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  فصل اّول

  آنحضرت کی دعائيں

  

  پہال باب

   تعريف ِ خداوندی ميں آنحضرت کی دعائيں۔
  تعريِف اٰلہی ميں آنحضرت کی دعائيں 

  خدا کی تسبيح اور پاکيزگی ميں۔ 
  مہينے کی دس اور گياره تاريخ کو خدا کی تسبيح اور تقديس ميں۔ 

  خدا کے ساتھ مناجات کرنے کے متعلق۔ 
  خدا تعالٰی کے ساتھ مناجات کرنے کے متعلق۔ 

  
  آنحضرت کی دعا خدا کی تسبيح اور پاکيزگی کے متعلق ١
ک و پاکيزه ہے وه جس نے اپنی مخلوقات کو اپنی قدرت کے ذريعے پيداکيا اور اُن کو اپنی حکمت کے تحت محکم پا

اور مضبوط خلق فرمايا۔ اپنے علم کی بنياد پر ہرچيز کو اپنے مقام پر قرار ديا۔ پاک و پاکيزه ہے وه ذات جو آنکھوں کی
مثل کوئی چيز نہيں ہے۔ وه سننے واال اور ديکھنے واال ہے۔(کتاِب  خيانت اور جو کچھ دلوں ميں ہے، جانتا ہے۔ اُس کی

  ۔ )١١٨ص:١۔ عيون االخبار،ج١٣٧توحيد،شيخ صدوق:
  
  ۔ مہينے کی دس اور گياره تاريخ کو خدا کی تسبيح اور تقديس ميں آنحضرت کی دعا ٢

ے واال۔ پاک و پاکيزه ہے پانيوں کو خلق پاک و پاکيزه ہے نو رکو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے تاريکی کو پيدا کرن
کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے آسمانوں کو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے زمينوں کو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے

ے ہواؤں کو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے سبزے کو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے زندگی اور موت کو پيد اکرن
واال۔ پاک و پاکيزه ہے مٹی اور بيابانوں کو پيدا کرنے واال۔ پاک و پاکيزه ہے خدا اور تعريف و ثناء اُسی کيلئے 

  ۔ )٢٠۶، ص٩۴، بحاراالنوارج٩٣ہے(دعوات:
  
  ۔ خدا کے ساتھ مناجات کرنے کے متعلق آنحضرت کی دعا ٣

ند کئے ہيں، باوجود اس کے کہ ميں جانتا ہوں کہ ميں اے هللا! تيری بارگاه ميں کھڑا ہوں اور اپنے ہاتھ تيری طرف بل
نے تيری عبادت ميں سستی کی ہے اورتيری اطاعت ميں کوتاہی کی ہے۔ اگر ميں حياء کے راستے پر چالہوتا تو طلب 

کرنے اور دعا کرنے سے ڈرتا۔ ليکن اے پروردگار! جب سے ميں نے سنا ہے کہ تو نے گناہگاروں کو اپنے دربار 
ا ہے اور اُن کو اچھی طرح بخشنے اور ثواب کا وعده کيا ہے، تيری ندا پر لبيک کہنے کيلئے آيا ہوں اور ميں بالي

  مہربانی کرنے والوں کے مہربان کی محبت کی طرف پناه لئے ہوئے ہوں۔ 
اور تيرے رسول کے وسيلہ سے جس کو تو نے اہِل اطاعت پر فضيلت عطا کی ہے، اپنی طرف سے قبوليت اور 

ت عطا کی ہے، اس کے چنے ہوئے وصی کے وسيلہ سے کہ جو تيرے نزديک جنت اور جہنم کے تقسيم کرنے شفاع
واالمشہور ہے، عورتوں کی سردار فاطمہ کے صدقہ ميں اور ان کی اوالد جو رہنما اور اُن کے جانشين ہيں، کے 

توجہ ہوتے ہيں اور تيرے نزديکوسيلہ سے، اُن تمام فرشتوں کے وسيلہ سے کہ جن کے وسيلہ سے تيری طرف جب م
  شفاعت کيلئے وسيلہ قرار ديتے ہيں، وه تيرے دربار کے خاص الخاص ہيں، ميں تيری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ 
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پس ان پر درود بھيج اور مجھے اپنی مالقات کے خطرات سے محفوظ فرما۔ مجھے اپنے خاص اور دوست بندوں ميں 
،ميں نے اُسے مقدم کيا ہے۔جو تيری مالقات اور ديدار کا سبب بنے اور اگر سے قرار دے۔ اپنے سوال اور گفتگو ميں 

ان تمام چيزوں کے باوجود ميری دعاؤں کو رد کردے گا تو ميری اُميديں نااُميدی ميں تبديل ہوجائيں گی۔ اس طرح 
اپنے غالم کے  جيسے ايک مالک اپنے نوکر کے گناہوں کو ديکھے اور اُسے اپنے دربار سے دور کردے۔ ايک موال

  عيوب کو مالحظہ کرے اور اُس کے جواب سے اپنے آپ کو روک لے۔ 
افسوس ہے مجھ پرکہ ہر طرف پھيلی ہوئی تيری رحمت ميرے شامل حال نہ ہو۔ اگر مجھے اپنے دربار سے دور 

بوليت کے کردے گا تو تيرے دربار کے بعد کس کے دربار کی طرف رجوع کروں گا۔ اگر تو ميری دعا کيلئے اپنی ق
دروازے کھول دے گا اور مجھے اپنی خواہشات کے پانے کے ساتھ خوش کرے تو تو ايسا مالک ہوگا کہ جس نے اپنے
لطف و کرم کا آغاز کيا ہے۔ اُس کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ايسا موالہوگا جس نے اپنے بندے کی کوتاہيوں سے 

حال ميں ميں نہيں جانتا کہ تيری کونسی نعمت کا شکريہ ادا کروں۔ کيا  درگزر کيا ہے اور اُس پر رحم فرمايا ہے۔اس
اُس وقت جب تو اپنے فضل اور بخشش کی وجہ سے مجھ سے راضی ہوگا اور ميرے گناہوں کو معاف فرمائے گا، يا 

  اُس وقت جب تو اپنے عفووبخشش ميں زيادتی کرتے ہوئے اپنے کرم و احسان کا آغاز کرے گا۔ 
يری خواہش و تمنا ايسے مقام ہيں جو ايک فقير اور نااُميد بندے کا مقام ہے۔ وه يہ ہے کہ ميرے گذشتہ گناہوں اے هللا! م

کو معاف فرما اور باقی عمر ميں مجھے گناہوں سے محفوظ فرما۔ ميرے ماں باپ جو گھر اور اہِل خانہ سے دور مٹی 
  کے نيچے ہيں، اُن کو معاف فرما۔ 

ے احسان کے نور سے دور فرما اور اُن کے خوف کو اپنی بخشش کے آثار کے ساتھ محبت ميں اُن کی تنہائی کو اپن
  تبديل فرما۔ 

اُن کے نيک لوگوں کو ہر وقت نعمت اور خوشی عطا فرما۔ اُن کے گناہگاروں کيلئے مغفرت اور رحمت عنايت فرما 
ه سکيں۔ اپنی رحمت کے وسيلہ سے تاکہ تيری رحمت اور مہربانی کے صدقہ سے قيامت کے خطرات سے محفوظ ر

اُن کو جنت ميں جگہ مرحمت فرما۔ ميرے اور اُن کے درميان اُس عظيم نعمت کے متعلق پہچان اور آشنائی برقرار فرما
تاکہ پہلی اور بعد والی تمام خوشياں ميرے شامل حال ہوجائيں۔ اے ميرے سردار! اگر ميرے اعمال ميں ايسی چيز 

عزت اور مقام ميں اضافہ اور زيادتی کا سبب بن رہی ہے تو اُسے ان کے نامہ اعمال ميں شامل موجود ہے جو اُن کی 
فرما اور مجھے اُن کے ساتھ رحمت ميں شريک فرما۔ اُن پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپنے ميں ميری تربيت 

  ۔ )۶١۵، ص۴، مستدرک الوسائل، ج٢٨٠، ص٨٧کی۔ (بحار،ج
  
  ات کے متعلق ۔ آنحضرت کی دعا مناج۴

اے هللا! تيری قدرت روشن ہوئی۔ تيرے لئے کوئی ہےئت و شکل پيدا نہ ہوئی ۔ لوگوں نے اس لئے تجھے نہ پہچانا اور 
  محدود کرديا اوريہ کام اُن کا تيرے ساتھ اُن کے اعتقاد کا منافی ہے۔ 

ہچاننا چاہتے ہيں۔ تيری مثل کوئی اے هللا! ميں اُن سے برأت طلب کرتاہوں جو تجھے تيری مخلوقات کے ذريعے سے پ
چيز نہيں ہے۔ وه تجھے پا نہ سکيں گے۔ اگر وه تجھے پہچان ليں تو تيرے عذاب سے جو ظاہر ہے، وه انہيں تيری 

  طرف بالتا ہے۔ 
  اے هللا! تيری مخلوقات ميں ہی تيرے تک پہنچنے کا راستہ موجود ہے۔ ليکن انہوں نے 

ی۔اسی وجہ سے انہوں نے تجھے نہيں پہچانا اور تيری نشانيوں کو اپنا خدا بنا ليا۔ تيری مخلوق کے ساتھ تجھے تشبيہ د
ايسی ہی تيری صفت بيان کی۔ اے هللا! جس چيز کے ساتھ انہوں نے تيری توصيف کی ہے، تو اُس سے بہتر اور بلند 

  ہے۔ 
ے ہڈيوں کو بوسيده ہونے کے بعد اے ہر آوازکو سننے والے اور ہر زوال پذير ہونے والے سے سبقت لينے والے اور ا

زنده کرنے والے اور موت کے بعد اُن کو زنده کرنے والے! محمد وآِل محمد پر درود بھيج۔ مجھے اور تمام مٔومنين کو 
  ۔ )١٨١، ص٩۴ہر غم و تکليف سے رہائی عطا فرما۔ تو ہرچيز پر قدرت رکھنے واال ہے۔(بحاراالنوار، ج

  دوسرا باب 
   ائيں لوگوں کی تعريف يا مذمت ميں۔ آنحضرت کی دع٢

  اپنے بيٹے حضرت مہدی عليہ السالم کيلئے۔ 
  موسٰی بن عمر بن بزيع کيلئے۔ 
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  دعبل بن خزاعی کيلئے۔ 
  ابن ابی سعيد مکاری کيلئے۔ 

  
  ۔ آنحضرت کی دعا اپنے بيٹے حضرت مہدی کيلئے ۵

آنحضرت نے صاحب الزمان عليہ السالم کيلئے دعا يونس بن عبدالرحٰمن امام رضا عليہ السالم سے روايت کرتا ہے کہ 
  کرنے کا حکم فرمايا ہے اور دعاؤں ميں سے اُن کيلئے آنحضرت کی دعا يہ ہے: 

اے هللا! محمد وآِل محمد پر درود بھيج۔اپنے دوست ، اپنے جانشين اور مخلوق پر حجت اور تيری زبان جو تيری طرف 
رنے واال، تيری مخلوقات ميں تيری ديکھنے والی آنکھيں، تيرے بندوں پر سے تيری پہچان ہے، تيری حکمت کو بيان ک

  گواه بلند شخص، مجاہد و مجتہد اور تيری طرف تيری پناه لينے والے اپنے بندے کی حفاظت فرما۔ 
ے سے ،اے هللا! اُس کو اُس کے شر سے جس کو تو نے پيدا کيا، ايجاد کيا، ظاہر کيا،تصويربنايا، محفوظ فرما، اُسے آگ

پيچھے سے، دائيں سے، بائيں سے ، اوپر سے، نيچے سے محفوظ فرما، اس لئے کہ جو بھی تيری حفاظت ميں آگيا، وه
  ضائع نہ ہوگا۔ 

اس کے وجود ميں پيغمبر اور اس کے وصی کو اور اُس کے آباء و اجداد کو اپنے اماموں کو ، اپنے دين کے ارکان 
ما۔ اُسے اپنی امان ميں رکھ تاکہ کبھی ضائع نہ ہو اور اپنی ہمسائيگی ميں کہ کوئی کو، ان تمام پر درود ہو، محفوظ فر

  اور موجود نہ ہو۔ اپنی تحويل اور حفاظت ميں تاکہ اُس پر ظلم نہ ہوسکے۔ 
اے هللا!اُسے اپنی مضبوط ترين حفاظت ميں محفوظ رکھ۔ ايسی حفاظت کہ جو کوئی بھی اُس ميں آگيا، وه کبھی شکست 

ھا سکتا۔ تو اُسے اپنی رحمت کے سايہ ميں قرار دے کہ کوئی اُس پر ظلم نہ کرسکے۔ اُس کی اپنی طاقتور مدد نہيں ک
کے ذريعے مدد فرما۔ اُس کی اپنے غالب آنے والے لشکريوں کے ذريعے سے تائيد فرما۔ اُسے اپنی قدرت اور طاقت 

  ر دے۔ کے ذريعے قوی فرما۔ اپنے فرشتوں کو اُس کيلئے پشت پناه قرا
اے هللا! دوست رکھ اُسے جو اس کو دوست رکھے۔ دشمن رکھ اُسے جو اُس کے مقابلہ ميں کھڑا ہو۔ ايک مضبوط زره 
اُس کو پہنا۔ اپنے فرشتوں کو اُس کے چاروں طرف قرار دے۔ اے خدا! اُسے اُس بلندوباال مقام پر پہنچا دے کہ جس مقام

کو قائم کرنے والے لوگوں کو پہنچاتا ہے۔اے خدا!اُس کے ذريعے سے پر تو انبياء کی اتباع کرنے والے، عدالت 
شگافوں کو پُر کر۔ جداہوئی چيزوں کو ساتھ مال اور ظلم کو اُس کے ذريعے سے ختم کردے۔ عدالت کو ظاہر فرما۔ 

دبہ کے زمين کو اُس کی طوالنی عمر کے ذريعے سے زينت عطا فرما۔ اُسے اپنی مدد کے ذريعے تائيد اور رعب و دب
ذريعے نصرت عطا فرما۔ اپنی جانب سے اُسے آسان ترين فتح عطا فرما۔ اپنے اور اُس کے دشمن پر اُسے غلبہ عطا 

  فرما۔ 
اے هللا! اُسے قيام کرنے واالاور جس کا انتظار کياجاتا ہو، ايسا پيشوا قرار دے کہ جس کی تونے مدد فرمائی ہو۔ اُس کی

