَت ۔َوَکتّفَہ َواَحَضَر النطَح َوالّسيَف فَلّما اَّدی الّرسالَة اطَلَقہ َونَاَولہ ٰخاتََمہ َوقَال اُمور فی يَدِک فَدبّر فيھَا 

شيخ جليل القدر حر عاملی بطور مسند ُرفيد يزيد ابن عمر، ابن ھبيره کے غالم سے نقل کرتے ہيں کہ اس کا بيان ہے کہ: اس 
 - پر ابن ھبيره غضب ناک ہوا اور اس نے ميرے قتل کرنے کی قسم کھائی ميں نے راِه فرار اختيار کرکے امام جعفر صادق 

ا حال بيان کيا، فرمايا: واپس جاؤ اور ميرا سالم کہہ کر اس سے يہ بھی کہنا کہ ميں نے تيرے غالمکی پناه حاصل کی اور اپن
ُرفيد کو پناه دی ہے لٰہذا اب اس کے ساته برا سلوک نہ کرنا۔ ميں نے کہا: وه مرِد شامی برا ٓادمی ہے ، فرمايا: تو جا اور جو 

 اور ايک صحرا سے گزر رہا تھا کہ ايک صحرائی عرب مجھے مال کچه ميں نے کہا ہے اسے بيان کر، ميں وہاں سے چال
اور دريافت کيا: کہاں جاتا ہے؟ ميں تيرا چہره مقتولوں جيسا ديکه رہا ہوں، پھر کہا: اپنا ہاته دکھا چنانچہ ميں نے دکھايا تو 

اس نے کہا: يہ مقتولوں جيسا پير ہے  اس نے کہا: يہ تو مقتولوں جيسا ہاته ہے، پھر کہا: پير دکھا ميں نے وه بھی دکھايا تو
پھر جسم کے ليے بھی يہی کہا، پھر کہا: زبان دکھا ميں نے وه بھی دکھائی تو اس نے کہا: جا اب تيرے ليے خوف نہيں 

کيوں کہ اس پر ايک پيغام ہے کہ اگر تو مضبوط پہاڑوں کو ) پہنچا دے تو وه بھی تيرے فرماں بردار ہوجائيں گے۔ (حديث 
  ١ر تک) ( کے ٓاخ

  مولف کہتے ہيں: ُرفيد ھبيره کے غالم کو تہديد کی (دھمکی دی) گئی اور اس کا موال ابن ھبيره کا قتل
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨، حديث  ٣٣٧، ص ۵(۔ اثبات الھداة، ج ١

يک زبانی پيغام کے ذريعے کے پاس پناه گزيں ہوتا ہے حضرت اپنے ا -واقع ہونے واال تھا تو وه حضرت امام جعفر صادق 
ابن ھبيره کے غيظ و غضب کی ٓاگ خامو ش کرنے کے عالوه دل کی کدورت بھی صاف کرديتے ہيں جس کے نتيجے ميں 

  ُرفيد کو غالمی سے ٓازاد کرکے اپنی زندگی کے امور کی تدبير اسے بيان کرتے ہيں۔
ابی َعبد ّهللاٰ عليہ السالم قال:يُونس ُکنت ِعند اَبی َعبد ّهللاٰ عليہ  ۔ َوفی الَکافی َعن يونَس بن يَعقوب فی َحديث الشافی َعن ٧٠۴

ل ابو َعبد هللاّٰ السالم فَوَرد َعليہ َرجٌل ِمن اَھل الّشام فَقال انّی َرجٌل صاحب َکالم و فقٍہ َوفَرايَض َوقَد ِجئت لِمناِظَرة اَصحابَِک ، فَقا
 (ص) او ِمن ِعند َک قال ِمن َکالِم َرسول ّهللاٰ (ص) َوِمن ِعندی ، فقال عليہ السالم : اذاً عليہ السالم َکالُمَک ِمن َکالم َرسول ّهللاٰ 

َرسول  شريُک َرسول ّهللاٰ (ص) قاَل ال قال فَسِمعَت الوحَی َعن ّهللاٰ عّزوجّل يَخبرَک ؟ قال ال، قال فَتَِجب طَاَعتَک َکما تَِجب طاَعة
  و عبد ّهللاٰ عليہ السالم اِلّی فَقال يا يُونس من يَعقوب ھذا قَد َخصم نَفسہ قَبل اَن يَتَکلّم هللاّٰ (ص) ؟ قال ال فَالتَفَت اَب

ةً َعن اٍَب َعن َجٍد ، قال فَِمن الحّجة َعلی النّاس اليَوم ؟ قال ٰھذا القاِعُد الّذی تَشدُّ الَيہ الّرحاَل َويُخبرنا بِاَْخٰبار الّسمآء َواألرِض َوراثَ 
يہ السالم َکيف لی اَن اَْعلََم ذلِک ؟ قال ہشاٌم َسلہ َعّما بَدالک ، قال الٰشامی قَطعَت ُعذری فََعلّی السئواَل فَقال اَبو َعبد ّهللاٰ علالّشامی ف

، فَقال ابو  يا شامی اُخْبِ◌ُرَک َکيف کان َسفرَک َوَکيف کان َطريقَک کان َکذا َوکذا ، فَاقبَل الّشامی يقول َصدقَت اَسلمُت ٰهللاّ الّساعةَ 
ّ الّساعة اّن ااِلسالَم قَبل االيماِن وعلَيہ يتَواِرثوَن و يتناَکحون واأليماُن عَ  ٰ ليہ يٰثابُون ، فَقال الّشآمی َعبد ٰهللاّ عليہ السالم بَل ٓاَمنَت بِا

  ١ِوصی األوصيآء (الَحديث بِتمامہ)( َصدقَت فٔانَا الّساعة اَشھد ان ال اٰلہ االَّ ) ّهللاٰ واّن ُمحمداً َرسول ّهللاٰ َوانّک 
کی خدمت ميں حاضر تھا  - کافی ميں يونس ابن يعقوب سے حديث شامی سے مروی ہے کہ : ايک دن ميں امام جعفر صادق 

 کہ ايک شامی ٓايا اور کہنے لگا: ميں شام کا رہنے واال ہوں اور علم کالم ، فقہ اور فرائض کا عالم ہوں اور اس ليے يہاں ٓايا
نے فرمايا: تيرا کالم رسول هللا (ص) کے کالم سے ہوگا يا تيری  -ہوں کہ اصحاب کے ساته مناظره کروں۔ امام جعفر صادق 

  طرف سے ؟ اس نے کہا:



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

 
 

نے فرمايا: تو تم اس صورت ميں پيغمبر (ص) کے  -کچه رسول (ص) کا کالم ہوگا اور کچه ميری طرف سے ہوگا۔ امام 
نہيں ، فرمايا: کيا هللا تعالٰی کی وحی سنی ہے جس نے تجھے خبر دی ہے؟ اس نے کہا: نہيں ،  شريک بن گئے، اس نے کہا:

فرمايا: تو کيا تيری اطاعت رسول (ص) کی اطاعت کی طرح واجب ہے ؟ کہا: نہيں، حضرت نے ميری طرف متوجہ ہوکر 
بناليا کيوں کہ اپنے قول کو بغير دليل کے فرمايا: اے يونس ابن يعقوب ! ديکھو اس نے مکالمہ سے پہلے ہی خود کو ملزم 

  حّجت جانا۔
پھر مرد شامی نے بعض اصحاب سے مناظره کيا يہاں تک کہ ہشام ٓاگئے مناظره حضرت کے حکم مبارک سے ہشام کے 

  سپرد کيا گيا۔
يہی شخص ہے يہاں تک کہ مرد شامی نے ہشام سے کہا: تو پھر ٓاج لوگوں کے ليے حّجت خدا کون ہے؟ ہشام نے کہا: وه 

کی طرف اشاره کيا) لوگ دنيا کے گوشے گوشے سے ٓاکر انہيں سے زمين و ٓاسمان  - جو مسند نشين ہے (امام جعفر صادق 
کی خبريں معلوم کرتے ہيں يہ اپنے باپ دادا کے علوم کے وارث ہيں جو ہمينساری باتيں بتاتے ہيں۔ شامی نے کہا: مجھے يہ

  و تيرا دل چاہے ان سے سوال کرلے شامی نےکيسے معلوم ہو؟ ہشام نے کہا: ج
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴، حديث  ١٧١، ص ١(۔ کافی، ج ١

نے فرمايا:اے شامی! کيا  - کہا: تم نے مجھے قائل و قانع کرديا اب ميرے ليے سوال کرنا ضروری ہے۔ امام جعفر صادق 
يہ واقعات تجھے راستے ميں درپيش ہوئے۔ شامی خوش حال  ميں تجھے تيرے سفر اور راستے کے حاالت بتادوں؟ سن يہ

ہوکر کہتا تھا: ٓاپ نے سچ فرمايا: اب ميں هللا پر اسالم لے ٓايا امام نے فرمايا: نہيں بلکہ اب تم خدا پر ايمان الئے کيوں کہ 
  اسالم ايمان سے پہلے ہے۔

ا صحيح ہوتا ہے ليکن ايمان کے ذريعے ثواب ملتا ہے، اسالم قبول کرنے کے بعد باہمی ميراث ملتی ہے اور باہمی نکاح کرن
تم پہلے هللا اور رسول پر ايمان رکھتے تھے مسلمان تھے کہ عبادت کے ثواب سے محروم تھے اور اب ميری امامت کی 
وں کہمعرفت حاصل کرلی ہے تو خدا عبادات پر ثواب بھی عطا کرے گا، شامی نے کہا: ٓاپ نے سچ فرمايا: ميں گواہی ديتا ہ

  هللا کے سوا کوئی معبود نہيں اور محمد هللا کے رسول ہيں اور ٓاپ وصی االوصياء ہيں۔
ِم َو فی الِبحار نَقالً َعن اَٰمالی بن الَشيخ الطّوسی قَد س بِاسناده َعن ُمحمد بن ُسليمان َعن اَبيہ قال کاَن َرجٌل من اھِل الّشا“۔  ٧٠۵

َوکان َمرَکَزة بِالَمدينِة يَختلِف الٰی َمجلس ابی َجعفر يَقول لَہ يا محّمد اال تَری انی انّما اغشی يَختلِف الٰی اَبی جعفر عليہ السالم 
ولِِہ َوطَاعة امير َمجلسَک ُجناً لی ِمنَک َوال اقُول اّن اَحداً فی األرض ابَغُض الّی ِمنُکم اَھل البَيت ، َواعلَم اَّن طاَعة ّهللاٰ َوطاَعة َرس

بُغِضکم ،َولکن اَراک َرجالً نَصيحاً لَک ادٌب َوُحسن لَفظ، فَانّما اختالفی اليَک لُِحْسِن ٔادبَِک ، َوکان ابو َجعفر عليہ  المٔومنيَن فی
َدعا وليّہ َوقال  لّما ثَقلالسالم يَقوُل لہ َخيراً َويَقول لَن تَخفٰی َعلی ّهللاٰ َخافيةٌ ، فَلم يَلبث الّشامی اال قَليالً حتّی َمرَض َواشتّد َوجُعہ ، فَ 

َک بِذلِک ، قال: لَہ اٰذا اَنت َمَددت َعلّی الثّوب فَٔاِت محّمد بن علی عليہ السالم َوسلہ اَن يُصلّی علَّی َواُعلَِمہُ اَنی اَنا الّذی اََمرْت◌ُ 
 الٰی الَمسجد فَلّما اَن َصلّی محّمد بن َعلی فَلّما ان کاَن فی نِصف الّليل ظنوا انّہ قَد بَرد َوَسَجوه فَلّما اَن اصبََح النّاُس َخرج َوّهللاٰ 

حّر َولَھبُھا َشديد َوتَوَرک َوکان اٰذا َصلّی َعقَب فی َمجلِسہ قال لَہ يا اَبوجعفر عليہ السالم کال اّن بِالَد الّشاَم بِالد برٍد َوالِحجار بِالد 
ہ السالم ِمن َمجلسہ فَٔاَخذ ُوضوًء ثّم عاَد فَصلٰی رکعتيِن ثّم َمذيَده تِلقاَء َوجِھہ فَانطَلِق فاَل تَعَجلنَّ َعلٰی ٰصاِحبَک حتّی اَتيّکم ثّم قاَم علي

َعليہ فَدعاه فَاجابَہ ٰما شآَء ّهللاٰ ثّم َخّر ساِجداً َحتّی طَلَعت الّشمس ثّم نَھَض عليہ السالم فَانتھٰی ال ٰی َمنزِل الّشامی فَدَخل عليہ السالم 
دوا َصدْرَ◌هُ بالطّعاِم الباِرد ثّم انصَرف عليہ السالم فَلم يَلبَ ثّم اجلََسہ َواسنََده وَ  ث االَّ َدعالَہ بَِسويٍق فَسقاه َوقال اِلَھلِہ اَملَٔو َجوفَہ َو بَرِّ

َوبابِہ الّذی ئُوتی ِمنہ فَمن قَليالً َحتّی ُعوفی الّشامی فَٔاتی اَبا َجعفر عليہ السالم فَقال اخلِنی فَٔاخالهُ فَقال اَشھد اَنّک حّجة ّهللاٰ َعلی َخلقہ
ی فَلم اَتی ِمن َغيرک خاَب َوَخسر َوضّل َضالالً بَعيداً ، قال لَہ ابا َجعفر َومابَدالَک قال اَشھد انّی َعھدُت بِروحی و عانَيت بَِعين

د َسٔالنا ذلِک محّمد بن علٍی عليہ السالم فَقال لَہ ابو يَتفاَجانی االَّ ومناٍد يُنادی اسَمُعہ باذنی يُناِد َوما انا بِالنائم َرّدوا َعليہ روَحہ فَق
اصحاِب اَبی جعفر عليہ السالم اما َعلمت اّن ّهللاٰ يَحب الَعبد َو يَبِغض َعملَہ َويبِغض الَعبد َويَِحب ) َعملہ قال فَصاَر بَعَد ذلَِک ِمن 

  ١” ( جعفر عليہ السالم 
بطور مسند اپنے والد سے روايت نقل کی ہے کہ ايک شامی جس کی رہائش کتاب ابن شيخ طوسی ميں محمد ابن سليمان نے 

کی خدمت ميں ٓاتا جاتا تھا اور ٓاپ کی صحبت ميں بھی بيٹھا کرتا تھا  -مدينہ (منوره) ميں تھی جناب ابو جعفر امام محمد باقر 
يں کہہ سکتا کہ مجه سے زياده ٓاپ ايک دن ٓاپ سے کہنے لگا کہ: اے محمد! مجھے ٓاپ کی مجلس ميں شرم ٓاتی ہے ميں نہ

  اہل بيت سے دشمنی رکھنے واال روئے زمين پر کوئی اور
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٣٣، ص  ۴۶(۔ بحار االنوار، ج ١

  کی اطاعت ہے۔ -دوسرا ہو ميں يہ سمجھتا ہوں کہ ٓاپ حضرات کی دشمنی ميں خدا اور رسول (ص) اور امير المومنين 
يہ ديکھتا ہوں کہ ٓاپ صاحب فصاحت و بالغت ہيں اور ادب و حسن کالم ميں ايک امتيازی شان رکھتے ہيں اور  ليکن ميں

نے اس کے ليے اچھے الفاظ استعمال کيے اور فرمايا کہ:  -حضرت امام محمد باقر ” ميرا يہ ٓانا جانا اِسی وجہ سے ہوتا ہے۔
وه شامی بيمار ہوگيا جب بيماری کی تکليف بڑه گئی تو اُس نے اپنے  خدا سے کوئی چيز پوشيده نہيں ۔ کچه دنوں کے بعد

کر  -ايک قريبی عزيز سے (جو اس کے امور کی ديکه بھال کرتا تھا) کہا کہ: جب تم مجه پر کپڑا ڈال دو تو امام محمد باقر 
دينا کہ ميں نے تمہيں اِس بات کا بالنا اور ان سے درخواست کرنا کہ وه ميرے جنازے کی نماز پڑھيں اور انہيں يہ بھی بتا 

حکم ديا ہے، جب ٓادھی رات ہوئی تو عزيزوں کو يقين ہوگيا کہ يہ ٹھنڈا ہے اور مرچکا ہے۔ جب صبح ہوگئی تو اُس کا وارث
نماز سے فارغ ہوچکے تو اِس نے امام کی خدمت ميں عرض کيا کہ فالں شامی -مسجد ميں ٓايا اور حضرت امام محمد باقر 

  ال کيا اور اِس کی ٓاپ سے يہ درخواست تھی کہ ٓاپ اِس کی نماز جنازه پڑھيں۔نے انتق
تو امام نے فرمايا: ہرگز نہيں شام کا عالقہ تو سرد اور ٹھنڈا ہے اور حجاز ميں سخت گرمی پڑتی ہے۔ لٰہذا تم جاؤ اور ديکھو 

وضو کرکے دو رکعت نماز پڑھی اور سجده اپنی جگہ سے اٹھے اور  -دفن ميں جلدی نہ کرنا پھر حضرت امام محمد باقر 
ميں چلے گئے يہاں تک کہ سورج نکل ٓايا پھر ٓاپ کھڑے ہوئے اور اُس شامی کے مکان پر تشريف الئے اِسے ٓاواز دی تو 

اُس کے پاس بيٹھے، اسے سہارا دے کر بٹھايا اور ستو منگا کر اسے پاليا اِس  -اُس نے جواب ديا: حضرت امام محمد باقر 
اہل خانہ سے فرمايا کہ اِسے شکم سير کرو اور ٹھنڈی غذا سے اس کے سينہ کو ٹھنڈک پہنچاؤ اِس کے بعد امام واپس کے 

تشريف لے ٓائے ابھی کچه وقت بھی نہ گزرا تھا کہ وه شامی تندرست ہوگيا اور خدمت امام ميں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ: 
  ت نے اِس کا موقع ديا۔ميں تنہائی ميں کچه عرض کرنا چاہتا ہوں حضر

تو شامی کہنے لگا کہ: ميں گواہی ديتا ہوں ٓاپ خدا کی مخلوق پر اِس کی حّجت ہيں اور اِس کا وه دروازه ہيں جو ٓانے کا 
صحيح راستہ ہے جو شخص ٓاپ کے سوا کسی دوسرے دروازے سے ٓايا وه نامراد اور گھاٹے ميں رہا اور گمراه ہوگيا۔ 

پوچھا کہ: تجه پر کيا گزری؟ تو کہنے لگا کہ: ميں گواہی ديتا ہوں ميری روح اس سے باخبر ہے نے اس سے -حضرت امام 
اور ميں نے ٓانکھوں سے بھی ديکھا اور انہوں نے مجھے حيرت ميں نہيں ڈاال کہ ايک ٓاواز دينے والے کو ميں نے اپنے 

ا کہ اس کی روح کو لوٹا دو کہ اِس ليے کہ ہم سے کانوں سے يہ کہتے ہوئے سنا جب کہ ميں نيند کے عالم ميں بھی نہ تھ
نے فرمايا کہ: کيا تجھے معلوم نہيں کہ خدا -نے اس سلسلے ميں سوال کيا ہے اِس پر حضرت امام -جناب امام محمد ابن علی

کواپنے بندے کو دوست رکھتا ہے ليکن اِس کے عمل سے بغض رکھتا ہے؟ اور بنده سے بغض رکھتا ہے اور اس کے عمل 
 کے اصحاب ميں داخل ہوگيا۔ -دوست رکھتا ہے؟ محمد ابن سليمان کہتے ہيں کہ: پھر وه مرد شامی حضرت امام محمد باقر 

اور ازدی کے  -کے مقدس وجود کی برکت سے ازدی کا ہدايت يافتہ ہونا مولف کہتے ہيں: موال امام زمانہ  -موال امام زمانہ 
  ١مندرج ہے( واقعہ کی تفصيل منابع اسالمی ميں ) 

قرٓان مجيد کی طرح دلوں کے اندھے  -اب ہم اس واقعہ کا خالصہ جو ہماری کتاب کے عنوان سے مربوط ہے کہ امام زمانہ 
۔ ازدی کی نظر خانٔہ کعبہ کے طواف کے درميان ايک  ٧٠۶پن اور زنگ ٓالود قلوب کو جال بخشتے ہيں ذکر کرتے ہيں ۔ 

  ےاچھے، خوب صورت اور ہيبت و وقار س
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ٣٩۴، ص ۴، ( ج  -۔ معجم احاديث االمام المہدی  ١۴١، ص ٨۔ مدينة المعاجز، ج  ۴۴۴، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

يہ فرزند رسول (ص) بھرے ہوئے جوان پر پڑتی ہے تو وه بعض لوگوں سے معلوم کرتے ہيں يہ کون ہے؟ کہتے ہيں کہ 
ہے ہر سال ايک دن ظاہر ہوتا ہے اور اپنے مخصوص اصحاب سے حديث بيان فرماتا ہے ازدی کا بيان ہے : ميں نے 

  عرض کيا:
  “َسيدی ُمستَرِشداً اَتَيتُک فَارشِدنی ھَداَک هللاّٰ ”

پ کی ہدايت فرمائے) حضرت کچه )يعنی ميں ٓاپ کے پاس اس ليے ٓايا ہوں تاکہ مجھے رہنمائی فرمائيں هللا تعالٰی آ 
سنگريزے اسے عطا فرماتے ہيں جب غور سے مشاہده کرتا ہے تو ديکھتا ہے کہ وه خالص سونا ہے، پھر جب وه چلنے 
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  لگتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے حضرت بھی ان لوگوں کے ساته ملحق ہوگئے ہيں فرماتے ہيں:
  “ثَبّت َعلَيک الُحّجة َوظَھر لَک الَحقُ ”

ت تمہارے ليے ثابت ہوئی، حق تمہارے ليے نماياں ہوگيا اور تمہارے دل کا اندھا پن ختم ہوگيا مجھے پہچانتے ہو؟)يعنی حجّ 
 ميں مہدی دوراں اور قائم زمانہ ہوں کہ زمين کو عدل و انصاف سے ظلم و ستم سے پُر ہونے کے بعد بھر دوں گا۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ احتجاج ٣۵
  “القرٓان حجيٌج و خصيم“۔  ٣۵

کفی:“قال موالنا امير المٔومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم “ ۔  ٧٠٧قرٓان قيامت کے دن لوگوں کے ساته احتجاج کرے گا۔ 
  “بالکتاب حجيجاً وخصيماً 

فرماتے ہيں: کتاب اٰلہی احتجاج و حضومت کے لحاظ سے قيامت  -موالئے متقيان امير المومنين حضرت علی ابن ابی طالب 
اِشاَرةٌ ال ٰی ُوجوب تَعليم القُرٓان َوتَعلّمہ“کے دن لوگوں کے معاملے ميں کفايت کرے گی اور وه مقدس کتاب (قرٓان مجيد) ہے 

  “ہ َواَھانَتِہَواکراِمِہ َوُحرَمِة اِضاَعتِ 
حضرت کا يہ قول اس بات کی نشان دہی کر رہا ہے کہ قرٓان کريم کی تعليم اور تعلم اس کا اکرام و احترام واجب ہے اور اس

 اسی“ َوَکذلک الُحجة القائِم الُمنتَظر َعليہ َوَعلی ٓابائہ الطّاہريَن َصلوات ّهللاٰ َوَسالمہ”کا ضائع کرنا اور اہانت کرنا حرام ہے۔ 
  بھی قرٓان کی طرح قيامت کے دن احتجاج فرمائيں گے۔ ٓايات ميں -حّجت قائم منتظر  -طرح امام زمانہ 

  )١) جيسے هللا تعالٰی کا يہ قول:
اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے سابق کی (عيسی اور محمد (ص) کی طرح) کتابوں کی تصديق کرنے واال تو اہل 

قرٓان يا توريت) کو پِس پشت ڈال ديا جيسے وه اسے جانتے ہی نہ ہوں، گويا علمائے کتاب کی ايک جماعت نے کتاب خدا (
  يہود جو عہد شکن افراد ہيں نہيں جانتے کہ وه کالم اٰلہی ہے اور محمد (ص) هللا کے رسول ہيں۔

فرمايا: جب نے  -سے نقل کيا ہے کہ حضرت  - ۔ صاحب تفسير صافی نے ٓائہ کريمہ کے ذيل ميں امام جعفر صادق  ٧٠٨
يہود اور ان کی پيروی کرنے والے نواصب ميں سے خدا کی جانب سے وه کتاب (قرٓان) جو محمد و علی عليہما السالم کے 

اوصاف اور ان کی واليت کے واجب ہونے اور ان کے اولياء کی بھی واليت کے وجوب نيز ان کے دشمنوں سے عداوت پر 
ب خدا کو جو توريت اور تمام انبياء کی کتابيں تھيں پِس پشت ڈال ديا، يعنی اس مشتمل ديکھی تو ان ميں سے بعض گروه کتا

کی خلش سے ان کے فضائل  -کے حقائق پر عمل نہيں کيا اور نبوت محمديہ (ص) سے حسد کی وجہ سے اور وصايت علی 
ہ کے باب سے ہے۔ اسی ميں ) اور رسول کی تفسير کتاب سے مالزم٢و مناقب کا انکار کرديا کہ جس کا انہيں علم تھا ( 

  ٣(  سے هللا تعالٰی کا يہ قول ہے:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠١(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١
  ۔ ( ١٧٠، ص ١(۔ تفسير صافی، ج ٢
  ۔ (  ١٨٧(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٣

بيان کريں گے اور اسے نہيں اس موقع کو ياد کرو جب خدا نے جن کو کتاب دی ان سے عہد ليا کہ اسے لوگوں کے ليے 
  چھپائيں گے ليکن انہوں نے اس عہد کو پِس پشت ڈال ديا اور تھوڑی قيمت پر بيچ ديا تو يہ بہت برا سودا کيا ہے۔

ٓائہ کريمہ اہل کتاب کے برے اعمال کو بيان کر رہی ہے اور اس سے مراد حقائق کا مخفی کرنا اور اس کی عدم تفسير اور 
۔ جملٔہ تبيين جو الم قسم اور نون تاکيد ثقيلہ کے ساته ذکر ہوا ہے اس کی انتہائی تاکيد کو بيان کرتا ہے وضاحت نہ کرنا ہے

يعنی خداوند متعال کا گزشتہ انبياء کے ذريعے بہت زياده تاکيد کے ساته حقائق بيان کرنے کا عہد و پيمان لينے کے بعد بھی 
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ٓائی اور انہوں نے ٓاسمانی کتابوں کے حقائق کو مخفی رکھا لٰہذا خداوند ان کی خيانت اس شديد تاکيد کے باوجود سامنے 
يعنی انہوں نے کتاِب خدا کو پِس پشت ڈال ديا اس کے عالوه يہ کہ خود انہوں نے عمل نہيں کيا اسے  متعال فرماتا ہے:

  کيا برا معاملہ کيا ہے۔ فراموشی کی نذر کرديا۔ اور اس کام کے ساته انہوں نے مختصر ناچيز قيمت حاصل کی تو يہ
وه لوگ اس عظيم خيانت (کتمان حقائق) کے ساته نہ صرف يہ کہ بہت بڑی دولت نہ حاصل کرسکے تاکہ يہ کہا جاسکے کہ 

  مال و دولت کی عظمت نے ان کے کان اور ٓانکه کو اندھا کرديا بلکہ ان سب نے بہت کم قيمت پر اسے فروخت کر ديا۔
اب يہودو نصارٰی کے حق ميں نازل ہوئی مگر علمی اصطالح ميں (مورد مخصص) نہيں ہوگا يعنی ٓائہ کريمہ اگرچہ اہل کت

ايک ہی مقام سے مخصوص نہيں ہوگا بلکہ تمام مذہبی علماء اور دانشوروں پر مشتمل ہوگا کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ دينی حقائق
  کريں۔ اور اٰلہی معارف و احکام کو واضح طور پر بيان کرنے ميں کوتاہی 

  علم کا ان کے اہل سے مخفی رکھنے کی سزا
قال ابو محّمد العسکری عليہ السالم قال قال اميرالمٔومنين عليہ السالم : َسمعت َرسول ّهللاٰ (ص) يَقول َمن َسئل َعن علم “ ۔  ٧٠٩

ماً بِلجام ِمن ا   لنّارفکتمہ َحيث يَجب اظھاَره َوتَزول َعنہ التَقية جاء يَوم القيَمة َملَجَّ
الَغنّی بَِمعروفِہ وبَاع الفَقير َوقال اَمير المٔومنيَن عليہ السالم : اذا َکتَم الٰعالَِم الِعلم اَھلَہُ َوَزھَی الٰجاِھل فی تَعلّم ٰما ) البّد ِمنہ َوبَِخَل 

  ١” ( دينَہ بِدنيا َغيرِه َحّل البآَلء َوَعظَم الِعقاُب 
نے فرمايا: ميں نے رسول خدا (ص) کو يہ فرماتے سنا ہے  -حضرت امير المومنين نقل فرماتے ہيں کہ  -امام حسن عسکری 

کہ: جس شخص سے کسی علم کی معلومات حاصل کی جائے اور وه اسے مخفی کرے کہ جہاں اس کا اظہار کرنا واجب ہے
 دہن ميں ٓاگ کی لگام ہوگی۔اور تقيہ کا بھی کوئی محل نہ ہو تو اسے قيامت کے دن محشر ميں يوں اليا جائے گا کہ اس کے 

نے فرمايا: جب عالم اپنے علم کو مخفی کرے اور جاہل اس کی تعليم حاصل کرنے ميں تکبر  -مزيد حضرت امير المومنين 
سے کام لے کہ جس کا وه ضرورت مند ہے اور غنی و دولت مند بخل سے کام لے نيز نيکياں انجام دينے سے اور فقير اپنے

  نيا ٓاباد کرنے کے ليے فروخت کردے تو بال نازل ہوگی اور عظيم ترين عذاب ہوگا۔دين کو دوسرے کی د
  ۔ حضرت پيغمبر اکرم (ص) سے منقول ہے کہ فرمايا: ٧١٠

  ٢” ( من کتم علماً عن اھلہ الجم يوم القٰيمة بلجام من النار) ”
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٧٢، ص ٢۔ بحار االنوار، ج  ٣٠(۔ بصائر الدرجات، ص ١
  ۔ (  ١٨٩، ص ١۔ شرح اصول کافی، ج  ٢٢، ص ١(۔ المصابيح، ج ٢

جس شخص نے علم و دانش کو اس کے اہل سے مخفی کيا خداوند متعال قيامت کے دن اس کے دہن ميں ٓاگ کی لگام ڈال دے
  گا۔

يث بيان کرنا ترک کرديا کے پاس جب اس نے لوگوں کے ليے حد” زہری“۔ حسن ابن عمار کا بيان ہے: ايک دن ميں  ٧١١
تھا حاضر ہوا اور ميں نے عرض کيا: وه حديثيں جو سنی ہيں ميرے ليے بھی بيان کرو۔ تو مجه سے کہا: ليکن کيا تمہيں اس 

بات کا علم نہيں ہے ميں اب دوسروں کے لےے حديث نہيں نقل کرتا۔ ميں نے عرض کيا: بہرحال يا آپ ميرے ليے حديث 
پ کے ليے حديث نقل کروں گا۔ کہا: تمہيں حديث بيان کرو۔ ميں نے کہا: حضرت امير المومنين علی ابن بيان کريں يا ميں آ 