ح کے ذريعے سے مدد فرما۔ اُسے مشرق و مغرب کہ جن کو بابرکت کيا ہے، کا طاقتور قدرت اور نزديک ترين فت
وارث بنا۔ اُس کے ذريعے سے اپنے رسول کی سنت زنده فرما تاکہ کوئی حق مخلوق کے ڈر سے چھپ نہ سکے۔ اُس 

ک اور جو کے دوستوں کو مضبوط اور دشمنوں کو نابود فرما۔ جو کوئی بھی اُس کے مقابلے ميں کھڑا ہو، اُسے ہال
  کوئی بھی اُس کے ساتھ دھوکہ کرے، اُسے نابود فرما۔ 

اے هللا!جابروظالم کافروں کو، اُن کوسہارا دينے والوں کو، اُن کے ستون اور اُن کے مددگاروں کو قتل فرما۔ گمراہی 
و نابود فرما۔ کے سربراہوں، بدعت ايجاد کرنے والوں، سنت توڑنے والوں اور باطل کو مضبوط کرنے والوں کو نيست

ظالم و جابروں کو اُس کے ذريعے سے ذليل، کافروں ، منافقوں اور ملحدوں کو اُس کے ذريعے سے نابود فرما۔ جس 
زمانے اور مکان ميں ہوں، مشرق و مغرب ميں، زمين و خشکی، دريا و صحرا اور پہاڑوں ميں کسی ايک شخص کو 

  قی نہ رکھ۔ بھی اُن سے زنده نہ رکھ اور نشان تک اُن سے با
اے خدا! اپنے شہروں کو اُس کے ذريعے سے پاک اور اپنے بندوں کو اُس کے ذريعے سے شفا دے۔ مٔومنين کو غالب 

اور رسولوں کی سنتوں کو اور نبيوں کی حکمت کو اُس کے ذريعے سے زنده فرما۔ وه جو تيرے دين کے احکام ختم 
يں،کی تجديد فرما تاکہ تيرا دين اُس کے ذريعے سے اور اُس کے ہوگئے ہيں اور تيری وه حکمتيں جو تبديل ہوچکی ہ

ہاتھ پر تازه، جديد، صحيح اور بغير کسی کمی و زيادتی کے ہوجائے۔ اُس کی عدالت کے ذريعے سے ظلم کی تاريکياں 
 يں۔ روشن اور کفر کی آگ خاموش ہو جائے، حق وعدالت کے پوشيده مقامات پاک اور احکام کی مشکالت واضح ہوجائ

اے هللا! وه تيرا بنده ہے جس کو تو نے اپنی غيبت پر امين قرار ديا ہے۔ اُسے گناہوں سے پاک فرمايا ہے۔ عيبوں سے 
  منزه اور نجاست سے پاک اور ہر برائی سے دور رکھا ہے۔ شک و شبہ سے اُسے محفوظ رکھا ہے۔ 
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ئے گواہی ديں گے کہ اُس نے گناه نہيں کيا۔ کسی اے هللا! قيامت کے دن اور بالؤں کے واقع ہونے کے دن ہم اُس کيل
غلطی سے دوچار نہيں ہوا۔ کسی نافرمانی کا ارتکاب نہيں کيا۔ کسی اطاعت کو ترک نہيں کيا۔ کسی پرده کو نہيں چيرا۔ 

، کسی واجب کو تبديل نہيں کيا۔ کسی حکم کو نہيں بدال۔ وه ہدايت دينے واال اور ہدايت پانے واال ، پاک و پاکيزه 
  صاحب ِتقوٰی، وفا کرنے واال اور پسنديده امام ہے۔ 

اے هللا! اُس پر اور اُس کے آباء و اجداد پر درود بھيج، خود اُس ميں اُس کی اوالد، خاندان، نسل، امت اور تمام اُس کے 
م ماننے والوں ميں جو اُس کی آنکھ کی روشنی اور خوشی کا سبب بنے، اُسے عطا فرما۔ اُس کی حکومت تما

دورونزديک مقامات ميں۔ہر غالب و ذليل پر جاری فرماتاکہ اُس کا حکم تمام احکام پر غالب اور ہر باطل کو اُس کے 
  حق کے ذريعے نابود فرما۔ 

اے هللا! اُس کے ہاتھ سے ہميں ايسی راِه ہدايت کی رہنمائی فرما جو عظيم اور درميانہ راستہ ہے کہ جلدی جانے واال 
  ر آتا ہے۔ اُس کے پيچھے چلنے واال اُس کے ساتھ آکر ملحق ہوتا ہے۔ اُس کی طرف لوٹ ک

اے هللا! ہميں اُس کی پيروی پر طاقتور ارو اُس کی ہمراہی پر ثابت قدم رکھ۔ اُس کی اتباع کرنے پر ہم پر احسان فرما۔ 
ساتھ صبر کرنے واال اور ہميں اُس کے اُس گروه ميں شامل فرما جو تيرے امر کے ساتھ قيام کرنے واال اور اُس کے 

اُس کی خير خواہی کے ساتھ تيری خوشی کا طالب ہے۔ يہاں تکہ قيامت کے دن ہم کو اُس کی حکومت کے مضبوط 
  کرنے والوں ، اُس کے دوستوں اور مدد کرنے والوں ميں محشور فرمانا۔ 

پنے لئے قرار دے درآنحاليکہ ہر اے هللا!محمد و آِل محمد پر درود نچھاور فرما اور اس چيز کو ہماری طرف سے ا
شک و شبہ، رياکاری اور شہرت طلبی سے دور ہو تاکہ تيرے غير پر اعتماد نہ رکھتے ہوں اور سوائے تيرے کسی 

غير کا اراده نہ ہو۔ ہميں اُس کے مقام ميں داخل فرما اور جنت ميں اُس کے ہمراه قرار دے۔ ہميں اُس کے کام ميں تھکن 
ميں مبتال نہ فرمانا۔ ہميں اُن لوگوں ميں سے قرار دے کہ اُن سے تو نے اپنے دين کيلئے مدد لی ہوو سستی اور اختالف 

اور اپنے ولی کو اُن کے ذريعے عزت و غلبہ عطا کرے۔ ہمارے عالوه دوسرے گروه کو اس کام کيلئے منتخب نہ کر، 
  چيز پر قدرت رکھنے واال ہے۔ اگرچہ يہ کام تيرے لئے آسان اور ہمارے لئے بہت دشوار ہوگا۔ تو ہر 

اے هللا! اُس کے عہد کے واليوں پر درود بھيج اور اُن کو اُن کی اُميدوں ميں کامياب فرما۔ اُن کی عمروں کو طوالنی 
اور اُن کی مدد فرما۔ اپنے دين کے امر ميں جس کی تو نے اُن کی طرف نسبت دی ہے، اُس کو کامل فرما۔ ہميں اُن کا 

نے دين کی مدد کرنے واال قرار دے۔ اُس کے پاک و پاکيزه آباء و اجداد جو کہ ہدايت کرنے والے امام مددگار اور اپ
  ہيں، پر درود نچھاور فرما۔ 

اے پروردگار! يہ ہستياں تيری حکمت کی کانيں، تيرے علم کے خزانے، تيرے امر کے والی، تيرے خالص ترين 
اولياء اور اُن کی آل ، تيرے چنے ہوئے اور تيرے چنے ہوؤں کی بندے، تيری مخلوقات ميں سے چنے ہوئے، تيرے 

  اوالد ہيں، کہ درود و رحمت اور تيری برکت ان تمام پر ہو۔ 
اے خدا!اُس کے کام ميں اُس کے شرکاء اور تيری اطاعت ميں اُس کی مدد کرنے والے، ايسے لوگ جن کو اُس کيلئے 

ديا ہے، ايسے لوگ جنہوں نے اپنے گھر اور اوالد سے دوری اختيار کرلی پناه، ہتھيار، ٹھکانہ اور مقاِم محبت قرار 
ہے۔ اپنے وطن کو ترک کرديا ہے اور بستر پر آرام کو چھوڑ ديا ہے۔ جنہوں نے اپنی تجارت کو ترک کرديا ہے۔ اپنے 

نہيں گئے۔ دور  کسب و معاش ميں نقصان اٹھايا ہے۔ اپنے مقامات ميں بغير اس کے کہ کسی سفر پر گئے ہوں، ديکھے
رہنے والے ايسے لوگ جو اُن کی اُن کے معاملہ ميں مدد کرتے ہيں، اُن کے ساتھ عہدوپيمان کرتے ہيں۔ وه قريبی افراد 

جو اُن کی مخالفت کرتے ہيں، اُن کے خالف ہيں، ايک دوسرے سے دشمنی اور دوری کے بعد متحد ہوجاتے ہيں، 
  اُن کو دنيا کے قريب اور وابستہ کرتے ہيں۔  ايسے اسباب کو اپنے سے دور کرتے ہيں جو

اے هللا! ان کو اپنی حفاظت اور اپنی حمايت کے تحت قرار دے۔ ہر خطره جو اُن کے دشمنوں کی طرف سے اُن کی 
طرف متوجہ ہو، اُسے دور فرما۔ ان کی حفاظت اور نگہبانی ميں اور ان کی تائيد اور مدد کرنے ميں اور جو کوئی بھی 

  عت ميں اُن کی مدد کرے، اُن ميں اضافہ فرما۔ تيری اطا
ان کے حق کے صدقے جو بھی تيرے نور کو مٹانے کی کوشش ميں ہيں۔ اُن کونابود فرما۔ محمد و آِل محمد پر درود 

بھيج ۔ اُن کے ذريعے تمام آفاق، زمين اور اُس کے تمام حصوں کو عدل و انصاف اور رحمت و فضل سے پُر کردے۔ 
جود کے لحاظ سے اور وه جو تو اپنے بندوں پر عدالت کے ساتھ احسان کرتا ہے، اُس کے لحاظ سے اُن اپنے کرم و 

کی تعريف فرما۔ اپنے ثواب ميں جو اُن کے درجات کو بلند کرے، اُن کيلئے ذخيره فرما۔ تو جو چاہتا ہے، انجام ديتا ہے 
  قبول فرما"۔  اور جس کو چاہتا ہے، حکم ديتا ہے۔ اے عالمين کے رب! دعا کو

ايک دوسری روايت ميں نقل ہوا ہے کہ آنحضرت صاحب االمر عليہ السالم کيلئے دعا کرنے ميں اس دعا کا حکم 
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  فرمايا کرتے تھے: 
اے خدا! اپنے ولی، اپنے خليفہ، تيری مخلوق پر حجت، تيری زبان جو تيری معرفت رکھنے والی ہے، حکمت کو بيان 

ر ديکھنے والی آنکھ اور تيرے بندوں پر گواه، جوانمرد کامل و مجاہد اور تيری طرف کرنے والی اور تيرے فرمان پ
  پناه لينے واال، اس بندے کی حفاظت فرما۔ 

اُس کو اپنی مخلوق کے شر سے اور جس کو ظاہر کيا، اُس کے شر سے اور جس کو ايجاد کيا، اُس کے شر سے اور 
ا۔ اُس کی آگے پيچھے، دائيں بائيں اور اوپر نيچے سے حفاظت جس کی تصوير بنائی، اُس کے شر سے محفوظ فرم

  فرما۔ ايسی حفاظت کہ اگر اُس کے ذريعے سے کسی کی حفاظت کرے تو ضائع نہ ہوگا۔ 
(اور اُس کے وجود ميں) اپنے پيغمبر، اُس کے آباء و اجداد، اُس کے پيشوا اور اپنے دين کے ستونوں کی حفاظت فرما۔ 

انت ميں قرار دے جو ضائع نہ ہو۔ اپنی ايسی حفاظت ميں قرار دے کہ بے يارومددگار نہ ہو۔ اپنی اُس کو اپنی اُس ام
  ايسی عزت ميں قرار دے کہ اُس پر ظلم نہ کيا جاسکے۔ 

اُس کو اپنی اُس امان ميں رکھ کہ جو کوئی بھی اُس ميں محفوظ ہوگيا، وه کبھی بھی ذليل و رسوا نہيں ہوگا۔ اُس کو اپنی 
حمت کے سايہ کے تحت قرار دے کہ جو بھی اس کے تحت آگيا، اُس پر کبھی بھی ظلم نہيں کيا جاسکتا۔ اُس کی ايسی ر

اپنی مضبوط مدد کے ذريعے سے نصرت اور اپنے کامياب لشکر کے ذريعے سے تائيدفرما ، اپنی طاقت کے ذريعے 
وستوں کو دوست رکھ اور اُسے دشمن قرار سے طاقتور فرما۔ اپنے فرشتوں کو اُس کے پشت ِ سر قرار دے۔اُس کے د

دے جو اُس کے ساتھ دشمنی رکھے۔ ايک مضبوط ڈھال اُسے پہنا اور اُس کے چاروں طرف اپنے فرشتوں کو قرار 
  دے۔ 

اے پروردگار! اُسے اُس بلند ترين درجہ پر پہنچا دے جو تيرے پيغمبروں کے ماننے والوں کو عدل و انصاف کے 
  ہوا تھا۔ جاری کرنے ميں حاصل 

اے هللا! اُس کے ذريعے سے شگافوں کو پُر اور ايک دوسرے سے جدا چيزوں کو ساتھ مال۔ ظلم کو ختم فرمااو رعدالت
کو روشن فرما۔ زمين کو اُس کی طوالنی عمر کے ذريعے سے زينت عطا فرما۔ اپنی نصرت کے ذريعے مدد اور اپنے 

ے دوستوں کی مدد اور اُس کے دشمنوں کو نااُميد فرما۔ جو بھی اُس رعب و دبدبہ کے ذريعے اُس کی مدد فرما۔ اُس ک
کے مقابلہ ميں اُٹھے، اُسے ہالک اور جو بھی اُس کے ساتھ دھوکہ کرے، اُسے برباد کردے۔ ظالم و جابر کافر اور اُن 

الوں، سنت توڑنے کی حکومت کی بنياد اور ستونوں کونيست و نابود فرما۔گمراہی کے سربراہوں ، بدعت ايجاد کرنے و
والوں اور باطل کی حمايت کرنے والوں کو تباه و برباد فرما۔ جابر و ظالموں کو اُس کے ذريعے سے ذليل، کافروں اور
ملحدوں کو زمين کے مشرق و مغرب ميں، دريا اور خشکی ميں، صحرا اور پہاڑوں ميں ہالک فرما۔ حتٰی کہ کوئی بھی

  کے نشان تک کو مٹادے۔ اُن ميں سے باقی نہ رہے اور اُن 
اے هللا! اپنے شہروں کو اُس کے جودوکرم کے ذريعے پاک اور اپنے بندوں کو اُس کے ذريعے سے شفا دے۔ مٔومنين 
کو اُس کے ذريعے سے غالب اور پيغمبروں کی سنت کو اور حکمت کو اُس کے ذريعے سے زنده اور جو کچھ تيرے 

ديل ہوچکا ہے، اُن کو تازه فرما تاکہ تيرا دين اُس کے وسيلہ سے اور اُس دين سے مٹ چکا ہے اور تيرے احکام سے تب
کے ہاتھ سے تازه وصحيح اور بغير کسی کمی و زيادتی اور بدعت کے ہوجائے۔ اُس کے عدل کے ذريعے سے ظلم کی

  ہوجائے۔ تاريکياں روشن اور کفر کی آگ کو خاموش اور حق و انصاف کا اصل مقام جو پہچانا نہيں گيا، واضح 
بے شک وه تيرا بنده ہے جس کو تو نے اپنے لئے خاص چنا ہے اور غيبت کيلئے انتخاب کيا ہے۔ گناہوں سے دور اور 

  عيبوں سے پاک رکھا ہے۔ اُس کو ہر نجاست سے پاک اور ہر برائی سے محفوظ کيا ہے۔ 
ں گواہی ديں گے کہ اُس نے کوئی اے پروردگار! قيامت کے دن اور بالؤں کے واقع ہونے کے دن ہم اُس کے حق مي

گناه انجام نہيں ديا اور کوئی غلطی نہيں کی، کسی نافرمانی کا ارتکاب نہيں کيا۔کسی اطاعت کو ضائع نہيں کيا اور 
کوئی ہتک حرمت نہيں کی۔ کسی واجب کو تبديل نہيں کيا اور کسی سنت کو ضائع نہيں کيا۔ وه ہدايت دينے واال ہدايت 

  ک، پرہيزگار اور پسنديده ہے۔ يافتہ ہے۔ وه پا
اے خدا! خود اُس ميں ، اُس کے خاندان ميں ، نسل، اُمت اور اُس کے تمام ماننے والوں ميں وه چيز عطافرما جو اُس کی
آنکھوں کو روشن اورقلب و جان کو خوش کرسکے۔ تمام مقامات کی حکمرانی ،چاہے وه نزديک ہو يا دور، عزيز ہو يا 

  فرما تاکہ اُس کے حکم کو تمام احکامات پر غالب اور اُسے تمام باطلوں پر برتری عطا ہوسکے۔  ذليل، اُسے فراہم
اے خدا! ہم کو اُس کے ہاتھ سے ايسے راستے تک پہنچا دے جو روشن ہو۔ جو بہت بڑا اور درميانہ راستہ ہو۔ ايسا 

اپنے آپ کو پہنچا دے۔ ہميں اُس کی اطاعت راستہ کہ جلدی چلنے واال اُس کی طرف آئے اور آہستہ چلنے واال اُس تک 
پر مضبوط اور اُس کا ساتھ دينے پر ثابت قدم رکھ۔ اُس کی پيروی کرنے پر ہم پر احسان کر۔ ہميں اُس کے اُس گروه 
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ميں داخل فرما جو تيرے حکم کو جاری کرنے واال اور اُس کے ساتھ صبر کرنے واال اور اُس کی خيرخواہی کے ساتھ 
دی کو تالش کرنے واال ہے تاکہ قيامت کے دن ہميں اُن ميں سے محشور فرمائے جو اُس کے دوست اور تيری خوشنو

  اُس کی حکومت کو مضبوط کرنے والے ہوں۔ 
اے پروردگار! اس چيز کو ہمارے لئے ہر شک و شبہ، رياکاری اور شہرت طلبی سے پاک فرما تاکہ تيرے غير پر 

ا کے اور کچھ طلب نہ کريں تاکہ ہميں اُس کے مقام ميں داخل فرمائے۔ جنت ميں اعتماد نہ کريں اور سوائے تيری رض
اُس کے ساتھ قرار دے۔ ہميں بيماری، تھکن اور سستی سے پناه دے۔ ہميں اُن ميں سے قرار دے کہ جن سے اپنے دين 

ور کو ہماری جگہ کی مدد کرتا ہے۔ اپنے ولی کی مدد کواُن کے ذريعے سے باعزت کرتا ہے۔ ہمارے عالوه کسی ا
  قرار نہ دے کيونکہ يہ کام تيرے لئے آسان اور ہمارے لئے بڑا بھاری اور سنگين ہے۔ 

اے هللا! اُس کے عہد کے واليوں پر اور اُس کے بعد والے رہنماؤں اور اماموں پر درود بھيج اور انہيں اپنی اُميدوں ميں 
کو عزيز و گرامی قرار دے۔ اپنے فرمان ميں سے جس کو اُن کی  کامياب فرما۔ اُن کی عمر ميں اضافہ فرما۔ اُن کی مدد

طرف نسبت دی ، اس کو کامل اور اُن کی بنيادوں کو مضبوط فرما۔ ہميں اُن کا حامی اور اپنے دين کا مددگار قرار دے۔ 
ے امر يہ حضرات تيری حکمت کی کانيں، تيرے علم کے خزانے، تيری توحيد کے ارکان، تيرے دين کے ستون، تير

کے والی، تيرے بندوں ميں سے پاک، تيری مخلوق ميں سے چنے ہوئے، تيرے اولياء اور تيرے اولياء کی نسل، تيرے 
پيغمبر کی اوالد ميں سے منتخب شده ہيں۔ سالم ، رحمت اور خدا کی برکات اُس پر اور اُن سب پر ہوں۔(عيون االخبار، 

  ۔ )۴٨٧، امالی:١٢۴، توحيد:١١٧، ص١ج
  
  رت کی دعا موسٰی بن عمر بن بزيع کيلئے ۔ آنحض۶

خدا ہميں اور تمہيں اپنی رحمت کے ذريعے سے دنيا اور آخرت ميں بہترين عافيت اور سالمتی عطا فرمائے۔(روضة 
  ۔ )٣٩الواعظين:

  
  ۔ آنحضرت کی دعا دعبل بن علی خزاعی کيلئے ٧

کے بيٹے! ميں نے آپ کے متعلق قصيده لکھا دعبل خزاعی مروشہر ميں آنحضرت کے پاس آيا اور کہا:اے رسوِل خدا
ہے اور ميں نے قسم کھائی ہے کہ آپ سے پہلے اس کو کسی کے سامنے نہ پڑھوں۔ امام عليہ السالم نے فرمايا کہ 

  اُسے پڑھو۔ جب وه اس شعر تک پہنچا: 
  آرام ميں رہوں گا"۔ "دنيا ميں اس دنيا کی تالش ميں خوفزده تھا اور اُميد رکھتا تھا کہ مرنے کے بعد امن و 

  امام عليہ السالم نے فرمايا: 
  "خدا قيامت کے دن تمہيں امن و آرام عطا فرمائے"۔ 

  اور جب اس شعر پر پہنچا: 
"ايک قبر بغداد ميں ہے جو ايک پاک و پاکيزه جان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور هللا تعالٰی اُسے جنت کے مکانات ميں 

  سے ايک مکان قرار دے گا"۔ 
مام عليہ السالم نے يہ فرمايا:" کيا اس جگہ دوشعر تيرے قصيدے ميں بڑھا نہ دوں تاکہ اُن کے ذريعے سے اپنے شعرا

  کو مکمل کرسکے"۔ 
اُس نے کہا:" ہاں اے فرزند ِ رسول! اور ايک قبر طوس ميں ہے کہ اُس قبر واال بہت زياده مصيبت کو اٹھانے واال ہے۔ 

ے قيامت تک آگ کے شعلے بھڑکتے رہيں گے، يہاں تک کہ خدا قائم کو بھيجے گا اور يہاں تک کہ انسان کے اندر س
  ۔ )٢٣٩، ص۴٩تمام غم و غصے اور تکاليف دور فرمائے گا۔(بحاراالنوار، ج

  
  ۔ آنحضرت کی دعا ابن ابی سعيد مکاری کيلئے ٨

ھے اس مقام پر پہنچا ديا ہے کہ جسروايت ہے کہ ابن ابی سعيد مکاری آنحضرت کے پاس آيا اور کہاکہ کيا خدا نے تج
  کا تيرا باپ دعوٰی کرتا تھا تاکہ تو بھی اُسی کا دعوٰی کرے۔ آنحضرت نے فرمايا "تجھے کيا ہوگيا ہے؟" 

  خدا تيرے وجود کے نور کو خاموش کرے اور غربت کو تيرے گھر ميں داخل کرے۔ 
بيٹا عطاکروں گااور خدا نے اُسے مريم عطا کی اور کيا تو نہيں جانتا کہ خدا نے عمران کو وحی کی کہ ميں تجھے 

مريم کو عيسٰی عطا کيا۔ پس عيسٰی مريم سے اور مريم عيسٰی سے تھی۔ عيسٰی اور مريم حقيقت ميں ايک چيزہيں۔ ميں 
  اپنے باپ سے اور ميرا باپ مجھ سے ہے۔ ميں اور وه ايک ہی حقيقت ہيں۔ 
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کو گھير ليا۔ يہاں تک کہ رات کيلئے کھانے کا بھی محتاج تھا۔(عيون  يہ شخص وہاں سے نکال اور فقروغربت نے اُس
  ۔ )٣٠٨، ص١االخبار : ج

  تيسرا باب
   ۔ آنحضرت کی دعائيں نماز اور تعقيباِت نماز کے متعلق٣

  نماِز شب کی آٹھ رکعت کے بعد۔ 
  نماِز وتر کے قنوت ميں۔ 
  نماِز وتر کے قنوت ميں۔ 

  کے وقت۔ اذاِن صبح اور مغرب کے سننے 
  اقامت کے بعد اور تکبيرة االحرام سے پہلے۔ 

  قنوت ميں۔ 
  قنوت ميں۔ 

  قنوت ميں دشمنوں کے شر کو دور کرنے کيلئے۔ 
  نماِز جمعہ کے قنوت ميں۔ 

  نماِز واجب کے بعد پيغمبرپر سالم کرنے کے متعلق۔ 
  واجب نمازوں کی تعقيب ميں۔ 

  نماِز صبح کی تعقيب ميں۔ 
  يب ميں۔ نماِز صبح کی تعق
  سجدئہ شکر ميں۔ 
  سجدئہ شکر ميں۔ 
  سجدئہ شکر ميں۔ 
  سجدئہ شکر ميں۔ 
  نماِز استسقاء ميں۔ 

  
  ۔ آنحضرت کی دعا نماِز شب کی آٹھ رکعت کے بعد ٩

اے پروردگار! تجھ سے اُس کے احترام کا سوال کرتاہوں جس نے تجھ سے توبہ کے ذريعے پناه لی ہے، تيری عزت 
تيری پناه ميں آگيا ہے، تيری رسی کو مضبوطی سے پکڑ ليا ہے اور فقط تجھ پر اعتماد کيا ہے۔  کی طرف لوٹا ہے اور

اے بہت زياده عطا کرنے والے اور قيديوں کو رہا کرنے والے! اے وه جس نے اپنے جودوکرم سے اپنا نام بخشنے 
صرار اور ابرام ميں، تضرع اور چاپلوسی واال رکھا۔ تجھے ميں پکارتا ہوں ، ڈر اور اُميد ميں، خوف اور طمع ميں، ا

ميں، کھڑے اور بيٹھے ہوئے، رکوع اور سجده ميں، کسی چيز پر سوار ہونے کے وقت اور کسی چيز سے اترنے کے 
  وقت، آمدورفت ميں اور تمام حاالت ميں۔ 

، ١۵٠اح المتہجد:تجھ سے چاہتا ہوں کہ محمد وآِل محمد پر درود بھيج اور ميرے حق ميں يہ کام انجام دے۔(مصب
   )٢۵٧، ص٨٧بحار:ج

  
  ۔ نماِز وتر کی قنوت ميں آنحضرت کی دعا ١٠

اے هللا! محمد وآِل محمد پر درود بھيج۔ اے خدا! مجھے اُن کے ساتھ ہدايت دے جن کو تو نے ہدايت عطا فرمائی ہے۔ اُن
ی کی ہے، اُن کے ہمراه کے ساتھ عافيت عطافرما جن کو تو نے عافيت عطا فرمائی ہے۔ جن کی تونے سرپرست

سرپرستی عطافرما۔ جو کچھ تو نے عطا کيا ہے، اُس ميں برکت عطا فرما۔ اُس شر سے محفوظ فرما جس کو تو مقدر 
کرچکا ہے۔ بے شک تو حکم کرنے واال ہے اور تجھ پر حکم نہيں کيا جاسکتا۔ جس کی تو سرپرستی کرتا ہے، وه ذليل 

وه کبھی عزيز نہيں ہوسکتا۔ بابرکت ہے ہمارا پروردگار اور بلندوبرتر ہے۔(عيون  نہيں ہوتا۔ جس کا تو دشمن ہوجائے،
  ۔ )١٨٠، ص٢االخبار:ج

  
  ۔ نماِز وتر کی قنوت ميں آنحضرت کی دعا١١
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  اے خدا! تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے ستر مرتبہ توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ 
  ۔ )١٨٠، ص٢(عيون االخبار: ج

  و مغرب کے سننے کے وقت آنحضرت کی دعا ۔ اذاِن صبح ١٢
اے خدا! تجھ سے دن کے آنے کے ذريعے اور رات کے پشت کرنے کے ذريعے اور تيری نمازوں کے وقت اور 

تجھے پکارنے والوں کی آواز دينے کے وقت، تيرے فرشتوں کی تسبيح کے وقت چاہتا ہوں کہ ميری توبہ قبول فرما۔ 
  ۔ )١٣٨، ثواب االعمال:٢۵٣،ص١اور مہربان ہے۔(عيون االخبار: ج بے شک تو توبہ قبول کرنے واال

  
  ۔ اقامت کے بعد اور تکبيرة االحرام سے پہلے آنحضرت کی دعا ١٣

اے هللا! اے اس دعائے کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب! محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو درجہ، وسيلہ، فضل 
ساتھ آغاز اور تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ محمد اور آِل محمد صلی هللا عليہ وآلہ اور فضيلت عطافرما۔ تيرے نام کے 