١” ( ٰا م ٔاَخذ هللاّٰ َعلی اَھٍل اَن يَتَعلّموا َحتّی اََخذ َعل ٰی اَھل الِعلم اَن يَُعلُّموا” سے نقل ہوا کہ ٓاپ فرمايا کرتے تھے: )  -ابی طالب
  ں سے علم حاصل کرنے کا عہد لينے سے پہلے علماء سے تعليم دينے کا عہد و پيمان ليا ہے۔هللا تعالٰی نے جاہلو

جب ميں نے يہ دل ہال دينے والی حديث ان کے ليے پڑھی تو انہوں نے اپنی مہر سکوت توڑ کر کہا: اب سنو تاکہ تمہارے 
  ليے بيان کروں اور اسی نشست ميں ميرے ليے چاليس حديث بيان کی۔

  ٢(  سے هللا تعالٰی کا يہ قول: اسی ميں
جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کيا ہے جو کتاب خدا کا حصہ بانٹنے والے تھے جن لوگوں نے قرٓان کو پاره 

 فی الَمجَمع : ِعضين َجمع عظة واصلہ عضوة والَمہ َمحذوفة َولذلک”پاره کرديا (اور کہا يہ جادو، کاہن پن،شعرو افسانہ ہے)۔ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  کے کلمات قصار سے۔ ( -، حضرت علی  ۴۶٧(۔ نہج البالغہ، ص ١
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  (  ٩٠(۔ سورئہ حجر، ٓايت ٢۔ ،  ٩١

  ١” ( ) َجمعت بالنّون َو عضون علی َغير قِياس العظمة: القَطعة من الَشیء َوالجزء ِمنہ 
وة ہے اور اس کا الم حذف ہوگيا ہے لٰہذا نون کے مجمع ميں ذکر ہوا ہے: عضين ، عظة کی جمع ہے اور اس کی اصل عض

ساته ہوگيا اور عضون غير قياس کی بنياد پر ہے۔ العظة يعنی کسی شے کو پاره پاره کرنا اور ايک دوسرے سے جدا کرکے 
  پراکنده کرنا ہے۔

ميں ذکر ہوا ہے کہ وه لوگ کفار جن لوگوں نے قرٓان کو پاره پاره کرکے پراکنده کيا۔ جيسا کہ روايات  هللا تعالٰی کا يہ قول
قريش ہيں کہ جنہوں نے قرٓان کوٹکڑے ٹکڑے کرکے اسے پراکنده کرديا اور کہا کہ يہ جادو، کاہن پن، اساطير االولين يعنی 

گزشتہ لوگوں کے افسانے اور شعر وغيره ہےں، ايّام حج ميں پراکنده ہوئے مکہ کی راہوں گليوں اور شاہراہوں پر ٓانے 
ليے رسول خدا (ص) کے ديدار سے مانع ہوئے تھے اور مزاحمت ايجاد کرتے تھے، جيسا کہ روايات ميں مذکور والوں کے

  ہے۔
ہم ” نٔومن ببعض ونکفر ببعض “ کہا گيا ہے: اس سے مراد يہود و نصارٰی ہيں کہ جنہوں نے قرٓان کی تبعيض کی اور کہا: 

ر اختيار کريں گے۔ اس قول کی عالمہ طباطبائی نے ترديد کی ہے يہ بعض قرٓان پر ايمان الئيں گے اور بعض کے متعلق کف
  ٢سوره مکی ہے اور اوائل بعثت ميں نازل ) ہوا اسالم اس وقت يہود و نصاری کی بالؤں ميں مبتال نہيں تھا۔ ( 

َکما “) قال اَرٔايت قول ٰهللاّ وفی الدرالمنثور : اخرج الطَبرانی فی األوسط َعن ابن َعباس قال سئل َرجل َرسول ّهللاٰ (ص“ ۔  ٧١٢
  قاَل اليَھود َوالنّصارٰی قالَ ” اَنَزلنا عل ٰی الُمقتََسمين 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٢٨، ص ۶(۔ مجمع البيان، ج ١
  ۔ (  ٩۵، ص  ١٢(۔ تفسير الميزان، ج ٢

  ١(  ”الّذيَن َجعلوا القرٓاَن ِعضين ؛ قال اَمنوا بِبعٍض َوَکفَروا ) بِبَعضٍ 
، کہ ان کا بيان ہے: ايک شخص  ٩١تفسير الدر المنثور ميں منقول ہے کہ طبرانی نے اوسط ميں ابن عباس سے نقل کيا ہے (

کا معنی و مقصود دريافت کيا کيا ہے؟ فرمايا: يہود و نصارٰی  ٩٠نے رسول خدا (ص) سے مذکوره ٓايت (سورئہ حجر، ٓايت 
ات پر ايمان الئے اور بعض دوسری ٓايات قرٓان کا انکار کيا (يہ ہے تقسيم کا معنی) کہ مراد ہيں کيوں کہ وه بعض قرٓانی ٓاي

  قرٓان کو ٹکڑے ٹکڑے کيا بعض کو قبول کيا ايمان الئے اور بعض کا انکار کيا اور کافر ہوگئے۔
 عليہ السالم عن قولہ تعالٰی < و فی التفسير العياشی عن زراره وحمران ومحّمد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی ) عبد ٰهللاّ “ ۔  ٧١٣

  ٢” ( الذين جعلوا القرٓان عضين >؟ قاال ھم قريش
تفسير عياشی ميں بطور مسند محمد ابن مسلم سے منقول ہے کہ حضرت باقرين و صادقين عليہما السالم نے مذکوره ٓايت کے 

  متعلق فرمايا: قرٓان کو پاره پاره کرنے والے قريش تھے۔
ی بِاسناده َعن ابن فَّضال عّمن َذکر عن ابی َعبد ّهللاٰ عليہ السالم قال ثاَلثةٌ يَشکوَن الَی ّهللاٰ عّزوجّل مسِجد َخراٍبَوفی الکاف“۔  ٧١۴

  ٣” ( ال يُصلی فيِہ اَھلُہ َوَعالٌم بَين ُجھاٍل َوُمصحٌف ُمعلٌق قَد ) َوقَع َعليہ الغباُر ال يُقرٔا فَيِہ 
نے فرمايا: تين چيزيں خدائے عزوجل کی  -منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق  کافی ميں بطور مسند ابن فضال سے

بارگاه ميں شکايت کريں گی ايک يہ کہ غير ٓاباد مسجد جس ميں کوئی نماز نہيں پڑھتا، دوسرے وه عالم جو جاہلوں کے 
  درميان ہو اور کوئی اس سے کوئی مسئلہ دريافت نہ کرے تيسرے وه

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٠۶، ص ۴(۔ تفسير الدر المنثور، ج ١
  ۔ ( ٢۵١، ص ٢(۔ تفسير عياشی، ج ٢
  ۔ (  ۶١٣، ص ٢(۔ کافی، ج ٣

ثاَلثةٌ يَشکوَن يَوم الق ٰيمِة الُمصحُف :“ ۔ َوفی الوسائل  ٧١۵قرٓان جو گرد و غبار سے ٓالوده ہو اور کوئی اس کو نہ پڑھے۔ ) 
  ائل الشيعہ ميں منقول ہے کہ تين چيزيں قيامت کے دن (خدا سے) شکايت کريں گی:وس ١” ( َوالَمسِجد َوالِعتَرةُ 

  ۔ عترت و اہل بيت پيغمبر اکرم (ص)۔٣۔ مسجد ٢۔ قرٓان مجيد ١
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ة فی اََحسن ُصوَرٍة َوَعن َسعد الَخفاِف َعن اَبی َجعفر عليہ السالم انّہ قال ٰيا َسعد تَعلّموا القُرٓان فَاّن القُرٓان ئَاتی يَوم القِيامَ “ ۔  ٧١۶
دق النّاطق ارفَع نَظر الَيھا الَخلق الٰی اَن قال حتّی يَنتَھی الٰی َرّب الِعّزة فَيناديِہ تَبارک َو تعالٰی يا ُحّجتی فی ألارِض َوَکالمی الّصا

لّی َوِمنھُم َمن َضيَّعنی َو استََخّف بي َرٔاَسک َوَسل تعَط َواشفَع تَشفع َکيف َرٔايت ِعبادی فَيقول يا َرّب ِمنھم َمن صانَنی َوحافَظ عَ 
اَحَسن الثّواِب َوالَ  َوکّذب بي َواَنا ُحّجتک َعلی َجميع َخلقِک ، فَيَقول هللاّٰ عّزوجّل َوِعّزتي َوَجاللي َو ارتِفاَع ) َمکاني الُ ثَيّبَّن َعليکَ 

  ٢” ( عاقِبَّن َعليَک اليَوم اَليَم الِعقابِ 
نے فرمايا: اے سعد! قرٓان کے  -خفاف سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: حضرت امام محمد باقر کافی ميں بطور مسند سعد 

معانی و مطالب حاصل کرو کيوں کہ قيامت کے دن قرٓان نہايت خوب صورت شکل ميں ٓائے گا لوگ اسے ديکھيں گے 
کی ہوں گی اور چاليس ہزار تمام امتوںلوگوں کی ايک الکه بيس ہزار صفيں ہوں گے جن ميں اّسی ہزار صفيں تو امت محمد 

کی۔ وه مسلمانوں ، شہدائے بر و بحر، انبياء و مرسلين اور مالئکہ کی صفوں سے گزرتا ہوا هللا تبارک کی بارگاه ميں پہنچے
گا۔ پھر عرش کے نيچے (يہاں تک کہ فرمايا) سجده ميں جائے گا خدا فرمائے گا: اے روئے زمين پر ميری حّجت! اے 

  کالم صادق و ميرے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۴٨۴، ص ٣(۔ وسائل الشيعہ، ج ١
  ۔ (  ۵٩٧، ص ٢(۔ کافی، ج ٢

باطق اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو تمہارا سوال پورا ہوگا سفارش کرو قبول ہوگی۔ وه اپنا سر اٹھائے گا خدا دريافت کرے گا: 
پروردگار کچه تو ان ميں ايسے تھے جنہوں نے ميری حفاظت کی اور مجھے تو نے ميرے بندوں کو کيسا پايا؟ وه کہے گا: 

حفظ کيا اور کوئی شے ضائع نہيں ہونے دی اور کچه ايسے ہيں جنہوں نے مجھے ضائع کيا اور ميرے حق کو سبک سمجھا 
يں اپنے عزت و جالل اور مجھے جھٹاليا حاالنکہ ميں تمام مخلوق پر تيری حّجت تھا تو خدائے تبارک و تعالٰی فرمائے گا: م

بلندی مکان کی قسم کھا کر کہتا ہوں: ٓاج تيری حفاظت کرنے والوں کو بہت زياده دوں گا اور نہ ماننے والوں اور ناقدری 
  کرنے والوں کو سخت سزا دوں گا۔

ھَوا َجرهُ َواَسھَرت لَيلَہ فی دار الّدنيا ، َوفالن َوفی رواية : بَعَد ما يَنتَھی الٰی َرّب الِعّزة فَيَقول يا َرّب فاُلن بن فاُلن اَظمات“۔  ٧١٧
ونَہ فَيقوُل لِلُمٔومن اِقَرا بن فالن لَم اظَمٔا ھَواَجرهُ َولَم اَسھَر لَيلَہ ، فَيَقول تَبارک َوتعال ٰی اَدِخلھم الجنّة َعل ٰی َمناِزلَھم فَيَقوم فَيتبَع

  ١” ( ی بَلَغ ُکل َرجٍل ِمنھُم َمنِزلَتہ التی ِھی لَہ فَينزلُھُا َواَرَق قال عليہ السالم ) فَيقَرا َويَرق ٰی َحتّ 
دوسری روايت ميں يہ ہے کہ پھر وه خدا کے سامنے ٓائے گا اور کہے گا: اے ميرے رب! فالں ابن فالں کو ميں نے دنيا ميں

ميں ميرے احکام بجاالنے کے ليے  دوپہر کی گرمی ميں پياسا رکھا اور رات کو بيدار کيا ہے اور فالں ابن فالں نہ تو گرمی
نہ ہی پياسا رہا اور نہ ہی بيدار رہا (دنوں ميں عيش کرتا اور راتوں ميں محو خواب ہوتا) پھر خدائے تبارک و تعالٰی فرمائے 
گا: انہيں ان کے درجات کے مطابق جنت ميں داخل کروں گا وه کھڑے ہوں گے اور اس کے پيچھے چليں گے وه مومن سے

نے فرمايا: چنانچہ وه پڑھے گا اور بلند ہوگايہاں تک کہ ہر شخص  -کہ قرٓان کی ٓايت پڑھو اور اوپر چلے جاؤ، امام کہے گا 
  اپنی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  (۔ گزشتہ حوالہ۔ ( ١

ه درجات عطا فرما۔منزلت پر فائز ہوجائے گا اور وہاں قيام پذير ہوگا۔ خداوندا ! ہميں بھی محمد و ٓال محمد کے صدقے ميں و
مولف کہتے ہيں: مصحف (قرٓان مجيد) کی شکايت يہ ہے کہ وه کہے گا : مجھے طاقچوں اور گھروں کی صندوقوں ميں قيد 
کيا ميں گردو غبار سے روبرو ہوا، يہاں تک کہ تيری بعض مسجدوں کی صندوقوں ميں مقفّل اور بند رہا نہ پڑھا جاتا تھا نہ 

  ل کيا جاتا تھا۔ہی اس کے دستورات پر عم
ليکن مساجد: بہت سی مسجد ميں تعمير اور بلڈنگ کے لحاظ سے بہت خوبصورت اور ٓابرو مندانہ ہيں ليکن افسوس کہ نماز 

  گزار بہت کم اور ان احاديث کی مصداق ہيں جو عالمات ٓاخری زمانے ميں وقوع پذير ہوں گی۔
کا مصداق ہوں گی کہ تعميری لحاظ سے عالی شان ہيں مگر ہدايت  ) اس حديث١۔(عالية من البناء خالية من الھدی) (  ٧١٨

  سے خالی ہيں مگر بہت کم ايسی مسجديں ہيں جو تعمير اور نمازی کے اعتبار سے اميد بخش ہيں۔
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ليکن عترت بہت واضح اور روشن ہے کيوں کہ عترت بھی قرٓان کريم کی طرح دونوں ہی امانت اور پيغمبر اسالم (ص) کی 
  يد کا محل واقع ہوئے ہيں کہ فرمايا:شديد تاک
  الحديث”انی ٰتارک فيُکم الثّقَلَين ِکتاَب ّهللاٰ َوِعتَرتی َواَھل بَيتی “ ۔  ٧١٩

  يقينا ميں تمہارے درميان دو گراں قدر چيزيں چھوڑ رہا ہوں کتاب خدا اور اپنی عترت جو ميرے اہل بيت ہيں۔
بعد دونوں گراں قدر امانتوں کے ساته خيانت کی پيغمبر اکرم (ص) کا ليکن امت اسالمی نے ٓانحضرت (ص) کی رحلت کے 

  قول فراموشی کی نذر کرديا، قرٓان کو جيسا کہ پہلے اشاره کيا پس پشت
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۵۵۴(۔ عيون الحکم و المواعظ، ص ١

فت و حکومت جو ان کا اٰلہی حق تھا غضب کيا ان کے ڈال ديا اور عترت ٓال اطہار پر کيا کيا ظلم و ستم روا نہيں رکھا خال
اموال کو غارت کيا اور خالِف شريعت اور غير اسالمی اعمال ميں ملوث ہوئے يہاں تک کہ ان کی ذات مقدسہ کو بھی شہيد 

  کرديا۔
سوُل ّهللاٰ (ص) اقَرؤوا القُرٓان بِالَحاِن الَعرب َوفيہ باسناده َعن َعبد ّهللاٰ بن ِسناٍن َعن ابی عبِد ّهللاٰ عليہ السالم قال : قال رَ ‘ ‘۔  ٧٢٠

ُعوَن القُرٓان تَرجيَع ال ِغناِء والنّوِح َوالّرھبانِيَة ال َو اصواتِھا َوايّاُکم َولَحون اَھل الفِسِق َواَھل الَکٰبائِر فَانّہ َسيجیء ِمن بَعدی اَقواٌم يَُرجِّ
  ١” ( َمن يُعِجبُہ َشٔانھُم  يَجوُز تَراقيِھم قُلوبُھم ) َمقلوبَةٌ َو قُلوب

نے فرمايا کہ رسول خدا (ص) نے ارشاد  -اسی کتاب ميں بطور مسند عبد هللا ابن سنان سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق 
فرمايا: قرٓان کو عرب کے لہجے اور ان کی ٓاواز ميں پڑھو اور اپنے کو بدکاروں اور گنہگاروں کے لہجے سے محفوظ 

ں، غزل سراؤں وغيره کے لہجوں سے، کيوں کہ ميرے بعد کچه افراد ايسے ٓائيں گے کہ قرٓان کو راگ کی رکھو يعنی گويّو
طرح ٓاواز کے الٹ پھير کے ساته پڑھيں گے (يعنی مقبول درگاه خداوند متعال واقع نہيں ہوگا) يا نوحہ خوانوں کی طرح يا 

ہ پڑھنا بارگاه اٰلہی ميں مقبول نہيں، ان کے دل الٹ چکے ہيں ترک دنيا والوں کے غمگين لہجے ميں پڑھيں گے اور ان کا ي
  اور ان کے دل بھی جن کو ان کی يہ ممنوع قرائت پسند ہے۔

 اذا ھُم َوفی الکافی بِاسناِده َعن اسحاق بن غالَب قال: قال اَبو َعبد ٰهللاّ عليہ السالم اٰذا َجَمع ّهللاٰ عّزوجّل األوليَن َواألخرينَ “ ۔  ٧٢١
َرٔايٰنا فَاذا انتَھٰی الَيھم  شخٍص قَد اَقبَل لَم يَرقَط اَحَسن ُصورةٌ ِمنہ فاَذا نَظَر الَيہ المٔوِمنوَن َوھُو القُرٓان قالوا ھٰذا ِمنّا، ھٰذا اَحسن َشیءٍ بِ 

  ٰجاَزھُم ، ثّم يَنظُرالَيہ الّشھداء َحتّی اذا انتھٰی الیٰ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣، حديث  ۶١۴ص ، ٢(۔ کافی، ج ١

وُزھُْم حتّی يَنتھٰی الٰی اِخِرھم َجاَزھم فَيقولوَن : ٰھذا القُرٓان ، فَيجوُزھُْم ُکلھم حتّی اٰذا انتَھٰی الٰی الُمرَسلين فَيقولوَن :ٰھذا القُرٓان فَيج
فَيقوُل الَجبّار : َوعزتي َوجاللي و اَرتفاع َمکاني  المالئِکة فَيقولوَن : ٰھذا القُرٓان فَيجوُزھُْم ثّم يَنتھی حتّی يَقف َعن يَمين الَعرشِ 

  ١” ( ألکرمّن اليَوم َمن اکرَمَک ) َوالَھيننَّ َمن اَھانَکَ 
نے فرمايا: قيامت کے روز جب اولين  -کافی ميں بطور مسند اسحاق ابن غالب سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق 

شخص نظر ٓائے ايسا حسين و جميل کہ اس سے بہتر ديکھا ہی نہيں گيا  و ٓاخرين جمع ہوں گے تو ايک نہايت خوبصورت
  جب مومن اس شخص کو جو درحقيقت قرٓان ہوگا ديکھيں گے تو کہيں گے: يہ ہم ميں سے ہے۔

جب ان سے ٓاگے بڑھے گا تو شہدا اس کو ديکھيں گے جب وه ان کے ٓاخر ميں پہنچے گا تو وه کہيں گے: يہ قرٓان ہے وه ان 
گزرتا ہوا مرسلين تک پہنچے گا وه کہيں گے: يہ قرٓان ہے۔ پھر وه ان سے گزرتا ہوا مالئکہ کی طرف ٓائے گا وه  سب سے

کہيں گے: يہ قرٓان ہے يہاں سے چل کر وه عرش کے داہنی طرف کھڑا ہوگا خدا فرمائے گا : قسم ہے مجھے اپنی عزت اور
کروں گا جس نے تيری عزت کی اور اس کی توہين کروں گا جس نےجاللت کی اور ارتفاع مکان کی! ميں ٓاج اس کی عزت 

  تيری توہين کی ہے۔
  مولف کہتے ہيں: مذکوره مطالب قرٓان کا روز قيامت امت محمديہ سے احتجاج کا ايک نمونہ ہيں۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ۔ (  ١۴، حديث  ۶٠٢، ص ٢(۔ کافی، ج ١

فی الکافی بِاسناِده َعن “ ۔  ٧٢٢کا احتجاج  -پيغمبر اکرم (ص) اور ائمٔہ ہدٰی بالخصوص فاطمہ = اور منتقم حقيقی امام زمانہ 
تی ہ َواَھل بَيابی الجاروَد قال: قال ابو َجعفر عليہ السالم قال رسول ّهللاٰ (ص) : اَنا اَّول وافٍد َعلی الَعزيز الجبّار يَوم القياَمة َوِکتابَ 

  ١” ( ثّم اُّمتی ثّم اَسٔالَھُم ٰما ) فَعلتُم بِکتاِب هللاّٰ َوبِاھَل بَيتی 
  کافی ميں بطور مسند ابو جارود سے مروی ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا: روز قيامت سب سے

ميری امت، ميں پہلے ميں خدائے عزيز و جبّار کے سامنے حاضر ہوں گا اور خدا کی کتاب ٓائے گی اور ميرے اہل بيت پھر 
  ان سے دريافت کروں گا کہ کتاب خدا اور ميرے اہل بيت کے ساته کيا کيا۔

 َوَعن الّسجاد َزين العابِدين عليہ السالم َعن اَبيہ َعن َجده اَمير المٔومنين عليہ السالم قال : قال َرسول ّهللاٰ (ص) اّن ّهللاٰ “ ۔  ٧٢٣
لقٰيَمِة فی َصعيد ٰواحٍد ُکنت اَنا َوانَت يَومئٍذ َعن يَمين الَعرش ثّم يَقول ّهللاٰ تَباِرک و تَعالٰی لی تَبارک َو تَعالٰی اٰذا َجمع النّاس يَوم ا

  ٢” ( َولَک قوما فَالَقيا َمْن ) اَبَغضُکما َوَکّذبتُکما فی النّار 
ے نقل فرماتے ہيں کہ حضرت س -اپنے پدر بزرگوار سے وه اپنے جّد امجد امير المومنين  -حضرت امام سجاد زين العابدين 

رسول اکرم (ص) نے فرمايا: خدائے تبارک و تعالٰی جب تمام لوگوں کو قيامت کے دن صحرائے محشر ميں جمع کرے گا تو
ہم اور تم اس دن عرش کے داہنی طرف ہوں گے پھر خدائے تبارک و تعالٰی مجھے اور تمہيں حکم دے گا : اٹھو اور ہر اس 

  دو جس نے تم دونوں سے عداوت رکھی اور تمہاری تکذيب کی۔ شخص کو جہنم ميں ڈال
(اور جنت ميں اس شخص کو بھی داخل کرو جو تم دونوں سے محبت رکھتا ہو) کے فقره کی اضافت کے ساته نقل ہوئی ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (۴، حديث  ۶٠٠، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  “ ” ( ۔ يہ حديث اہل سنت سے  ٣٣٨، ص ٧ار االنوار، ج ۔ بح٨، ص ٢(۔ مناقب ابن شہر ٓاشوب، ج ٢

  
 فَسٔالُوه َوفی تَفسير القُمی باسناده َعن ابن َسنان َعن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال: کاَن َرسول ّهللاٰ (ص) يَقول : اذا َسٔالتُم ٰهللاّ “۔  ٧٢۴

  الَوسيلَة، فَسٔالتَنا النّبی (ص) عن الَوسيلَة ،
ی بِھا جتي فی الجنّة َوھی اَلف ِمرقاٍة َجوھرة الٰی ِمرقاة َزبَرجد الٰی ِمرٰقاة لُٔولٍؤ الٰی ِمرقاٍة ذھٌب الٰی ِمرقاٍة فَضة ، فَئوتفَقال ھی َدرَ 

ھذه “ َء والُمٔومنين يَوم القيَمة حتّی تَنصب َمع َدرجة النّبيين کاَلقَمر بَين الَکواِکب ، فاَل يَبقی يَومئذ نبٌی َوال شھيٌد َوال ِصديٌق والّشھدا
ٰهللاّ محَمد  َدرجة محّمد (ص) فقَال َرسول ّهللاٰ (ص) فَٔاقبَل يومئٍذ متزراً بَربطٍة ِمن نوٍر علٰی َرٔاسی تاُج الَملک ، َمکتوٌب َعليہ ال الہ

، َو اذا َمَررنا بَالنّبييَن قالوا ّ ٰ : ٰھذان َملکان ُمقرباِن َواذا َمررنا بِالمالئِکة قالوا ھذاِنَرسول ٰهللاّ َعلی َولی ٰهللاّ الُمفلحوَن ھُم الفائزوَن با
رجة ِمنھا َملکان لَم نَعرفَھما َولم نَرھُما او قال ٰھذان نَبيّاِن ُمرسالن حتّی اعلَوالّدرجة َوعلٌی يَتبعنی ، حتّی اذا ِصرت فی اعلٰی الدّ 

 مٔومٌن اال َرفعوا ُرٔوَسھم الّی يَقولون ، طوبٰی لِھذين الَعبدين ما اَکرَمھما َعلی َوعلی اَسفل منّی َوبِيَده لِوائی فاَل يَبقی يَومئذ نَبی َوال
لَِمن اَبَغضہ ّهللاٰ فَينادی المنادی يَسمع النبيين َوجميع الَخاليق ٰھذا َحبيبی محّمد َوھذا َولي َعلی بن ابی طالب طوبٰی لِمن اَحبّہ َو َويل 

(ص) : يا علی فاَل يَبقی يَومئٍذ فی َمشھد القياَمة احٌد يُحبک االَّ استرَوَح لی ٰھذا الَمکان َوابيض َوجھہ  َوکذب َعليہ ثّم قاَل َرسول ّهللاٰ 
لک اٰذا َوفَرح قَلبہ َوال يبقی اَحد مّمن عاداک َونََصب لَک َحرباً اوجحد لَک َحقاً االَّ اسَود َوجھہ َواضطربَت قَدَماه ، فبينا انا َکذ

ال الّی اّما اَحَدھما فرضوان خازن الجنة ، َواّما األخر فَمالِک خازن النّار فَيدنوا الّی ِرضوان َويُسلم َعلّی ويقول : بَِملکين قَد اَقب
انا ت ؟ فَيقول : الّسالم َعليک يا َرسول ّهللاٰ : فَارّد عليہ السالم فَاقول اَيّھا الَملک الطّيب الريُح الحَسن الَوجہ الَکريم علی َربّہ َمن اَن

َعلی ما اَنعم  ِرضوان خاِزن الَجنّة اَمرني َربي اَن ٓاتيَک بِمفاتيَح الجنّة فَخذھا يا محَمد (ص) فَٔاقول قَد قَبلت ذلِک ِمن َربّی فَلہ الَحمد
  بِہ َعلّی ، ادفَعھا الی اخي َعلي بن اَبی طالٍب عليہ السالم فَيدفَعھا الی َعلیٍّ ويَرجع ِرضوان

ک اِزِن النّار فَنسلُم َعلّی َويَقول : الّسالم َعليک يا َحبيب ّهللاٰ انا اقُول لَہ : َعليک الّسالم ايّھا الَملک ما اَنکر ُرٔويتثُّم يَدنو مالِک خ
َربّی فَلہ  ِمن َواقبَح َوجھک َمن انت ؟ فَيقول : اَنا ٰمالک َخازن النّار اََمرنی َربّی اَن ٓاتيک بِمفاتيَح النّار ، فَٔاقول : قَد قَبلت ٰلِذک

ُل َعلی عليہ السالم الَحمد َعلی ما اَنَعم بِہ َعلّی َو فَّضلنی ِبہ اَدفعھا الٰی اخي َعلی بن اَبی طالب ، فَيدفَعھا الَيہ ، ثّم يَرِجع ٰمالِک فَيقبِ 
د َعال َزفيَرھا َو اشتّد َحّرھا َوکثر َشَررھا ، َو َمعہ َمفاتيُح الجنّة َوَمقاليد النّار َحتّی يَقعد َعلی َشقير َجھنم َو ئَاخذ ِزماِمھا بِيَده وقَ 

فَلَِجھنم يَوَمئذ فَتنادی َجھنّم يا َعلی ُحزني قَد اَطفَٔا نُوِرک لَھَبي ، فَيقول لَھا َعلٌی عليہ السالم : ذري ھٰذا َوليی َوُخذي ٰھذا َعدّوي ، 
ب بِہ يُمنة َوان شاَء يَذھَب بِہ يُسَرةً ، َولَِجھنّم يَومئٍذ اشّد ) ُمطاِوعةً لِعلٍی اَشد ُمطاِوَعة لَِعلي ِمن غالِم اَحدکم لِصاِحبہ ، فَان شآء يَذھَ 
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  ١” ( في ٰما ئَامرھا بِہ ِمن َجميَع الَخالئِِق ، َوَذلک اّن َعلياً يَوَمئٍذ قَسيُم الَجنّة َوالنّاِر
سے روايت کی ہے کہ ان کا بيان ہے: رسول - تفسير قمی ميں بطور مسند ابن سنان سے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق 

  هللا (ص) کہا کرتے تھے خدا سے جب کسی شے کا سوال کرو تو اس سے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، اس روايت کو کليني، ابن بابويہ اور تمام محدثين رضوان هللا ( عليہم نے صحيح اور معتبر اسناد کے  ٣٢۵، ص ٢(۔ تفسير قمی، ج ١
  سے روايت کی ہے۔  - مام جعفر صادق ساته حضرت ا

وسيلہ طلب کرو۔ ميں نے دريافت کيا يا رسول هللا (ص)! وسيلہ کيا چيز ہے؟ ٓاپ نے فرمايا: يہ جنت ميں ميرے ليے ايک 
درجہ ہے اور اس کے ايک ہزار زينے ہيں اور ہر زينے کا دوسرے زينے کے درميان کا فاصلہ ايک ماه تيز رفتار گھوڑے 

ے برابر ہے اور اس کے زينے گوہر، زبرجد، ياقوت، سونے اور چاندی کے ہيں۔ اس وسيلے کو انبياء کے کے دوڑنے ک
درجات کے قريب نصب کيا جائے گا۔ ميرا يہ درجہ انبياء کے درجات ميں اس طرح چمکے گا جس طرح ستاروں کے 

يہ کہہ رہا ہوگا: طوبٰی او خوش نصيبی ہے اس درميان چاند چمکتا ہے، پھر کوئی نبی، صديق اور شہيد ايسا نہيں ہوگا مگر 
شخص کے ليے جس کے ليے يہ درجہ ہے۔ پھر منادی کی طرف سے ٓاواز ٓائے گی: جس کو تمام انبياء اور تمام مخلوقات 

خدا سنے گی کہ يہ درجہ محمد (ص) کا ہے، اور ميں اس دن اس حالت ميں ٓاؤں گا کہ ميرے اوپر ايک نور کی قبا ہوگی اور
رے اوپر بادشاہوں واال تاج ہوگا۔ اور علی ابن ابی طالب کے سر پر کرامت و بزرگی کا تاج ہوگا اور وه ميرے ٓاگے ٓاگے مي

ہوں گے اور ان کے ہاتھوں ميں پرچم ہوگا جو کہ پرچم حمد ہوگا، اس پرچم پر يہ تحرير ہوگی: (ال الہ اال ّهللاٰ محّمد رسول ّهللاٰ
 ّٰ  ) اور هللا کے ذريعے فالح ان لوگوں کے ليے ہے جو خدا تک پہنچ چکے ہيں۔ جب ہم دونوں انبياء المفلحون ھم الفائزون با

کے قريب سے گزريں گے تو تمام انبياء ٓاواز ديں گے: يہ دو خدا کے مقرب فرشتے ہيں جن کو ہم نہيں پہچانتے اور ان کو 
يں گے تو وه ٓاواز ديں گے: يہ خدا کے دو مقّرب نبی و پہلے ہم نے کبھی نہيں ديکھا۔ جب ہم فرشتوں کے قريب سے گزر

ميرے پيچھے پيچھے ہوں گے۔ يہاں تک ميں سب سے اوپر  -مرسل ہيں۔ حتٰی کہ ميں اس درجہ کے اوپر جاؤں گا اور علی 
ں رہے ايک زينہ نيچے ره جائيں گے اور اس دن کوئی نبی و صديق اور شہيد باقی نہي -والے زينے پر چال چاؤں اور علی 

گا مگر يہ کہہ رہا ہوگا طوبٰی و خوش نصيبی ہے ان دونوں بندوں کے ليے کہ وه خدا کے نزديک کتنے زياده مکّرم و محترم
  ہيں۔

اس کے بعد خداوند متعال کی طرف سے ٓاواز ٓائے گی: جس کو تمام انبياء ، صديق اور شہيد سنيں گے يہ ميرا محبوب محمد 
  (عليہ السالم) ہے ۔ (ص) ہے اور يہ ميرا ولی علی

طوبٰی اور خوش بختی ہے اس شخص کے ليے جس نے اس سے محبت کی اور بدبختی ہے اس کے ليے جس نے اس سے 
! جس نے تيرے ساته محبت  -دشمنی رکھی، اور اس کی تکذيب کی۔ پھر اس کے بعد رسول خدا (ص) نے فرمايا: اے علی 

رے گا اور اس کا چہره سفيد اور دلشاد ہوجائے گا، اور کوئی نہيں کی ہوگی وه اس ٓاواز سے راحت و خوشی محسوس ک
بچے گا جس نے تيرے ساته عداوت و دشمنی کی ہوگی، يا تيرے ساته جنگ کی ہوگی يا تيرے حق کو غصب کيا ہوگا مگر 

يں گے: ان ميں يہ کہ اس کا چہره سياه ہوجائے گا ، اور اس کے قدم ڈگمگانے لگيں گے۔ اس دوران خدا کے دو فرشتے ٓائ
سے ايک جنت کا رضوان اور خازن (يعنی کليد بردار) اور دوسرا جہنم کا کليد بردار ہوگا۔ جنت کا رضوان قريب ٓائے گا 

اور کہے گا: السالم عليک يا احمد (ص)! پس ميں جواب ميں کہوں گا: السالم عليک يا ملک تو کون ہے اور تيرا چہره کتنا 
و کتنی اچھی اور بہتر ہے۔ پس وه فرشتہ ٓاواز دے گا: ميں رضوان جنت اور جنت کا کليد خوبصورت ہے اور تيری خوشب

بردار ہوں اور يہ جنت کی چابياں ہيں۔ اے احمد (ص)! ان کو وصول فرمائيں۔ ميں کہوں گا: ميں نے ان کو اپنے رب کی 
يہ چابياں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب طرف سے قبول کرليا ہے اور اس کی اس فضل و نعمت پر ميں حمد کرتا ہوں۔ ميں 

کے حوالے کردوں گا اس کے بعد وه رضوان جنت واپس چال جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ قريب ٓائے گا، اور کہے 
گا: السالم عليک يا احمد ! تو ميں جواب ميں کہوں گا: عليک السالم يا ملک۔ تو کون ہے؟ اور تيرا چہره کتنا خوف ناک ہے 

تجه سے کتنی سخت قسم کی بدبو ٓارہی ہے۔ وه جواب دے گا: ميں جہنم کا مالک اور خازن ہوں اور يہ جہنم کی چابيانہيں اور
جو ٓاپ کی طرف ٓاپ کے رب عزيز نے بھيجی ہے۔ اے احمد (ص)! ان کو قبول فرمائيں ميں کہوں گا کہ: ميں نے ان کو 

مجھے فضيلت دی ہے اس پر اس کی حمد و ثنا ادا کرتا ہوں۔ تم ان  اپنے رب کی طرف سے قبول کرليا ہے اور اس نے جو
  چابيوں کو ميرے بھائی علی ابن ابی طالب کے حوالے کردو، پس اس کے بعد وه فرشتہ بھی چال جائے گا۔

ٓاگے بڑھيں گے يہاں تک کہ وه جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوجائيں گے کہ جہنم کے شعلے بلند ہو  -اس کے بعد علی 
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جہنم کی مہار کو اپنے -ے ہوں گے، اور ٓاواز پيدا کر رہے ہوں گے اور ان کی گرمی زياده سے زياده ہورہی ہوگی، علی رہ
! مجھے چھوڑ دو، ٓاپ کے نور نے ميرے شعلوں کو ٹھنڈا کرديا ہے۔ -ہاتھوں ميں ليں گے، جہنم عرض کرے گی: اے علی 

اور اس کو چھوڑ دے، اے جہنم! اس کو لے لے يہ ميرا دشمن ہے اور اس فرمائيں گے: ٓارام کر اور اس کو لے لے  -علی 
کی سب سے زياده مطيع و فرماں بردار ہوگی، جس طرح تمہارے غالم -کو چھوڑ دے يہ ميرا دوست ہے۔ اس دن جہنم علی 

ئيں بائيں کھينچ ليں تمہاری اطاعت کرتے ہيں۔ اس سے زياده سخت مطيع ہوگی اور اس دن اگر علی چاہيں گے تو جہنم کو دا
  کی اطاعت کرے گی۔ -جو اس کو حکم ديں گے وه تمام مخلوقات ميں سے زياده اس حکم ميں علی  -گے، اور علی 

کا اپنی غصب شده امامت و خالفت کے متعلق شکايت کرنا مولف کہتے ہيں: مشہور و معروف  -حضرت امير المومنين علی 
  ی دليل اور غاصبوں سے احتجاج ہے۔خطبٔہ شقشقيہ حضرت کی مظلوميت پر پہل

يَنَحِدر َعنی قال علی عليہ السالم : اَما َوّهللاٰ لَقد تَقمّصھا ابَن ابی قُحافَة ، َوانّہ لِيَعلم اّن َمحلّی ِمنھا َمحُل القُطب ِمن الّرحی “۔  ٧٢۵
اً ، َوطَفِقَُت ارتای بَين اَن اَصول بِيَد جٓذاَء ، او اصبُِر َعلی الَسيُل ، َوال يَرقی الّی الطَير، فََسدلت ُدونَھا ثَوباً ، َوطَوبُت َعنھا َکشح

ی ٰھاتا ٔاحجٰی ، طَخيَة َعميآء ، يَھَرم فِيھا الَکبير، َويَشيُب فيھا الّصغيُر ، َويکَدُح فيھا مٔومٌن َحتی يَلقی َربّہ ، فَرٔايت ان الّصبر َعل
 ً   ١” ( ، اَرٰی تُراثي نَھب الخطبة  فَصبرُت ) َوفی الَعين قَذًی ، َوفی الَخلق َشجا

کی مظلوميت کے بارے ميں ابن ابی الحديد اور ان کے عالوه  -مولف کہتے ہيں: حضرت امير المومنين عی ابن ابی طالب 
  بعض دوسرے شارحين نہج البالغہ نے اس خطبہ کو شقشقيہ اور بعض دوسروں نے متقمصہ کے نام سے ياد کيا ہے۔

ہ ہے کہ جب ابن عباس نے خطبہ کو پائہ تکميل تک پہنچانے کا تقاضا کيا اور مزيد مطالب سننے کی پہلے کی وجہ تسميہ ي
درخواست کی تو فرمايا: ھيھات يابن عباس تلک شقشقة وھدرت ٓاه ؛ افسوس ابن عباس يہ تو ايک شقشقہ تھا جو ابھر کر دب 

  گيا۔
ولقد تقّمصھا “اور پيراہن سے شباہت دی ہے اور فرمايا: نے خالفت کو قميص  - دوسرے کی وجہ تسميہ يہ ہے کہ حضرت 

  ابن ابی قحافہ نے قميص خالفت کو کھينچ تان کر پہن ليا ہے” ابن ابی اقحافة 
اب اس مبارک خطبہ کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساته مندرجہ ذيل ہے: ٓاگاه ہوجاؤ! کہ خدا کی قسم! ابن ابی قحافہ نے 

پہن ليا ہے حاالنکہ اسے معلوم ہے کہ خالفت کی چکی کے ليے ميری حيثيت مرکزی کيل  قميص خالفت کو کھينچ تان کر
کی ہے۔ علوم و معارف کا سيالب ميری ذات سے گزر کر نيچے جاتا ہے اور ميری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز 

تہی کرلی اور يہ سوچنا شروع کرديا کہ نہيں کر سکتا ہے۔ پھر بھی ميں نے خالفت کے ٓاگے پرده ڈال ديا اور اس سے پہلو 
کٹے ہوئے ہوئے ہاتھوں سے (اصحاب کے بغير) حملہ کروں (اور اپنے مسلّم حق کا مطالبہ کروں) يا اسی بھيانک اندھيرے 

پر صبر کرلوں جس ميں سن رسيده بالکل ضعيف ہوجائے اور بچہ بوڑھا ہوجائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی 
جائے، تو ميں نے ديکھا کہ ان حاالت ميں صبر ہی قرين عقل ہے تو ميں نے اس عالم ميں صبر کرليا کہ  بارگاه تک پہنچ

  ٓانکھوں ميں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے ميں رنج و غم کے پھندے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣(۔ نہج البالغہ، خطبہ ١

کے پہلے خليفہ نے اپنا راستہ ليا اور خالفت کو اپنے بعد خطّاب کے  تھے۔ ميں اپنی ميراث کو لٹتے ديکه رہا تھا يہاں تک
  بيٹے کے حوالے کرديا۔

ابن ابی الحديد معتزلی نے اسے نہج البالغہ ميں مختصر طور پر بعض مطالب کو ذکر کيا ہے کہ ہم عين عبارات کو (بعنوان 
  احتجاج) ذکر کر رہے ہيں :
ھم انّی استَعديَک َعلی قُريش َوَمْن قال َواعلَم انّہ قَد تَواتَر ِمن امي ر المٔومنيَن َعلٍی عليہ السالم بِنحو ٰھذا القَول : يَعنی قولہ : اللّٰ

ان نَٔاُخَذه ، َوفی اَعانَھم ، فَانّہ قطَعوا َرحمی َوَصّغروا َعظيم َمنزلتي ، َواَجَمعوا َعلی ُمنازَعتی اَمراً ھُولی ، ثّم قالوا ااَل اّن فی الَحق
تَني َحقي اَن نَترکہ ، َونَحو قَولہ : ما ِزلت َمظلوماً ُمنذ قَبض ّهللاٰ نَبيہ الٰی يَوم النّاس ھذا ، وقَولہ : الٰلّھَم اّن قُريشاً َمنع الَحقّ 

ظلوماً ، َوَعصتني اَمري َوقَولہ فَجزُت قَُريشاً َعني الَجواري فَانّھم ظَلموني َحقي و َغصبوني ُسلطاَن ابن اُمي، َوقَولہ ماِزلت مَ 
ولہ ٰماِزلت ُمستٔاثراً َوقَولہ اَری تُراثي نَھب َوقَولہ : اَّن لَنا َحقاً ان نُعطہ نَٔاخَذه َوان نَمنَعہ نَرکب اعٰجاَز اال بِک َوان طاَل الّسری َوقَ 

  ١ َعلّی ، َمدفوعاً عّما استَحقَہ استَوجبُوه وقولہ عليہ السالم لَقد ظَلمت َعددا ) لََحجر َوالَمَدِر۔ (
سے بطور تواتر نقل ہوئے ہےں،  -ابن ابی الحديد کہتے ہيں: جان لو کہ اس قسم کے اقوال حضرت امير المومنين علی 

جيسے ان کا يہ قول: خدايا! ميں قريش اور ان کے انصار کے مقابلہ ميں تجه سے مدد چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ميری 
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و حقير بنا ديا مجه سے اس امر کے ليے جھگڑا کرنے پر تيار ہوگئے جس قرابت کا رشتہ توڑ ديا اور ميری عظيم منزلت ک
  کا ميں واقعاً حق دار تھا اور پھر يہ کہنے لگے کہ ٓاپ اسے لے ليں تو

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٠٧، ص ٩(۔ شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد، ج ١

برحق ہے۔ (يعنی خالفت کو اگر ہم لے ليں تو برحق طور پر ليا ہےبھی صحيح ہے اور اس سے دست بردار ہوجائيں تو بھی 
  اور اگر تمہارے سپرد کرديں تو برحق طور پر سپرد کيا ہے)۔

مزيد يہ بھی کہتے ہيں: جس زمانے ميں پيغمبر (ص) کی رحلت ہوئی اس وقت سے ٓاج تک لوگوں کے درميان ميں ہميشہ 
يش نے ميرا حق چھين ليا، ميرے حکم کی مخالفت کی لٰہذا قريش کی مصيبتوں اورمظلوم رہا ہوں اور فرماتے ہيں: خدايا! قر

سختيوں کی جزا دے (يعنی هللا مصائب کو ان لوگوں کی جزا قرار دے) کہ ميرا حق ظلم و ستم کے ساته لے ليا اور ميری 
ب فاطمہ بنت عمرو ابن ماں کے بيٹے کی حکومت (يعنی حضرت رسول اکرم (ص) کی حکومت کو کيوں کہ دونوں کا نس

عمران، عبد هللا اور ابو طالب کی ماں تک پہنچتا ہے) ہم سے غصب کرليا اور فرمايا: ميں ہميشہ مظلوم رہا ہوں مزيد يہ بھی
  فرمايا: يقينا اس (ابوبکر) کو معلوم ہے

ر فرمايا: ميں اپنی کہ خالفت کی چکی کے ليے ميری حيثيت مرکزی کيل کی ہے جو ميرے اطراف ميں طواف کرتی ہے او
  ميراث کو لٹنے ديکه رہا ہوں۔

نيز فرماتے ہيں: يقينا ہمارے ليے ايک حق ہے کہ اگر ہميں ديں گے تو ہم اسے لے ليں گے اور اگر واپس نہ ديں تو ہم اس 
کے طلب کرنے ميں ہر قسم کی سختيوں اور دشواريوں کو تحمل کريں گے اگرچہ ايک طوالنی مدت ہی کيوں نہ گزر 

ائے۔ مزيد فرماتے ہيں: ان لوگوں نے ہميشہ دوسروں کو ہم پر مقدم کيا اور مجھے اس چيز سے منع کيا جس کا ميں ج
  مستحق تھا اور مجه پر پتھر اور سنگريزوں کی تعداد کے برابر (يعنی بے شمار) ظلم کيا ہے۔

خوف سے ٓاپ قارئين کرام کو مفصل و مولف کہتے ہيں: تمام ائمٔہ اطہار کے احتجاجات کو کالم کے طوالنی ہونے کے 
مدّون کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی درخواست کرتے ہيں ہم صرف ٓاخری حّجت اٰلہی حضرت بقية هللا االعظم جو اپنے 

۔  ٧٢۶تمام ٓاباء و اجداد طاہرين و مظلومين کے حقيقی منتقم ہيں ان کے احتجاجات کی طرف ٓاپ کو متوجہ کر رہے ہيں۔ 
ل االٰمامِة البي َجعفر ُمحمد بن َجرير الطّبري بِاسناده َعن اَبی َحمزة ثابِت بن ديناِر الثُمالی قال : َسالت اَبا َجعفر محمد َوفی َدالئ“

ٍد بَعده ، حل الحَ بن َعلی الباقر عليہ السالم ، فَقلت ياَبن َرسول ّهللاٰ لَم ُسّمی َعلٍی امير المٔومنين َوھو اسٌم لَم يُسم بہ اَحٌد قَبلہ َوال يَ 
اَحداً ِمن اَھل الّدنيا ااِلَّ فَقال ألنّہ ميَرةٌ الِعلم يُمتار ِمنہ َوال يَمتار ِمن اَحد ِسواه ، قُلت فَلم ُسمی َسيفُہ َذا الفقار ؟ قال ألنّہ ماَضرب بِہ 

لُکم قائِمين بِالَحق ؟ قال لَّما قُتل َجّدی الُحسين َضجَّت افقََره بِہ اھلَہُ َوَولده َوافَقره فی األِخرة الجنّة فَقلت يَابن َرسول ّهللاٰ الَستُم کُ 
قَّروا الَمالئکة بالبُکاء َوالنحيب و قالوا الھَنا اتصفَح َعّمن قَتَل َصفوتک َوابن َصفوتک َوِخيرتک ِمن َخلقک فَاوح ٰی هللاُّٰ الَيھم 

َکَشف لَھم َعن االئّمة ِمن ُولد الُحسين ) فَسرت الَمالئکة بِذلک َوَرٔاوا اَحدھُم َمالئَکتي فَِعّزتي َوَجاللي النتِقَمن ِمنھم َولَو بَعد حيٍن ثّم 
  ١” ( قائِماً يُصلی فَقال ُسبحانہ بِھذا القائِم انتَقُم ُمنھم 

اندالئل االمامة ميں ابو جعفر محمد ابن جرير طبری بطور مسند ابو حمزه ثابت ابن دينار ثمالی سے نقل کرتے ہيں کہ ان کا بي
کا نام امير المومنين کيوں -سے دريافت کيا کہ اے فرزند رسول (ص) ! حضرت علی  -ہے: ميں نے حضرت امام محمد باقر 

پڑ گيا يہ نام تو نہ پہلے کسی کا تھا اور نہ ٓاپ کے بعد کسی کے ليے جائز ہے؟ ٓاپ نے فرمايا: اس ليے کہ وه ميرة العلم (علم
يں۔ انہی سے علم حاصل کيا جاتا ہے اور وه نشر ہوتا ہے ٓاپ کے عالوه کسی دوسرے سے کا ذخيره اور دريائے مّواج) ہ

  نہيں۔
ميں نے عرض کيا: فرزند رسول! ان کی تلوار کو ذوالفقار کيوں کہتے ہيں؟ فرمايا: اس ليے کہ ٓاپ جس کو بھی مخلوق ميں 

خرت ميں جنت سے بھی جدا کرديتے تھے۔ ميں اس تلوار سے مارتے تھے اس کو دنيا ميں اس کے اہل و عيال سے اور آ 
  نے عرض کيا: اے فرزند رسول (ص)! کيا ٓاپ تمام حضرات قائم

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١۶٠، ص ١۔ علل الشرائع، ج  ۴۵٣(۔ دالئل االمامہ، طبری، ص ١

کيوں کہتے ہيں؟ ٓاپ نے فرمايا: جب ہمارے امام کو قائم  -بالحق نہيں ہيں؟ فرمايا: ہاں ہاں، ميں نے عرض کيا: پھر امام قائم 
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شہيد کر ديے گئے تو مالئکہ نے هللا تعالٰی کی بارگاه ميں روتے ہوئے فرياد کی: اے ميرے هللا اور ہمارے مالک!  -حسين 
  جس نے تيرے منتخب بندے کو قتل کيا ،

ميرے مالئکہ! بے قرار نہ ہو مجھے اپنی عزت  کيا تو اس کا مواخذه نہيں کرے گا؟ تو هللا نے ان کی طرف وحی کی کہ اے
و جاللت کی قسم! ميں ضرور ان سے انتقام لوں گا خواه کچه عرصہ بعد ہی کيوں نہ لوں۔ پھر هللا تعالٰی نے امام حسين کی 

ان ہی  اوالد ميں جتنے ائمہ تھے ان سے مالئکہ کے ليے حجاب کو ہٹايا اور انہيں ديکه کر مالئکہ بے حد مسرور ہوئے اور
ائمہ ميں سے ايک امام کھڑے ہوکر نماز پڑه رہے تھے تو هللا تعالٰی نے فرمايا: ميں اسی قائم (قيام کرنے والے) کے ذريعے 

  ان قاتلوں سے انتقام لوں گا۔
يا اَبا الجاروَد ال تَدرکون فَقلَت  َوفيہ باسناَده َعن اَبی الجاُرود َعن اَبی َجعفر عليہ السالم قاَل َسٔالتُہ َمتٰی تَقوم قائَِمکم : قال“ ۔  ٧٢٧

اَحٌد فَاذا کاَن يَوم الّرابع اھَل َزمانِہ فَقال َولَن تُدرک اَھل َزمانِہ ، يَقوُم قائِمنا بِالحِق بَعد اياٍس ِمن الّشيَعة يَدعوالنّاس ثاَلثاً فاَل يُجيبہ 
قُط فَيقول تَبارک َو تَعالٰی لِلمالئِکة الّذين نَصروا َرسول ّهللاٰ (ص) يَوم بَدٍرتَعلّق بِاستاِر الَکعبِة ، فَقال ياَرّب انُصرنی َو َدعوتُہ ال تَس

 الَی الَمدينة فَيسير النّاس َولَم يَحطّوا ُسروُحھم َولَم يُطيُعوا اَسِلحتھُم فَيبايعونَہ ثُّم يُبايِعہ ِمن النّاس ثاَلث مٔاةَ َو ثاَلثة َعشر َرجالً يَسيرُ 
 ّزوجّل ، فَيقتُل الَف َو َخمسمٔاةَ قُرِشياً لَيس فِيھم االَّ فَرخ ِزينٍة ثّم يَدخل الَمسجد فَينتقَِص الحائِط حتّی يَضُعہ ال یٰ َحتی يَرضی ّهللاٰ ع

م الَموتی کلّ األرض ثّم يُخرج االزَرق َوزَريق لَعنھما ّهللاٰ َغّضين طَِرتين يُکلمھُما فَيجيبانِہ فَترتاُب ِعند ذلک الُمبِطلون ، فَيقولون يُ 
َوالُحسيَن َوذلِک فَيقتل ِمنھم َخمسمٔاة َمرتاٍب فی َجوف الَمسجد ثّم يَحرقُھا بِالَحطب الّذی َجَم ٰا عہُ لِيَحرقا بِہ َعلياً َوفاِطمة َوالَحَسن 

لبَترية ٰشاّکين فی الّسالح قُراُء القُرٓان الَحطب ِعندنا نتَواِرثہ َويَھدم قصَر الَمدينة َويَسيُر الٰی الکوفُة فَيخرج ِمنھا ِستة َعشر اَلفاً ِمن ا
يضع السيف فُقھاء فی الديِن قِد قَرُحوا ِجباھُھم َوَسَمروا َرساماتَھم َوَعّمھم النِفاق َوُکلّھم يقولون يابن فاطمة ارجع ال حاجة لنا فيک ف

جزوٍر فاَل يَفوت ِمنھم َرجٌل َوال يَصاب ِمن فيھم علی ظھر النجف عشية األثنين من العصر الی العشاء فَيقتلُھُم اَسرع ِمن جزر 
قَليالً ثّم قُلت َو  اَصحابہ احٌد دمائَھم قُربان الَی ّهللاٰ ، ثّم يَدخل الُکوفة فَيقتل َمقاتِليھا مٰتی يَرضی ٰهللا، قال فَلم اعقَل الَمعٰنی فَمکث

د اّن ّهللاٰ اوحٰی الٰی موسٰی َوہو َخير من ام موسٰی واوحٰی ّهللاٰ الی مايَدريِہ َجعلت فَداک متٰی يَرضی ّهللاٰ عّزوجَل قال يا اَبا الجارو
ثمٔاة َوتِسع ِسنين النّحل َوھو َخيٌر ِمن النّحل فَعقلُت الَمذھَب فَقال لی ٔاعقلَت الَمذھب ؟ قُلت نَعم فَقال اّن القائِم عليہ السالم لَيَملک ثاَل

األرض َعدالً َو قسطاً َکما َملئت ظُلماً َو جوراً َو يفَتح ّهللاٰ َعليہ و شرق ألارض َوَغربِھا َکما لَبث اَصحاب الَکہف فی َکھفِھم يَمالء 
األرض  يَقتل النّاس َحتّی ال يَری االَّ ديُن ُمحمد (ص) يَسير بسيَرِة ُسليمان بُن ) داود يَدعو الّشمس َوالقمر فَيُجيبانِہ َويَطوی لَہ

 الَيہ فَعِمل بِ 
  ١” ( امرٰهللاّ فَيوحی ٰهللاّ

سے دريافت کيا کہ  -اسی کتاب ميں بطور مسند ابو الجارود سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام محمد باقر 
کا قيام کب ہوگا؟ فرمايا: اے ابو الجارود! تم وه زمانہ درک نہيں کرو گے، پھر ميں نے عرض کيا: کيا ان کے  -حضرت قائم 

مجھے نصيب ہوگا؟ فرمايا: ان کے زمانے والوں کو بھی ہر گز درک نہيں کرو گے، ہمارے قائم حق زمانے والوں کا زمانہ 
  کے ساته شيعوں کے نا اميد ہونے کے بعد قيام کريں

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٣٠۶، ص ٣، ج - ۔ معجم احاديث االمام المہدی  ۴۵۵(۔ دالئل االمامہ طبری، ص ١

ں کو دعوت ديں گے کوئی شخص بھی ان کی دعوت پر لبيک نہيں کہے گا جب چوتھا دن ہوگا تو گے ، تين دن تک لوگو
خانٔہ کعبہ کے پردے سے ٓاويزاں ہوکر عرض کريں گے: اے ميرے پروردگار! ميری مدد فرما اور ان کی دعا رد نہيں 

ر جنگ مينمشغول تھے اور انہوں نے ہوگی پھر هللا تعالٰی ان فرشتوں کو جو روِز بدر رسول خدا (ص) کے ہم رکاب ہوک
اپنے گھوڑے کی زين کو اس سے نہيں اٹھايا ہوگا نيز اپنے اسلحوں کو بھی دور نہيں رکھا ہوگا حکم دے گا کہ حضرت کی 

افراد ان کی بيعت کريں گے پھر مدينٔہ منوره کی طرف جائيں گے اور لوگ بھی حرکت  ٣١٣بيعت کريں پھر ان ميں سے 
سو افراد کو قتل کريں گے ان ميں سے ہر ايک زنا  ١۵٠٠ک کہ هللا تعالٰی راضی ہوجائے گا پھر قريش کے کريں گے يہاں ت

کاروں کی اوالد ہوگا (يعنی سب ولد الزنا ہوں گے) پھر مسجد ميں داخل ہوکر ديوار کو خراب کرکے اسے زمين کے برابر 
رج کريں گے اور وه تر و تازه مردے کی حالت ميں ہوں گےکرديں گے اس کے بعد ارزق و زريق لعنھما هللا کو قبر سے خا

پھر ان کے ساته گفتگو کريں گے وه لوگ بھی جواب ديں گے، پھر اس وقت اہل باطل شک کريں گے تو وه کہيں گے مردوں
  افراد جو شک و شبہ والے ہوں گے قتل کريں گے۔ ١۵٠٠سے بات کريں پھر مسجد کے درميان 

کو جالنے  -اور حسين  -، حسن -، فاطمہ -اس لکڑی سے جالئيں گے جو انہوں نے حضرت علی  پھر ان دونوں کو ان کی
کے ليے جمع کی ہوگی اور وه لکڑی ہمارے پاس بطور ميراث پہنچی ہے اور قصر مدينہ کو خراب کريں گے پھر کوفہ کی 
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ری قرٓان اور فقيہ ہوں گے اہل طرف حرکت کريں گے اور بتريہ فرقے زکے سولہ ہزار جو اسلحوں سے ليس ہوں گے قا
دين ہوں گے۔ (کثرت عبادت کی وجہ سے) ان کی پيشانی زخمی ہوگی ليکن سب نفاق ميں ڈوبے ہوئے ہوں گے سب يہ کہيں 
 گے: اے فرزند فاطمہ! ٓاپ واپس چلے جائيں ہميں ٓاپ کی ضرورت نہيں ہے۔ پھر نجف کی پشت والی سرزمين پر ان لوگوں

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زبتريہ فرقے کا تعلق مغيره ابن سعد سے ہوگا کہ جس کو ابتر کے نام سے پکارا جاتا ہے، يہ فرقہ زيديہ فرقوں ميں سے ايک ہے۔ 
  (مترجم( 

کے درميان اپنی شمشير چالئيں گے اور دوشنبہ کی رات ميں عصر سے عشاء کے وقت تک سب کو قتل کريں گے اور ان 
زياده جلدی قتل کريں گے يہاں تک کہ ايک شخص بھی باقی نہيں رہے گا اور ان کے اصحاب  کو اونٹ قتل کرنے سے بھی

ميں سے کسی ايک کو بھی کوئی گزندو نقصان نہيں پہنچے گا () (ان کا خون تقّرب اٰلہی کا ذريعہ ہوگا) پھر کوفے ميں داخل
۔ راوی کا بيان ہے: ميں اس کا معنی نہيں سمجه ہوں گے اور جنگجو افراد کو قتل کريں گے يہاں تک کہ خدا راضی ہوجائے

پايا تھوڑی دير ٹہر کر ميں نے عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان ہوجاؤں، ان کو کيسے معلوم ہوگا کہ کب خدا راضی ہوگا؟ 
ں اور شہد فرمايا: اے ابو الجارود! هللا تعالٰی نے مادِر موٰسی کی طرف وحی نازل فرمائی اور وه تو مادِر موسٰی سے بہتر ہي

کی مکھی کی طرف وحی نازل کی اور وه تو شہد کی مکھی سے بہتر ہيں، پھر ميں اس راستے کو سمجه گيا پھر فرمايا: تم 
تين سو نو سال تک حکومت کريں گے جس طرح  -نے راستہ کو سمجه ليا، ميں نے عرض کيا: ہاں، پھر فرمايا: ہمارے قائم 

ن کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر ديں گے جس طرح وه ظلم و جور سے بھراصحاب کہف اپنے غار ميں رہے۔ وه زمي
چکی ہوگی هللا تعالٰی ان کو سرزمين مشرق و مغرب پر فتح و کامرانی عطا فرمائے گا اور وه (مخالف خدا اور رسول (ص) 

کی -، حضرت سليمان ابن داؤد کے افراد کو اتنا قتل کريں گے کہ سوائے دين محمد کے اور کوئی دين باقی نہيں رہے گا ٓاپ
سيرت پر عمل کريں گے، ٓاپ سورج اور چاند کو ٓاواز ديں گے اور وه دونوں ٓاپ کی ٓاواز پر لبيک کہيں گے۔ ٓاپ کے ليے 

  زمين سمٹ جائے گی پھر ٓاپ کی طرف هللا کی طرف سے وحی ٓائے گی اور ٓاپ بحکم خدا وحی پر عمل کريں گے۔
َعن َعبد الرحمن القَصير قاَل : قال اَبو َجعفر عليہ السالم : اٰما لَو ٰقام القآئِم عليہ السالم لَقد رّدت الَيہ َوفيہ بِاسناِده “۔  ٧٢٨

براہيَم ، قُلت فکيف الُحميراء َحتّی يُجلّدھا الَحد َو يَنتَقم الِمہ فاِطمة ِمنھا ، قُلت جعلت فَداک َولَم يُجلّدھا الَحّد قاَل لِفريتَھا َعلی ام ا
  ١” ( ةً اَّخره ّهللاٰ عّزوجّل لِلقائِم عليہ السالم فَقال ألُن ٰهللاّ تَبارک ) َو تَعال ٰی بَعث ُمحمداً َرحمةً َويَبَعث القائِم نِقمَ 