وسلم کے ذريعے تيری طرف متوجہ ہوں۔اے هللا!محمد وآِل محمد پر درود بھيج اور ان کے وسيلہ سے مجھے اپنے 
  ۔ )١۵۵ل:نزديک دنيا اورآخرت ميں صاحب ِعزت قرار دے۔ اپنے قريبيوں ميں سے قرار دے۔ (فالح السائ

  
  ۔ قنوت ميں آنحضرت کی دعا ١۴

پناه صرف تيری ہی پناه ہے۔ اے وه جو تمام پر غالب ہے اور اُميد صرف تيری ہی اُميد ہے۔ اے وه ذات کہ فخر اور 
  شرف صرف تيرے لئے ہے۔ 

رار اور اے خدا! تو بغير کسی رنج و سختی کے لوگوں کی باتوں سے آگاه ہے۔ دلوں کی حرکت کی گھات ميں ہے۔ اس
  چھپی ہوئی چيزوں کو جاننے واال ہے۔ 

اے پروردگار! تو ديکھتا ہے کچھ بھی تجھ سے مخفی نہيں ہے۔ ليکن تو نے اپنی بردباری اور حلم کی وجہ سے 
ظالموں کوجرأت دی ہے ،نافرمانی و سرکشی کے باوجود اور اپنے کاموں ميں عناد و دشمنی کے باوجود امن و امان 

۔تو ديکھتا ہے کہ تيرے دوست بندے حق کی عالمات اور نشانيوں کے مٹ جانے کی وجہ سے کس ميں رکھا ہوا ہے
قدر رنج و غم اٹھاتے ہيں۔ يہ بھی ديکھتا ہے کہ بُرے کاموں ميں اضافہ اور ان کاموں پر لگاتار عمل، باطل کا غلبہ، 

کرنا، اس طرح کہ ظلم و ستم عبادت کی ظلم و ستم کا پھيل جانا، روزمره کے معامالت اور کاموں ميں ان کو پسند 
  طرح ہوگئے ہيں اور ان کے ساتھ واجبات اور مستحبات کی طرح عمل ہوتا ہے۔ 

اے خدا! نابود کر اُس کو اگر تو اُس کی مدد کرے تو وه کامياب ہوتا ہے۔ اگر اس کی تائيد کرے تو وه بُرا کہنے والوں 
و بُری طرح ہالک فرما اور اُس کے ساتھ مہربانی اور محبت سے کے بُرا کہنے سے خوف نہيں کھاتا۔ ظالم شخص ک

  پيش نہ آ۔ 
  اے پروردگار، اے هللا، اے پروردگار، ان کو نابود فرما۔ اے خدا!جلدی کر ، ان کو مہلت نہ دے۔ 

اے هللا! ان کو صبح کے وقت، نصف دن ميں، سحری کے وقت، رات کے وقت، حالت ِ نيند ميں اور دن کے وقت جب 
يل کود ميں لگے ہوئے ہوں، اپنے حيلہ کے ساتھ جبکہ يہ لوگ مکروفريب ميں مشغول ہوں، اچانک اس حالت ميں کھ

  کہ اپنے آپ کو امن وامان ميں محسوس کريں، ہالک فرما۔ 
اے پروردگار! ان کو تتربتر کردے، ان کے دوستوں کو بھی تتر بتر کردے۔ ان کے ساتھيوں کو بھگا دے۔ ان کے 

و ايک دوسرے سے جدا جدا کردے۔ ان کی تلوار کی تيزی کو ختم اور ان کے نيزے کی نوکوں کو توڑ دے۔لشکريوں ک
  ان کے ارادوں کو کمزور فرما۔ 

اے خدا! ان کو ہمارا قيدی اور ان کی زمينوں کو ہمارے تصرف اور اختيار ميں کردے۔ ان کی نعمتوں کو زحمتوں ميں 
شمنی کے بدلے ميں ، ان کے ساتھ لڑنے کے بدلہ ميں، صحت و سالمتی اور عافيت تبديل فرما اور ہميں ان کے ساتھ د

  عطا فرما۔ ان کی بہترين نعمت کوہمارے لئے عام کردے۔ 
  اے پروردگار!ايسا عذاب کہ اگر کسی قوم پر وارد ہو تو اُن کو نابود کردے گا، ان سے دور نہ فرما۔ 

  ۔ )۵٨(مہج الدعوات:
  
  ی دعا ۔ قنوت ميں آنحضرت ک١۵

اے هللا! بخش دے اور رحم کر۔ جس کو تو جانتا ہے، اُس سے درگزر فرما۔ بے شک تو عزيز تر، بلند تر اور بڑے 
  ۔ )١٨٢، ص٢اکرام واال ہے۔(عيون االخبار:ج
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  ۔ قنوت ميں شِر شيطان کو دورکرنے کيلئے آنحضرت کی دعا ١۶
ع رحمت کے مالک، يکے بعد ديگرے احسانات کے اے پروردگار! اے ہر طرف پھيلی ہوئی قدرت کے مالک اور وسي

  مالک، پے در پے نعمتوں کے مالک، خوبصورت الطاف اور بہت زياده بخششوں کے مالک۔ 
اے وه ذات جس کا مثال کے ذريعے سے وصف بيان نہيں کيا جاسکتا۔ جس کا کوئی مشابہہ اور نظير نہيں ہے۔ جو 

  کسی غالب آنے والے سے مغلوب نہيں ہوتا۔ 
وه ذات جس نے پيدا کيا اور رزق ديا، جس نے الہام کيا اور بات کرنے واال بنايا، بغير نمونہ کے خلق کيا اور پھر  اے

شروع کيا، برتر ہوا اور بلند ہوگيا۔ بہترين تصويربنائی اور مضبوط تصوير کھينچی۔ احتجاج کيا اور ابالغ فرمايا، نعمت 
  ر بہت زياده عنايت کی۔ دی اور اُسے ہرطرف پھيال ديا۔ عطاکيا او

ا ے وه ذات جو عزت ميں برترہوا۔ يہاں تک کہ آنکھوں سے اوجھل ہوگيا۔لطف و بخشش ميں نزديک ہوا۔ يہاں تک کہ 
فکروں سے تجاوز کرگيا۔ اے وه ذات جو حکمرانی ميں يکتا ہوا۔ اسی وجہ سے اُس کی حاکميت مطلقہ ميں اُس کا کوئی

  يال ہے۔ پس اُس کی قدرت اور عظمت ميں اُس کا کوئی مخالف نہيں ہے۔ شريک نہيں ہے اور عظمت ميں اک
اے وه ذات جس کی عظمت کی ہيبت ميں وہم و خياالت حيران اور اُس کی عظمت کو پالينے ميں آدميوں کی آنکھيں 

ی آنکھوں مايوس ہيں۔ اے وه ذات جو عالمين کے دلوں کی چيزوں کو جاننے واال ہے۔ اے وه ذات جو ديکھنے والوں ک
  کے جھپکنے کو ديکھتا ہے۔ 

اے وه ذات جس کی ہيبت سے تمام چہرے خاک ميں مل گئے۔ جس کی جاللت و بزرگی اور مقابلہ ميں گردنيں جھکی 
  ہوئی ہيں اور اُس کے خوف سے دل کانپتے ہيں۔ اُس کے ڈر سے بدنوں ميں کپکپی طاری ہوجاتی ہے۔ 

ے، اے طاقتور، اے منع کرنے والے، اے برتر، اے بلند تر، درود بھيج اُس پراے ابتداء کرنے والے، اے پيدا کرنے وال
جس پر دورد بھيجنے کی وجہ سے نماز ميں شرافت پيداہوئی۔ ميرے دشمنوں سے اور اُن سے جو مجھے حقير 
سوائی سمجھتے ہيں ، ميرے شيعوں کو ميرے دروازے سے واپس لوٹانے والوں سے انتقام لے۔اُسے تلخی و ذلت اور ر
کا مزه چکھا، جس طرح اُس نے مجھے چکھايا ہے۔اُسے گندگيوں اور نجاستوں ميں پھينکا ہوا قرار دے۔(عيون 

  ۔ )١٧٣، ص٢االخبار:ج
  
  ۔نماِز جمعہ کی قنوت ميں آ نحضرت کی دعا ١٧

نے کہا: وه جو مقاتل بن مقاتل سے روايت ہے کہ آنحضرت نے فرمايا:تم نماِز جمعہ کے قنوت ميں کيا پڑھتے ہو؟ ميں 
  عام لوگ (اہِل سنت) پڑھتے ہيں۔ آپ نے فرمايا: اُن کی طرح نہ پڑھو بلکہ کہو: 

اے پروردگار! اپنے بندے اور خليفہ کا کام اُس چيز کے ساتھ درست فرما جس کے ذريعے سے اپنے پيغمبروں اور 
اپنی جانب سے اُس کی روح  رسولوں کے کام کو درست کياہے۔ اپنے فرشتوں کو اُس کے چاروں طرف قرار دے۔

القدس کے ذريعے تائيد فرما۔ اُس کے آگے او رپيچھے سے محافظ قرار دے۔ جو اُس کو ہر برائی سے دور رکھيں۔ اُس 
کے خوف اور ڈر کو امن و امان ميں تبديل فرما۔ وه تيری عبادت کرتا ہے اور تيرے ساتھ کسی کو شريک نہيں کرتا۔ 

يلئے بھی اُس پر غلبہ قرار نہ دے۔ اُس کيلئے اپنے اور اُس کے دشمن کيلئے جہاد کی اپنی مخلوقات ميں سے کسی ک
اجازت عطافرما۔ مجھے اُس کے دوستوں ميں سے قرار دے اور تو ہر چيز پر قدرت و طاقت رکھنے 

  ۔ )٢۵۶، جمال االسبوع:٣۶٧واالہے۔(مصباحش،شيخ طوسی:
  
  لق آنحضرت کی دعا ۔ واجب نمازوں کے بعد پيغمبر پر سالم کے متع١٨

اے خدا کے رسول! تجھ پر سالم اور خدا کی رحمت و برکات۔ تجھ پر سالم اے محمد ابن عبدهللا۔ اے خدا کے چنے 
ہوئے تجھ پر سالم۔ اے خدا کے دوست تجھ پر سالم۔ اے خدا کے منتخب کئے ہوئے تجھ پر سالم۔ اے خدا کے امين تجھ

  پر سالم۔ 
خدا کی طرف سے بھيجے ہوئے ہيں۔ ميں گواہی ديتا ہوں کہ آپ محمد ابن عبدهللا ہيں،ميں ميں گواہی ديتا ہوں کہ آپ 

گواہی ديتا ہوں کہ آپ اپنی اُمت کے خير خواه ہيں، اپنے پروردگار کے راستے ميں تالش و کوشش کرنے والے ہيں۔ 
سول! خدا آپ کو بہترين جزاء آپ نے اُس کی عبادت کی، يہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت قريب آگيا۔ اے خدا کے ر

  دے ، ايسی جزاء جو کسی پيغمبر کو اُس کی اُمت کے مقابلے ميں دی ہے۔ 
اے خدا! محمد وآِل محمدپر درود بھيج۔ اُس درود سے افضل درود جو تو نے ابراہيم اور آِل ابراہيم پر بھيجا ہے ۔ 

  ۔ )١۶٩توتعريف کيا ہوا اور عظيم ہے۔(قرب االسناد:
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  نمازوں کے بعد آنحضرت کی دعا ۔ واجب ١٩

  آنحضرت سے روايت ہوئی ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد روزی طلب کرنے کيلئے کہو۔ 
اے وه ذات جو سوال کرنے والون کی حاجتوں پر اختياررکھتا ہے۔ اے وه ذات کہ جس کی طرف ہر حاجت کيلئے اور 

الے کيلئے تيری طرف سے اُس کے باطن پر آگاہی سوال کيلئے سننے واال کان اور جواب حاضر ہے۔ ہر چپ کرنے و
  موجود ہے۔ 

ميں تجھ سے سوال کرتا ہوں ، تيرے سچے وعدوں کے صدقے ميں،قابِل قدر نعمتوں کے سبب، تيری وسيع رحمت، 
  تيری غالب رحمت، تيری ہميشہ رہنے والی حکومت اور تيری کامل مخلوقات کے صدقہ ميں۔ 

ں کی اطاعت اُسے کوئی فائده نہيں پہنچاتی، گناه کرنے والے اُسے کوئی نقصان نہيں اے وه ذات کہ اطاعت کرنے والو
پہنچاتے۔محمد وآِل محمد پر درود بھيج اور مجھے رزق عطا فرما۔ جس چيز ميں تو مجھے رزق عطاکرتا ہے، اُس ميں 

بہترين رحم کرنے  اپنے فضل وکرم سے عافيت عنايت فرما۔ تيری رحمت کے صدقے ميں اے رحم کرنے والوں سے
  ۔ )۵٩،ص٨۶، بحار:ج١۶٨، مصباحش:٣٠والے۔(کفعمی، بلداالمين:

  
  ۔ نماِز صبح کے بعد آنحضرت کی دعا ٢٠

خدا کے نام کے ساتھ،محمد وآِل محمد پر خد اکا درود ہو۔ ميں نے اپنے کام کو خدا کے سپرد کرديا۔ بے شک وه اپنے 
روه مکروحيلہ سے محفوظ رکھا۔ تيرے سوا کوئی معبود نہيں ہے۔تو بندوں سے آگاه ہے۔ پس خدا نے اُسے اُن کے مک

پاک و پاکيزه ہے اور ميں گناہگاروں ميں سے ہوں۔ پس اُس کی دعا کو ہم نے قبول کرليا اور اُسے غم سے نجات ديدی۔
کے فضل و کرمہم اسی طرح ايمان النے والوں کو نجات ديتے ہيں۔ ميرے لئے خدا کافی ہے اور بہترين محافظ ہے۔خد ا

  اور نعمت کے ساتھ وه ايسے ہوگئے ہيں کہ برائی اُن کو چھو بھی نہيں سکتی۔ 
جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ قوت و طاقت صرف خدا کے اراده کے ساتھ ہے۔ چاہت خدا کيلئے ہے نہ لوگوں کی 

سے ميرے لئے ايک خدا  چاہت۔ چاہت صرف خد اکيلئے ہے، اگرچہ لوگ اُس سے ناخوش ہوں۔ بہت سے خداؤں ميں
کافی ہے۔ خلق کرنے والوں ميں سے ميرے لئے ايک خدا خلق کرنے واال کافی ہے۔ بہت سے رزق دينے والوں ميں 