نے فرمايا: ٓاگاه  -اسی کتاب ميں بطور مسند عبد الرحمن قصير سے منقول ہے ان کا بيان ہے کہ حضرت امام محمد باقر 
قيام کريں گے تو يقينا حميرا (عائشہ) کو واپس بالئيں گے تاکہ اس پر حد جاری کريں اور اپنی ماں  - ہوجاؤ! اگر قائم

حضرت فاطمہ = کے ليے اس سے انتقام ليں گے، ميں نے عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان ہو جاؤں کيوں اس پر حد جاری 
ں نے عرض کيا: کيسے هللا تعالٰی نے اس پر حد جاری کريں گے۔ فرمايا: کيوں کہ ابراہيم کی ماں پر تہمت لگائی تھی، مي

کے ذريعے تاخير فرمائی؟ فرمايا: کيوں کہ هللا تعالٰی نے حضرت محمد (ص) کو رحمت بناکر بھيجا تھا  -کرنے ميں قائم 
  کو نقمت و عذاب بناکر مبعوث فرمائے گا۔ -اور قائم 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

،  ٢٢۔ بحار االنوار، ج  ٩٣، ص (  ١٨۔ مستدرک الوسائل، ج  ٢١٣۔ مختصر بصائرالدرجات، ص  ۴٨۵ص  (۔ دالئل االمامہ، طبری،١
  ۔ ٢۴٢ص 

 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان
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  ۔ ہادی ٣۶
٣۶ :   ۔ اَلقُرٓاُن ھَُو الٰھادی الّذی ال يَِضلُّ

  َوَکذلَِک الحجة المنتظر عجل ٰهللاّ تعالٰی فرجہ الشريف
  کرسکتا۔ قرٓان کريم ايسا ہدايت کرنے واال ہے کہ جو شخص ہدايت کا طالب ہے اسے گمراه نہيں

  ہيں جو شخص طالب ہدايت ہے اسے ہدايت فرمائيں گے۔ -اسی طرح امام زمانہ 
ابيُح الدُّجَوفی الکافی باسناده : َعن طَلحہ بن زيد َعن اَبی َعبد ّهللاٰ عليہ السالم : قال اَّن ٰھذا القرٓان فيِہ َم ٰانُر الھُد ٰی َو َمص“۔  ٧٢٩

  ١” ( ُح لِلضياَء نَظََرهُ فَاَن التّفکَر َحياةٌ ) قَلِب البَصير َکما يَمشی الُمستَنيُر فی الظُّلُماِت بِالنُّوِر ٰی فَلْيَ◌جْلُ◌ جاٍل بََصرهُ َويَفتَ 
نے فرمايا: يقينا اس قرٓان ميں  -مزيد اسی کتاب ميں طلحہ ابن زيد نے امام جعفر صادق سے روايت نقل کی ہے کہ حضرت 

ريکی اور اسے ختم کرنے کے ليے چراغ ہيں۔ )بہت بجا اور مناسب ہے) جو افراد ہدايت و سعادت کے روشن منارے ہيں تا
  اس جاده مستقيم اور پُر نور راه ميں کہ جس ميں ہدايت و سعادت

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٣۵، ص  ٧۴۔ بحار االنوار، ج  ٢٨، ص ١(۔ کافی، ج ١

و کھول کر تمام غورو فکر کے ساته اس راستہ کو طے کريں، جس کی عالمات پائی جاتی ہيں وه بصيرت اور چشم دل ک
طرح تاريک شب ميں چلنے والے روشنی سے استفاده کرکے خود کو ظلمت کے حوادث اور نشيب و فراز سے محفوظ 

رکھتے ہيں عميق غور وفکر سے قرٓان مجيد کی رہنمائيوں سے صاحب بصيرت افراد کے دلوں کو تازه روح ملتی ہے اور 
  کے گراں قدر مطالب سے استفاده کرتے ہيں۔ اس

الَِحاِت ٔاَنَّ  ُر الْمُ◌ؤْمِ◌نِيَن الَِّذيَن يَعْمَ◌لُوَن الصَّ   ١ لَہُم ٔاَجْرً◌ا ) َکبِيًرا > ( >إِنَّ ہََذا الْقُ◌رْآَن يَہْدِ◌ی لِلَّتِی ِہَی ٔاَقْوَ◌ُم َويُبَشِّ
رتا ہے جو بالکل سيدھا ہے اور ان صاحبان ايمان کو بشارت ديتاهللا تعالٰی فرماتا ہے: بے شک يہ قرٓان اس راستہ کی ہدايت ک

  ہے جو نيک اعمال بجا التے ہيں کہ ان کے ليے بہت بڑا اجر ہے۔
) يعنی اس ديانت اور ملت کی طرف ہدايت کرتا ہے کہ جس کا راستہ زياده استوار اور با استقامت ہے٢(  هللا تعالٰی کا يہ قول

کلمہ کی طرف ہدايت کرتا ہے جو سب سے زياده صحيح اور مناسب کلمات ميں سے ہے اور اس اور کہا گيا ہے کہ ايسے 
سے مراد کلمٔہ توحيد ہے۔ اور کہا گيا ہے کہ ہدايت کرتا ہے ايسی حالت کی طرف جو مناسب ترين حاالت ہيں اور وه 

  وحدانيت خدا، انبياء ، رسول اور اطاعِت اٰلہی پر اعتقاد رکھنا ہے۔
  ٣” ( قال يَھدي الی االمام  فی الکافی باسناده َعن العالء بن سيّابہ َعن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم فی ) قَولہ تعالیٰ وَ “ ۔  ٧٣٠

  فرماتے ہيں : -کافی ميں کلينی اپنی سند کے ساته عالء اين سيّابہ سے نقل کرتے ہيں کہ امام صادق 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٩ (۔ سورئہ اسراء، ٓايت١
ای للملة التی ھی اقوم الملل واالطريقة التی ھی اقوم الطريق ( واول فی الخبر باالمام النہ الھادی الی “، ای  ٩٨(۔ سورئہ اسراء، ٓايت ٢

  ۔ ٢١۶، ص ١حاشئہ کافی، ج ” تلک الملة والمبين لتلک الطريقة والداعی اليھا 
  ۔ (  ٢١۶، ص ١(۔ کافی، ج ٣

ہے جو تمام ملتوں اور فرقوں کو  -دايت کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے۔ اس سے مراد امام معصوم يہ قرٓان اس راستہ کی ہ
قرٓان کی طرف ہدايت کرنے واال ہے اس کے احکام و قوانين اور مطالب کو واضح طور پر بيان کرنے واال ہے نيز اس کی 

  معرفت اور عمل کرنے کی دعوت دينے واال ہے۔
  ١” ( يہ السالم يھدي الی الواليةوعن الباقر عل“ ۔  ٧٣١) 

َوفی المعانی َعن الصادق َعن ابيہ عن جّده“ ۔  ٧٣٢نے فرمايا: يعنی (قرٓان) واليت کی طرف ہدايت کرتا ہے۔  -امام محمد باقر 
فَيُعْرَ◌ُف بِھا َو لِذلِک ال يَکون االَّ  الّسجاد عليہم السالم (قال) ااَل ٰا مُم ِمنّا ال يَُکون االّ َمعصوماً َولَيست الِعصَمةُ فی ظاِہِر الِخلقَةِ 

َوذلک قَوُل ّهللاٰ عّزوجّل  َمنُصوصاً فَقيَل ما َمْعٰنی الَمعُصوُم قاَل ھُو الُمعتَصم بَِحبل ّهللاٰ َوَحبل ّهللاٰ ھُو القُرٓان َوالقُرٓان يَھدي االماَم )
  ٢” ( اّن ھذا القُرٓاَن يَھدی لِلَتي ِھی اَقَوُم 

م اور سرپرست ہم ميں سے نہيں ہوگا مگر يہ کہ وه معصوم ہوگا اور عصمت ايسی شے نہيں ہے کہ جس کا لوگوں کا اما
وجود خارجی پايا جاتا ہے اور وه خلقت انسانی کے ظاہر سے نماياں اور پہچانی جائے۔ لٰہذا اسے هللا تعالٰی کی طرف سے 
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  ۔”معين اور منصوص ہونا چاہيے
هللا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور ريسمان “عصوم کے کيا معنی ہيں؟ فرمايا: کہا گيا: اے رسول خدا (ص)! م

يقينا يہ قرٓان اس راستہ کی “اٰلہی وہی قرٓان ہے اور قرٓان بھی امام کی طرف ہدايت کرتا ہے اور ٓائہ کريمہ کا معنی يہی ہے: 
  ۔” طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے

: احمد بن مھران َعن َعبد العظيم بن َعبد ّهللاٰ الحسنی عن موسٰی بن محّمد عن مونس بن يعقوب عمن ذکره َوفی الکافی “ ۔  ٧٣٣
  َعن ابی جعفر عليہ السالم فی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢١۶، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ (  ١٨٠، ص ٣(۔ تفسير صافی، ج ٢

يَة َعلی بن اَبی طالب اَمير المٔومنين َواالوصيآء ِمن ُولِدِه عليہم السالم وقَبِلوا طاَعتَھم ، قال يَعنی لَو استَقاُموا علَی ِوال قول تعالیٰ 
” االوصٰيآء عليہم السالم فی اَمرھم َونَھيِھم ال سقَيٰناھُم ٰماَء َغَدقاً يَقُول ال شَربنا قُلوبَھُم االيٰمان َوالطّريقَة ھی االيٰماَن بِواليَة ) علي وَ 

 )١  
يں احمد ابن مہران، عبد العظيم ابن عبد هللا الحسنی، موسی ابن محمد، مونس ابن يعقوب وغيره نے نقل کيا ہے کہ کافی م

(اگر وه گروه والے طريقٔہ حق پر قائم رہيں گے تو ہم ان کو بہت زياده پانی سے  نے ٓائہ کريمہ -حضرت امام محمد باقر 
اور ان کے اوصياء کے راستہ پر قائم  -د يہ ہے کہ اگر وه واليت علی سيراب کريں گے) کے متعلق فرمايا: اس سے مرا

رہيں گے اور ان کی امر و نہی ميں اطاعت قبول کريں گے تو البتہ ہم ان کو (روز قيامت) بہت زياده پانی سے سيراب کريں 
اور ان  -ت امير المومنين گے اس کا مطلب يہ ہے کہ ہم ان کے دلوں کو ايمان سے بھر ديں گے اور طريقہ سے مراد والي

  کے اوصياء پر ايمان النا ہے۔
َوفيہ باسناده َعن جابر الجعفی َعن ابی جعفر عليہ السالم قال قال رسول ّهللاٰ (ص) َمن َسّرهُ اَن يُحيی َحياتی َويَموت “ ۔  ٧٣۴

ی بيَدِه فَلَيتَوّل َعلی بن اَبی طالب عليہ السالم واَوصيائہ ِمن َميتَتی َويَدُخَل الجنْة الّتی َوَعد فيھا َولّی َويَتََمسَّک بِقضيٍب َغرَسہ َربّ 
الَّ يُفرَق بَينھم بَعده فاِنّھم اليَدخلُونکم فی باب َضالٍل َوال يخرُجونکم ِمن باب ھُدی فاَل تُعلموھُم فانھم اَعلَم ِمنکم َوانّی َسٔالُت َربّی اَ 

َضّم بَين اصبَِعيہ َوَعرُضہ مابَين َصنعآء الٰی ) اَيلہ فيہ قد حاِن فَِضة َوذھَب َعَدد َوبَين الکتاَب َحتّی يَردا َعلّی الَحوض ھکذا وَ 
  ٢” ( النّجوم

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ١٠١، ص (  ٢۴۔ بحار االنوار، ج  ۴۴٣، ص ٣۔ مناقب ابن شہر ٓاشوب، ج  ۴١٩، ص  ٢٢٠، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ (  ٢٠٩، ص ١(۔ کافی، ج ٢

سے نقل کيا ہے کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا: جو اس بات کا  -ب ميں بطور مسند جابر جعفی نے امام محمد باقر اسی کتا
طالب ہے کہ ميری جيسی زندگی بسر کرے اور ميری جيسی موت واقع ہو اور اس جنت ميں داخل ہو جس کا وعده ميرے 

هللا تعالٰی نے اپنے دست قدرت سے لگايا ہے تو اس رب نے مجه سے کيا ہے اور اس شاخ سے تمسک اختيار کرے جس کو 
کو چاہيے کہ علی(عليہ السالم) اور ان کے بعد ٓانے والے اوصياء سے محبت کرے وه تم کو ضاللت کے دروازه سے داخل 

ے والے نہيں کريں گے اور کسی بھی دروازٔه ہدايت سے خارج نہ ہونے ديں گے تم ان کو تعليم نہ دينا وه تم سے زياده جانن
ہيں اور ميں نے اپنے رب سے درخواست کی ہے کہ ان کے اور قرٓان کے درميان جدائی نہ ڈالے يہاں تک کہ وه دونوں 

حوض کوثر پر ميرے پاس ٓائيں گے اس کے بعد ٓاپ نے دونوں انگليوں کو متصل کيا کہ اس طرح باہم ٓائيں گے اور فرمايا 
ايلہ تک ہے اور اس پر بقدر عدد نجوم سونے اور چاندی کے پيالے ہوں کہ حوض کوثر کی وسعت اور مسافت صنعا سے 

  گے۔
الی ٓاخره فَقال ابو عبد ٰهللاّ عليہ  َوفيہ باسناده َعن محْمد بن ُمسلم قال َسئلت ابا عبد ّهللاٰ عليہ السالم َعن قول ٰهللا عّزوجلّ “۔  ٧٣۵

 ١” ( ل َعليھم الَمالئکة اال تَخافُوا َوال تَحَزنوا َوابَشروا بالَجنّة التی ُکنتُم ) تُوَعدون السالم استَقاموا َعلی االئّمة ٰواحٌد بَعد واِحد تَتَنزّ 
سے دريافت کيا هللا  -اسی کتاب ميں بطور مسند محمد ابن مسلم سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام جعفر صادق 

نے فرمايا:  - ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے) کے متعلق تو امام (جن لوگوں نے کہا: ہمارا پروردگار هللا تعالٰی کے اس قول
  اس سے مراد ائمہ کی امامت پر يکے بعد ديگرے ايمان النا اور ثابت قدم رہنا ہے ، مالئکہ ان پر نازل ہوتے ہيں
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٢، حديث  ٢٢٠، ص ١(۔ کافی، ج ١

کرو نہ گزشتہ باتوں کا غم تم کو ہو، اس جنت کی تمہيں بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے اور کہتے ہيں: نہ ٓائنده کا خوف 
  وعده کيا گيا ہے۔

  ائمہ لوگوں کے ہادی ہيں۔
، فَقال َرسول ّهللاٰ (ص) المنذر  و فی الکافی باسناده َعن بريد العجلی َعن ابی جعفر عليہ السالم فی قول ّهللاٰ عّزوجل(“ ۔  ٧٣۶

  ١” ( ٌد منّا ھاد يَھديَھُم الٰی ما جآء بِہ نَبی ّهللاٰ (ص) ثُّم الھُداة ِمن بَعِدِه َعلی عليہ السالم ثُم االوِصيآء واحٌد بَعد ) واح َولِکل َزمانٍ 
(ٓاپ سے هللا تعالٰی کے اس قول -کافی ميں بطور مسند بريد عجلی سے نقل کيا ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے امام محمد باقر 

ڈرانے والے ہيں اور ہر قوم کے ليے ايک ہادی ہے) کے متعلق دريافت کيا تو فرمايا: رسول خدا (ص) ڈرانے والے ہيں يقينا
اور ہر زمانے ميں ہم اہل بيت ميں سے ايک ہادی ہے جو لوگوں کو ان چيزوں کی طرف ہدايت کرتا ہے جسے نبِی خدا لے 

ہيں اور ان کے بعد اوصياء ميں سے ايک کے بعد  -حضرت علی  کر ٓائے ہيں حضرت رسول خدا (ص) کے بعد ہادی خلق
  دوسرا ہے۔

ھاٍد لِلقَرن َوفيہ باسناده َعن الفضل قال َسئلت ابا َعبد ّهللاٰ عليہ السالم َعن قول ّهللاٰ عّزوجّل ) َولُِکل قَوم ٰہاٍد ؟ فَقال ُکل اٰماٍم “۔  ٧٣٧
  ٢” ( الّذی ھُو فيِھم 

کے متعلق دريافت کيا تو ” ہر قوم کے ليے ايک ہادی ہے“سے هللا تعالٰی کے اس قول:  -ر صادق فضل کا بيان ہے: امام جعف
  فرمايا: ہر امام اپنے زمانے والوں کے ليے ہادی ہوتا ہے يعنی اپنے زمانے والوں کا رہبر ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩١، ص ١(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ١٩١(۔ گزشتہ حوالہ، ص ٢

 (ص) َوفيہ باسناده َعن اَبی بَصير قال قُلت ال بی عبد ّهللاٰ عليہ السالم اِنّما اَنت ُمنِذٌر َولُِکل قَوٍم ٰھاٍد؟ فَقال َرسول ّهللاٰ “ ۔  ٧٣٨
ٍد َحتی ُدفعت الَيَک الُمنِذر َعلي عليہ السالم الھاِدی يا اَبا ُمحمد ھَل ِمن ھاِد الَيوم ؟ قُلت بَلی ُجِعلُت فَداَک مازاَل ِمنُکم ھاد بَعد ھا

ی يَجري ) فَقال َرحمَک ّهللاٰ يا اَبا ُمحمد لَو کانت اذا نَزلَت ايةٌ َعلی َرجل ثّم ماَت ذلک الّرجل ماتَت االيةُ ماَت الِکتاب َوٰلکنّہ حَ 
  ١” ( فيَمن بَقَی َکما َجر ٰی فيَمن َمض یٰ 

(يقينا ٓاپ ڈرانے والے ہيں اور ہر قوم کے ليے ايک ہادی  ہسے ٓائہ کريم - ابو بصير کا بيان ہے: ميں نے امام جعفرصادق 
ہادی و رہبر ہيں اے ابو محمد! بتاؤ اس زمانہ -ہے) کے متعلق دريافت کيا فرمايا: رسول هللا (ص) ڈرانے والے ہيں اور علی 

ايک کے بعد دوسرا ہادی ميں بھی کوئی ہادی ہے؟ ميں نے کہا: ميں ٓاپ پر فدا ہوں ٓاپ کے گھرانے ميں سے ہر زمانے ميں 
رہا ہے۔ فرمايا: اے ابو محمد: هللا تم پر رحمت نازل کرے اگر ٓايت کسی منزل پر نازل ہوئی پھر يہ شخص مرجائے (اور اس 

کے بعد کوئی ہادی نہ ہو) تو يہ ٓايت (متشابہ) بھی مرجائے گی اور وه کتاب بھی (کيونکہ ٓايات متشابھات کی تاويل کرنے 
  ہوگا) ليکن وه زنده رہتا ہے اور وه قرٓان ہميشہ گزشتہ لوگوں کی طرح ٓائنده زنده رہنے والوں پر منطبق ہوگا۔واالکوئی نہ 

فَقال َرسول ّهللاٰ (ص) المنِذُر  َوفيہ باسناده َعن َعبد الرحيم القَصير َعن ابی َجعفر عليہ السالم فی قَول ّهللاٰ تَبارک و تَعالیٰ “ ۔  ٧٣٩
  ٢” ( ا ) َوّهللاٰ ما َذھبَت ِمنّا َوما زالَت فينا الی الّساَعِة و علی الھادی اَمّ 

  عبد الرحيم قصير کا بيان ہے: ميں نے ٓائہ کريمہ (يقينا ٓاپ ڈرانے والے ہيں اور ہر قوم کے ليے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩٢(۔ گزشتہ حوالہ، ص ١
  ۔ (  ١٩٢(۔ گزشتہ حوالہ، ص ٢

رہبر ہيں جان لو کہ خدا کی  -علق دريافت کيا تو فرمايا: رسول خدا (ص) ڈرانے والے ہيں اور علی ايک ہادی ہے) کے مت
  قسم! ہمارے خانوادے سے امر ہدايت کبھی بھی کہيں اور صبح قيامت تک جانے واال نہيں ہے۔

  اّن االئّمة عليہم السالم نور ٰهللاّ عّزوجّل يقينا ائمہ خداوند متعال کے نور ہيں۔
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ِ َوَرسولہ “۔  ٧۴٠ ٰ والنّوُر فی الکافی باسناده َعن ابی خالد الکابلی قال َسٔالت اَبا َجعفر عليہ السالم َعن قول ٰهللا عّزوجّل فَآمنُوا بِا
نُور ٰهللاّ الّذی اَنزَل َوھُم َوٰهللاّ نوُر فَقال يا ابا خالد : اَلنّور َوٰهللاّ االئِمة ِمن ٓال ُمحمد عليہ السالم الٰی يَوم القِيَمة َوھُم وٰهللاّ ”الّذی اَنزلنا 

م َوّهللاٰ يُنوروَن ٰهللاّ فی الّسمواِت َوفی االرض َوّهللاٰ يا اَبا خالٍد النَور االمام فی قُلوب المٔومنين اَنَور ِمن الّشمس الُمضيئة بالنھاِر وھ
فَتظلَم قُلوبَھم َوّهللاٰ يا ابَا خالد ال يُحبنا َعبٌد َو يَتوالنا َحتّی يُطھر ّهللاٰ قَلبَہ قُلوبَھم المٔومنين ، َويَحَجب ّهللاٰ عّزوجّل نُوَرھم َعّمن يَشآء 

نَہ ِمن فَز ع يَوم القياَمة َوال يُطھر ّهللاٰ قَلب َعبٍد َحتّی يسلم لَنا َو يَکون ِسلماً لَنا فَاذا کاَن ُمسلماً لنا سلّمہ ّهللاٰ ِمن شديد الِحساِب َوامَ 
  )١” )االکبر 

سے نقل کيا ہے کہ  -اصول کافی ميں کلينی عليہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساته ابو خالد کابلی سے انہوں نے امام محمد باقر 
نے فرمايا: اے ابو خالد! خدا کی قسم! نور امام قلوب مومنين ميں ہے وه نصف النہار کے سورج سے زياده روشن  - حضرت 

کو منور کرتے رہتے ہيں اور هللا تعالٰی ان کے نور کو جس سے چاہتا ہے چھپاتا ہے تو  ہوتا ہے اور وه (ائمہ) قلوب مومنين
ان کے قلوب تاريک ہوجاتے ہيں خدا کی قسم! اے ابو خالد! ہم سے کوئی بنده محبت نہيں کرتا اور نہ ہی ہم کو دوست رکھتا 

  ہے مگر يہ کہ هللا اس کے
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٩۴، ص ١ہ، ج (۔ گزشتہ حوال١

قلب کو پاک و پاکيزه کرتا ہے اور کسی بنده کا دل پاک نہيں کرتا جب تک وه ہم کو تسليم نہ کرے اور ہم سے صلح و 
مصالحت سے پيش نہ ٓائے لٰہذا جب وه ہم سے صلح و مصالحت سے پيش ٓاتا ہے تو هللا تعالٰی اس کو قيامت کے دن سخت 

  رکھتا ہے۔حساب اور عظيم خوف سے محفوظ 
قال يُريدوَن  َوفيہ باسناده َعن محّمد بن الفُضيلی َعن ابی الحسن عليہ السالم : قال َسئلتُہُ َعن قول ّهللاٰ تَبارک َو تعالیٰ “۔  ٧۴١

ماَمة ِھی النّور َوذلک قَولہ قال يَقول َوّهللاٰ متُم االماَمة َواال لِيَطفَؤا ِوالية اَمير المٔومنين عليہ السالم بِٔافٰواِھِھم ، قُلُت قولہ تعالیٰ 
ّ َوَرسولِہ َوالنّور الّذی اَنَزلنا > قال النّور ھُو ) اال ٰماُم  ٰ   ١” ( عّزوجّل< ٓاِمنوا با

سے ٓائہ کريمہ (وه چاہتے ہيں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے  -محمد ابن فضيل کا بيان ہے: ميں نے ابو الحسن امام رضا 
کو اپنی پھونکوں سے خاموش کرديں۔  -ريافت کيا فرمايا: يعنی وه چاہتے ہيں کہ واليت امير المومنين بجھا ديں) کے متعلق د

پھر ميں نے دريافت کيا کہ اس ٓايت (خدا اپنے نور کو تمام کرنے واال ہے) کا کيا مطلب ہے؟ فرمايا: وه کہتا ہے کہ هللا امامت
هللا اور اس “نور ہے اور ايسا ہی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے: کا تمام نور تمام اور مکمل کرنے واال ہے امامت 

  فرمايا: يہاں نور سے مراد امام ہے۔” کے رسول پر ايمان الؤ اور اس نور پر جو ہم نے نازل کيا ہے
المصباُح “الَحسن  ة عليہا السالمفاطم َعن صالح بن َسھل الھَمدانی قال: قال ابو عبد ّهللاٰ عليہ السالم فی قَول ّهللاٰ تَعال یٰ “۔  ٧۴٢

   فاِطمة َکوکٌب ُدری بَين نِساَء اھل الّدنيا الُحسين”فی ُزجاَجة
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٩۶، ص ١(۔ گزشتہ حوالہ، ج ١

قلت اَو َکظلماٍت  يَھدی األئِمة َمن يَشاء ماماماُم ِمنھا بَعد اِ  ايَکاد الِعلم يَتفَجر بِھ ال يَھوديّة َوال نَصرانيةٍ  ُمباَرکة> ابراہيم عليہ السالم
ی اَمية اٰذا َخرج قاَل: االوَل َوصاحبُہ َويَغشاه َموج الثالث ِمن فَوقہ موٌج ظُلماُت الثانی بَعضھا فَوق بَعض : ُمعاويَة لَعنہ ّهللاٰ َوفِتَن بَن

 لَہ نُوراً اِماماً ِمن ُولد فاطمة فَمالَہ ِمن نور اِمام يَوم القِيامة ، َوقال فی يَده الُمٔومن فی ظُلمة فِتنتَھم لَم يَکد يَراھا َوَمن لَم يَجعل ّهللاٰ 
زلُوھُم َمنازل اَھل الجنّةقولہ يَسعی نُوَرھم بَين اَيديھم َوبِايٰمانِھم اَئمة المٔومنين يَوَم القٰيمِة تَسعی بَين يَدی المٔومنيَن َو بايمانِھم َحتی يُن

(١” (  
جو ٓائہ نور سے  ٣۵نے سورئہ مبارکہ نور کی ٓايت نمبر  -ہمدانی کا بيان ہے:حضرت امام جعفر صادق  صالح ابن سہل

مشہور ہے اس کی تاويل ميں يوں فرمايا: هللا زمين اور ٓاسمان کا نور ہے (ان کا چراغ دان ہے) اس کے نور کی مثال ايک 
ہيں اور چراغ شيشے ميں  -ايک چراغ اور وه چراغ امام حسن فانوس کی ہے اور وه فانوس فاطمہ = ہيں کہ اس فانوس ميں 

ہيں اور شيشے کا چراغ ايک درخشاں ستارے کی طرح ہے اور وه تمام کائنات کی عورتوں  -ہے اور وه شيشہ امام حسين 
ہے جو نہ  کے درميان درخشاں ستاره فاطمہ ہيں ، اور وه چراغ روشن ہے شجر مبارکہ ابراہيم سے۔ تيل اس چراغ کا زيتون

شرقی ہے نہ غربی (نہ مشرقی ہے نہ مغربی) نہ يہودی ہے نہ نصرانی اس کا روغن روشن ہے يعنی قريب ہے کہ علم اس 
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سے پھوٹ پڑے اور اگرچہ ٓاگ مس نہ کرے تب بھی نوٌر علٰی نور ہے يعنی امام کے بعد امام، خدا جس کی چاہتا ہے اس 
  عے، اور هللا ايسی ہی مثاليں بيان کرتا ہے۔نور سے ہدايت کرتا ہے۔ يعنی ائمہ کے ذري

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٠٢، ص ٣(۔ تفسير نور الثقلين، ج ١

ہمدانی کا بيان ہے: ميں نے عرض کيا: (ان کلمات کی تاويل بيان فرمائيں ) (يا تاريکيوں جيسے سے کيا مراد ہے؟) فرمايا: 
انپ ليا ثالث نے، تاريک موجيں ايک دوسرے پر چڑھی ہوئی ہيں اور وه اول اس کا صاحب ہے کہ جس کو موج نے ڈھ

معاويہ لعنة هللا عليہ اور بنی اميہ کے فتنے ہيں کيوں کہ جب کوئی مومن اپن ہاته کو اس فتنے کی تاريکی ميں باہر نکالتا ہے
وئے ہيں اور انہيں حيران و سرگردان تو اسے نہيں ديکھتا (بنی اميہ کے جرائم اور فتنے مومنين کو اپنی لپيٹ ميں ليے ہ

بناديا ہے) اور جس کے ليے هللا نے کوئی نور مقرر نہيں فرمايا سے مراد يہ ہے کہ جس کو اوالد فاطمہ زہرا = کے نور 
  سے ہدايت نہ ہو اس کے ليے روز قيامت کوئی نور نہ ہوگا اور ان کا کوئی امام نہ ہوگا۔

) فرمايا: ائمہ مومنين ١” ( کہ ان کا نور ان کے سامنے اور داہنی طرف دوڑتا ہوگا“اور خداوند متعال کے قول کے متعلق 
  ہيں جن کا نور مومنين کے سامنے اور داہنی طرف دوڑے گا اور وه ان کو جنت کی منازل کی طرف لے جائے گا۔

ص اور مجمل و مبين وغيره من مولف کہتے ہيں کہ: قرٓان کريم مختلف علوم و فنون پر مشتمل ہے محکم و متشابہ، عام و خا
جملہ تنزيل و تاويل ہے۔ تنزيل يا تفسير سے مراد قرٓان کا ظاہری معنی ہے جو بہت ساده اور روشن ہے يعنی ہر وه شخص 

جو قرٓانی عربی لغات سے ٓاشنائی رکھتا اور اسے سمجھتا ہے وه ترجمہ يا تفسير کرسکتا ہے يعنی اس کے سادے اور 
و فکر کرے تدبر کرے استنباط کرے اسے تحرير کرے يعنی ايک ظاہری معنی سے زياده احتمال روشن معنی ميں غور 
  نہيں ديا جاسکتا ہے۔

) (کہ اس کی تاويل کا علم سوائے هللا اور راسخون فی ٢(  ليکن تاويل قرٓان اس کا باطنی اور مخفی معنی ہے کہ ٓائہ کريمہ
 بنا پر ائمٔہ طاہرين سالم هللا عليہم اجمعين ہيں کہ قرٓان ان کے گھر ميں نازل العلم کے کوئی بھی نہيں جانتا) کی صراحت کی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٧۵(۔ سوئہ يوسف، ٓايت ١
  ۔ ( ٣(۔ سورئہ ٓال عمران، ٓايت ٢

  گھر والے گھر کی بات دوسروں سے بہتر جانتے ہيں۔” اھل البيت ادری ما فی البيت“ہوا اور 
لٰہذا اس کے متعدد بطون کا سمجھنا پيغمبر اکرم (ص) اور ان کے اوصيائے کرام کے مقدس وجود ميں منحصر ہے کہ انہيں 

وحی و الہام کے ذريعے ان کی تاويالت کی ہدايت کی گئی ہے۔ لٰہذا ان عظيم ہستيوں سے جو کچه تاويل و تنزيل قرٓان کے 
قبول اور الزم االتباع ہے۔ متعدد کتابيں تاويالت القرٓان کے نام سے مدّون و متعلق صادر ہو بغير کسی شک و شبہ کے حق، م

کے ٓائہ کريمہ نور کے متعلق اقوال بيان - مرتّب ہوئی ہيں جو لوگوں کی دست رس ميں ہيں اور حضرت امام جعفر صادق 
ری و تخليقی تعابير ميں سے ہے اور ہوئے ہيں کہ قرٓان کی نماياں ٓايات ميں سے ايک ٓايت وه بھی ہے جو قرٓان کی ابتکا

تاويل قرٓان سے مربوط ہے۔ مولف کہتے ہيں: موجوده کتاب ميں عنوان ، القرٓان حی اليموت،( قرٓان ہميشہ زنده رہنے واال 
 ہے) کے متعلق اجمالی طور پر ہم نے ذکر کيا کہ قرٓان ہميشہ تر و تازه اور قيامت تک جاوداں ہے اور تمام مخلوقات اور ہر
زمانے کے ليے ہے کسی مخصوص زمانے يا ايک خاص شخص سے مخصوص نہيں ہے ہميشہ زنده و پائنده اور باقی ہے 

  اور باقی رہنے والوں پر منطبق ہوتا ہے جس طرح گزشتہ لوگوں پر منطبق ہوتا تھا۔
دشمن افراد چاہتے ہيں کہ  کی واليت ہے تمام -قرٓان مجيد نور ہے اور نور وہی حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب 

نوِر ہدايت کو خاموش کريں مگر خداوند تبارک و تعالٰی باوجوديکہ وه لوگ نور خدا کہ جس سے ائمٔہ اطہار مراد ہيں صبح 
  قيامت تک کے ليے تمام اور مکمل کرنے وال ہے۔

امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ  گزشتہ مطالب کا ماحصل خواه ٓايات ہوں يا روايات يہ ہے کہ قرٓان کريم حضرت ولی عصر
اور ان کے ٓاباء و اجداد طاہرين سالم هللا عليہم اجمعين قرٓان کے شريک اور ايک دوسرے کے الزم و ملزوم تھے اور ايک 

دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں اور حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے سامنے حاضر 
 معھم انشاء ّهللاٰ تعالٰی انشاء هللا تعالٰی خدا ہميں ان کے ساته محشور فرمائے۔  ہوں۔ حشرنا ّهللاٰ 
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  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ سچ بولنے واال ٣٧
  ۔ القرٓان ھُو الُمحدث الذی اليَُکذب۔ ٣٧

روايات ميں جو اس کے تمام اقوال قرٓان مجيد ايسا قوت گويائی رکھنے واال ہے کہ جھوٹ نہيں بولتا اپنے قصوں، احاديث و 
جو  -ہيں کسی مقولے ميں ہوں وحی اٰلہی پر اختتام پذير ہوتے ہيں اور مصدر ربوبيت سے ماخوذ ہيں۔ اسی طرح امام زمانہ 

  خدا کی طرف سے بھيجے گئے ہيں ان کے بھی تمام کلمات نور اور سچ ہيں۔
  ‘’جہ الشريف وصلوات ّهللاٰ وسالمہ عليہ وعلی ٓابائہعجل ّهللاٰ تعالٰی فر - وکذلک الحجة القائم المنتظر ”

نْہَ◌اُر َخالِِديَن فِيہَا ٔاَ  الَِحاِت َسنُدْخِ◌لُہُم َجنَّاٍت تَجْرِ◌ی ِمن تَحْتِ◌ہَا ااْلَٔ ا َوَمن �بًَدا ) َوعْدَ◌ هللاِ َحق>َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ان الئے اور انہوں نے نيک اعمال کيے ہم عنقريب انہيں ان جنتوں ميں داخل اور جو لوگ ايم ١ٔاَصْدَ◌ُق ِمن هللاِ قِياًل > ( 

کريں گے جن کے نيچے نہريں جاری ہوں گی وه ان ميں ہميشہ ہميشہ رہيں گے۔ يہ خدا کا برحق وعده ہے اور خدا سے 
  زياده راست گو کون ہو سکتا ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   ۔ ( ١٢٢(۔ سورئہ نساء، آيت ١

  ١(  و قولہ تعالی:
هللا جل جاللہ وه خدا ہے جس کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے ۔ وه تم سب کو روِز قيامت جمع کرے گا اور اس ميں کوئی 
شک نہيں ہے اور هللا سے زياده سچی بات کون کرنے واال ہے۔ مولف کہتے ہيں: دونوں ٓايتوں کے ٓاخر ميں خداوند عظيم 

  ٢(  ے ابالغ کرنے ميں تاکيد ہے۔ و قولہ تعالٰی:يہ اس الشان فرماتا ہے:
يقينا ان کے واقعات ميں صاحبان عقل کے ليے ساماِن عبرت ہے اور يہ کوئی ايسی بات نہيں ہے جسے گڑه ليا جائے يہ 
قرٓان پہلے کی تمام کتابوں کی تصديق کرنے واال ہے اور اس ) ميں ہر شے کی تفصيل ہے اور يہ صاحب ايمان قوم کے 

  ٣يے ہدايت اور رحمت بھی ہے۔ ( ل
  ۴(  و قولہ تعالٰی:

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٨٧(۔ سورئہ نساء، آيت ١
  ۔ (  ١١١(۔ سورئہ يوسف، ٓايت ٢

(۔ مولف کہتے ہيں: انبياء کے واقعات اور ان کی امتوں ميں صاحبان عقول کاملہ کے ليے عبرت ( و نصيحت ہے۔ اور ٣
م نہيں ہے جو انسان کی دست رسی ميں ہوجائے اور وه اسے بيان کرے بلکہ وه تو اٰلہی کتابوں کی قرٓان کريم ايسا کال

تصديق کرنے واال ہے جو قرٓان سے پہلے انبيائے عظام لے کر ٓائے جيسے توريت، انجيل، زبور وغيره اور ان تمام چيزوں 
کو ضرورت درپيش ہوسکتی ہے۔ فيض کاشانی کی  کی بھی اس ميں تفصيالت موجود ہيں جو دين کے دائرے ميں انسانوں

  ( ١۴۔ سورئہ عنکبوت، ٓايت (۴،  ١۵تفسير صافی سے اقتباس۔ 
اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھيجا اور وه ان کے درميان پچاس سال کم ايک ہزار سال رہے پھر قوم کو طوفان 

نوح کو اور ان کے ساته کشتی والوں کو نجات دی اور اسے نے اپنی گرفت ميں لے ليا کہ وه لوگ ظالم تھے۔ پھر ہم نے 
  عالمين کے ليے ايک نشانی اور قرار دے ديا۔

ان ٓايات کی وضاحت يہ ہے کہ قوم نوح والے ايک دراز مدت تک بتوں کی پرستش کيا کرتے تھے اور انہيں خير و شر کی 
اور ” يغوث” “سواع” “ودّ “فس کی پيروی ميں انہيں توجہ مبذول کرنے کا وسيلہ بھی جانتے تھے اور جہالت و ہوائے ن
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جيسے مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ خداوند متعال نے حضرت نوح جو تمام جہات سے فصاحت بيان ، سرشار ” نسر“
  عقل، مجادلے اور گفتگو ميں بہت زياده تحمل کرنے والے اور مکمل بصيرت کے حامل تھے ان لوگوں کی طرف بھيجا۔

اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت ديتے تھے ليکن وه اپنا رخ موڑ ليتے تھے عذاب اٰلہی سے انہيں ڈراتے  - حضرت نوح 
اميد واری کے ساته نيک کردار کے  -دھمکاتے تھے تو وه اپنی ٓانکه، کان اور سر کو بند کرليتے تھے ۔ ليکن حضرت نوح 

کے ليے مختلف فنون کو بروئے کار التے تھے اور ذريعے اور نرمی گفتار کے ساته ان کو خدا کی طرف دعوت دينے 
تبليغ رسالت ميں کوشاں رہتے تھے ٓاشکار مزيد مخفی طور پر هللا کی طرف دعوت ديتے تھے اور کمال فصاحت و بالغت 

کے ساته جو کچه ان کے ادراک و فہم کے مطابق ہوا کرتا تھا بيان کرتے تھے انہيں پروردگار کے جالل و قدرت کو ياد 
  تے تھے۔دال

کے مسلسل مبارزه، حّجت اور دليل و برہان قائم کرنے کے بعد ان کی قوم کے انگشت شمار افراد نے ان کی  - حضرت نوح 
  دعوت کو قبول کيا اور ان کی رسالت کی تصديق کی بقيہ افراد قوم اپنی گمراہی اور شقاوت پر باقی رہے۔

يں نو سو پچاس سال اپنی قوم کے درميان باقی رہے ان کے ٓازار و جو اولو العزم پيغمبروں ميں سے ايک ہ - حضرت نوح 
اذيت پر صبر کرتے رہے ان کے مسخرے پن کو نظر انداز کرتے رہے کہ شايد اس طويل مدت کے دوران اپنی سرکش و 

نظر پر  کی اميد واری ميں کمی واقعی ہوئی اور ان کی وسعت -دشمنی سے دست بردار ہوجائيں ليکن ٓاخرکار حضرت نوح 
  ظلمت چھا گئی خدا سے شکايت کی اور اس سے استعانت و مدد طلب کی ہے۔

پر وحی نازل ہوئی کہ ان چند افراِد قوم کے عالوه جو ايمان الچکے ہيں اب کوئی دوسرا ايمان نہيں الئے  -لٰہذا حضرت نوح 
  گا لٰہذا ان کے فعل کی وجہ سے غم زده نہ ہو اور رنج و الم کا شکار نہ ہو۔

نے اپنی قوم کے افراد کی نفرين و مالمت کی اور هللا تعالٰی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے درميان  - حضرت نوح 
کشتی بنانے کا حکم ہوا اور کشتی حکم پروردگار کے مطابق بنائی گئی۔ خدا نے حضرت نوح کو وحی کی کہ جب ميرا حکم 

ں چلے جاؤ اور اپنے اہل و عيال اور وه افراد جو تم پر ايمان الئے انہيں بھی ہو اور عذاب کی عالمت ٓاشکار ہو تو کشتی مي
اپنے ہمراه کشتی ميں لے جاؤ اور ہر جانور ميں سے ايک جوڑا بھی تاکہ فرمان اٰلہی جاری ہو۔ ٓاسمان سے بارش کا سيالب 

چٹانوں کو اپنے حصار ميں لے ليا رواں دواں ہوا اور زمين کے تمام چشمے شّدت سے ابلنے لگے اور سيالب نے ٹيلوں 
، ان کے اصحاب اور ان کے رشتہ داروں نے هللا کا نام زبان پر جاری کيا وه لوگ کشتی پر سوار ہوگئے۔  - حضرت نوح 

نوح نے کشتی کے اوپر سے دريا پرنظر ڈالی تو اپنے فرزند کنعان کو بدبختِی کفر ميں گرفتار ديکھا وه اپنے پدر گرامی کے
چھوڑ کر موت اور موج کے گريبان ميں گرفتار ہوا اب کافی ہاته پير مارتا ہے تاکہ خود کو کسی چٹان يا بلند پہاڑ دامن کو 

  کے دامن ميں پناه لينے کے ليے پہنچائے ليکن موت پہاڑ ، ٹيلے اور چٹان سے زياده نزديک تھی۔
کر فرياد بلند کی: اے ميرے پيارے بيٹے! اپنے فطری حکم کے مطابق اپنے بيٹے کو اس حالت ميں ديکه  - حضرت نوح 

کہاں جا رہے ہو؟ تم جہاں کہيں بھی جاؤ گے موت اور ارادٔه پروردگار کے احاطے ميں ہو۔ لٰہذا خدا پر ايمان الکر کشتی ميں 
جواب سوار ہوجاؤ تاکہ خود کو موت سے نجات دو ليکن وه اتنا زياده غرور و تکبر کبر و نخوت ميں مبتال تھا کہ نوح کے 

ميں کہا: مجھے ٓاپ کے کشتی کی ضرورت نہيں ہے ميں عنقريب پہاڑ کے دامن ميں پناه گزيں ہوجاؤں گا تاکہ مجھے غرق 
ہونے سے بچالے حضرت نوح نے ٓاواز دی کہ ٓاج حکم پروردگار اور عذاب اٰلہی کے مقابل ميں کوئی بھی حافظ و نگہبان 

  ١گار کا ) رحم و کرم شامل حال ہوجائے۔ ( نہيں ہے مگر يہ کہ جس کی ذات کے ليے پرورد
جو من جملہ اٰلہی وعدوں کو  ١٢٢مولف کہتے ہيں: مذکوره ٓايات جو مختصر طور پر بطور نمونہ ذکر کی گئيں سورئہ نساء 

اور دوسری روز قيامت کے محکمہ ميں ڈرانے دھمکانے  ٨٧بيان کرنے والی ہيں وه مومنين کے حق ميں ہے ، کی ٓايات 
ان دہی کرتی ہے۔ مذکوره ٓايات کے ذيل ميں يہ تاکيد کرنا کہ خدا سے زياده سچا کون ہے مکمل عقيده اور کامل يقين و کی نش

اطمينان قلب کے ساته تصديق کرکے وه مذکوره عنوان کہ جسے پہلی فصل ميں بيان کيا کہ قرٓان ايسا بولنے واال ہے جو 
  جھوٹ نہيں بولتا بہت مناسب عنوان ہے۔

کے واقعات کی حکايت کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائيوں کے  -ميں جو حضرت يوسف  ١١١يوسف کی ٓايت نمبر  سورئہ
ايجاد کرده تمام مصائب کے مقابل ميں تحمل سے کام ليا جس کے نتيجے ميں عزيز مصر ہوگئے کہ جس کا ذکر خود سوره 

 ١۴کا واقعہ سورئہ عنکبوت کی ٓايات  -سی طرح حضرت نوح ميں مذکور ہے کہ وه اپنی ، ا ١۵ميں تفصيالً موجود ہے اور 
قوم کے درميان نو سو پچاس سال ره کر ان لوگوں کو خداوند متعال کی طرف دعوت دی تھی مگر ان کی قوم والوں نے ان 

ا مسئلہ کی دعوت قبول نہيں کی پھر طوفان اور کشتی کا واقعہ رونما ہوا کہ جس ميں ان کے بيٹے کنعان کے غرق ہونے ک
اس قدر نماياں اور يقينی طور پر ثابت ہے کہ جس ميں ہميشہ کے ليے کبھی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہيں ہے اس بنا پر 

قرٓان مجيد نے ہر قسم کی خبريں جو گزشتہ صديوں کے حاالت اور انبياء نيز ان کی امتوں کے متعلق ہيں يا وه ٓائنده کے 
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ليے بيان کرتا ہے يقينا وه گزشتہ افراد کے متعلق محقق ہوچکا ہے۔ اور ٓائنده کے متعلق لوگوں کے حاالت کے متعلق ہمارے 
  محقق ہوگا۔

  ليکن اس سلسلے ميں روايات بہت زياده ہيں اب ہم معادن وحی و تنزيل سے صادر ہونے والی چند
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   (۔ قصص القرٓان ، صدر بالغی سے بطور مختصر اقتباس۔ (١

  روايات ٓاپ کے گوش گزار کرتے ہيں۔
ھُو َوفی الکافی باسناده َعن َسماعة بن مھران قال قال اَبو َعبد ّهللاٰ عليہ السالم اّن الَعزيَز الَجبّار اَنزَل َعليُکم ِکتابَہُ وَ “۔  ٧۴٣

 ١” ( االرض َولَو اَتاکم َمن يُخبرُکم َعن ذلِک لتَعَجبتُم الّصادق الباّر فيہ َخبُرکم َوَخبر ِمن قَبلَکم َوَخبَر ِمن بَعدُکم َوَخبر ) الّسمآء وَ 
نے فرمايا: خدائے عزيز وجبّار نے تم پر اپنی  -کافی ميں بطور مسند سماعہ ابن مہران سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق 

م سے پہلے گزشتہ افراد کتاب نازل کی اور وه سچا اور خير پسند ہے نيز اس ميں تمہارے متعلق بھی خبر دی گئی ہے اور ت
کے متعلق بھی اور تم سے بعد والوں کے متعلق بھی، اس ميں ٓاسمان و زمين کی بھی خبر موجود ہے۔ اگر کوئی تمہارے 

  پاس يہ خبريں بيان کرتا تو کيا تم تعجب نہ کرتے۔
) يَقول َمن استَکفی بايٍَة ِمن القرٓاِن ِمن َوفيہ باسناده َعن الحسين بن احمد الِمنقری قال سمعت ابا ابراہيم عليہ السالم “۔  ٧۴۴

  ٢” ( الَشرق الی الَغرب ُکفَِی ( اذا کاَن بِيقيٍن ) 
کو کہتے ہوئے سنا:  -کافی ميں بطور مسند احمد منقری سے منقول ہے ان کا بيان ہے کہ: ميں نے حضرت موسٰی ابن جعفر 

ساته کفايت طلب کرے تو قرٓان اس کے ليے مشرق و جو شخص قرٓان کی ايک ٓايت کے ذريعے يقين او صدق نيت کے 
  مغرب تک تمام مہمات ميں کفايت کرے گا۔

 َوفيہ باسناده َعن االصبغ بن نباتہ قال َسمعت امير المٔومنين عليہ السالم يَقول ) نَزَل القرٓاُن اَثالثاً ثُلٌث فينا َوفی َعدونا“ ۔  ٧۴۵
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٣” ( احکاُم َوثلٌث ُسنٌن َوامثاٌل َوثلٌث فَرائُِض وَ 

  ۔ ( ۵٩٩، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  ۔ ( ١٨، حديث  ۶٢٣، ص ٢(۔ کافی، ج ٢
  ۔ (  ۶٢٧، ص ٢(۔ کافی، ج ٣

اسی کتا ب ميں اصبغ ابن نباتہ سے منقول ہے کہ ان کا بيان ہے: ميں نے حضرت امير المومنين کو يہ کہتے ہوئے سنا ہے 
نازل ہوا ہے، اس کا ايک حصہ ہمارے اور دشمنوں کے متعلق ہے اور ايک تہائی حصہ سنن و  کہ: قرٓان تين حصوں ميں

  امثال کے بارے ميں ہے اور بقيہ تہائی حصہ فرائض و احکام کے متعلق ہے۔
يَوم القيَمة صاِحبَہ فی ُصورة ۔َوفيہ باسناده َعن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم قال: قال َرسول ّهللاٰ (ص) تَعلّموا القُرٓاَن فانّہ ئَاتی  ٧۴۶

عتک ٔادول شاٍب َجميل شاِحِب الّلوِن فَيَقول لَہ القُرٓان اَّما الذی ُکنت اَسھرُت لَيلک َواَطمٔاَت ھَو اِجرک َواَجفَفت ريقَک َواَسلت َدم
َوَسئاتيَک ِکراَمة ِمن هللاّٰ عّزوجّل فَابِشر  َمعک َحيثما ٔالت َوکل باِخر ِمن َوراء تِجاَرتہ َواَنا اليَوم لَک ِمن َوراء تِجاَرة کل تاِجر

اُل لَہ اِقرٔا َو اَرَق فَکلّما فَئوتی ب ٰاتج فَيوَضع َعل ٰی َرٔاسہ َويُعْطَ◌ی األمان ِبيَمينِِہ َوالُخلَد فی الِجنان بِيَساره َويُکس ٰی ُحلَّتَيِن ثُّم يُق
  ١ن ٰکانا مٔومنين ثَّم يُقال لَھما ) ٰھذا لِما َعلَمتماهُ القُرٓان ۔ ( قَرٔا ٰاية َصِعد َدَرجة َويُکسٰی اَبواه ُحلَّتين اِ 

سے منقول ہے کہ حضرت رسول اکرم (ص) نے ارشاد فرمايا: قرٓان حاصل کرو کہ وه روز  -حضرت امام جعفر صادق 
گا: ميں وہی  قيامت اپنے پڑھنے والوں کے پاس ايک خوب صورت جوان کی شکل و صورت ميں ٓائے گا اور اس سے کہے

قرٓان ہوں جس نے تجھے راتوں رات جگايا اور بيدار رکھا تھا گرم دن کی دوپہر ميں تجھے پياسا رکھا تھا اور تيرا لعاب دہن
خشک ہوگيا تھا تيرے ٓانسوبہ رہے تھے جہاں تو جائے ميں تيرے ساته جاؤں گا ہر تاجر تجارت ميں اپنے نفع ميں لگا ہوا 

ے زياده تيرے نفع کے خيال ميں ہوں هللا تبارک و تعالٰی کی رحمت تيرے شامل حال ہوگی لٰہذا تجھے ہے اور ميں ہر تاجر س
  خوش

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٠٣، ص ٢(۔ کافی، ج ١
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ميں  خبری ہو پھر ايک تاج تيرے سر پر الکر رکھا جائے گا اور امن و امان کا پروانہ داہنے ہاته ميں ہوگا اور ہميشہ بہشت
رہنے کا حکم بائيں ہاته ميں ہوگا اور دو جنت کے حلّے بائيں ہاته ميں ہوں گے اور اس سے کہا جائے گا : قرٓان پڑھو اور 
اوپر کے درجہ ميں جاؤ۔ جب ٓايت پڑھے گا تو اس کی روح بلند ہوگی اور اس کے والدين بھی دو حلّے پہنے ہوں گے اگر 

  يہ اس کا نتيجہ ہے جو تم نے اپنے بيٹے کو قرٓان پڑھايا تھا۔مومن ہوں گے تو يہ کہا جائے گا کہ 
لَحِمِہ َوفيہ باسناده َعن ِمنھال القَّصاب َعن ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم :قال َمن قَرٔا القُرٓان َوھُو شاٌب ُمٔومٌن اختَلَط القرٓان بِ “۔  ٧۴٧

لبََرَرِة َو کاَن القرٓاُن َحجيزاً َعنہ يَوم القِياَمة يَقول يا رّب اّن ُکَل عاِمل قَد اَصاَب اَجْرَ◌ َوَدمِہ َوَجعلَہُ هللاّٰ عُزوجُل َمع الّسفَرةَ الِکراِم ا
ی رٔاسہ تاُج الَکٰراَمة ثُم َعَملِہ َغير عاِملی فَبلَّغ بِہ اکَرم َعطاياَک ، قاَل فَيکُسوهُ ّهللاٰ الَعزيز الجبّار ُحلّتين ِمن ُحلَِل الَجنة َويُوَضع َعل

الُخلْدَ◌ بِيَساِره ال لہ : ھَل اَرَضيناَک فيہ ؟ فَيقوُل القُرٓان يا َرّب قَد کنت اَرغُب لَہ فيما ھََو اَفضُل ِمن ھذا فَيعطی ااَلَمْنَ◌ بِيَمينہ وَ يق
ن قَرٔاهُ َکثيراً َوتعاھََدهُ بَِمشقٍّة ِمن ِشّدِةثّم يَدُخل الَجنَة فَيقال لَہ اقرٔا َواصَعد َدرجة ثّم يقاُل لَہ ھَل بَلَغنا بہ َواَرضيناَک فَيقول نَعم قال َومَ 

  ١” ( ِحفِظہ اَعطاه هللاّٰ عّزوجّل ) اَجر ھذا َمّرتَين 
سے روايت نقل کی ہے کہ ٓاپ نے فرمايا: جو مومن جوانی  - نيز اسی کتاب ميں منہال قصاب سے حضرت امام جعفر صادق 

ون ميں داخل ہوجائے اور خدا اس کو اپنے برگزيده پيغمبروں کے کی حالت ميں قرٓان پڑھے گا قرٓان اس کے گوشت و خ
ساته رکھے گا اور قرٓان اس کو روز قيامت (ٓاتش جہنم کے) عذاب سے روکنے واال بن جائے گا اور کہے گا: اے ميرے 

  پروردگار! ہر عمل کرنے واال اجر
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٠٠ص  ۔ ثواب االعمال، ۶٠٣، ص ٢(۔ کافی، ج ١

نے فرمايا: هللا تعالٰی اس کو جنت - تک پہنچ گيا سوائے مجه پر عمل کرنے والے کے لٰہذا اس کو بہترين بخشش عطا کر امام 
کے دو حلّے پہنائے گا اور اس کے سر پر تاج کرامت رکھے گا کيا ہم نے تجھے راضی کرديا ، قرٓان جواب دے گا: اے 

ے ليے اس سے زياده چاہتا ہوں ، لٰہذا خدا اس کو اس کے داہنے ہاته ميں دے گا اور خلد کو ميرے پروردگار ! ميں تو اس ک
بائيں ہاته ميں پھر وه جنت ميں داخل ہوگا اس سے کہا جائے گا: قرٓان پڑھو اور بلند درجہ حاصل کرو۔ پھر (قرٓان سے) کہا 

جھے راضی کرديا؟ قرٓان کہے گا: اے ميرے پروردگار! جائے گا: ہم نے تجه پر عمل کرنے والوں کا حق پورا کرديا اور ت
نے فرمايا: امان نامہ کو داہنے ہاته ميں  -مجھے ان سے اس سے زياده بہتر اميديں وابستہ تھی، راوی کا بيان ہے کہ: امام 

ے گا کہ ايک ٓايت اور بہشت کا دائمی پروانہ بائيں ہاته ميں ديا جائے گا پھر وه بہشت ميں داخل ہوگا اور اس سے کہا جائ
پڑھو اور ايک درجہ اوپر جاؤ پھر قرٓان کو خطاب کيا جائے گا: اس کی جزا ہم نے عطا کردی ہے اور تمہيں راضی کرديا 

  ہے۔ وه عرض کرے گا: ہاں ميرے پروردگار۔
تو خداوند متعال اس  نے فرمايا: جو قرٓان کو زياده پڑھے گا اور اس کو ياد کرنے ميں زياده زحمت و مشقت اٹھائے گا -امام 

  کو دوگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
 ّهللاٰ َوفيہ باسناده َعن يعقوب األحمر قال قُلت البی عبد ّهللاٰ عليہ السالم ُجِعلت فَداک انی ُکنت قََرات القرٓان فَفَلت ِمنی فَاْْدعُ “۔  ٧۴٨

 ھُو َوايّاما َجميعاً قال َونَحن نَحو ِمن َعشرٍة ، ثّم قال السوَرة تکون َمع عّزوجّل اَن يُعلمنيہ قال: فَکانّہ فَزع لِذلِک فَقال َعلّمک ّهللاٰ 
ذا وَکذا فَلو اَنّک الرجل قَد قَرٔاھا ثّم تَرَکھا فَتٔاتيہ يَوم القياَمة فی اَحسن ُصوَرٍة َوتَُسلُِم َعليہ فَيقول من اَنت ؟ فَتقول اَنا ُمنورة کَ 

ْنَزلتُک ٰھذه الّدرجة فَعليُکم بالقرٓان ، ثّم قال : اّن ِمن النّاس َمن يَقرٔا القرٓان لِيَقال: فالٌن قاِرٌی َوِمنھم َمن تَمَسّکَت بي َواَخذَت بی اَلَ 
  ١”( يَقرٔا القرٓان لِيَطلب بِہ الدنيا َوال َخير فی ذلک َوِمنھم ) َمن يَقرٔا القرٓان لِينتَفع بِہ فی َصالتہ َولَيلِہ َونَھاره

سے عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان جاؤں، ميں نے قرٓان پڑھا  -کا بيان ہے: ميں نے حضرت امام جعفر صادق يعقوب احمر 
تھا مگر اب ميں اسے بھول گيا ہوں وه ميرے ذہن سے نکل گيا ہے لٰہذا هللا تعالٰی سے دعا فرمائيں کہ وه مجھے پڑھنے کی 

ن سے جو ميں نے ان کے سامنے ذکر کيا ناراض ہوئے اور توفيق عطا فرمائے۔ راوی کا بيان ہے: حضرت ميرے اس بيا
فرمايا: هللا تعالٰی تجھے بھی توفيق دے اور ہم سب کو بھی، راوی کا بيان ہے: ہم لوگ اس وقت گھر کے اندر تقريباً دس ٓادمی

مت اس کے پاس تھے ، پھر فرمايا: ہر سورت قرٓان اس کے ساته ہوگی جس نے اس کو پڑھا اور ترک کرديا وه روِز قيا
نہايت اچھی صورت ميں ٓائے گی اور سالم کرے گی اور کہے گی : تو کون ہے؟ تو وه کہے گا: ميں فالں سورت ہوں وه 

کہے گا: اگر تو مجه کو پڑھتا رہتا اور مجه سے تعلق رکھتا تو اعلٰی درجے پر فائز ہوتا ۔ پھر امام نے فرمايا: قرٓان کواپنے 
لوگ قرٓان پڑھتے ہيں وه قاری قرٓان کہالتے ہيں اور ان ميں سے بعض افراد تو دنيا طلب کرنے  ليے الزم قرار دو جو بعض

کے ليے قرٓان پڑھتے ہيں ان کے ليے اس ميں کوئی خير و خوبی نہيں ہے اور ان ميں سے بعض ايسے افراد ہيں جو قرٓان 
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  پڑھتے ہيں تاکہ اپنی نماز ميں اور شب و روز اس سے فائده اٹھائيں۔
َدرجٍةَوفيہ باسناده َعن ابی بَصير قال : قال ابو َعبد ّهللاٰ عليہ السالم َمن نَِسی ُسورة ِمن القرٓان ُمثِلَت لَہ فی ُصورٍة َحسنٍة وَ “۔  ٧۴٩

لَو لَم تَنسنی َرفَعْتُ◌َک ال َرفيعة فی اْلجنة فَاذا َرٔاھا قال ما اَنت ما احَسنَک لَيتک ) لی ؟ فَيقول ا ٰا م تَعِرفُنی ؟اَنا ُسوَرة َکذا َوَکذا وَ 
  نے فرمايا: جس شخص نے قرٓان کی ايک -ابو بصير سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق  ٢” ( ٰی ه ٰا ذ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ۶٠٧، ص ٢(۔ کافی، ج ١
  (۔ گزشتہ حوالہ۔ ( ٢

ں جنت کے دروازے کے اندر اس کے پاس سورت بھی فراموش کردی تو وه سورت ايک حسين اور خوب صورت شکل مي
ٓائے گی جب وه اسے ديکھے گا وه کہے گا: تو کون ہے؟ تو کتنی حسين و جميل ہے، کاش تو ميرے ليے ہوتا تو وه کہے 
  گی: تو نے مجھے نہيں پہچانا ميں فالں سورت ہوں اگر تو مجھے ترک نہ کرتا تو ميں تجھے بلند درجے پر فائز کرتا۔

فَلَّْت باسناده َعن يعقوب األحمر قال قُلت البی َعبد ّهللاٰ عليہ السالم اّن َعلّی َديناً َکثيراً َوقَد َدَخلَنی ما کاَن القُرٓان يَتَ  َوفيہ“ ۔  ٧۵٠
د اَلف َدرجٍة يَعنی فی ِمنی فَقال ابو ُعبد ٰهللاّ عليہ السالم القرٓاُن القرٓان اِنَّ اآلية ِمن القرٓان َوالّسوَرة لَتجيی يَوم القيَمة َحتّی تَصعَ 

  ١” ( الجنة فَتقول لَو َحفِظتَنی ) لَبَلَغْتُ◌ بَِک ٰھيھنا 
سے عرض کيا: ميرے اوپر قرضہ بہت زياده ہے اور  -يعقوب احمر سے منقول ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق 

گيا ہے ميں اسے فراموش کرچکا ہوں؟  ميں اپنے دل ميں اتنے شديد غم و اندوه ميں مبتال ہوں کہ قرٓان ميرے ذہن سے نکل
نے فرمايا: قرٓان کو ترک نہ کرو قرٓان کو ترک نہ کرو، يقينا اس کی ہر ٓايت اور اس کی ہر سورت  -حضرت امام صادق 