  ايک خدا رزق دينے واال کافی ہے۔ عالمين کا پروردگار ميرے لئے کافی ہے۔ 
وہی ميرے لئے کافی ہے۔ جو اّول جو سب کے لئے کافی ہے، وہی ميرے لئے کافی ہے۔ جو ہميشہ کے لئے کافی ہے، 

سے ليکر اب تک کافی تھا، وہی ميرے لئے کافی ہے۔ خدا ميرے لئے کافی ہے۔ اُس کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے۔ 
   )٣٢٩،ص٢،محجة البيضاء:ج٢۶٨اُس پر توکل کرتا ہوں اور وه عرِش عظيم کا رب ہے۔(عدة الداعی

  
  ۔ نماِز صبح کے بعد آنحضرت کی دعا ٢١
ضرت سے روايت ہوئی ہے کہ آپ نے فرمايا: جوکوئی بھی نماِز صبح کے بعد سرمرتبہ کہے: شروع کرتا ہوں هللا آنح

کے نام کے ساتھ جو نہايت رحم کرنے واال ہے۔ طاقت و قوت نہيں ہے مگر خداوند علی و عظيم کے اراده کے ساتھ۔بہ 
زياده خدا کے اسِم اعظم کے قريب ہے۔(مہج قول آنکھ کی سياہی اُس کی سفيدی کے جتنا قريب ہے، اُس سے 

  ۔ )٣١۶الدعوات:
  
  ۔ سجدِه شکر ميں آنحضرت کی دعا ٢٢

محمد بن اسماعيل بن بزيع اور سليمان بن جعفر کہتے ہيں کہ ہم آنحضرت کے پاس گئے جبکہ آنحضرت سجدئہ شکر 
ايا۔ ہم نے عرض کی: آپ نے سجده ميں تھے اور آنحضرت کا سجده ذرا لمبا ہوگيا۔پھر آنحضرت نے سجده سے سر اٹھ

کو لمبا کرديا؟ آپ نے فرمايا: جو کوئی بھی سجدئہ شکر ميں يہ دعا پڑھے تو اُس شخص کی طرح ہے جس نے رسوِل 
  خدا کے ساتھ جنگ ِ بدر ميں تير اندازی کی ہو۔ 

ر کيا۔ تيرے پيغمبر پر تہمتاے خدا ! لعنت کر اُن دو اشخاص پر جنہوں نے تيرے دين کو بدال اور تيری نعمت ميں تغيي
لگائی اور تيری شريعت کی مخالفت کی۔ تير ے راستے سے لوگوں کو روکا۔ تيری نعمتوں کا انکار کيا۔ تيرے کالم کو 

  رد کيااور قبول نہ کيا۔ تيرے رسول کے ساتھ مذاق وتمسخر کيا۔ 
ا انکار کيا اور تيری آيات کا مذاق اڑايا۔ تيرے رسول کے بيٹے کو قتل کيا ۔ تيری کتاب ميں تحريف کی۔ تيری آيات ک

تيری عبادت سے تکبر کيا۔ تيرے اولياء کو قتل کيا۔ اپنے آپ کو اُس جگہ پر قرار ديا جس کے وه اہل نہ تھے۔ لوگوں کو
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  آِل محمدکی مخالفت پر اُکسايا۔
الی ہو۔ ان کو اور ان کی اتباع اے خدا! ان دو افراد پر لعنت کر ، ايسی لعنت جو پے در پے ہو اور ختم نہ ہونے و

کرنے والوں کو اس حال ميں جہنم ميں داخل کر کہ اُن کی آنکھيں اندھی ہوں۔ اے پروردگار! ہم ان دونوں پر دنيا اور 
  آخرت ميں لعنت اور تبرا کرنے کے ذريعے سے تيرا قرب چاہتے ہيں۔ 

لی اور فاطمہ عليہم السالم تيرے رسول کی بيٹی کے بيٹےاے خدا! اميرالمٔومنين عليہ السالم کے قاتلوں اور حسين ابن ع
کے قاتلوں پر لعنت کر۔ اے هللا! ان دوپر پے در پے عذاب، ہميشہ رہنے والی رسوائی اور ختم نہ ہونے والی ذلت اور 

  پستی کے اوپر پستی مقرر فرما۔ 
اوندا! ان دوکو اور ان کی اتباع کرنے اے خدا! ان دو کو آگ ميں ڈال اور اپنے دردناک عذاب ميں سرنگوں فرما۔ خد

  والوں کو اندھی آنکھوں کے ساتھ جہنم ميں داخل فرما۔ 
اے هللا! ان کے اجتماع کو متفرق اور ان کے کام کو جدا جدا کر۔ ان کے اتفاق ميں اختالف پيدا فرما۔ان کی جماعت کے 

فرما۔ان کے درميان دشمنی پيدا کر اور ان  ٹکڑے ٹکڑے کردے۔ ان کے اماموں پر لعنت اور ان کے پرچم کو سرنگوں
  ميں سے کسی کو بھی زنده نہ چھوڑ۔ 

اے پروردگار! ابوجہل اور وليد پر لعنت کر۔ ايسی لعنت جو پے در پے اور ہميشہ جاری رہنے والی ہو۔ اے خدا! ان 
کہ جس کے دل کو ايمان کيلئے دوپر لعنت فرما۔ ايسی لعنت کہ ان دوپر مقرب فرشتہ، ہر نبِی مرسل اور ہر ايسا مٔومن 

  آزمايا ہو، ان پر لعنت کرے۔ 
اے خدا! ان دو پر ايسی لعنت فرما کہ اہل جہنم اُس لعنت سے تيری پناه مانگيں۔ اے هللا! ان دو پر ايسی لعنت فرما کہ 

دے۔ ان کی بيٹيوں،اُس کا کسی کے ذہن ميں تصور بھی نہ آيا ہو۔ ان دوپر باطن اور ظاہر ميں لعنت کر۔ان کو بڑا عذاب 
ان کی اتباع کرنے والوں اور ان کے دوستوں کو ان کے ساتھ شريک کر۔ بے شک تو دعا کو سننے واال ہے۔اُس کی 

  ۔ )٢۵٧تمام آل پر درود بھيج۔(مہج الدعوات:
  
  ۔ سجده شکر ميں آنحضرت کی دعا ٢٣

ی دليل و برہان نہيں ہے، اگر ميں نے تيری تمام تعريفيں تيرے لئے ہيں۔ اگر ميں نے تيری اطاعت کی، ميرے لئے کوئ
نافرمانی کی۔تيرے احسان اور بخشش ميں اور ميرے عالوه کوئی بھی اختيار اور تصرف کا حق نہيں رکھتا۔ اگر ميں 

نے گناه کيا تو کوئی عذر اور بہانہ ميرے پاس نہ ہوگا اور جو کچھ خير مجھ تک پہنچتی ہے، وه تيری طرف سے ہے۔ 
والی ذات مٔومن مردوں اور مٔومن عورتوں کو جو زمين کے مشرق و مغرب ميں ہيں، معاف فرما۔(عيون اے کرم کرنے

  ۔ )٢٠۵،ص٢االخبار:ج
  
  ۔ سجده شکر ميں آنحضرت کی دعا ٢۴

آنحضرت سے نقل ہے کہ آپ نے فرمايا کہ واجب نماز کے بعدشکر ادا کرنے کيلئے بنده نماِز واجب کے بجا النے ميں
ہے، سجدئہ شکر بجا النا چاہئے اور اس سجدئہ شکر ميں کم ترين چيز جو کہنی چاہئے، وه يہ ہے کہ تين کامياب ہوا 

  مرتبہ کہے: 
، علل ٢٨١، ص١"شکر صرف هللا کيلئے ہے، شکر خاص هللا کيلئے ہے، شکر صرف هللا کيلئے ہے"۔(عيون االخبار:ج

  ۔ )۴٩، ص٢الشرائع:ج
  
  ۔ سجده شکر ميں آنحضرت کی دعا ٢۵
  ليمان بن حفص نقل کرتا ہے کہ آنحضرت نے ميری طرف خط لکھا کہ سجدئہ شکر ميں سو مرتبہ کہو: س

  ۔ )٣٣٢،ص١"شکروسپاس، شکروسپاس"۔ اگر چاہو تو يہ کہو:"معافی، معافی"۔(صدوق درفقيہ:ج
  
  ۔ نماِز استسقاء ميں آنحضرت کی دعا ٢۶

کيا تو کافی مدت تک بارش نہ ہوئی۔ مامون کے کچھ  روايت ہوئی ہے کہ جب مامون نے آنحضرت کو ولی عہد مقرر
اطراف ميں رہنے والوں اور آنحضرت کے ساتھ بغض رکھنے والوں نے کہا کہ سوچو جب سے علی ابن موسٰی الرضا
ہمارے پاس آئے ہيں اور ولی عہد ہوئے ہيں ، اُس وقت سے ليکر اب تک بارش نہيں برسی۔ جہاں تک اس کا قول ہے 

ن آنحضرت دعا برائے باران کيلئے صحرا ميں تشريف الئے۔ لوگ آپ کی طرف ديکھ رہے تھے۔ کہ ہفتہ کے د
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  آنحضرت منبر پر تشريف لے گئے اور فرمايا: 
اے هللا! تو نے ہم اہِل بيت کے حق کو عظيم قرار ديا ہے ۔ پس جس طرح تو نے لوگوں کو حکم ديا ہے ، ہم سے متوسل

فضل اور رحمت کے خواہش مند ہيں، احسان اور نعمت کی اُميد رکھتے ہيں۔ پس ہوئے ہيں، ہمارے صدقہ ميں تيرے 
ايسی بارش نازل فرما جو نفع دينے والی ، ہر طرف پھيلی ہوئی، جو سست نہ ہواور جس کے بعد نقصان نہ ہو۔ بارش 

  ۔ )١۶٧،ص٢ار:جکی ابتداء اُس وقت ہوجب سب کے سب اپنے اپنے گھروں اور مکانوں ميں پہنچ جائيں۔(عيون االخب

  چوتھا باب
   ۔ آنحضرت کی دعائيں غموں کے زائل ہونے اور سختيوں کے دور ہونے ميں۴

  اہم کاموں کيلئے۔ 
  غم وغصہ کے دور کرنے کيلئے۔ 

  اُس کيلئے جو کسی مشکل ميں گرفتار ہو۔ 
  بال کے دور کرنے کيلئے۔ 

  
  ۔ اہم کاموں کيلئے آنحضرت کی دعا ٢٧

اور بخشنے والے کے نام سے ۔ اے خدا! ميرے گناہوں نے ميرے چہرے کو تيرے نزديک سياه  ابتداء خداوند مہربان
  کرديا ہے۔ مجھے تيری رحمت کے شامِل حال ہونے سے روکا ہے۔ تيری معافی و بخشش سے دور کيا ہے۔ 

ہوتا، وه جس کی تو نے اگر ميں نے تيری نعمتوں کے ساتھ تعلق پيدا نہ کيا ہوتا اور تيری دعا کے ساتھ متمسک نہ ہوا 
مجھ جيسے گناہگاروں اور مجھ جيسے خطاکاروں کو بشارت دی ہے، نا اُميدوں کو اپنے اس قول کے ذريعے وعده ديا 
ہے کہ"اے ميرے گناہگار بندو!رحمت ِ خدا سے نااُميد نہ ہوجاؤ، بے شک خدا تمہارے تمام گناه معاف فرمادے گا اور 

ور نا اُميدوں کو ڈرايا ہے اور فرمايا ہے" رحمت ِ خدا سے گمراہوں کے عالوه کوئی وه بخشنے واال اور مہربان ہے"ا
  نا اُميد نہيں ہوتا"۔ 

پھر تو نے اپنی مہربانی کے ذريعے سے مجھے باليا اور فرماياہے"مجھے پکارو، تمہيں جواب دوں گا۔ بے شک جو 
  ں داخل ہوں گے"۔ لوگ ميری عبادت سے منہ موڑتے ہيں، وه رسوائی کے ساتھ جہنم مي

اے خدا! اگر ايسا نہ ہوتا تو نا اُميدی مجھ پر مسلط ہوجاتی۔ تيری رحمت سے نا اُميدی مجھے گھير ليتی۔ اے خدا! جو 
تيرے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے، اُس کيلئے تونے ثواب کا وعده دياہے۔ جو تيرے متعلق برا گمان رکھتا ہے، اُس 

  کھا ہے۔ کيلئے تو نے عذاب کو تيار کرر
اے هللا! تيرے متعلق ميرے اچھے گمان نے کہ ميں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گااور يہ کہ تو ميری غلطيوں سے 

  درگزر کرے گا اور خطاؤں کو معاف کر ديگا، مجھ ميں اب تک جان باقی رکھی ہوئی ہے۔ 
تو نے فرمايا ہے:"وه دن جس ميں اے خدا! تيرا قول حق ہے۔ کسی قسم کی خالف ورزی اور تبديلی اس ميں نہيں ہے۔ 

ہم ہر ايک کو اُس کے امام کے ساتھ پکاريں گے" اور وه دن اٹھائے جانے کا دن ہے۔ اس دن صور پھونکا جائے گا اور
  جو کچھ قبروں ميں ہے، اُسے اٹھايا جائيگا۔ 

منکر نہيں ہوں۔ ميں پوشيده اور اے هللا! ميں وفادار ہوں۔ گواہی ديتا ہوں اوراقرار کرتا ہوں ، انکار نہيں کرتا اور
اعالنيہ، ظاہراً اور باطناً کہتا ہوں کہ تو وه خدا ہے کہ اُس کے عالوه کوئی پروردگار نہيں ہے۔ تو يکتا ہے اور تيرا 

کوئی شريک نہيں ہے۔ محمد تيرے بندے اور رسول ہيں۔ يہ کہ علی مٔومنوں کے امير، وصيوں کے سردار، علم انبياء 
کے علمدار، مشرکوں کو ہالک کرنے والے، منافقين کو مشخص کرنے والے، دين سے خارج ہونے کے وارث، دين 

والوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، ميرے امام، ميری حجت، ميری دستاويز، ميرے رہبر، ميری دليل اور رہنما ہيں۔ وه 
ھتا اور اس کو نجات دينے واال نہيں ايسی ذات ہے کہ ميں اپنے اعمال اگرچہ کتنے ہی پاکيزه ہوں، اطمينان نہيں رک