قيامت کے دن ٓائے گی (اور جنت ميں) ہزار درجہ بلند ہوگی۔ پھر کہے گی: اگر تم نے ميری حفاظت کی ہوتی تو ميں تجھے 
  و بلندی پر پہنچا ديتا۔ اس مقام

مولف کہتے ہيں: اس فصل ميں مذکوره ٓايات و روايات سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ قرآن مجيد تمام قصوں، احاديث ، گزشتہ 
اور ٓائنده کے لوگوں کے متعلق جو خبريں بيان کی ہيں وه عين واقعيات پر مبنی ہيں اور وه کبھی بھی جھوٹ نہيں بولتا 

  ۔ حضرت رسول اکرم (ص) کا ہر دل عزيز مقدس وجو دقرٓان مجيد کی صراحت ”لمحدث الذی ال يکذبالقرٓان ھو ا“
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۶٠٨، ص ٢(۔ کافی، ج ١

) پيغمبر اکرم کبھی بھی اپنی خواہش نفسانی سے کالم نہيں کرتے ان کا کالم وہی وحی اٰلہی ہے جو جبرئيل کے ذريعے ١( 
  ص) پر نازل ہوا ہے ۔ٓانحضرت (

يہاں تک کہ ايک کلمہ بھی اپنی طرف سے اپنی مکمل حيات طيّبہ ميں کالم نہيں کيا مگر اس ٓائہ کريمہ کے منطوق کے 
  ٢(  مطابق:

تو اب مجھے اور اس بات کے جھٹالنے والوں کو دو ہم عنقريب انہيں اس طرح گرفتار کريں گے کہ انہيں اندازه بھی نہ ہوگا
تو اس ليے ڈھيل دے رہے ہيں کہ ہماری تدبير مضبوط ہے۔ خداوند متعال نے تمام اشياء اور علوم کو اپنے پيغمبر اور رہم 

  گرامی (ص) کو عطا فرمايا جيسا کہ خطبٔہ غدير خم ميں ہم اس کی طرف اشاره کريں گے۔ غدير خم کہاں ہے؟
کے فاصلے پر مقام جحفہ جو اہل شام کا ميقات ہے سرزمين سعودی عربيہ دو عظيم شہر مکہ و مدينے کے درميان دوميل 

نامی تاالب موجود ہے اور ايسے خشک پہاڑی اور صحرائی عالقے ميں پانی موجود ہونے کی اہميت کی” خم“ايک مشہور 
کو مورخين نے وه وادی تحرير کی ہے کہ مکہ و مدينہ کے ” غدير خم“وجہ سے اس کا نام غدير پڑگيا، اسی وجہ سے 

  جحفہ کے نزديک پيغمبر اکرم نے وہاں خطبہ پڑھا تھا۔درميان 
غدير خم چند ايک جنگلی درخت کی وجہ سے اور وه پانی جو ايک تاالب کے درميان ہے قافلے والوں اور ره گزر افراد ”

  کے ليے مکہ و مدينہ کے درميان ايک مناسب جگہ ہے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٣(۔ سورئہ نجم، ٓايت ١
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   ( ۴۴(۔ سورئہ حاقہ، ٓايت ٢۔ ،  ۴۶

ايک خاص جغرافيائی موقعيت کی بھی حامل ہے اس معنی ميں کہ مکہ سے واپسی کے وقت اہل مدينہ ” غدير خم“سرزمين 
، اہل مصر اور اہل عراق وہاں ايک دوسرے سے جدا ہوجاتے ہيں اور اس وجہ سے ايک عمومی تقرير کے ليے ايک 

کہ تمام لوگوں تک وه مطالب پہنچ جائيں۔ برسوں سے تمام جغرافيا دانوں اور مورخين نے بہترين اور مناسب جگہ ہے تا
کے واقعے کو ذکر کيا ہے کہ رسول اکرم (ص) نے اس مقام پر ايک خطبے کے ذيل ميں حضرت علی ابن ابی ” غدير خم“

کی ” غدير خم“وسری تعبير ميں کے فضائل کی وضاحت فرمائی اور ان کی اولويت اور امامت کا ذکر کيا ہے۔ د -طالب 
ٓافاقی شہرت و اہميت اسالمی کتابوں ميں اس واضح و روشن خطبے کے ذريعے عياں اور نماياں ہے جسے پيغمبر اکرم 

  (ص) نے بيان فرمايا ہے نہ يہ کہ خود اس سرزمين کی اپنی خاص اہميت ہے۔
ئی ہے دو عظيم اور مشہور عيد، عيد الفطر، عيد قربان ، اسالم ميں وه ٓائين جس کی ايمان اور عمل صالح پر بنياد رکھی گ

عبادی اعمال، تزکئہ نفس اور معرفت اٰلہی حاصل کرنے کے بعد انجام پذير ہوتی ہے۔ يعنی مسرت اور شکر گزاری ايک وه 
  توفيق ہے جو بنده روزه اور حج جيسے وظيفے کی ادائيگی کے ليے پيدا کرتا ہے۔

خی مناسبت کے واقع ہونے کی بنا پر ہےں جو انسانوں کی ہدايت و کاميابی کا سرچشمہ واقع بعض دوسری عيديں اہم تاري
ہوئی ہيں جيسے عيد مبعث اور عيد غدير۔ اگر ايّام کی اہميت کو ان کے نماياں ٓاثار کو جانيں کہ حکم بھی يہی ہے تو بغير 

زيز ترين دنوں ميں سے ہے نيز عيد منانے اور کسی شک و شبہ کے بعثت رسول اکرم (ص) کے بعد روِز غدير اہم اور ع
خوشيوں کی ياد تازه کرنے کے ليے شائستہ ہے کہ در واقع يہ دن بعثت اٰلہی کا استمرار ہے اور اس کا انگيزه و علت ثقافتی 

پھيالنے اور معاشرتی ہے اور اس کی تکميل اور اختتام کا دن عيد غدير ہے کيوں کہ عيد غدير ايک ايسا دن ہے جو عدالت 
  والے حاکم و رہبر کے ليے شائستہ ترين معين دن ہے اور احکام قرٓان کے نفاذ کے ليے بھی۔

عيد غدير ايسا دن ہے کہ امت اسالم کی زمام، عدالِت محض کے حامل ہاتھوں ، ٓاشکار حق اور خالص توحيد کے پرچم دار 
  کو سپرد کی جاتی ہے۔

الم کا فلسفہ محقق ہوتا ہے اور اعلٰی اسالمی حاکم جسے طول تاريخ ميں ٓائيڈيل عيد غدير ايسا دن ہے کہ جس ميں سياسی اس
  اور اسوئہ حسنہ ہونا چاہيے اس کا تعارف ہوتا ہے۔

پيغمبر اسالم (ص) کی زبان  -عيد غدير ايسا دن ہے کہ خالق دو جہاں کی طرف سے امارت و امامِت علی ابن ابی طالب 
اس کی معرفت کے سائے ميں عہد و پيمان ليا گيا، عظيم اصحاب نے اس منصب کی بنا سے پہنچائی گئی اور مسلمانوں سے

پر ان کو تبريک و تہنيت پيش کی اور حسان ابن ثابت نے اپنے بہترين اشعار ميں اس واقعہ کو نظم کيا۔ معادن وحی و تنزيل 
دد حديث روز غدير کے عيد ہونے کے سے من جملہ صادق ٓال محمد حضرت امام جعفر ابن محمد عليہما السالم سے متع

متعلق صادر ہوئی ہے اور اس دن روزه رکھنا سنت ہے نيز مومنين اور اپنے رشتہ داروں کے ساته احسان کرنے کے 
۔ سہل ابن زياد عبد  ٧۵١سلسلے ميں بھی نقل ہوئی ہے ہم ان ميں سے صرف ايک حديث ذکر کرنے پر اکتفاء کر رہے ہيں۔ 

سے دريافت کيا :  -اور وه اپنے پدر گرامی سے نقل کرتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق  الرحمن ابن سالم سے
کيا جمعہ، عيد فطر اور عيد قربان کے عالوه مسلمانوں کے ليے کوئی اور بھی عيد ہے؟ فرمايا: ايک دن، حرمت و احترام 

اؤں وه کون سے عيد ہے؟ فرمايا: اس دن جب کے لحاظ سے ان سے زياده ہے۔ ميں نے عرض کيا: ميں ٓاپ پر قربان ج
جس کا ميں موال ہوں اس ” َمن کنُت َمواله فعلٌی َمواله“ کو اپنا خليفہ بنايا اور فرمايا:  -رسول خدا (ص) نے حضرت علی 

ا رہتا بھی موال ہيں۔ ميں نے عرض کيا: وه کون سا دن ہے؟ فرمايا: تمہيں اس دن سے کيا کام ہے اور دن تو بدلت -کے علی 
  ہے ليکن اس کی تاريخ اٹھاره ذی الحجة الحرام ہے۔

جب ميں نے اس دن کی معرفت حاصل کرلی تو عرض کيا: ہم کو اس دن کيا کرنا چاہےے؟ فرمايا: هللا کا ذکر کرو، روزه 
م ہو انہوں نے امير رکھو ، محمد و ٓال محمد کا ذکر کرو۔ يقينا رسول خدا (ص) کہ ان پر اور ان کی ٓال پر خدا کا درود و سال

سے تاکيد کی کہ اس دن کو عيد قرار ديں وه اپنے اوصياء کو اس دن عيد منانے کی وصيت کرتے تھے چنانچہ ) -المومنين 
  ١دوسرے انبياء بھی ايسا ہی کرتے تھے۔ ( 

ہو رہے تھے مقام ه ء ق کے اٹھارہويں دن حجة الوداع سے واپس  ١٠مولف کہتے ہيں: پيغمبر اکرم (ص) ذی الحجة الحرام 
جحفہ کے وسيع صحرا ميں جو ايک الکه حاجيوں سے زائد افراد کی تعداد سے مملو تھا اپنے بہت ہی بہترين اور جامع 
بيانات کے ساته مشہور و معروف خطبٔہ غدير کو بيان فرمايا۔ غدير خم کے منظم خطبے کی نورانيت و درخشندگی قرٓان 

ضامين ميں مندرج ہيں تمام اسالمی کتابوں ميں ايک خاص امتياز کی حامل ہے ۔ چونکہمجيد کی بہت سی ٓايات جو اس کے م
ہماری کتاب کی وسعت اس کے تمام جملوں کی وضاحت سے قاصر ہے لٰہذا ہم اپنی ضرورت کے مطابق حضرت ختمی 
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کے  -ا صاحب الزمان مرتبت پيغمبر اکرم (ص)، حضرت امير المومنين اور اُن حضرت کی اوالد طاہرين بالخصوص موالن
مقدس اورہر دل عزيز وجود جو خاتم االوصياء اور روئے زمين پر حّجت اٰلہی ہيں ان کے علوم و کماالت کے ذکر پر اکتفا 
کرکے اس فصل کو ختم کرتے ہيں۔ خطبٔہ غدير خم کا خالصہ اور ماحصل يہ ہے کہ يقينا ہمارے پيغمبر اکرم کی ملکوتی 

ر فقره ايک چراغ ہے جو تمام اسالمی معاشرے کے ليے راه کو روشن کرنے واال ہے اور اس کی صدا اور ان کے کالم کا ہ
  ہر عبارت ايک ايسی حکايت ہے جو رسالت کے ابالغ ميں صداقت کی حامل ہے اور ٓائنده بشريت کے ليے مہربان بھی۔

ادا کرنا، امت کے منحرف ہونے کا خوف، خالص توحيد، کمال عبوديت، پيغمبر (ص) کا تسليم ہونا، پيغمبری کے وظيفے کو 
اس سے خوف دالنا، مومنين و منافقين کا تعارف کرانا، بعض ٓايات قرٓان سے دليل و شاہد پيش کرنا، بشارت و انذار، حضرت 

  کی امامت کا بارہا نماياں طور پر تعارف کرانا نيز ان -علی 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   ( ٢٨۵ص ، ١(۔ الغدير، ج ١۔ ،  ٢٨۶

کی اطاعت کی وصيت کرنا، ان کی نسل سے ائمٔہ کا ذکر کرنا بالخصوص امام زمانہ مہدی موعود قائم بالحق عجل هللا تعالٰی 
کو بہ عنوان علم نبوی کا مخزن ہونے سے متعارف  -فرجہ کا ذکر کرنا باآلخر حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب 

و باطل کی ميزان بيان کرنا اور ان کے ليے لوگوں سے بيعت لينا ان مطالب کی فہرست کہ  کرانا ان کا مفسر قرٓان اور حق
جو مسلمانوں کی حالت کے نگراں رہبر کی طرف سے چند گھنٹے کے خطبے کے ضمن ميں بيان ہوئی ہے اور اسے ٓائنده 

  لوگوں تک پہنچانے کی بھی وصيت کی ہے۔
قال عليہ السالم َمعاِشر النّاس ما “۔  ٧۵٢“ ے علوم پيغمبر اکرم (ص) کو عطا فرمايا ہےهللا تعالٰی نے تمام اسماء اور اشياء ک”

” قَد َعلّمتُہ َعليّاً َوھُو األمام الُمبيُن ِمن ِعلم ااِلَّ َوقَد اَحٰصاه ّهللاٰ فِیَّ َوُکل ِعلم ُعلّمتُہ ) فَقَد اَحصيتُہُ فی اِٰمام الُمتَقين ، َوما ِمن ِعلم ااِلَّ وَ 
 )١  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔  ٢۴٧، ص ۴تفسير صافی، ج “ ” کے ذيل ميں ( يوں ايک روايت نقل کی ہے:  ، ٓائہ کريمہ ٢١٢، ص ٢(۔ تفسير قمی، ج ١

و باطل کو واضح کرکے بيانسے مروی ہے کہ حضرت نے فرمايا: خدا کی قسم! ميں امام مبين ہوں جو حق  -امير المومنين 
انّہ قال انا ” “ع “کرتا ہوں اور اس کا علم مجھے رسول خدا (ص) اور اوصياء سے ورثہ ميں مال ہے۔ وعن امير المٔومنين 

لّما قال ” “ع“و فی الصافی عن الباقر عن ابيہ عن جده ”َوٰهللاّ االمام الُمبين ابين الحق من الباطل ورثتہ من رسول ّهللاٰ و اوصياء 
ھو التوراة قال ال قاال فھو ” ص“قام ابو بکر و عمر ومن مجلسھما وقاال يا رسول ّهللاٰ  ”ص“نَزلت ھذه اآلية علی رسول ّهللاٰ 

ھو ھذا انہ االمام الذی احصی ّهللاٰ فيہ ” ع“فقال رسول ّهللاٰ ” ع“االنجيل قال القاال فھو القرٓان قال ال قال فاقبل االمير المٔومنين 
  ٢۴٧، ص ۴کل شی ، تفسير صافی ،ج  علم

رسول خدا (ص) پر نازل ہوئی تو  نے اپنے ٓاباء و اجداد سے نقل کيا ہے کہ جب يہ ٓايت - تفسير صافی ميں امام محمد باقر 
ابوبکر اور عمر اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور عرض کيا: يا رسول هللا (ص)! کيا امام مبين سے مراد توريت ہے؟ فرمايا: نہيں،

ض کيا: کيا انجيل مراد ہے؟ فرمايا: نہيں، پھر دريافت کيا: کيا قرٓان مراد ہے؟ فرمايا: نہيں، اسی اثنا ميں امير المومنين عر
 تشريف الئے تو رسول هللا (ص) نے فرمايا: وه امام يہ ہيں ان کی ذات ميں هللا نے ہر شے کے علم کو جمع کرديا ہے۔ -علی 

ا نہيں ہے کہ هللا تعالٰی نے مجھے عطا کيا اور ميں نے اپنے ان تمام علم و دانش کو امام اے لوگو! کوئی علم و دانش ايس
المتقين کی ذات ميں جمع کرديا ہے اور کوئی ايسا علم و دانش ايسا نہيں ہے کہ جسے ميں نے علی کو تعليم نہ ديا ہو اور وه 

  ايسا امام ہے جوانہيں بيان کرنے واال ہے۔
، وه تمام علوم کہ جسے هللا تعالٰی نے اپنے پيغمبر اکرم (ص) کو عطا -بنا پر حضرت امير المومنين مولف کہتے ہيں: اس 

فرمايا اس کے حامل اور وارث ہيں اور اسی طرح اُن حضرت کے بيٹے (ائمٔہ معصومين) يکے بعد ديگرے ٓانحضرت (ص) 
پہنچتا ہے۔ اور ان بزرگوار کے بعد ان کے فرزند کے تمام علوم کے وارث ہيں يہاں تک کہ يہ سلسلہ امام حسن عسکری تک

اور ان کے ٓاباء و اجداد تمام انبياء و اوصياء اور ان کے -ارجمند موالنا صاحب العصر و الزمان حضرت مہدی قائم ٓال محمد 
  ر ہوتا ہے۔اجداد کرام کے علوم کے وارث ہيں اور جو حکم ان سے صادر ہو صادق و مصدق اور وحی اٰلہی پر اختتام پذي

َمعاشر النّاس تَدبّروا “۔  ٧۵٣ايک دوسرے مقام پر پيغمبر رحمت (ص) نے اپنے عظيم الشان خطبے ميں ارشاد فرمای ا: 
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الَّ الذی اَنا اخٌذ کم تَفسيره اِ القُرٓان َوافھَموا ٓاياتِِہ َوانظُروا الٰی ُمحکماتِہ َوال تَتّبَعوا ُمتشابِھہ فَوّهللا لَن يُبيّن لَکم َزواجره َوال يُوَضح لَ 
َوُمواالتہ ِمن بِيَده َوُمصِعده الّی َوشائٌل بِعضدِه َوُمعلِمُکم: اّن َمن ُکنت َمواله فَھذا علٌی َمواله َوھو َعلّی بن اَبی طالب اَخي َوَوصي 

  ٰهللا عّزوجّل اَنزلھا َعلیّ 
َوالقُرٓان الثَقل االکبَر َوُکل واحٍد منئی َعن صاِحبہ َوَموافِق لَہ لَن يَفتَِرقا  َمعاشر النّاس اَن َعلياً َوالطيّبيَن ِمن ُولدی ھم الثّقَل األصَغرُ 

  ١” ( َحتّی يَردا َعلّی الَحوَض ھُم اَُمنآء ّهللاٰ فی َخلقِہ َو ُحکمائہ ) فی اَرِضہ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٧۴، ص ١۔ احتجاج، ج  ٩۴ ۔ روضة الواعظين، ص ١٣١۔ کفاية االثر، ص  ٨٢(۔ امالی صدوق، ص ١

اے لوگو! قرٓان ميں غور و فکر کرو اور اس کی ٓايات کو سمجھو اور اسے درک کرو (يہ نہيں فرمايا: اس کی ٓايات کو 
  پڑھو(

يعنی صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کرو قرٓان کے محکمات پر ہميشہ دقّت کرو، اور اس کے متشابھات کی پيروی نہ کرو (يعنی 
يے جن ٓايات کے معنی صريح اور واضح مفہوم نہ ہوں )۔ خدا کی قسم! ہرگز کبھی بھی تمہارے ليے قرٓان کے تمہارے ل

محرمات اور منھيات کو روشن نہيں کرے گا اور نہ ہی اس کی ٓايات کو تمہارے ليے نماياں کرے گا سوائے اس شخص کے 
بازو کو بلند کرکے تمہارے ليے اعالن کرتا ہوں جس جس کا کہ جس کا ميں نے ہاته پکڑ کر اوپر اٹھايا ہے اور اب اس کے 

ميں موال و سرپرست اور صاحب اختيار ہوں يہ علی بھی اس کا موال و سرپرست اور صاحب اختيار ہے۔ وه علی ابن ابی 
طالب ميرا بھائی اور ميرا وصی ہے، وه ايسا شخص ہے کہ اس سے دوستی اور اس کی نصرت کرنے کے ليے خدائے 

گ و برتر نے مجھے بتايا ہے۔ اے لوگو! علی اور ان کی اوالد طاہره ثقل اصغر ہيں اور قرٓان کريم ثقل اکبر ہے ان بزر
دونوں ميں سے ہر ايک دوسرے کے مويّد و موافق ہوں گے اور يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا بھی نہ ہوں گے جب تک 

  کہ حوض کوثر پر ميرے پاس نہ پہنچ جائيں۔
  کے درميان هللا تعالٰی کے امين اور صاحبان حکمت ہيں۔ يہ لوگ لوگوں

قاَل الَصدوق : َحدثَنا َعلی بن َعبد “۔  ٧۵۴انا بقية ّهللاٰ في ارضہ  -و عجل ٰهللاّ تعالی فرجہ الشريف  -من کالم لہ روحی لہ الفداء 
ألشعری قاَل َدخلت علٰی ابی ُمحمد الحسن بن َعلی عليہ السالم ّهللاٰ الَوّراق قال َحدثَنا َسعد بن َعبد ّهللاٰ عن احَمد بن اسٰحاق بن َسعد ا

ن تَقوم الّساعة ِمن ُحّجة َوانا اُريد اَن اسٔالُہ َعن الَخلف ِمن بَعده ، فَقال لی ُمبتَدئاً: يا احَمد بن اسحاَق ان ّهللاٰ تَبارک َو تَعالٰی ٰھا الٰی اَ 
عليہ السالم َوال يَُخلی خلقِہ، بِہ يَدفع الباَلء َعن اَھل االرِض ، َوبِہ يُنّزُل الَغيَث َوبِہ يَخرج  ّهللاٰ َعلٰی لَم يَخل األرض ُمنذ َخلَق ٓاَدم

ثّم َخَرَج َوَعلی بَرکاُت األرض قاَل قُلت لَہ : يَا بن َرسول ّهللاٰ ، فََمن األمام َوالَخليفة بَعدک ؟ فَنَھض عليہ السالم ُمسرعاً فَدخل البَيت
علی الم کاَن َوجھُہ القَمر لَيلَة البَدر ِمن اَبناء الثاَلَث سنين فَقال يا اَحمد بن اسحاق ، لَو ال َکرامتک َعلی ّهللاٰ عّزوجّل وَ عاتِقِہ غُ 

  ُحَجِجہ ما َعَرضت َعليک ابنی ٰھذا انّہ َسمی َرسول ّهللاٰ (ص) َوُکنيہ الذی يَمالء األرض قِسطاً َو عدالً کما ملئت جوراً َوظُلم
ھا ِمن الھَلکة ااِلَّ ا اَحمد بن اسحاق َمثَلُہُ فی ھذه األمة َمثَل الِخضر عليہ السالم َوَمثلہ َمثَل ذی القَرنين َوّهللاٰ لَنبين َغيبَة ال يَنحو فيي

فَقلت لہ يا َموالی فَھَل ِمن َعالمة  َمن ثَبَتہ ّهللاٰ عّزوجّل َعلی القَول باٰماَمتہ َو َوفَقہ فيھا للّدعا بِتَعجيِل فََرجہ فَقال : اَحمد بن اسحاق
  يَطمئن اليھا قَلبی ؟

عد حين يا اَحمد بن فنطق الغالم عليہ السالم بِلسان َعربی فَصيٍح ، فَقال : اَنا بَقية ّهللاٰ فی اَرِضہ َوالُمنتقم ِمن اَعدائہ فاَل تَطلب اَثراً بَ 
  ّما کاَن ِمن الغد ُعذت اليہ فَقُلت لَہ يَابناسحاق فَقال احمد بن اسحاق فَخَرجت َمسروراً فَِرحاً فَل

بِة يا اَحمد ، قُلت َرسوُل ّهللاٰ لَقد َعظم ُسروری بِما َمنَنت بِہ َعلّی ، فَما السنّة الجاِريَة فيہ ِمن الِخضر َوذي القَرنَين ؟ فَقال طُول الَغي
يَرجع َعن ھٰذا األمر اکثر القائِليَن بِہ َوال يَبقی االَّ َمن اَخذ ّهللاٰ عّزوجّل  يَابن َرسول ّهللاٰ َواّن ِغيبَتَہ لَتَطوُل ؛ قال ای َوربّی ، َحتّی

 َوغيٌب ِمن ِغيب ّهللاٰ فَخذ َعھدِه لِواليتِنا َوکتَب فی قَلبہ األيماَن َواَيّدهُ بِروٍح ِمنہ يا احَمد اسحاق ھٰذا اَمر ِمن اَمر ّهللاٰ َوسّر ِمن سّر ّهللاٰ 
  ١’ ” ( اکتِمہ َوُکن ِمن الّشاِکرين تَُکن َمعنا َغداً فی ِعلِيِّين ٰما ٔاتَيتُک ) وَ 

  حضرت روحی لہ الفداء عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کے کالم ميں سے ہے: ميں زمين پر بقية هللا ہوں۔
بد هللا نے احمد شيخ صدوق عليہ الرحمہ نقل کرتے ہيں کہ علی ابن عبد هللا وّراق نے روايت کی ہے کہ مجه سے سعد ابن ع

کی خدمت ميں اس ارادے  - ابن اسحاق ابن سعد اشعری سے بيان کيا ہے کہ: ايک مرتبہ ميں حضرت امام حسن عسکری 
سے حاضر ہوا کہ دريافت کروں کہ ٓاپ نے اپنا جانشين کس کو مقرر فرمايا ہے: مگر ميرے سوال کرنے سے قبل ہی ٓاپ 

سے يوِم قيامت تک زمين کو اپنی حّجت سے کبھی خالی نہ چھوڑا  -عالٰی نے خلقِت ٓادم نے فرمايا: اے احمد ابن اسحاق! هللا ت
تاکہ اس کی وجہ سے اہل زمين کی بالئيں دور کرتا رہے، اس کی وجہ سے پانی برساتا رہے، اس کی وجہ سے زمين سے 
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  ر ٓاپ کے بعد امام و خليفہ کون ہوگا؟برکتيں ظاہر فرماتا رہے۔ راوی کا بيان ہے: ميں نے عرض کيا: يابن رسول هللا! پھ
يہ سن کر ٓاپ اٹھے، گھر ميں داخل ہوئے اور جب واپس ٓائے تو ٓاپ کے دوِش مبارک پر تقريباً ايک تين سالہ بچہ تھا جس کا 

ی نظر چہره چودھويں رات کے چاند کی طرح منورتھا۔ پھر ٓا پ نے فرمايا: اے احمد ابن اسحاق! اگر هللا اور هللا کی حّجت ک
ميں تمہاری کوئی وقعت نہ ہوتی تو ميں اپنے اِس بچے کو تمہارے سامنے نہ التا۔ يہ بچہ وه ہے جس کا نام اور جس کی 

کنيت خود (ہمارے جّد امجد) رسول هللا تجويز فرما گئے تھے۔ يہی زمين کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس 
  طرح وه ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢۶٨، ص ۴، ج - ۔ معجم احاديث االمام المہدی  ٣٢٧، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

کی طرح اس کی مثال ذوالقرنين کی مثال ہے۔ خدا کی قسم،  -اے احمد ابن اسحاق! اسے بچے کی مثال اِس اُمت ميں خضر 
ہی پائے گا جس کو هللا تعالٰی اس کی امامت پر ثابت قدم رکھےاس کی يقينا ايسی غيبت ہوگی کہ جس ميں ہالکت سے نجات و

  گا اور اس امر کی توفيق دے گا کہ وه اس کی غيب کے زمانے ميں تعجيِل ظہور کے ليے دعا کرتا رہے گا۔
ن احمد ابن اسحاق کا بيان ہے کہ ميں نے عرض کيا: موال و ٓاقا! کيا کوئی ايسی عالمت بھی ہے جس سے ميرا قلب مطمئ

  ہوجائے؟
يہ سن کر اُس بچے نے فصيح عربی زبان ميں فرمايا: سنو! ميں هللا کی زمين پر هللا کی طرف سے باقی رہنے واال ہوں، ميں 

هللا کے دشمنوں سے انتقام لينے واال ہوں۔ اور اے احمد ابن اسحاق! اب اپنی آنکھوں سے ديکه لينے کے بعد کوئی عالمت 
اق کا بيان ہے کہ پھر ميں وہاں سے خوش خوش نکال۔ اور دوسرے دن پھر حاضِر خدمت ہوا تالش نہ کرو۔ احمد ابن اسح

اور عرض کيا: فرزند رسول (ص)! ٓاپ نے (اپنے جانشين کی زيارت کرا کے) مجه پر احسان فرمايا ہے اس سے مجھے 
  يا صفات ہونگی؟اور حضرت ذو القرنين کی ک -بے حد خوشی ہے مگر يہ تو فرمائيے کہ ان ميں حضرت خضر 

  ٓاپ نے فرمايا: طويل غيبت۔ ميں نے عرض کيا: فرزند رسول (ص)! کيا ان کی غيبت بہت طويل ہوگی؟
ٓاپ نے فرمايا: ہاں، خدا کی قسم! اتنی طوالنی غيبت ہوگی کہ اکثر لوگ جو اِن کی امامت کے قائل ہوں گے وه بھی اپنے قول

جن سے هللا تعالٰی نے ہماری واليت کا اقرار لے ليا ہوگا، جن کے دلوں  سے پھر جائيں گے، صرف وہی لوگ ره جائيں گے
  ميں هللا نے ايمان کو نقش کر ديا ہوگا، اور جن کی مدد روح القدس کے ذريعے فرمائی ہوگی۔

ںاے احمد ابن اسحاق! يہ قدرت کے کرشموں ميں سے ايک کرشمہ ، هللا کے اَسرار ميں سے ايک راز اور هللا کے غيوب مي
سے ايک غيبت ہے۔ ميں نے جو کچه بتايا ہے اُسے ياد رکھنا، دل ميں پوشيده رکھنا، خدا کا شکر ادا کرتے رہنا، تم کل کے 

 َوفی کمال عنہ عليہ السالم : اول ما ينطق بہ القائم عليہ السالم حين يخرج ھذه اآلية“۔  ٧۵۵دن عليين کے درجے ميں ہوگے۔ 
  ١” ( الّ قال الّسالم َعليک يا بَقيةَ ّهللاٰ فی اَرِضِہ فاَل يُسلم ) َعليہ ُمسلِم ا

کمال الدين صدوق عليہ الرحمہ ميں روايت نقل ہوئی ہے کہ : سب سے پہال کالم جو حضرت ظہور فرمانے کے بعد کريں 
يں گے۔ پھر اپنا(هللا کی طرف کا ذخيره تمہارے حق ميں بہت بہتر ہے اگر تم صاحِب ايمان ہو) کی تالوت فرمائ گے اسی ٓايت

تعارف کرائيں گے کہ ميں بقية هللا، هللا کی حّجت، او ر اس کا تمہارے ليے خليفہ و جانشين ہوں پھر چاروں طرف سے لوگ 
  انہيں ٓاکر ان الفاظ کے ساته سالم کريں گے۔

ٔجل الَصدوق قَدس سره َو َسمعنا َشيخاًقاَل َشيَخنا اال“۔  ٧۵۶ومن کالم لہ روحی و روح العالمين فداه اَنَا القائم من ٓال محمد (ص) 
ٔالنی اَن اثبَتَھاِمن اَصحاِب الَحديث يُقال لَہ احمد بن فاِرس األديِب يَقول َسِمعت بِھَمدان ِحکايَةً َحَکيتُھا کما َسِمعتُھا لِبَعض اخوانی فَس

  لی َمن َحکاهلہ بَِخطی َولَم اَجد ال ٰی ُمخالفتِِہ َسبيالً َوقَد َکتَبتھا َوَعھدتُھا عَ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ١٧۵، ص ۵، ج  ۴٩٣، ص ٣، ج - ۔ معجم احاديث االمام المہدی  ٣٣١، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

ِمن بَين اَھل  ھُمَوذلک اّن بِھَمدان ٰناساً يَعَرفون بِہ بَنی راشد َوھُم ُکلّھم يَتَشيّعوَن َوَمذھَبَھم َمذھب اھل األماَمة فَسٔالت َعن تَشيعتُ 
ہ لّما َصَدر ِمن ھَمدان ؟ فَقال لی شيخ ِمنھم َرٔايت فيہ َصالحاً َو َسمعاً: اّن َمسبب ذلک اّن َجّدنا الّذی نَنتَسب الَيہ َخرَج ٰحاجاً، فَقال انّ 

يُت َو نَعَست، فَقلت فی نَفسی انام نَومةً الَحج َو ٰساروا َمناِزل فی ال ٰابِديَة قال فَنَشطت فی النُزول َوالَمشی ، فَمشيت طَويالً َحتّی اَعي
َشت َولَم اَر َطريقاً وَ    ال اَثراً تريحنی ، فَاذا َجآء اَواخر القافِلَة قُمت ، قال: فَما انتَبَھت اال بحر الّشمس َولَم ار اَحداً فَتوحَّ
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قعت فی اَرٍض َخضراٍء نَظراٍء کٔانّھا قَريبَة َعھٍد َمن َغيثفَتَوکلت َعلی ّهللا عّزوجّل َوقُلت اَسير َحيث َوّجھنی َوَمشيت َغير َطويل فَو
ذا القَصر َواذاً تربتَھا اَطيَب تُربٍة ، َونَظرُت فی َسواء تِلک األرض اَی َوسطھا الٰی قَصر يَلوح کٔانّہ َسيٌف ، فَقلُت لَيت شعري ما ھٰ 

ٰابب َرٔايت ٰخاَدمين اَبيَضين ، فَسلّمُت َعليِھما فَرّدا َرداً َجميالً ،َو قا ٰال اِجلس فَقد  الّذی لَم اَعھدهُ َو لَم اسَمع بِہ فَقصدتُہُ فَلّما بَلّغت ال
 اَحسن ِمن بَنائہ َوال اََضؤااَراد ّهللاٰ بِک َخيراً ، فَقام اَحدھما َوَدخل َواحتَبَس َغير بَعيد ثّم َخَرج فَقال قُم فَاْدُخْل فَدخلُت قَصراً لَم اَربَناءً 

ق فَوق رٔاسہ ، فَتقّدم الِخاِدم ال ٰی ستٍر َعلی بيٍت فَرفعہ ، ثّم قال لی اُدخل فَدخلت البَيت ، فَاذا فَتًی ٰجالس فی َوسط البَيت َوقَد ُعلِّ ِمنہ 
الطف َکالم َواَْحِسنَِة، ثّم قال َسيف طَويٌل تَکاد ظبتَہ تَمّس َرٔاَسہ ای طَرفُہ ، َوالفَتی َکانّہ بَدٌر يَلوح فی ظاُلٍم ، فََسلَّْمُت فَرد االّسالم بِ 

ّسيف َواشاراليِہ فَامأل لی اَتدري َمن اَنا ؟ فَقلت ال َوّهللاٰ ، فَقال اَنا القآئم ِمن ٓال محّمد (ص) ، اَنا الّذی اَخْرُ◌ُج فی ٓاخر الّزماِن بِھذا ال
َعفرت فَقال ال تَفعل اِرفَع َرٔاسک انَت فال ٌن ِمن َمدينٍة بالَجبل األرَض قِسطاً َوعداًل کما ُملئت َجوراً َوظُلماً فَسقَطت علٰی َوجھی َو ت

  يَقال لَھما ھَمدان فَقلت َصدقت يا َسيدی َوَموالی ، قال: فَتحّب اَن تَٔووَب ال ٰی اَھلَک؟
ُرھُم بما اَتاَح ّهللاٰ عّزوجّل لی فَٔاومٔا الَی الخاِدم فَٔاخَذ بِيَ  دَی َونَاولني صّرةً َوَخرج َوَمشی َمعی ُخطواٍت فَقلَت نَعم يا َسيّدی َواُبَشِّ

باٍد َوھی تَشبَھُھا قال فَنظرُت ال ٰی ِطالل َواشجاٍر َوِمناَرة َمسجٍد ، فَقال ، اتَعرف ھٰذا البَلَد ؟َ فَقلت اّن بِقرِب بَلِدنا بَلَدةٌ تُعرف باسد آ 
المصّرة اَربَعون ٔاو َخمسوَن ديناَراً فَوَردت ھَمدان َوَجمعت اَھلی َو ) بَّشرتَھم فَقال ٰھذه استد ٓاباد امِض راشد فالتَفت فَلم اَره َواذاً فی 

  ١” ( بِما يَسّره هللاّٰ عّزوجّل لي َولَم نَزل بِخيٍر مابَقِی َمعنا ِمن تِلک الّدنانير
  روحی ارواح العالمين لہ الفداء کا يہ قول بھی ہے ميں قائم ٓال محمد (ص) ہوں۔ -امام زمانہ 

يخ صدوق عليہ الرحمہ ناقل ہيں کہ ميں نے اپنے استاد بزرگوار جو اہل حديث ميں سے ہيں جنہيں لوگ احمد ابن فارس ش
اديب کے نام سے جانتے ہيں ان کا بيان ہے کہ ميں نے بعض اصحاِب حديث سے يہ روايت سنی ہے کہ ہمدان ميں کچه لوگ 

ب کے سب شيعہ تھے ميں نے اُن لوگوں سے دريافت کيا کہ ہمدان تھے جو بنی راشد کے نام سے پہچانے جاتے تھے جو س
  کی ٓابادی ميں تم لوگ شيعہ کيسے ہو؟

کہ ہم لوگوں کے شيعہ ہونے کا سبب يہ ہے کہ ” جو بظاہر مرِد صالح بزرگ معلوم ہوتے تھے“اُن ميں سے ايک نے کہا: 
ليے گئے۔ جب حج کرکے واپس ہوئے اور ان کا  ہمارے جّد اعلٰی جن کی طرف ہم لوگ منسوب ہيں، ايک مرتبہ حج کے

قافلہ صحرا کی منزليں طے کرتا ہوا ٓاگے بڑھا تو (اُن کا بيان ہے کہ) چونکہ ميں پا پياده بہت سفر کرچکا تھا اور کافی تھک
  چکا تھا اس ليے سوچا کہ ميں قافلے کے

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٢٧، ص ۴، ج - اديث االمام المہدی ۔ معجم اح ۴۵٣، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

  اگلے حصے ميں رہوں تاکہ کچه ٓارام کرلوں اور ٓانکه جھپکالوں تو پھر قافلے کے ٓاخری حصے ميں ساته ہوجاؤں گا۔
ئی چنانچہ ميں نے ايسا ہی کيا اور سو گيا۔ جب ٓانکه کھلی تو ٓافتاب سر پر تھا اور قافلہ ٓاگے جا چکا تھا۔ قريب و نزديک کو

نظر نہ ٓايا تو مجھے بڑی وحشت ہوئی مگر ميں نے هللا پر بھروسہ کيا اور دل ميں کہا، ميں تنہا ہی چلتا ہوں جدھر هللا چاہے 
لے جائے۔ تھوڑی ہی دور چال تھا کہ مجھے ايک سرسبز و شاداب خطّہ نظر ٓايا۔ ايسا معلوم ہوتا تھا کہ جيسے ابھی کچه 

س کی وجہ سے موسم بھی خوش گوار ہے اور خطّہ بھی سرسبز و شاداب نظر ٓارہا ہے۔ دنوں پہلے يہاں بارش ہوئی ہے ج
پھر ميں نے نظر دوڑائی تو ديکھا کہ اس خطّے ميں ايک قصر ہے جو تلوار کی طرح چمک رہا ہے۔ ميں نے دل ميں کہا کہ

کوئی قصر ديکھا ، نہ کسی سے سنا۔  کاش معلوم ہوتا کہ يہ قصر کيسا (اور کس کا) ہے، ميں نے تو اِس خطّے ميں نہ کبھی
چنانچہ ميں قصر کی طرف چل ديا، جب اس کے دروازے پر پہنچا تو وہاں دو گورے رنگ کے خادم موجود تھے ، ميں نے
 اُنہيں سالم کيا۔ اُنہوں نے جواِب سالم ديا اور کہا: هللا تمہارا بھال کرے، بيٹه جاؤ۔ اُن ميں سے ايک اندر گيا، تھوڑی دير ميں

  واپس ٓاکر کہنے لگا: اُٹھو اور اندر ٓاجاؤ۔
  ميں اندر گيا تو ديکھا کہ عجيب و غريب خوش نما عمارت ہے کہ ٓاج تک ايسی عمارت ديکھنے ميں نہيں ٓائی۔

اتنے ميں ايک خادم نے ٓاگے بڑه کر ايک کمرے کا پرده اُٹھايا اور کہا: اندر چليے۔ ميں اندر گيا تو ديکھا کہ ايک جوان 
کے وسط ميں بيٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پر ايک لمبی سی تلوار لٹک رہی ہے جو اُس جوان کے سر سے مس ہوا  کمرے

چاہتی ہے اور اُس کا چہره اندھيرے ميں چودھويں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ميں نے اُسے سالم کيا، اس نے جواِب 
  سالم بھی بہت شفقت و محبت سے ديا۔

  ہو، ميں کون ہوں؟پھر کہا: تم جانتے 
ميں نے کہا: خدا کی قسم! مجھے معلوم نہيں۔ فرمايا: ميں قائم ٓال محمد (ص) ہوں۔ ميں وه ہوں جو ٓاخری زمانہ ميں اِس تلوار 
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کے ساته ظہور کروں گا۔ (يہ کہہ کر اُس تلوار کی طرف اشاره کيا) اور زمين کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دوں گا 
ر سے بھر چکی ہوگی۔ يہ سن کر ميں قدم چومنے کے ليے منه کے بل گر پڑا۔ ٓاپ نے فرمايا: ايسا نہ جيسے وه ظلم و جو

کرو، اپنا سر اُٹھاؤ، (پھر فرمايا:) تمہارا نام يہ ہے اور تم پہاڑی عالقے کے اس شہر کے رہنے والے ہو جس کو ہمدان 
  ے سچ فرمايا۔کہتے ہيں۔ ميں نے عرض کيا: جی ہاں، ميرے موال و ٓاقا! ٓاپ ن

پھر فرمايا: کيا تم اپنے اہل و عيال ميں جانا چاہتے ہو؟ ميں نے عرض کيا: جی ہاں، ميرے موال، ميں اُن سب کو بتاؤں گا کہ 
  هللا کے فضل سے مجھے ٓاپ کی زيارت نصيب ہوئی۔

يرے ساته چند ہی قدم چال تھا کہ يہ سن کر ٓاپ نے خادم کو اشاره کيا، اُس نے ميرا ہاته پکڑا اور ايک تھيلی دی۔ ابھی وه م
مجھے درخت اور مسجدوں کے مينار نظر ٓائے۔ خادم نے پوچھا: تم اِس شہر کو پہچانتے ہو؟ ميں نے کہا: يہ تو ايسا ہی شہر 

  ہے ۔” اسد ٓاباد“ہے جيسا ہمارے شہر کے قريب ايک مشہور شہر 
نہ بھولو گے۔ اب جو ميں نے مڑ کر ديکھا تو وه خادم غائب تھا۔ اُس نے کہا: ہاں يہ وہی اسد ٓاباد ہے۔ اب تم جاؤ اور راستہ 

پھر ميں شہر اسد ٓاباد ميں داخل ہوا اور وه تھيلی کھولی تو اس ميں پچاس يا چاليس سرخ دينار تھے۔ وہاں سے ميں ہمدان چال
عنايت فرمائی ہے۔ پھر جب تک وه  ٓايا اور اپنے پورے کنبے کو جمع کيا اور ان سب کو بتايا کہ مجه پر هللا تعالٰی نے کيا

  دينار ہمارے پاس رہے بہت ہی خوشحالی ميں زندگی بسر ہوتی رہی۔
ِمن َکالم َموالٰنا الُحجة الُمنتظر َعّجل ّهللاٰ “۔  ٧۵٧و من کالم لہ روحی الفداء تتفصل عن قريب الی قرية اھلھا جميعا من الشيعة 

ی الّرشتي ِمن تاَلِمذه الَمرحوم السيّد الميرزا الشيرازي الَکبير قده فی ِحکاية لَہ َوِھی الّسابِعةَ تَعالٰی فَرجہ لَِرجٍل صاِحبَہ الَمولٰی عل
اَبی َعبد ٰهللاّ  َو األربَعون ِمن ِحکايات َجنّة المٔاوٰی لِلشيخ االَجل النوري َرحمہ ّهللاٰ قاَل: قاَل الّشيخ الّرشتی َرَجعت َمّرة ِمن ِزياَرة

لسالم ٰعاِزماً لِلنجف األشرِف ِمن َطريق الفُرات ، فَلّما َرکبٰنا فی بَعض الّسفن الّصغاِر التی کانَت بَين َکربال َو الُحسين عليہ ا
 ِب َوالا لَمزاحِ طُويرج ، اَرٔايَت اَھلَھا ِمن اَھل الِحلّة ، َوِمن طُويرج تَفترُق َطريق الِحلّة َوالنجِف ، َواَشتَغل الَجماَعة بِالّلھو واللع

ذھبہ َويَقدحون َوَرٔايت َواحداً ِمنھم ال يَدخل فی َعَملھم ، َعليہ ٓاثار الَسکينة َوالَوقار ، وال يُماِزح َوال يُضاِحک َوکانوا يَعيبون علی مَ 
 َ ْخَرَجٰنا صاحب الّسفينَة فکنا فيہ ، َومع ذلِک کان َشريکاً فی اَکلِھم َوُشربِھم فَتعجبت ِمنہ الٰی اَن َوَصلٰنا اٰلی َمَحل کان اٰلماء قَليالً فَا

  نَمشی علٰی شاِطی النّھر
حل فی الطَريق؟ فَسٔالتہ َعن َسبب ُمجانبَتہ َعن اصحابِہ َوَذِمھِّم اِيّاهُ َو قَدِحِھم فِيہ ؟ فَق اَل ٰھٔوالء ِمن اَقربائیفَاتّفق اجتماعی َمع ھذا الرَّ

ماِن َو ُکنُت اَيضاً ِمنھم ، َوٰلکن ّهللاٰ َمّن َعلّی بِالتشيع بِبَرکة الحّجة صاِحب الزماِن عليہِمن اَھل السنِّة ، َوابی ِمنھم َواُمی ِمن اَھل األي
ِمن اَھل السالم، فَسٔالت کيفيَة ايمانِہ ، فَقال اسمی ٰياقوت َواَنا اَبيُع الّدھن ِعند ِجسر الِحلة، فَخرجت فی بَعض السنين لطَلب الّدھن 

فَبَعدت َعنھا بَِمراِحل الی اَن قَضيت َوطری ِمن َشراء ٰما ُکنت اريده َوَحملتہ َعلی ِحماری ، َو َرجعت َمع البَراری خاِرَج الِحلة ، 
قُنا فی بَرية َجماعة ِمن اَھل الِحلة ، َونَزلنا فی بَعض الَمنازل َونَمنا َوانتبَھت فَما َرٔايت اَحداً ِمنھم َوقَد َذھبوا َجميعاً َوکان طَري

ٍع َکثيرة، لَيس فی اَطرافھا َمعمورةً اال بَعد فَراسخ َکثيرة ، فَقُمت َوَجعلت الحمَل َعلی الِحمار َومَشيئت َخلفھم فَضّل َعنی قَفرذات ِسبا
َعلتَھُم ُشفَعائی ة َوجَ الطريَق َوبَقيت متَحيراً خائِفاً ِمن الّسباَع َوالَعطَش فی يَومہ، فَٔاخذت استَغيث بِالُخلَفاء َوالَمشايخ َواَسٔالُھم اال ٰعانَ 

ا اِماماً َحياً ِعند هللاّٰ تَعال ٰی َوتَضّرعت َکثيراً فَلم يَظھر ِمنھم َشی ، فَقلت فی نَفسی : انی َسمعت ِمن اّمی انّھا کانَت تَقول : اّن لَن
ثت بِہ فَانّما اثَنی اَن اَدخل فی دين اُّمي يکنی اَبا صالٍح ، يُرشد الّضال َويَغيث الَملُھوف َويُعين الَضعيف فَعاھَدت ّهللاٰ تَعالٰی ان استَغَ 

فة النّھر، َو فَناديتُہ َواستَغيت بِہ ، فَاذا شخٌص في َجنبي َوھُو يَمشي َمعي َوَعليہ َعما مة َخضراء قال َرِحمہ ّهللاٰ َؤاشار الی نَبات ٰحا
ی الطّريق َواَمرنی بالّدخول فی ديِن اّمی ، َوَذکر َکلمات نَسيتُھا ، قال کانَت َخضرتَھا ای الَعماَمة ِمثل ُخضرة ٰھذا النّباِت ثُّم َدلّنی َعل

ل ما َمعناه: ال َوقال َستَصل َعن قَريب ال ٰی قَريَة اَھلِھا َجميعاً ِمن الشيَعة قاَل فَقلت يا َسيدی اَنت التحبیء َمعی الٰی ھذه القَرية ؟ فَقا
اريُد اَن اغيثَھم ، ثّم غاَب َعنّی ، فَما مشيت االّ قَليالً َحتّی َوَصلت ال ٰی القَريَة َوکانت، النّہ استَغاث بي اَلف نفٍس فی اَطراف البِالد 

زوينی طاَب ثَراه َو فی َمسافَة بَعيدٍة ، َوَوصل الَجماَعة الي ٰھا بَعدی بِيَوم فَلّما َدخلت الِحلّة َذھَبت الٰی َسيُّد الفُقھاء السيُد َمھدی القَ 
ليہ ة فَعلّمنی َمعالم دينی ، فَسٔالت ِمنہ َعَمالً اَتَوصل بِہ الٰی لِقاِئہ عليہ السالم َمّرة اَخرٰی فَقال، ُزر اَبا َعبد ّهللاٰ عذَکرت لَہ القِصَ 

يَوم الَخميس ، فَلّما ی السالم اَربَعين لَيلَة الُجمعة ،قاَل فکنُت ازوَره ِمن الِحلة فی لَيالی الُجَمعة الٰی اَن بقی ٰواِحدةٌ، فَذھبُت ِمن الِحلَّة ف
يُت ُمتخيراً َوالناسَوَصلت الٰی باب البَلَد فَاذا َجماعةٌ ِمن اَعوان الظلَمة يُطالِبون الواِرَدين التَذِکرة وماکان َعندی تَذکرة وال قَيَمتھا فَبق

بی صاحب االمر عليہ السالم فی زّی لِباس ُمتزاِحمون َعل ٰی الباب فَاَردت ِمراراً ان اتخفّی َواجوُرَعنھم فَما تيسر لی َواذاً بِصاح
رٔاني احٌد، فَلما طَلبة االَعاِجم َعليہ َعماَمةً بَيضاء فی داخل البَلد فَلما رٔايتہ استَغثُت بِہ فَخرج َواخَذنی َمَعہ َوادخلَني ِمن الباب فَما 

  ١” ( ہ السالم َدَخلت البَلَد اَفتقدٌت ِمن بَين النّاس وبَقيت متَحيراً علٰی ) فَراقِہ علي
کے اقوال ميں سے يہ ہے، ايک شخص جناب موال علی رشتی عليہ الرحمہ جو سيد  - ہمارے ٓاقا و موال حّجت منتظر 

بزرگوار ٓاقا مرزا محمد حسن شيرازی کے من جملہ شاگردوں ميں سے تھے جو مرزا بزرگ کے نام سے مشہور تھے اور 
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کے ذيل ميں جنت الماوٰی ميں نقل ۴۵مرزا حسين نوری نے حکايت نمبر وه ان کے دوست تھے ايک حکايت ميں جسے شيخ 
کيا ہے ان کا بيان ہے: موال علی رشتی کہتے ہيں: ايک دن ميں زيارت حضرت ابا عبد هللا الحسين کی زيارت سے فارغ ہو 

ر ہزاروں درود کر فرات کے راستے سے نجف اشرف کی طرف واپس ہو رہا تھا (ان کی زيارت سے مشرف ہونے والوں پ
و سالم ہو) اس وقت ايک چھوٹی سی کشتی ميں سوار ہوگيا کہ جس ميں سب لوگ حلّہ کے رہنے والے تھے اور طويرج 

سے نجف و حلّہ کا راستہ جدا ہوجاتا تھا، ميں نے ديکھا کہ وه ساری جماعت لہو و لعب ميں مشغول ہے سوائے ايک شخص 
  ور پُرسکون ہے يہاں تک کہ ميں نے مشاہده کيا کہ اسکے جو اس ہنسی مذاق سے بالکل عليحده ا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٧٠، ص ٢۔ الزام الناصب، ج  ٢٩٣، ص  ۵٣(۔ بحار االنوار، ج ١

کے يہاں وقار و سکون کے ٓاثار نماياں ہيں وه ان کے اعمال ميں شريک نہيں ہوتا ہے اور ان کے ساته ہم ٓاہنگ بھی نہيں ہوتا
نہ ہی وه مذاق کرتا ہے نہ ہی ہنستا ہے اور وه لوگ اس کے مذہب کی نسبت سے اس پر اعتراض اور تنقيد کرتے ہيں ، ہے 

اس کے باوجود اس کے ساته ٓاپس ميں کھانے پينے ميں شريک ہيں، ميں بہت تعجب ميں تھا، يہاں تک کہ ہم لوگ ايک ايسی 
تی حرکت نہيں کر رہی تھی (ناچار) صاحب کشتی نے ہم سب کو کشتی سے جگہ پہنچے کہ وہاں نہر کا پانی کم تھا لٰہذا کش

  اتار ديا اور ہم لوگ نہر کے کنارے پا پياده چلنے لگے۔
اتفاق سے ميں اس شخص کے کنارے قرار پايا، ہم لوگ ہمراه ہوئے اور ميں نے اس سے اپنے دوستوں سے کناره گيری کی

لوم کيا کہ کيوں وه لوگ اعتراض اور مالمت کر رہے تھے؟ جواب ديا: يہ لوگ وجہ دريافت کی اور اس بات کا سبب بھی مع
ميری قوم کے رشتہ داروں ميں سے ہيں اور اہل سنت و الجماعت ہيں اور ميرا باپ بھی انہی لوگوں ميں سے ہے ليکن 

وجل نے ميرے اوپر احسان ميری ماں اہل ايمان اور شيعہ ہے ميں خود بھی سنی اور انہيں کے مذہب پر تھا مگر خدائے عز
(صلوات هللا عليہ) کی برکت سے شيعہ ہوگيا (اس وجہ سے يہ لوگ مجھے طعنہ ديتے ہيں) يہ  - فرمايا اور حضرت حّجت 

سن کر ميں نے اس کے ايمان قبول کرنے کی کيفيت دريافت کی تو اس نے بيان کيا: ميرا نام ياقوت ہے اور مشغلہ گھر کی 
کی خريداری کے ليے ميں حلّے سے باہر ديہات ميں گيا ہوا تھا واپسی ميں حلّے کے رہنے والوں  تجارت ہے۔ ايک سال مال

کے ساته ايک جگہ ٓارام کرنے کے ليے ہم سب اترے اور سوگئے جب ميں اٹھا تو ديکھا کہ سب چلے گئے ہيں کسی کا پتہ 
ا پيچھا کيا مگر غلط راستہ پر پڑ گيا کہ کيا کروں نہيں جلدی ميں ميں نے اپنا سامان اپنی سواری پر رکھا اور ساتھيوں ک

پياس کی شّدت ، درندوں کا خوف اس حالت ميں تضّرع و زاری کے ساته ميں نے خلفاء و مشائخ (اساتذه) سے فرياد کرنا 
زنده ہيں  شروع کی مگر کچه نہ ہوا اس وقت مجھے خيال ٓايا کہ ميں نے اپنی والده کو يہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے امام

ہے وه گم گشتٔہ راه کو راستہ بتا ديتے ہيں ، بے کس و بے بس کی فرياد کو پہنچتے ہيں ضعيفوں ” ابو صالح“ان کی کنيت 
کی مدد کرتے ہيں لٰہذا ميں نے خدا سے يہ عہد کيا کہ ان سے استغاثہ کرتا ہوں اگر انہوں نے مجه کو نجات دے دی تو اپنی 

ؤں گا اس کے بعد ميں نے ان کو پکارا اور فرياد کی يکايک ديکھا کہ ايک صاحب ميرے ماں کے مذہب ميں داخل ہوجا
ہمراه چل رہے ہيں جن کے سر پر سبز عمامہ ہے (راوی کا بيان ہے: وه سبزه زار جو نہر کے کنارے اُگے ہوئے تھے 

بتايا اور ماں کا مذہب اختيار کرنے کا اشاره کيا کہ ان کا عمامہ انہيں سبزه زار کی طرح سبز تھا) انہوں نے مجه کوراستہ 
  حکم ديا اور بعض کلمات بھی ارشاد فرمائے کہ جنہيں ميں فراموش کرچکا ہوں۔

اور فرمايا: تم بہت جلد ايک ايسی بستی ميں پہنچ جاؤ گے کہ جہاں کے رہنے والے سب شيعہ ہيں اس وقت ميں نے عرض 
اس ٓابادی تک نہيں چليں گے؟ ايک بات کہی جس کا مطلب يہ تھا، نہيں، کيوں کيا: اے ميرے ٓاقا و موال! کيا ٓاپ ميرے ہمراه 

کہ بہت سے شہروں کے اطراف ميں ہزاروں انسان مجه سے استغاثہ و فرياد کر رہے ہيں جن کی فرياد رسی کے ليے مجه 
تصر سا راستہ طے کيا کو پہنچنا ضروری و الزمی ہے يہ فرما کر وه ميری نظر سے غائب ہوگئے۔ ليکن ابھی ميں نے مخ

تھا کہ ٓابادی ميں پہنچ گيا حاالنکہ مسافت بہت طوالنی تھی اور ميرے ساته والے افراد ايک دن بعد وہاں پہنچے۔ پس جب ہم 
حلّہ ٓاگئے تو ميں سيد الفقہاء سيد مہدی قزوينی طاب ثراه کی خدمت ميں حاضر ہوا اور مکمل واقعہ بيان کيا انہوں نے مجھے

اور تمام احکام تعليم فرمائے ، اس کے بعد ميں نے ايسا عمل بھی ان سے دريافت کيا جو ميرے ليے دوباره  معالم دين
کی زيارت کرو چنانچہ ميں نے  -حضرت کی زيارت کی توفيق کا وسيلہ ہوجائے؟ جواب ديا: چاليس شب جمعہ امام حسين 

اتا تھا جب ايک روز باقی ره گيا تو ميں جمعرات کے يہ عمل شروع کرديا کہ زيارت شب جمعہ کے ليے حلے سے کربال ج
دن کربال کی طرف روانہ ہوا شہر کے دروازه پر پہنچ کر ميں نے ديکھا کہ سرکاری جانچ کرنے والے ٓانے والوں سے 
داخل ہونے کے ليے اجازت کے کاغذات کا مطالبہ کر رہے ہيں جو ميرے پاس نہ تھے ميں متحير ہوا کہ کيا کيا جائے 
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وازه پر ہجوم تھا اندر جانے والے لوگ ايک دوسرے کے مزاحم ہو رہے تھے چند مرتبہ ميں نے چاہا کہ چھپ کر نکل در
اندر تشريف فرما ہيں ديکھتے ہی  -جاؤں مگر موقع نہ مل سکا اسی حالت ميں، ميں نے ديکھا کہ حضرت صاحب االمر 

ہاته پکڑ کر اس طرح داخل کرديا کہ کسی نے مجه کو نہ  ميرے دل نے فرياد کی حضرت باہر تشريف لے ٓائے اور ميرا
  ديکھا اس کے بعد جو ميں نے نظر کی تو حضرت کو نہ پايا اور ان کی جدائی کی حسرت ميں متحير ره گيا۔

کہہ کر پکارنا بہت زياده مجّرب ہے ليکن يہ عمل -مولف کہتے ہيں:حضرت سے استغاثہ و فرياد کرنا اور انہيں يا ابا صالح 
صرف صحرا ميں گم ہونے سے مخصوص نہيں ہے بلکہ ہم سب ہر حالت ميں گمراہی ميں ہيں اور دين ميں گمراہی کا پايا 
جانا راستے کی گمراہی سے بدتر ہے کيوں کہ دين ميں گمراہی کا ہونا دائمی ہے برخالف راستے ميں گمراہی کے کہ اس 

  عد راستہ مل جائے۔کا زمانہ مختصر ہے ممکن ہے کہ وہاں چند لمحات کے ب
َوفی کمال الّدين للصدوق عليہ الرحمة: َحدثنا ُمحمد بن ُمحمد بن ِحصام الُکليني قاَل َحدثَنا محّمد بن يَعقوب الُکلينی َعن “ ۔  ٧۵٨

ّی فَورَدت فی التَوقيع اِسحاق بن يَعقوب قال َسٔالت محّمد بن ُعثمان الُعمری اَن يُوِصل لی ِکتاباَ قَد َسٔالت فيہ َعن َمسائَل اشکلَت َعل
نی َعّمنا فَلم اَنّہ بَِخط َموالنا صاِحب الّزمان عليہ السالم اّما َسٔالت َعنہ اَرشدَک ّهللاٰ َوثَبّتَک ِمن اَمر الُمنکرين لی ِمن اَھل بَيتَنا َوبَ 

بيل ابن نُوٍح عليہ السالم اَّما َسبيُل َعّمی َجعفر َو َولده لَيس بَيَن هللاِّٰ عّزوجّل َوبَين اَحٍد قرابَة، َوَمن اَنَکرنی فَليَس ِمنّی َوَسبيلہُ سَ 
  ) َواّما اَموالُکم فاَل نَقبلھا االّ ١فََسبيل اخَوِة يُوُسف عليہ السالم اَّما الفُقاُع فَشُربُہ َحراٌم، َوال بَاء بالّشلماب ( 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ہے کہ وہی زوان ہے جو گندم ميں ہوتا ہے۔ (  (۔ شلماب: ايک شربت جو شليم (شلغم) سے بنتا١

 ِ تَعالٰی ِذکُرهُ َوَکِذب الوقاتُوُن لِتُطَھّروا فَمن ٰشاء فَليَصل َوَمن ٰشاء فَليَقطع فَما ٓاتانی ّهللاٰ َخير مّما ٰاتاُکم َواّما ظُھور الفَرج فانّہ الی ٰهللاّ
قتل فُکفٌر َوتکذيب َوضالل َؤاّما الَحواِدث الَواقعِة فَارجعوا اِلی َرواه َحديثَنا فَانّھم َؤاّما قَوُل َمن َزعم اّن الُحسين عليہ السالم لَم تُ 

ٔاّما ُمحمد بن َعلی بن ُحجتی َعليُکم َوانا ُحجة هللاِّٰ َعليِھم َؤاّما ُمحمد بن ُعثمان الَعمری َوَعن اَبيہ ِمن قَبل فانّہ ثِقَتی َوکتابُہ ِکتابی وَ 
الُمغنيِة َحفَسيُصلح ّهللاٰ لہُ قَلبَہ َويَزيَل َعنہ شکُّہ َؤاّما ٰا م َوصلت ٰان بِہ فاَل قَبول ِعندنَا االّ لِما ٰطاب َوطَھَر ، َوثَمن  َمھزيار األھوازی