جانتا مگر اُس کی واليت کے ذريعے سے اور اُس کے ساتھ ساتھ اُس کے راستے پر چلنے سے، اُس کے فضائل کا 
اقرار کرنے سے، اُس کے اٹھانے والوں کو قبول کرنے کيساتھ اور اُس کی روايت کرنے والوں کو تسليم کرنے کے 

س کے جانشينوں کے ساتھ اقرار کرتاہوں کہ وه ميرے امام، ميری حجت، دليليں اور رہنما، ساتھ۔ اس کی اوالد سے ، اُ 
علمدار اور رہبر، موال اور نيکو کار ہيں۔ميں اُن کے پوشيده اور روشن، ظاہر اور باطن، غائب اور شاہد، زنده اور مرده

  کے ساتھ ايمان رکھتا ہوں۔ 
  ں کوئی تبديلی بھی نہيں ہے۔ اس ميں کوئی شک و ريب نہيں ہے اور اس مي
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اے خدا! قيامت کے دن اور محشر کے دن مجھے ان کی امامت کے ساتھ بالنا، اے ميرے موال! ان کے وسيلہ سے 
مجھے جہنم کی آگ سے بچانا۔ اگرچہ مجھے جنت کی نعمتيں عطا نہ کرنا، اگر تو نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا ليا 

  ہو جاؤں گا۔  تو ميں کامياب ہونے والوں ميں سے
اے پروردگار! اس دن سوائے اُن کے جن کو ميں نے وسيلہ قرار ديا، کوئی مدد اور اعتماد ، کوئی اُميد، پناه، ٹھکانہ 

اور سہارا نہيں ہے۔ ميں تيرا قرب حاصل کرتا ہوں، تيرے نبی محمد کے ذريعے سے پھر مٔومنوں کے امير علی کے 
زہرا کے ذريعے سے، حسن ،حسين ، علی ، محمد ، جعفر ، موسٰی، علی ،  ذريعے سے کائنات کی عورتوں کی سردار

محمد ، علی ، حسن اور اُس کے ذريعے سے جو ان سب کے بعد ہے اور راستہ کو روشن کرے گا، جو ان کی اوالد 
  ميں سے پوشيده تھا اور اُمت کی آنکھيں اُس کی اُميد ميں ہيں۔ 

والے دنوں ميں غموں سے پناه دينے والے اور سختيوں ميں ميرے لئے سہارا اے خدا! ان ہستيوں کو اس دن اور بعد 
قرار دے۔ ان کے وسيلہ سے مجھے دشمن، ظالم، تجاوز کرنے والے اور فاسق سے نجات عطا فرما۔ اُس کے شر سے 

ديکھتا  بھی جس کو ميں جانتا ہوں اور جس کو نہيں جانتا۔ اُس کے شر سے جو پوشيده ہے مجھ سے اور جس کو ميں
  ہوں۔ ہرچوپايہ کے شر سے جس کی زندگی تيرے ہاتھ ميں ہے۔ بے شک راِه مستقيم تيرا ہی راستہ ہے۔ 

اے هللا! تيری طرف ان کے وسيلہ کے ذريعہ سے اور ان کی محبت کے ذريعے سے تيرا قرب حاصل کرنے کے ساتھ۔
ميں وسعت عطا فرما۔ اپنی رحمت مجھ پر  ان کی امامت کے ذريعے سے پناه لينے کے ساتھ۔ آج کے دن ميری روزی

نچھاور فرما۔ مجھے اپنی مخلوق کے درميان محبوب ترين قرار دے۔ دشمنوں کی دشمنی سے اور بغض سے محفوظ 
  فرما۔ بے شک تو ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے۔ 

ے حق کے ذريعے اے خدا! ہر متوسل کيلئے ثواب ہے اور ہر صاحبِ  شفاعت کيلئے حق ہے۔ پس ميں تجھ سے اُس ک
سوال کرتا ہوں جس کو ميں نے تيری طرف وسيلہ قرار ديا ہے۔ اپنی حاجات سے پہلے اس کا نام ليا ہے کہ اس دن، 

  اس مہينے اور اس سال کی برکت مجھے عطا فرما۔ 
، نيند اے پروردگار! يہ ہستياں ميرے لئے پناه گاه اور مددگار ہيں۔ ميری سختی اور راحت ميں، سالمتی اور مصيبت

اور بيداری ميں ، ٹھہرنے اور چلنے ميں، مشکالت اور آسانيوں ميں ، پوشيده اور ظاہر ميں،صبح و شام، رکنے اور 
  چلنے ميں، اندر اور باہر۔ 

اے خدا! پس ان ہستيوں کے حق کے صدقے ميں مجھے اپنے فيض سے محروم نہ فرما اور اپنی رحمت سے ميری 
سے نا اُميد نہ کر۔ مجھے روزی کے دروازے اور روزی کے راستوں کے بند ہونے کے اُميد قطع نہ فرما۔ اپنی رحمت

ساتھ مبتال نہ کر۔ اپنی طرف سے بہت جلد پہنچنے والی آسانی ميرے لئے معين فرما۔ ہر سختی سے رہائی اور ہر آسانی
محمد پر جو پاک و پاکيزه ہيں، تک پہنچنے کيلئے ميرے لئے راستہ کھول دے۔ تو بہت رحم کرنے واال ہے۔ محمد و آِل 

  ۔ )٣۴٩، ص٩۴، بحار:ج٢۵٣خدا کا درود ہو۔ اے جہان کے پالنے والے! قبول فرما۔(مہج الدعوات:
  
  ۔ غم و اندوه ميں آنحضرت کی دعا ٢٨

اے پروردگار! توہر سختی ميں محِل اعتماد، ہر مشکل ميں ميری اُميد ہے۔ مشکل ميں جو مجھ پر وارد ہوتی ہے، ميرے
ے ساماِن راه ہے۔ کتنی ايسی مشکالت ہيں جو دل کو کمزور ، چاره جوئی کو کم، کاموں کو مشکل، دور کو نزديک ، لئ

سچے کو رسوا، دشمن کو خوش کرنے والی تھيں، ميں نے تيرے سامنے پيش کيں۔ اُن کی تجھ سے شکايت کی جبکہ 
ميری مشکل کو حل کرديا اور تو نے مجھے کفايت صرف تو ہی ان ميں ميری اُميد تھا۔ تو نے خوشحالی عطا کی اور 

  عطا فرمائی۔ 
پس تو ہر نعمت کو دينے واال، ہر حاجت کو پورا کرنے واالاور ہر اُميد کی انتہا ہے۔ پس بہت زياده تعريفيں تيری ذات 

  يں۔ کيلئے ہيں اور بہترين احسان تيری ذات کی طرف سے ہے۔ تيری نعمت کے ذريعے سے نيک کام مکمل ہوتے ہ
اے پہچانا ہوا!اے نيک کاموں کے ساتھ پہچانا ہوا! اور اے وه ذات جس کا نيک کاموں کے ساتھ وصف بيان کيا جاتا 

ہے۔ مجھے اپنے نيک کاموں ميں سے ايک عطا کرتاکہ تيرے غير کی نيکی سے غنی ہوجاؤں۔ تيری رحمت کے 
  ۔ )٢٧٢صدقہ اے بہترين رحمت کرنے والے۔(مفيد ، امالی:

  
  شکالت ميں گرفتار شخص کيلئے آنحضرت کی دعا ۔ م٢٩

امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا:جو کوئی بھی کسی بادشاه يا حسد کرنے والے دشمن کی طرف 
سے کسی مشکل ميں پڑجائے تو بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن روزه رکھے۔ جمعہ کے عصر اور ہفتہ کی رات کو 
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  دعا پڑھے:  دعا کرے اور وه يہ
اے هللا! اے مولٰی، اے مولٰی ، اے ميری اُميد، اے ميری آرزو، اے ميرے سہارے ، اے ميری پناه، اے مجھے بچانے 
والے، اے ميری حفاظت کرنے والے، اے ميرے لئے قابِل فخر، تيرے ساتھ ايمان اليا ہوں۔ سر تسليم خم تيری طرف 

ھٹکھٹايا ہے۔ تيرے گھر کے پاس آيا ہوں۔ تيری رسی کو مضبوطی سے ہے۔ تجھ پر توکل کيا ہے۔ تيرے دروازے کو ک
  پکڑا ہے۔ تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ 

تيری طرف پناه لی ہے۔ تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ تجھ پر بھروسہ کيا ہے۔ تيری ہی طرف آنے واال اور تير دامن پکڑنے 
  ا سہارا، ميرا ٹھکانہ اور ميری اُميد ہے۔ واال،تجھ سے ہی ہر کام ميں پناه ليتا ہوں۔ تو ميری پناه، مير

تو خدا اور ميرا پالنے واال ہے۔ تيرے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں ہے۔ تو پاک و پاکيزه ہے ۔ تعريف خاص اُس 
کيلئے ہے۔ ميں نے گناه کيا ہے۔ اپنے نفس پر ظلم کيا۔ پس محمد و آِل محمد پر درود بھيج اور مجھے بخش دے۔ مجھ پر

رحمت فرما۔ ميرے ہاتھ پکڑلے اور مجھے نجات دے۔ کامياب فرما اور ميری حفاظت فرما۔ دن ، رات، صبح و اپنی 
  شام، سفر اور حضر ميں ميرا خيال رکھ۔ 

اے سخی،سب سے بڑے سخی ، اے کريموں سے بڑی کريم ذات، اے فيصلہ کرنے والوں ميں سے بڑے عادل، اے 
قيامت کے دن کے مالک، اے بہترين رحم کرنے والے، اے زنده اور  سب سے پہلے اور سب سے آخری معبود، اے

  قائم، اے وه زنده ذات جو کبھی نہيں مرے گی، اے وه زنده جس کے سوا کوئی معبود نہيں ہے۔ 
اے هللا! محمد کے صدقے، اے خدا! علی کے صدقے، اے پروردگار! فاطمہ کے صدقے، اے خدا! حسن کے صدقے، 

  ے، اے پروردگار! علی کے صدقے، اے هللا!محمد کے صدقے۔ اے هللا! حسين کے صدق
 حسن بن محبوب کہتا ہے کہ ميں نے اس کو امام رضا عليہ السالم کے سامنے پڑھا اور ساتھ اس عبادت کا اضافہ کيا۔ 

اے هللا! جعفر کے صدقے، اے خدا! موسٰی کے صدقے، اے پروردگار! علی کے صدقے۔ اے خدا! محمد کے صدقے، 
! علی کے صدقے، اے خدا! حسن کے صدقے، اے خدا! تيری حجت اور تيرے شہروں ميں تيرے خليفہ کے اے هللا

  صدقے۔ 
محمد وآِل محمدپر درود نچھاور فرما۔ جس سے ميں خوف و ڈر رکھتا ہوں، اُسے اپنے اختيار ميں پکڑ لے(پھر اُس 

س کوبغير کسی دشواری کے اختيار ميں ديدے۔شخص کا نام لے)۔ اُس کی طرف سے ميرے لئے سختی کو آسان فرما۔ اُ 
  اُس کے دل کی نفرت کو مجھ سے دور فرما۔ اُس کے شر کو مجھ سے دور فرما۔ 

بے شک اے هللا! تجھ ہی سے پناه طلب کرتا ہوں۔ تيری ذات کو وسيلہ قرار ديتا ہوں۔ تيری ذات کے ساتھ اطمينان ہے۔ 
ود بھيج اور ميرے دشمن کو مجھ سے دور کر۔ بے شک تو فرياد کرنے تجھ پر اعتماد ہے۔ پس محمد وآِل محمد پر در

والوں کی فرياد کو سننے واال ہے۔ پناه تالش کرنے والوں کی پناه گاه ہے اور بہترين رحم کرنے واال ہے۔(مصباحش، 
  ۔ )١۵۴،کفعمی، بلداالمين:۴٢۴شيخ طوسی:

  
  ۔ بال کے دور کرنے کيلئے آنحضرت کی دعا ٣٠

  ۔ )١۴٧ئی بلند و عظيم هللا کے اراده کے سوا نہيں ہے۔(ثواب االعمال:طاقت و توانا

  پانچواں باب
   ۔ حاجتوں کے پورا ہونے اور قرض ادا ہونے ميں آنحضرت کی دعائيں۵

  قضاء حوائج کيلئے۔ 
  قرآن کے وسيلہ کے زريعے قضاء حوائج کيلئے۔ 

  اداء دين کيلئے۔ 
  
  ۔ قضاء حوائج کيلئے آنحضرت کی دعا ٣١

اے وه ذات جو ميری مشکالت ميں ميری سرپرست ہے۔ اے ميری نعمت کے ولی، اے ميرے پروردگار اور اے ابراہيم 
  ، اسحاق اور يعقوب کے پالنے والے، اے کھيعص، ٰيس اور قرآِن حکيم کے پروردگار۔ 

ت جس کو پکارا جاتا ميں تجھ سے سوال کرتا ہوں ۔اے بہترين وه ذات جس سے سوال کيا جاتا ہے، اے بہترين وه ذا
ہے، اے زياده بخشنے والے، عطا کرنے والے ، اے بہترين وه ذات جس کے ساتھ اُميد وابستہ کی جاتی ہے۔ تجھ سے 

  ۔ )١٨٩،ص٩١، بحار:ج١۶٨سوال کرتا ہوں کہ محمدو آِل محمد پر درود بھيج۔(جمال االسبوع:
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  ۔ قضاء حوائج ميں آنحضرت کی دعا ٣٢

ہے کہ آپ نے فرمايا: جو کوئی شخص حاجت رکھتا ہوں اور اُس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو  آنحضرت سے روايت ہوئی
  هللا تعالٰی کے سامنے پيش کرے۔ يہاں تک کہ آپ نے فرمايا: 

بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن روزه رکھے اور جمعہ کے دن خطمی بوٹی کے ساتھ سرکودھوئے۔ بہترين لباس پہنے 
بعد ايک مسلمان آدمی کو جتنی طاقت ہو، صدقہ دے اور آسمان کے نيچے بيٹھ جائے، اس اور خوشبو لگائے۔ اس کے 

  طرح کہ اُس کے اور آسمان کے درميان کوئی چيز مانع نہ ہو اور قبلہ کی طرف منہ کرکے دورکعت نماز پڑھے۔ 
ندره مرتبہ سورئہ توحيد، پہلی رکعت ميں ايک دفعہ سورئہ حمد اور پندره مرتبہ سورئہ توحيد پڑھے۔ رکوع ميں جاکرپ

رکوع کے بعد سجدئہ اّول اور سجدئہ دوم ميں بھی پندره مرتبہ سورئہ توحيد پڑھے۔ دوسری رکعت ميں بھی ايسے ہی 
  کرے۔ پھر تشہد پڑھے اور سالم کہے اور پندره مرتبہ سورة توحيد پڑھے۔ 
ائيں رخسار کو زمين پر رکھ کر يہی عمل پھر سجده ميں جائے اور اسی طرح پندره مرتبہ سورة توحيد پڑھے۔ پھر د

  کرے، پھر بائيں رخسار کو زمين پر رکھ کر يہی عمل کرے، پھر سر کو سجده ميں رکھ کو روتے ہوئے يہ کہے: 
اے بخشنے والے! اے باعظمت ذات، اے ايک ، اے تنہا، اے بے نياز، اے وه ذات جو نہ کسی سے جنا ہے اور نہ اُس 

کوئی ہمسر نہيں ہے۔ اے وه ذات جو اس طرح سے تھا اور اُس طرح کا کوئی اور نہيں ہے۔  سے کوئی جنا ہے۔اُس کا
  ميں گواہی ديتا ہوں کہ زمين سے لے کر عرش تک تيرے عالوه ہر معبود باطل ہے۔ 

اے ہر ذليل کو عزت دينے والے اور ہر عزيز کو ذليل کرنے والے! تو ميری مشکل کو جانتا ہے۔ پس محمد وآِل 
  ر درود بھيج اور ميری مشکل کو حل کر۔ محمدپ

پھر دائيں رخسار کو زمين پر رکھ کر يہی دعا کريں اور پھر بائيں رخسار کو زمين پر رکھ کر يہی عمل کريں۔(مصباح 
  ۔ )٢١۴، جمال االسبوع:٣۴٢المتہجد،شيخ طوسی:

  
  ۔ قضاء حوائج کيلئے آنحضرت کی دعا ٣٣

ے امام عليہ السالم سے گزارش کی کہ آپ پر قربان جاؤں، مجھے قضاء حوائج مقاتل بن مقاتل سے روايت ہے کہ اُس ن
  کيلئے تعليم فرمائيں۔ آپ نے فرمايا: 

جب بھی کوئی اہم ھاجت درپيش ہوتو غسل کرو، بہترين لباس پہن کر کچھ خوشبو لگاؤ، آسمان کے نيچے جاکر 
ه مرتبہ سورة توحيد کی قرأت کرو۔ پھر رکوع ميں دورکعت نماز پڑھو۔نماز کو شروع کرو۔ سورة حمدپڑھو۔ پھر پندر

جاؤ اور پندره مرتبہ يہی سورة پڑھو۔ نماِز جعفر طيار کی طرح جاری رکھے۔ سوائے اس کے کہ اس نماز ميں قرأت 
  پندره مرتبہ ہے۔ نماز کے بعد سجدے ميں جاکر کہو: 

ل ہے۔ بے شک تو معبوِد حق و روشن ہے۔ اے پالنے والے! عرش سے لے کر تيری زمين تک تيرے سوا ہر معبود باط
  ۔ )۴٧٧،ص٣ميری اس حاجت کو پورا فرما۔ اسی وقت، اسی وقت ،اور اپنے اراده ميں اصرار کرو۔(کافی:ج

  
  ۔ قرآن کے وسيلہ سے قضاء حوائج کيلئے آنحضرت کی دعا ٣۴

ھو۔ دو ميں سے کسی آنحضرت سے روايت ہے کہ جب بھی کوئی مشکل تجھے عار ض ہوجائے، تو دورکعت نماز پڑ
ايک رکعت ميں سورة حمد اور آية الکرسی پڑھو اور دوسری رکعت ميں سورة حمد اور سورة قدر پڑھو، قرآن کو اپنے

  سر پر رکھو اور کہو: 
اے هللا! اُس کے صدقے ميں جس کو تو نے اپنی مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھيجا ۔اُ ن تمام آيات کے صدقے جو 

ن کے صدقے ميں جن کی تو نے قرآن ميں مدح و توصيف کی ہے۔ تيرے حق کے صدقے ميں جو اُن پر اُس ميں ہيں۔ اُ 
  ہے۔ تيرے سوا کسی اور کو تيرے حق سے معرفت رکھنے واال ميں نہيں جانتا۔ 

 اے موال، اے ميرے هللا دس مرتبہ ،بحق محمد دس مرتبہ، بحق علی دس مرتبہ، بحق فاطمہ دس مرتبہ۔ اس کے بعد امام
کے حق کا واسطہ دے ، يہاں تک کہ آخری امام اماِم زمانہ عليہ السالم کے حق کا واسطہ دے۔ تو اپنے جگہ سے نہيں 

  ۔ )١١٢،ص٢اٹھے گا مگر يہ کہ تيری حاجت پوری ہوجائے گی۔(طبرسی، مکارم االخالق:ج
  
  ۔ قضاء ھوائج کيلئے آنحضرت کی دعا ٣۵

و۔ ہر رکعت ميں ايک مرتبہ سورئہ حمد اور تيره مرتبہ سورئہ قدر آنحضرت سے روايت ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ
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  پڑھو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجده ميں جاؤ اور يہ کہو: 
اے پالنے والے، اے غم کو دور اور زائل کرنے والے، مجبوراور بيچاروں کی دعا کے سننے والے، اے دنيا اور 

درود بھيج اور اپنی رحمت شامِل حال فرما۔ايسی رحمت جس کے  آخرت ميں رحم کرنے والے، محمد وآِل محمد پر
ذريعے سے تيرا غضب اور نافرمانی ختم ہوجائے۔ مجھے تيرے غير کی رحمت سے بے نياز کردے۔ پھر دائيں 

  رخسار کو زمين پر رکھے اور کہے: 
قسم! اس کام ميں ميری طاقت اے کينہ و ظالم کو ذليل کرنے والے ، اے ہر ذليل کو عزيز کرنے والے، تيرے حق کی 

ختم ہوچکی ہے۔ پس اس کام ميں آسانی عطا فرما۔ پھر بائيں رخسار کو زمين پر رکھے اور اسی طرح کہے۔ پھر سجده 
،٢ميں جاکريہی عمل دہرائيں۔ خداتعالٰی اُس کے غم کو دور اور حاجت کو پورا فرما دے گا۔(طبرسی، مکارم االخالق:ج

  ۔ )١١۶ص
  
  کے لئے آنحضرت کی دعا ۔ اداء دين ٣۶

امام جواد عليہ السالم سے روايت ہوئی ہے کہ ايک شخص امام رضا عليہ السالم کے پاس آيا اور کہا: اے رسوِل خدا 
کے بيٹے! ميری بہت سی اوالد ہے ۔ ميری گردن پر قرضہ بھی ہے۔ مشکل ميں گرفتار ہوں۔ کوئی ايسی دعا مجھے 

ه دعا کروں تو خدا مجھے روزی عطا فرمائے۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: اے تعليم فرمائيے کہ جب بھی خدا سے و
خدا کے بندے! وضو کرو اور اچھی طرح کرو، پھر دو رکعت نماز بجا الؤ، اس طرح کہ اس کے رکوع اور سجده کو 

  اچھی طرح انجام دو۔ پھر کہو: 
ی محمد، جو رحمت کا نبی ہے، کے واسطہ سے اے بخشنے والی عظيم ذات، اے يکتا، اے کريم، تيری طرف تيرے نب

متوجہ ہوا ہوں۔ اے محمد!،اے هللا کے رسول! ميں تيرے واسطہ سے تيرے رب اور ہر شے کے پالنے والے کی طرف
  متوجہ ہوا ہوں۔ يہ کہ محمدو آِل محمد پر درود بھيج۔ 

،ميرے بکھرے ہوئے امور کو يکجا تجھ سے تيری رحمت کی نسيم، کاميابی اور تيرے وسيع رزق کا سوال کرتا ہوں
اور ميرے قرضوں کو ادا کردے اور اُس کے ذريعے سے ميں اپنے خاندان کی مدد کروں۔(شيخ 

  ۔ )٣١١،ص٣طوسی،تہذيب:ج

  چھٹا باب
   ۔ خطرات اور شرِّ شيطان کے دور کرنے کيلئے دعائيں۶

  دشمنوں سے پوشيده رہنے کيلئے۔ 
  شروں کے دور کرنے ميں۔ 

  شر سے محفوظ رہنے کيلئے۔ دشمنوں کے 
  دشمن کو دور کرنے ميں۔ رقعة الحبيب کے نام سے۔ 

  احتراز ميں۔ 
  دشمنوں سے بچنے ميں۔ 

  دشمن کے دور کرنے ميں۔ 
  
  ۔ دشمنوں سے پوشيده رہنے کيلئے آنحضرت کی دعا ٣٧

مام کاموں ميں تجھ پر توکل ميرے موال! ميں نے اپنے آپ کو تيرے سپرد کردياہے۔ اپنی جان کو تيرے سپرد کرتاہوں۔ ت
کرتا ہوں ۔ميں تيرا بنده ہوں اور تيرے دو بندوں کا بيٹا ہوں۔ مجھے اپنی مخلوق کے شر سے، اپنے پردے ميں چھپا لے۔
اپنے احسان کے صدقے مجھے ہر اذيت اور بدی سے محفوظ رکھ۔ اپنی قدرت کے ذريعے سے مجھے ہر صاحب ِشر 

  کے شر سے محفوظ فرما۔ 
! جو کوئی بھی ميرے ساتھ دھوکا وفريب کرنا چاہتاہے، يا بُرا اراده رکھتا ہے ، اُسے خود اُسی کی طرف پلٹا اے هللا

دے۔ ميں تجھ سے اُس کے مقابلہ ميں مدد چاہتا ہوں۔اُس سے تيری قدرت و طاقت کی پناه چاہتا ہوں۔ اگر ميری مدد 
تيرے سوا کوئی معبود نہيں ہے۔ اے سب سے زياده رحم کرنے والے ہو تو ظالموں کے ہاتھوں کو مجھ سے دور رکھ۔ 

  کرنے والے اور جہان کے پالنے والے۔ 
ميں تجھ سے مصائب کے ختم ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ نيز تجھ سے عافيت اور شفاء اور دشمنوں پر مدد کا سوال کرتا 
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راضی ہے، اے جہان کے پالنے والے! ہوں۔ تجھ سے اُس چيز پر توفيق کا طلبگار ہوں۔ جسے تو دوست رکھتا ہے اور 
اے آسمانوں اور زمينوں ميں حکم چالنے والے ، اے محمد اور اُن کی پاک و پاکيزه آل کے رب، ان تمام پر درود 

  ۔ )٣٧۶،ص٩۴، بحار:ج٣٠٠نچھاور فرما۔(مہج الدعوات:
  
  ۔ شر کے دور کرنے ميں آنحضرت کی دعا ٣٨

و رحيم ہے۔ وحده الشريک ، خدا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے۔ اُس نے ابتداء ہے اُس خدا کے نام سے جو رحٰمن 
اپنے وعده کو پورا کيا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ اپنے لشکر کو کامياب کيا۔ دشمنوں کو بھگايا۔ حکمرانی صرف 

  ہيں۔ اُسی کيلئے ہے۔ تمام تعريفيں صرف اُسی کيلئے ہيں۔ تمام تعريفيں عالمين کے رب هللا کيلئے 
صبح و شام هللا تعالٰی کی حمايت ميں ہوں کہ جس کو زوال نہيں آتا۔ اُس کی پناه ميں ہوں کہ جس پر حملہ نہيں ہوسکتا۔ 
اُس کی عزت ميں ہوں کہ جس ميں ذلت و رسوائی نہيں ہے۔ اُس کے گروه ميں ہوں کہ جس کو شکست نہيں ہوتی۔ اُس 

  ے مکان ميں ہوں کہ جو امن ميں واقع ہے۔ کے فرار نہ ہونے والے لشکر ميں ہوں۔ اُس ک
هللا سے پناه چاہتا ہوں اور اُسی کی ياد ميں ہوں۔ اُسی سے مدد طلب کرتا ہوں اور عزت چاہتا ہوں۔ اُس کی طرف پناه 
لينے واال ہوں۔ اُس سے مدد چاہتا ہوں اور طاقت طلب کرتا ہوں۔ اُس کی مدد سے دشمنوں پر کامياب ہوں گا۔ خدا کی 

ائی اور جاللت کے ساتھ اُن پر غالب ہوجاؤں گا۔ اُس کی طاقت و قوت سے اُن کی سرکوبی کروں گا۔ اُس سے اُن کبري
  کے خالف مدد طلب کرتا ہوں۔ 

اپنے امور کو ميں نے خدا کے سپرد کرديا ہے۔ وہی ميرے لئے کافی ہے۔ وه بہترين نگہبان ہے۔ تو خيال کرتا ہے کہ وه
، حاالنکہ وه تمہيں ديکھ نہيں سکتے۔ حکِم خدا ثابت ہوا۔ خدا کی حجت پاره پاره ہوئی۔ اُس تيری طرف ديکھ رہے ہيں 

  کا عذاب خدا کے فاسق دشمنوں پر اور شيطان کے تمام لشکر پر غالب ہوا۔ 
وه تمہيں معمولی ضرر کے سوا کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتے۔اگر وه تمہارے ساتھ جنگ کريں گے تو فرار ہوجائيں 

ذلت اور رسوائی اُن کيلئے مقرر ہوگئی ہے۔ جہان بھی پائے گئے، پکڑے جائيں گے اور قتل کردئيے جائيں گے۔  گے۔
تمہارے ساتھ صرف مضبوط قلعوں يا ديوار کے پيچھے سے لڑائی کريں گے۔ اُن کے اپنے اندر بڑا اختالف ہے۔ تمہيں 

  وه بے عقل گروه ہے۔ وه ايک نظر آتے ہيں، حاالنکہ اُن کے دل مختلف ہيں کيونکہ 
ايک مضبطوط پناه گاه کے ساتھ اپنے آپ کو پناه دی ہے۔ اس وجہ سے وه غالب نہيں آسکتے۔ وه اُس کی نابودی کا 

راستہ نہيں پاسکتے۔ ايک مضبوط رکن کی طرف پناه لی ہے۔ ايک بلند جگہ کو ٹھکانا قرار ديا ہے۔ ايک روشن رسی 
ڈھال ميں پناه لی ہے۔ مٔومنوں کے امير کی مدد ميں ہوں۔ سليمان بن داؤد کےکو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ خدا کی محکم 