دع فَملعوُن َواَصحابہ ٰارم َؤاّما ُمحمد بن شاذان بن نَعيم فَھو َرجل ِمن ِشيعتِنا اَھل البَيت َؤاّما ابو الخطّاب ُمحّمد بن ابی َزينب األج
من استََحل ِمنھا َشيئا فَاََکلُہ َملعونون فاَٰل تُجالس اَھل َمقالَتِھم فانّی ِمنھم برٔی َوٓابائی َعليھم السالم ِمنھم بُرٓاء َؤاّما الُمتلَبسون بِٔاموالِنا فَ 

  فی حٍل الٰی َوقت ظُھور امِرنا لِتيطيَب ِوالدتَھم والَ تَخبثفَانّما ئَاکل النّيران َؤاّما الُخمُس فَقد اُبيح لِشيَعتِنا َوَجلعوا ِمنہ 
کيَن َؤاّما ِعلة ٰما َرفع َؤاّما نِداَمة قوم قَد َشکوا فی دين ّهللاٰ عّزوجّل علٰی ما َوصلونا بِہ فَقد ٔاقَلَنا ِمن استَقاَل َوال حاَجة فی ِصلَة الشَّا

َ عّزوجّل يقول: يا  ايّھا الَّذيَن ٓاَمنوا ال تَسئلوا َعن ٔاشياَء اِن تُبدلکم تَسٔوُکم ، انّہ لَم يَکن الحد ِمن ٓابائی عليہم السالم ِمن الَغيبِة فَاّن ّهللاٰ
فيَوجہ االنتفاِع بي  اال َوقَد َوقَعت فی ُعنقہ بَيعةٌ لِطاِغيَة َزمانِِہ َواني اَخرُج حيَن اَخرج َوال بَيَعة الحٍد ِمن الطّواغيِت فی ُعنقي َؤاّما

ماِء ، فَاغلقوا َغيبَتني فکاالنتفاِع بالّشمس اذا َغيبتَھا َعن االبصاِر الّسحاِب َو انی األمان ألھل االرِض کما اّن النّجوُم اماٌن ال ھِل السّ 
فَرَجکم َوالّسالم َعليک يا ) اِسحاق باب الُسؤال َعّما ال يُعنيُکم َوال تَتکلَفوا ِعلم ما قَد َکفيتُم َواکثَروا الّدعآء بِتعجيِل الفَرِج فَان ذلِک 

  ١” ( بن يَعقوب َوَعلی من اتّبع الھُدٰی 
شيخ صدوق عليہ الرحمہ اپنے سلسلٔہ اسناد کے ساته اسحاق ابن يعقوب سے نقل کرتے ہيں کہ ان کا بيان ہے: ميں نے محمد 

ايک خط جس ميں بہت سے مشکل کے دوسرے نائب خاص سے درخواست کی کہ وه ميرا  -ابن عثمان عمری امام زمانہ 
عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کے دسِت مبارک کی  -مسائل درج ہيں ميرے موال تک پہنچا ديں تو حضرت صاحب الزمان 

  لکھی ہوئی يہ تحريری توقيع ميرے پاس ٓائی۔
ان ميں سے ہيں اور ميرے بنی هللا تمہيں ہدايت پر قائم رکھے تم نے ان لوگوں کے متعلق دريافت کيا ہے جو ہمارے اہل خاند

اعمام (چچيرے بھائی) ہيں۔ تو واضح ہو کہ: هللا تعالٰی کی کسی شخص سے کوئی قرابت نہيں ہے۔ جو بھی ہم سے انکار 
کرے وه ہم سے نہيں ہے اور اُس کا حشر بھی وہی ہوگا جو پسر نوح کا ہوا تھا۔ اب ره گيا ميرے چچا جعفر اور اُن کی اوالد 

کا معاملہ۔ جو کی شراب حرام ہے۔ ٓاِب شلغم ميں کوئی  -و اُن کا معاملہ بالکل ايسا ہی ہے، جيسے بردراِن يوسف کا معاملہ ت
حرج نہيں ہے۔ ہم تم لوگوں کے بھيجے ہوئے اموال صرف اِس ليے قبول کرليتے ہيں تاکہ تم لوگ پاک و طاہر ہوجاؤ۔ اب 

۔ جو کچه بھی تم لوگ بھيجتے ہو اُس سے کہيں بہتر و زائد وه ہے جس کا دل چاہے بھيجے اور جس کا دل چاہے نہ بھيجے
جو هللا نے ہميں عطا فرمايا ہے۔ اور رہا ظہور فرج کا سوال تو يہ هللا کے اختيار ميں ہے اس کا وقت معين کرنے والے 

  جھوٹے ہيں۔
  ہی ہے۔ اور حوادثِ قتل نہيں ہوئے۔ يہ کفر و تکذيب اور گمرا -اور کسی شخص کا يہ کہنا کہ امام حسين 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ۴٨٣، ص ٢(۔ کمال الدين، ج ١

واقعات (احکام وغيره ميں مختلف جديد مسائل) کے بارے ميں يہ ہے کہ ہماری احاديث کے راويوں سے رجوع کيا کرو وه 
  لوگ تم پر ہماری طرف سے حّجت ہيں اور ہم اُن لوگوں پر (راويوں پر) حّجت ہيں

ور محمد ابن عثمان عمری رضی هللا عنہ اور اُن سے پہلے اُن کے والد ہمارے ثقہ (با بھروسہ) ہيں اور اُن کی تحرير ا
ہماری تحرير ہے۔ (يعنی جو کچه کہيں يا لکھيں ميری تائيد شامل ہے( اور محمد ابن علی بن مہزيار اہوازی ، تو هللا تعالٰی 

  اور اس کا شک بھی دور ہوجائے گا۔ عنقريب اُس کے قلب کی اصالح کردے گا۔
اور جو چيز مال دنيا ميں سے ہمارے پاس بھيجی گئی ہے تو ہمارے يہاں وہی چيز قبول ہے جو طيّب و طاہر ہو۔ اور گانا 
گانے والی کی اُجرت حرام ہے۔ يعنی گانا گانے والی کنيزيں اگر فروخت کی جائيں ان کی جو بھی قيمت دستياب ہوگی وه 

اور محمد ابن شاذان ابن نعيم يہ ہم اہل بيت کے شيعوں کی ايک فرد ہے۔ اور ابو الخطاب محمد ابن زينب اجدع، تو  حرام ہے۔
وه ملعون اور اس کے اصحاب بھی ملعونوں ميں سے ہيں ان لوگوں کی صحبت ميں نہ بيٹھو ہم بھی ان لوگوں سے برٔات و 

وگوں سے برٔات کرتے تھے۔ اور جو لوگ ہمارے اموال سے متعلق ہيں بيزاری کرتے ہيں اور ہمارے ٓابائے کرام بھی ان ل
تو جو شخص اس ميں سے ذرا سی چيز بھی اپنے ليے حالل کرلے، اور اسے کھائے تو سمجه لو کہ ٓاگ کھاتا ہے۔ اوررہا 

ان کی والدت  خمس، تو يہ ميں اپنے شيعوں کے ليے مباح کرتا ہوں اور ہمارے ظہوِر امر تک ان کے ليے حالل ہے تاکہ
  پاک وپاکيزه رہے اور گندی نہ ہو۔

اور وه گروه جسے ديِن خدا ميں شک ہے اور وه اپنے بھيجے ہوئے مال پر نادم ہيں تو جو واپس لينا چاہے واپس لے لے 
د ہےہميں شک کرنے والے گروه کے مال کی ضرورت نہيں ہے۔ اور يہ سوال کہ غيبت کيوں واقع ہوئی تو هللا تعالٰی کا ارشا

) سنو! بے  ١٠١۔ (مائده، ٓايت ”اے اہل ايمان! ايسی باتيں نہ پوچھا کرو کہ اگر وه تمہيں بتادی جائيں تو تم کو برا معلوم ہو“
شک ہمارے ٓابائے کرام ميں سے کوئی ايسا نہيں ہے جس پر ان کے زمانے کے ظالم کی بادشاہت نہ رہی ہو۔ لٰہذا يہ غيبت 

  کروں گا تو مجه پر کسی طاغوت و ظالم کی بادشاہت باقی نہ رہے۔اس ليے ہے کہ جب ميں ظہور 
اور يہ سوال کہ زمانٔہ غيبت ميں مجه سے انتفاع (نفع و فائده حاصل کرنے) کی صورت کيا ہے تو يہ انتفاع و نفع ويسا ہی 

يے اسی طرح امان ہوں جسہے جيسے ٓافتاب بادلوں ميں چھپا ہوتا ہے اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہيں۔ ميں اہل زمين کے ل
طرح ستارے اہل ٓاسمان کے ليے امان ہيں۔ لٰہذا ايسے سواالت کے دروازے بند کرو جس سے تمہيں کوئی مطلب نہيں۔ اور 

وه بات معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو جس کی تمہيں ضرورت نہيں۔ اور تعجيل فرج کے ليے زياده سے زياده دعا کرو 
ی ہے۔ اے اسحاق ابن يعقوب! تم پر سالم اور ان لوگوں پر بھی سالم ہو جو راِه ہدايت پر کيونکہ اس ميں تمہاری کشادگ

ھم عجل فرجہ الشريف وجعلنا من اعوانہ وانصاره وشيعتہ المستشھدين بين يديہ ٓامين خدايا! ان کے مبارک ظہور گامزن ہيں۔ اللّٰ
قرار دے نيز ان کے سامنے شہادت پانے والوں ميں قرار ميں تعجيل فرما اورہميں ان کے اعوان و انصار اور شيعوں ميں 

 دے۔ ٓامين۔ 

 

  قرٓان اور ٓاخری حجت
 مشترکات قرٓان اور حجت زمان

 

  

  ۔ برکت ٣٨
  ۔ القرٓان مبارٌک کذلک الحجة القائم ٓال محمد علہم السالم  ٣٨

بابرکت قرار دے کر بھيجے گئے ہيں خداوند متعال کی جانب سے انسانوں کے ليے مبارک اور  -قرٓان کريم اور امام زمانہ 
  ١(  جيسا کہ هللا تعالٰی قرٓان کے بارے ميں فرماتا ہے:

يہ ايک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے ٓاپ کی طرف نازل کيا ہے تاکہ يہ لوگ اس کی ٓايتوں ميں غور وفکر کريں اور 
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  صاحباِن عقل نصيحت حاصل کريں۔
ٔہ عمل ، جاودانی، عميق اور حيات بخش ہيں جو ٓافرينش و خلقت کے ہدف کے يعنی: اس کی تعليمات ، دستورات ، تمام الئح

بھی مبارک اور بابرکت ہيں يعنی ان کے تمام کلمات ، دستورات اور الئحہ عمل فطرت اور خلقت  -مطابق ہيں۔ امام زمانہ 
قيام کی توصيف ميں ارشاد کے مطابق ہيں۔ پيغمبر مکرم اسالم (ص) خانداِن عصمت و طہارت کی ٓاخری فرد کے عالمی 

  فرماتے ہيں:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (  ٢٩(۔ سورئہ ص، ٓايت ١

يَّتی ، َعداْلً ُم ٰابَرکاً زِکيّاًَ◌ ، ) ٰال ُی ٰا غِدرُ “ ۔  ٧۵٩ رِر ُذرِّ ٍة  اِذ بََعَث هللاُّٰ َرُجالً ِمن اَ ٰطايِِب ِعتْرَ◌تی َواَب ْاٰ   ١” ( ِمث ْاٰ قَل َذرَّ
هللا تعالٰی ايک شخص کو ميرے بہترين فرزندوں او ر ميری پاک ترين عترت ميں سے مبعوث فرمائے گا جس کا اس وقت 

مکمل وجود عدل و عدالت مبارک و بابرکت اور پاک و پاکيزه ہے وه کسی شخص کے معمولی اور عام حق سے چشم پوشی 
  نہيں کرے گا۔

خداوند متعال کی طرف سے ٓائے ہيں کہ خود وه بھی پُر برکت اور زوال  مبارک ہيں؟ کيوں کہ -کيوں قرٓان اور امام زمانہ 
) بڑا بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب جالل بھی ہے اور ٢(  ناپزير ہے۔ سورئہ رحمن ميں ہم پڑھتے ہيں :

  صاحب اکرام بھی۔
ٹ کا سينہ ہے، اور چونکہ جب اونٹ سے (بروزن درک) مشتق ہے جس کے معنی اون” برکت“لفظ ” تبارک“اور ” مبارک”

کسی جگہ سوتے ہيں تو ثابت رہتے ہيں اپنے سينے کو زمين سے متصل کرتے ہيں۔ يہ لفظ بھی ثابت اور پائيدار اور بادوام 
 رہنے کے ليے استعمال ہوا ہے۔ اورجہاں بادوام سرمايہ اور زوال نا پذير ہو تو وه بہت زياده فوائد کا حامل ہوتا ہے اور پُر

کہا جاتا ہے، اور جس کے ليے يہ عنوان زياده شائستہ اور سزاوار ہے وه ) ذات پاک خداوند متعال” مبارک“فائده موجود کو 
اور قرٓان کريم کے ليے مبارک کی تعبير  -اس بنا پر امام زمانہ  ٣ہے جو تمام خيرات و برکات کا سرچشمہ ہوا کرتی ہے۔ ( 

شہ اور دائمی طور پر خير و برکت کے حامل تھے اور ہيں چنانچہ اگر کوئی شخص ان اسی معنی ميں ہے کہ وه دونوں ہمي
سے اپنا رشتہ برقرار رکھے تو اس کا مکمل وجود برکت و رحمت ہوجائے گا۔ اور جو شخص برکت کا متمنی اور طالب 

  ہے، اس کے ليے قرٓان
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٩۵٠، ص ٢۔ روزگار رہايی ، ج  ١٧۴، ص ١ ، ج- (۔ معجم احاديث االمام المہدی ١
  ۔ ( ٧٨(۔ سورئہ رحمن، ٓايت ٢
  ۔ (  ١٨۶، ص  ٢٣(۔ تفسير نمونہ، ج ٣

سے ارتباط رکھنا دنياوٓاخرت -سے ارتباط کے عالوه کوئی اور راستہ موجود نہيں ہے۔ قرٓان اور امام زمانہ  -اور امام زمانہ 
  کو مبارک بنا ديتا ہے۔ 

  ۔ عزت ٣٩
  ۔ القرٓان کتاب عزيز وکذلک الحجة القائم من ٓال محمد (ص) ٣٩

  عزيز اور عزت بخش ہيں۔ -قرٓان اور امام زمانہ 
  ٢(  )١(  ہے ،” عزيز“( خداوند متعال 

ياد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے، يقينا سب کی سب عزت صرف هللا کے ليے ہے۔ لٰہذا قرٓان کريم 
وه شخص ہے جو دوسروں پر ” عزيز”) اور يہ ايک شکست ناپذير کتاب ہے۔ ٣(  ے ايک يہی عزت ہے۔کے اوصاف ميں س

  غالب ہوتا ہے، ليکن دوسروں پر مغلوب نہيں ہوتا:
  ۴ہے۔ ( ” ذليل“) (الذی يَْقھَر وال يُْقھَر ) اور اس کے مقابل ميں 

  پذير ہے، جس کے اندر عظيمقدرت مندی کے معنی ميں ہے جو شکست نا” عزيز“دوسری تعبير ميں : 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ، اس کلمہ کی قرٓان کريم ميں بيس مرتبہ سے زياده تکرار ہوئی ہے۔ ( ٢٠٩(۔ سورئہ بقره، ٓايت ١
  ۔ ( ۶۵(۔ سورئہ يونس، ٓايت ٢
  ۔ ( ۴١(۔ سورئہ فصلت، ٓايت ٣
  ۔ (  ٢٢، ص  ١٧۔ الميزان، ج (۴

” رحيم“ہوتی ہے اور جھٹالنے والوں کو مارنے کی بھی، ليکن اس حالت کے باوجود  نشانيوں کے دکھانے کی قدرت بھی
) اور اس کی طرف واپس ہونے کے ليے ١ہے اور اس کی رحمِت واسعہ تمام مقامات کو اپنے احاطے ميں ليے ہوئے ہے ( 

  ايک مختصر لمحہ کافی ہے کہ اس کی تمام نظِر لطف و کرم انسان کی طرف متوجہ ہوجائے۔
قرٓان صامت اور قرٓان ناطق عزيز و رحيم ہيں۔ جو شخص بھی ان کی طرف عام توجہ رکھتا ہو تو اسے دنيا و ٓاخرت کی 

بھی عزيز اور عزت بخش ہيں۔  - ہر دل عزيز ہے۔ امام مہدی ” عزيز“بھالئی اور خير و برکت نصيب ہوگی۔ اور وه ہميشہ 
  قيقت بيان کی گئی ہے۔جيسا کہ روايات ميں، دعاؤں اور زيارات ميں يہ ح

خداوند متعال (مہدی عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کے  ٢” ( يُِعزُّ بِِہ الْدِ◌يَن َوالْقُ◌رٓاَن َوااْلِ◌س ٰالم َواَھْلَ◌ه “ ۔  ٧۶٠) 
  ذريعے دين، قرٓان، اسالم اور اس کے اہل کو عزت بخشے گا۔

ے اور کفر و نفاق اور اس کے اہل ذليل و خوار ہوں گے: ۔ اس کی محترم حکومت ميں اسالم اور مسلمين عزيز ہوں گ ٧۶١
ھم انا نرغب اليک فی دولة کريمة تغربھا االسالم واھلہ ) وتذلُّ النفاق واھلہ “   ٣” ( اللّٰ

خدايا! ميں تيری طرف رغبت رکھتا ہوں ايسی محترم حکومت کی جس کے ذريعے اسالم اور اسالم والے عزت پائيں اور 
  ذليل ہوجائيں۔ نفاق اور اہل نفاق

  مومنين اور موحدين کو عزت و سرفرازی عطا کريں گے اور کافروں کو -۔ ہاں حضرت مہدی  ٧۶٢
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٣، ص  ۵٣خداوند متعال کی رحمت واسعہ ہيں۔ بحار االنوار، ج  -(۔ امام زمانہ ١
  ۔ ( ٩۵٠، ص ٢ج  ۔ روزگار ھائی، ١٧۴، ص ١، ج - (۔ معجم احاديث امام مہدی ٢
  (۔ مفاتيح الجنان، دعائے افتتاح۔ ( ٣

الْمُ◌ٔوْمِ◌نی نَ “ َن ، اَلسَّالُم َعلَيْکَ◌ يَا َن الْمُ◌سْتَ◌ضْعَ◌فی ذليل و رسوا کريں گے :  ) سالم ہو ٓاپ ١” ( اَلسَّالُم َعلَيْکَ◌ يَا ُمعزَّ
ی ہو ٓاپ پر اے ان کافروں کو ذليل کرنے  پر اے ان مومنوں کو عزت دينے والے! جو مستضعف ہيں سالم ُمّذل اْلٰکافِر

  والے!۔
الْمُ◌َوِحدی”) (اور ٓاپ موحدين اور خدا پرستوں کی عزت ہيں)۔ ٢” ( َن    و اَنْتَ◌ ِعزُّ

) هللا تعالٰی نے ٓاپ کو ذخيره٣” ( ۔ در حقيقت خداوند عزيز نے انہيں دين کی نصرت اور اہل دين کی عزت کے ليے َن  ٧۶٣
َذَخَرَک هللاُّٰ لِنُصْرَ◌ِة الّدی بنايا ہے دين کی مدد کے ليے اور مومنوں کے غلبہ و “وْمِ◌نی ذخيره فرمايا ہے: ن َواِع ٰازِز الْم◌ُ 
  عزت کے ليے۔

ميری جان ) ۴” ( ۔ وه ايسی عزت و ٓابرو کے حامل ہيں کہ جس کا کوئی شريک اور ہم پلہ نہيں ہے: ِد ِعزِّ اٰليُسامٰی  ٧۶۴
  اَنْتَ◌ ِمن َعقی نہيں ہوسکتی۔“ن پر جس کی برابری قربان تجه عزت کے پاسبا

کہاں ہے) ۵” ( اَيْن ُمِعّز ااْلَولِٰياء َوُمذُل ااْلَْعداء“ ۔ لٰہذا حضرت کے عاشقين ہر صبح جمعہ ميں فرياد و فغاں کرتے ہيں:  ٧۶۵
  دوستوں کو عزت دينے واال اور دشمنوں کو ذليل کرنے واال۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (-(۔ مفاتيح الجنان، دعائے استغاثہ حضرت مہدی ١
  ۔ (-(۔ مفاتيح الجنان، زيارت حضرت صاحب االمر ٢
  ۔ (-(۔ مفاتيح الجنان، زيارت حضرت صاحب االمر ٣
   (۴۔ مفاتيح الجنان، دعائے ندبہ۔ ( ،)(۵

  

  ۔ ٓاب حيات ۴٠
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  القرٓان والحجة مائا عذب ومعين وحياة
ب حيات اور گوارا پانی ہيں۔ يعنی زندگی ان کے بغير تلخی اور ناکاميابی کے ہمراه ہے۔ جو شخص آ  -قرٓان اور امام زمانہ 

  ان کے بغير زندگی بسر کرے وه صاحِب حيات نہيں ہے۔ اور ان کے بغيرحيات طيبہ کا امکان نہيں پايا جاتا۔
ً “قرٓان کی توصيف ميں فرماتے ہيں:  -۔ امام علی  ٧۶۶(  خداوند متعال نے قرٓان کو  ١” ( لَِعَطِش الْعُ◌َل ٰماء  َجَعلہ هللاّٰ َريّا

بھی قرٓان کی توصيف ميں يوں فرماتے ہيں: -۔ امام سجاد  ٧۶٧علماء کی تشنگی کو دور کرنے کے ليے چشمہ قرار ديا ہے۔ 
کے ذريعے قيامت کے دن ہماری ) پروردگارا! قرٓان ٢” ( َواَرْوِ◌بِِہ فی َموْقِ◌ِف الْعَ◌رْض َعلَيْکَ◌ ظََماَء هَ ٰاو ِجِر ٰان“ 

  تشنگی کو بجھا دے اور اس وقت کی طاقت کم کرنے والی گرمی ميں ہميں سيراب فرما۔
امام، ” ااَْلِ◌ ٰا مُم اْلٰماُء اْلَعْذُب َعلَی الظَّماِء “ فرماتے ہيں:  -بھی ٓاب شيريں اور گوارا ہيں۔ امام علی رضا  -۔ امام زمانہ  ٧۶٨

  بھی ٓاب حيات -) امام زمانہ ٣يں ہے۔ ( تشنگی کے وقت ٓاب شير
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ١٩٨(۔ نہج البالغہ، خطبہ ١
  ۔ ( ۴٢(۔ صحيفٔہ سجاديہ، دعا ٢
  ۔ (  ١٩٧، ص ٢، ج - ۔ عيون اخبار الرضا  ٢٠٠، ص ١(۔ کافی، ج ٣

) کہہ ١صْبَ◌َح َماُؤُکم َغوْرً◌ا فََمن ئَاْتِ◌يُکم بَِماٍء َمِعيٍن > ( اور گوارا ہيں۔ قرٓان کريم ميں ہم پڑھتے ہيں : >قُل ٔاََرٔاَيْتُ◌م إِن ٔاَ 
ديجيے کہ تمہارا خيال ہے اگر تمہارا سارا پانی زمين کے اندر جذب ہوجائے تو تمہارے ليے چشمہ کا پانی بہا کر کون الئے

  گا؟
نََزلَت فِی ااِل ْاٰ مِم ُکْم باِٰماٍم اْلٰقائم ( عليہ السالم ) يَقُوُل ھِذِه “ اس ٓائہ کريمہ کی تاويل ميں فرماتے ہيں:  -۔ امام محمد باقر  ٧۶٩

ّهللاٰ َوَحٰراُمہ ثُمَّ ٰقال َوّهللاٰ َما  اِن اَصْبَ◌َح اِ ٰا مُمُکم ٰغائِباً َعنْکُ◌م اٰل تَدْروَن اَيْنَ◌ ھَُو؟ فََمن ئَاتی ُکْم بِاْخباِر السَّماٍء َوألاَرض َوحاٰللُ 
  ٢” ( ٰذِه اآليةَ َواٰل ظٰاِہِر ئاتی ) بَُّد اَن يَجَی تَٔاويُل ٰھا ٰجاء تَٔاويُل ھَ 

کی شان ميں نازل ہوئی ہے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے: جب تمہارا امام تمہارے درميان سے غائب  -يہ ٓايت امام قائم 
امام کو ظاہر کرے گا تاکہ تمہيں ٓاسمان ہوجائے گا اورتمہيں معلوم نہ ہوگا کہ وه کہاں ہے تو پھر کون ہے جو تمہارے ليے 

و زمين کی خبريں بتائے اور خداوند متعال کے حالل و حرام کی خبر دے؟ پھر ٓاپ نے فرمايا: خدا کی قسم! ابھی اس ٓايت 
  کی تاويل نہيں ٓائی ہے،مگر اس کی تاويل کا ٓانا حتمی و يقينی ہے۔

اِن “نے فرمايا:  -يمہ کی تاويل کے متعلق دريافت کيا گيا تو امام سے اس ٓائہ کر -۔ حضرت امام موسی ابن جعفر  ٧٧٠
هُ َف ٰما ٰا ذ تَصْنَ◌ُعوَن ؟ ( ٰاقَل : اِ ٰا ذ فَقَدْتُ◌م اِ ٰا مَمُکم ُکم ِب ٰماء َجديَد  ) جب تمہارا امام غائب٣) ” ( فَقَدْتُ◌م اِ ٰا مَمُکم فَلَم تََرؤْ

و فََمن يَاْتی اس وقت تم لوگ کيا کرو گے؟ (فرمايا: اگر اپنے امام کو نہ پاؤ گے تو ہوجائے گا اور وه تمہيں نظر نہ ٓائے گا ت
  پھر کون ہے جو تمہارے ليے جديد امام الئے گا؟(

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ ( ٣٠(۔ سورئہ ملک، آيت ١
  ۔ ۴۵٣ص  ( ۵، ج - ۔ معجم احاديث االمام المہدی  ٢٠۶، ص ۵۔ تفسير صافی، ج  ١٠١(۔ غيبت طوسی، ص ٢، 
  ۔ (  ٣٨٧۔ الحجة فی ما نزل فی القائم الحجة، ص  ٩٢(۔ غيبت نعمانی، ص ٣

اس بنا پر ٓاب گوارا اور زندگی اس کائنات ميں موجود ہے، ليکن بعض انسان تشنگی کا احساس نہيں کرتے۔ انسان اگر پياس 
 -گا۔ قابل ذکر بات يہ ہے کہ: قرٓان اور امام زمانہ کا احساس کرے تو پانی کی تالش ميں جائے گا اور خود کو سيراب کرے 

  جاری ٓاب حيات ہيں۔ يعنی وه ہدايت و معارف کے پياسوں کی تالش ميں ہيں تاکہ انہيں سيراب کريں۔
ہم اس بات کے اميد وار ہيں کہ کائنات کے تمام انسان اس فيضاِن اٰلہی کے چشمے سے ايک پيالہ پئيں تاکہ ہدايت کی حالوت 

  که ليں اور سب ہی منجِی عالِم بشريت کے خواہاں ہيں۔کو چ

  خاتمہ
) ان فرائض ميں ١اور فيضان کے وسيلے کی بہ نسبت کچه فرائض کے حامل ہيں (  -تمام انسان ، کائنات کے امام مہدی 

لشريف کو ہديہ کرنا تالوت قرٓان کرکے حضرت بقية هللا عجل هللا تعالٰی فرجہ ا“سے ايک فريضہ اس کتاب ميں بيان ہوا ہے: 
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  ۔”ہے
االمر الخامس واالربعون : اھداء قراة القرٓان اليہ عليہ ”صاحب مکيال المکارم پينتاليسويں فريضے ميں تحرير کرتے ہيں: 

  ٢، پينتاليسواں فريضہ ) حضرت کو تالوت قرٓان ہديہ کرنا ہے۔ ( ”السالم 
نے  -ثقة االسالم کلينی سے نقل کی ہے کہ امام موسٰی کاظم ۔ انہوں نے اس فريضے کے استدالل کے ليے ايک روايت  ٧٧١

تمہاری جزا يہ ہے کہ تم قيامت کے دن “علی ابن مغيره سے جو اپنے ختم کيے ہوئے قرٓان ائمہ کو ہديہ کرتے تھے فرمايا: 
  ان لوگوں کے ساته ہوگے۔ وه عرض کرتے ہيں: هللا اکبر! ميرے ليے ايسی (عظيم) جزا ہے؟

  ٣۔ ( ”تين مرتبہ فرمايا: ہاں نے -) امام 
  قرٓان کريم کے ہم پلہ ہيں۔ يقينا وه ہماری تالوت اور قرائت کے محتاج نہيں ہيں۔ -امام زمانہ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

-فرائض امام عصر  ٨٠ميں  ١٨٠۔  ۵۶٨، ص ( ٢(۔ ٓايت هللا سيد محمد تقی موسوی اصفہانی عليہ الرحمہ نے کتاب مکيال المکارم ج ١
  کی بہ نسبت بيان کيا ہے۔

  ۔ ( ٣٠۶، ص ٢(۔ مکيال المکارم، ج ٢
  ۔ ( ١، حديث  ٨۶۴، ص ۴۔ وسائل الشيعہ، ج  ۶١٨، ص ٢(۔ کافی، ج ٣

  درحقيقت ہم ان کی عنايات و الطاف کے ضرورت مند ہيں۔
حتاج نہيں ہے۔ پھر کيوں ہم لوگوں کا فريضہ نماز پڑھنا ہے؟ ہم نماز جيسے: نماز پڑھنا ، يقينا خداوند متعال ہماری نماز کا م

  کيوں پڑھتے ہيں؟
نماز پڑھنا پروردگار متعال کی شکر گزاری کے مرتبے ميں ہے۔ اور جو شخص شکر اٰلہی انجام دے گا اس کے ليے 

  ١(  خصوصی طور پر الطاف اٰلہی شامل حال ہوں گی،
و ہم تمہاری نعمتوں ميں اضافہ کرديں گے۔ اور جو شخص، کوئی ہديہ يا احسان ہمارے اگر تم ہمارا شکريہ ادا کرو گے ت

) کيا احسان کا بدلہ احسان کے عالوه کچه ٢(  مہربان ٓاقا و موال کی خدمت ميں انجام ديے ہوگا وه بھی احسان فرمائےں گے:
  اور ہوسکتا ہے؟

ر جب تم لوگوں کو تحفہ (سالم) پيش کيا جائے تو اس سے بہتر يا کم ) او٣(  خداوند متعال قرٓان کريم ميں ارشاد فرماتا ہے:
  سے کم ويسا ہی واپس کرو۔

اس بنا پر اگر ہم کوئی ہديہ حضرت کی مقدس اور نورانی بارگاه ميں پيش کرتے ہيں تو وه صرف اس ليے ہے کہ ہم ان کی 
  توجہات اور عنايات کے ضرورت مند ہيں۔

  
  تّمت بالخير

  و آخراً بحسن التوفيق الحمد  اوالً 
  ئه ١۴٣٠/محرم الحرام،  ٢٧

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ (٧(۔ سورئہ ابراہيم، ٓايت ١
  ۔ ( ۶٠(۔ سورئہ رحمن، ٓايت ٢
 ۔ (  ٨۶(۔ سورئہ نساء، آيت ٣

 

 