  حرز اور اُس کی انگوٹھی کے ذريعے خدا کی پناه ميں ہوں۔ 
ميں جہاں بھی ہوں، آرام اور سکون سے ہوں اور ميرا دشمن سختيوں ميں سرگرداں ہے۔ وه ذلت و خواری ميں ہے۔ 

ے۔ خدا کی حفاظت ميرے اختيا رميں ہے۔ اُس کی پناه ميں ہوں اور اُس کا نگہبان رنج و بد بختی اُس پر نازل ہوتی ہ
ميرا محافظ ہے۔ کرامت ِ خدائی کا تاج سر پر رکھا ہے ۔ عزِت اٰلہی کی تلوار کو، جس کی دھار کند نہيں ہوتی، کے 

ہے۔ اُن کے خيالوں سے دور ساتھ ميں نے اپنے آپ کو وابستہ کرليا ہے۔ اپنے آپ کو دشمنوں کی نظر سے چھپا ليا 
  ہوں اور امن ميں ہوں۔ خدا کی جاللت کے سبب دشمنوں سے سالم ہوں۔ 

اسی وجہ سے وه ميرے سامنے جھکتے ہيں۔ مجھ سے دور بھاگتے ہيں، اس طرح جيسے گدھے شير سے بھاگتے ہيں۔ 
جھ تک نہيں پہنچ سکتے۔ اُن کی اُس خدا کی مدد کے ذريعے جس کے سوا کوئی معبوِد حقيقی نہيں ہے۔ اُن کے ہاتھ م

آنکھيں مجھے ديکھنے سے اندھی ہيں۔ اُن کی زبانيں ميری ياد سے گونگی ہيں۔ اُن کی عقليں ميری معرفت کے درک 
  کرنے سے قاصر ہيں۔ اُن کے دل ڈرتے ہيں۔ اُن کے اعضاء او رجانيں ميرے ڈر سے لرزتے ہيں۔ 

ں ہے۔ اُن کے لشکريوں کو بھگا دے اور اُن کی عزت کو نابود فرما۔ اے خداکہ جس کے عالوه کوئی معبوِد حقيقی نہي
اُن کے سر جھکا دے۔ اُن کی آنکھيں اندھی کردے تاکہ ميرے سامنے سر جھکائے رکھيں۔ اُن کے لشکری پشت 
دردناک پھيرجائيں۔ يہ گروه متفرق ہوجائے اور فرار کرجائے بلکہ قيامت ان کے انجام ميں ہے اور قيامت کا عذاب بڑا 

  ہوگا۔ قيامت کا واقع ہونا حتمی ہے اور وه اچانک آئے گی۔ 
ميں اُس بلندی اور قدرت کے ذريعے سے طاقت طلب کرتا ہوں جس کے ذريعے سے علی عليہ السالم جيسا بہادر اور 

 جنگجو کفر کے پرچموں کو جھکانے واال اور ظالموں کو ہالک کرنے واال برتری حاصل کرتا تھا۔خدا کے اچھے
اچھے ناموں اور بلند کلمات کے ذريعے سے خدا کی پناه ميں ہوں۔ خدا کے حکم اور اُس عظيم طاقت کے ذريعے سے 
اپنے دشمنوں پر غالب آجاؤں گا۔ اُن کو ذليل و رسوااور سرنگوں کردوں گا تاکہ ميرے مقابلہ ميں اُن کی گردنيں جھکی 
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  رہيں۔ 
ں گے۔ ميری مدد ہوگی ۔ کامياب، غالب اور خوشحال ہوجاؤں گا۔ تقوٰی کی ميرے دشمن نا اُميد اور مخالف تباه ہوجائي

بنياد پر عمل کرنے واال، اُس کی مضبوط رسی کو پکڑے ہوئے ہوں۔ اسی وجہ سے دھوکا دينے والوں کے دھوکے 
  آسکتا۔  اور حسد کرنے والوں کا حسد مجھ تک نہيں پہنچتا۔ کوئی مجھے ديکھ نہيں سکتا اور ميرے اوپر غالب نہيں

کہو کہ ميں خدا کو پکارتا ہوں اور اُس کے ساتھ کوئی شريک قرار نہيں ديتا۔ اے فضل کرنے والے، تجھ سے سوال 
کرتا ہوں کہ ميرے نفس اور جان ميں امن و سالمتی اور دشمنوں سے نجات عطا فرما۔ ميرے اور اُن کے شر کے 

ہيں اور خالف ورزی نہيں کرتے، تيرے حکم کے انتظار  درميان اپنے عذاب کے فرشتوں ،جو تيرے فرمان کے تابع
ميں ہيں، کے ذريعے سے فاصلہ پيدا فرما۔ ميری ايک عظيم لشکر اور اپنے دربار کے فرشتوں کے ذريعے سے مدد 

  فرما۔ 
ٹ تاکہ اُن کا روشن دالئل کے ذريعے سے جواب دے سکيں۔ تباه کردينے والے پتھروں کے ساتھ اُن کو نابود کريں۔ کا

دينے والی تلوار کے ساتھ اُن پر حملہ کريں۔آگ کے تير اُن پر مار سکيں۔ وه ہر طرف سے مورِد حملہ قرار پائيں اور 
  رسوا کرنے واال ااور دردناک عذاب اُن کی انتظار ميں ہے۔ 

ارٰيات، طواسين اور ٰحم کی فضيلت  کے ذريعے سے بسم هللا رحٰمن الرحيم کی برکت کے ذريعے سے ٰطہ، ٰيسين، والّذٰ
اُن پر حملہ کريں۔نيز کھيعص کی فضيلت کے ذريعے کہ اُس کے کاف کے ذريعے ميرے لئے کافی ہو، اُس کے ھا کے
ذريعے ہدايت پائيں، اُ س کی يا کے ذريعے سے آسانی مقرر ہو، اُس کی عين کے ذريعے سے بلندی اور برتری حاصل

  ہيں کہ تيرے سوا کوئی معبود نہيں ہے۔ کريں، اُس کی صاد کے ذريعے سے سچائی کے ساتھ ک
نيز نون اور قلم اور جو کچھ وه قلم لکھتی ہے، اُس کی فضيلت کی قسم، ستاروں کے مقامات اور کوِه طور کی قسم اور 
کھلے کاغذوں ميں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، تعمير شده گھر اور اُس پر ڈالی ہوئی چھت کی قسم، جوش مارتے ہوئے 

  بيشک خدا کا عذاب آنے واال ہے۔اُس سے بچنے کا کوئی راستہ نہيں ہے۔  دريا کی قسم،
پس فرار کيا اور منہ پھير گئے۔ اپنے شہروں ميں خوف کی حالت ميں باقی ره گئے۔ حق غالب آگيا اور جو کچھ وه 

نے اُن کے غلط جانتے تھے، باطل ہوگيااور مغلوب ہوگيا۔ ذليل ہوکر واپس لوٹ آئے۔ جادوگر زمين پر گر گئے۔ خدا 
منصوبے کو ختم کرديا اور خانداِن فرعون پر دردناک عذاب نازل ہوا۔انہوں نے فريب کيا اور خدا نے اُن کے فريب کا 

  جواب ديا۔ وه مکر کرنے والوں کا بہترين جواب دينے واال ہے۔ 
اُن کا ايمان زياده ہوا  وه حضرات جن کو لوگ کہتے تھے کہ تمام لوگ تمہارے خالف متحد ہوگئے ہيں، پس تم ڈرو،

  اور انہوں نے کہا: خدا ہمارے لئے کافی ہے۔ وه بہترين نگہبان ہے۔ 
خدا کی نعمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ اُس فعل کے ساتھ واپس لوٹے جس ميں بدی نہ تھی۔ خدا کی مرضی کے طالب 

  تھے۔ وه بڑے فضل کا مالک ہے۔ 
سے ميں تجھ سے پناه مانگتا ہوں۔ اے خدا! اُس کے شر سے جس اے پروردگار! شيطان کے وسوسوں اور اُن کے آنے 

سے ميں خوف و ہراس ميں ہوں۔ تيری پناه مانگتا ہوں۔جو اچھے کام تيرے پاس ہيں، اُن کا طلبگار ہوں۔ پس خدا اُن 
  کيلئے کافی ہے۔ وه سننے واال اور جاننے واالہے اور طاقت و قدرت اس کے اراده کے بغير نہيں ہے۔ 

ميری دائيں طرف، ميکائيل ميرے بائيں طرف، حضرت محمد ميرے آگے آگے ارو خدا ميرا محافظ و نگہبان  جبرئيل
  ہے۔ يہ سب شيطاِن رجيم کو مجھ سے دور کرتے ہيں۔ 

اے وه ذات جو دودرياؤں کو ملنے سے روکتا ہے۔ ميرے اور ميرے دشمنوں کے درميان بھی رکاوٹ پيدا کردے تاکہ 
  پہنچ سکے۔  کوئی نقصان مجھے نہ

ميں نے اُن کے اور اپنے درميان خدا کا وه پرده قرار ديا ہے جس کے ذريعے سے فرعونوں کی تکليف سے پرده ميں 
رہتے تھے۔ جو کوئی بھی خدا کی حفاظت ميں ہوگا، وه محفوظ رہے گا۔ ميرے لئے وه کافی ہے کہ جو اُن امور ميں 

ں ہوتا۔ ميرے آگے سے، ميرے پيچھے سے، موانع قرار دے اور مجھےکفايت رکھتا ہے۔ جن ميں کوئی دوسرا کافی نہي
  اُن کی آنکھوں سے چھپا دے تاکہ وه مجھے ديکھ نہ سکيں۔ 

اے هللا! مجھ پر اپنی حفاظت کے ايسے پردے ڈال کہ جن کو ہوائيں اُڑا نہ سکيں اور نيز اسے پھاڑ نہ سکيں۔مجھے اُس
روح القدس کے حق کا واسطہ کہ وه جس پر بھی آجائے، ديکھنے  کے شر سے محفوظ فرما جس سے مجھے ڈر ہے۔

  والوں کی آنکھوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لوگوں کے دلوں ميں ايک بلند مقام پيدا کرليتا ہے۔ 
تيرے اسمائے حسنٰی کو حق کا واسطہ، تيرے بلند کلمات کے حق کا واسطہ، مجھے اُس چيز ميں کامياب فرما جس کا 

بھالئی کيلئے آرزومند ہوں۔ جو ميرے فائدے کيلئے ہے۔ ان کے دلوں کے شر کو اور اُس کو جس  ميں دنياوآخرت کی
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  ميں يہ چھپاتے ہيں، اُس خير کی طرف تبديل کردے کہ جس پر صرف تو قدرت رکھتا ہے۔ 
ے مقابلے اے خدا! بے شک تو ميرا مولٰی ہے۔ تيری طرف پناه لی ہے اور تو ہی ميری پناه گاه ہے۔ اے وه ذات جس ک

ميں جابروظالم لوگوں کی گردنيں جھک جاتی ہيں۔ ميں تيری پناه حاصل کرتا ہوں۔ پس اے خدا! مجھے اپنی رسوائی 
سے تيرے راز کو ظاہر کرنے سے تيری ياد کو بھولنے سے اور تيرے شکر سے منہ پھيرنے سے محفوظ فرما۔ ميں 

  د ميرا نعره اور تيری ثناء ميری زبان کا ورد ہے۔ رات، دن اور سوتے جاگتے تيری حفاظت ميں ہوں۔ تيری يا
اے هللا! ميری خوف نے تيری پناه حاصل کر لی ہے تاکہ تير ے غضب اور عذاب سے محفوظ ره سکوں۔ پس اپنی 

حفاظت ميرے لئے قرار دے اور اپنی عنايت ميرے نصيب ميں فرما اے بہترين رحم کرنے والے۔ اے جہان کے پالنے 
  ۔ )١۵۴، ص۴٨، بحار:ج٢۴٨، قبول فرما۔(مہج الدعوات:والے قبول فرما

  
  ۔ دشمنوں کے شر کو دور کرنے کے متعلق آنحضرت کی دعا ٣٩

روايت ہے کہ جب امام رضا عليہ السالم شہيد ہوئے تو اُن کے لباس ميں سے يہ تعويذ مال۔ اس تعويذ کے آخر ميں اس 
يت ہوئی ہے۔ آپ کے جد ِ بزرگوار حضرت علی عليہ السالم طرح لکھا ہوا تھا کہ آنحضرت کے آباء و اجداد سے روا

اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے اس تعويذ کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ تلوار کے غالف ميں اسے 
رکھتے تھے۔ اُس کے آخر ميں خدا کے نام ہيں۔ آنحضرت نے اپنی اوالد اور اہِل خانہ سے شرط کی تھی کہ اس کو 

  ڑھيں کيونکہ جو بھی اسے پڑھتا ہے، اُس کی دعا چھپی نہيں رہتی۔ کسی پر نہ پ
اے خدا! تجھ سے آغاز کيا ہے اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ 

ودور ہوں۔ اے پروردگار! اس دشواری اور ميری ہر دشواری کو آسان فرما، اس مشکل کو اور ميری تمام مشکالت ک
  فرما، يہ رنج اور ہر رنج سے مجھے محفوظ فرما۔ 

اس کی دوستی اور محبت ميرے نصيب فرما۔ اس کا نقصان اور غم مجھ سے دور فرما۔تو جس کو چاہتا ہے، مٹا ديتا 
ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ ام الکتاب تيرے پاس ہے۔ خبردار بے شک اولياء خدا پر نہ خوف ہوتا ہے 

  نہ غم۔ اور 
ہم تيرے خدا کے بھيجے ہوئے ہيں۔وه تجھ تک نہيں پہنچ سکتے۔ ٓطٓہ، ٓحٓم۔ وه ديکھتے نہيں۔اُن کی گردنوں ميں ہم نے 

زنجير ڈال دئيے ہيں جو اُن کے کانوں تک آتے ہيں۔ اُن کے آگے سے اوراُن کے پيچھے سے ہم نے رکاوٹيں قرار دے 
  يکھ نہيں سکتے۔ دی ہيں جو اُن کو چھپا ديتی ہيں۔ پس وه د

يہ وه لوگ ہيں کہ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہر لگادی ہے اور يہ غافل ہيں۔ بے شک خدا ان کے 
اندراور باہر سے واقف ہے۔ بہت جلد ان کے شر سے بچائے گا ۔ وه سننے واال اور جاننے واال ہے۔ تو خيال کرتا ہے 

  کہ وه ديکھتے نہيں ہيں۔ کہ وه تيری طرف ديکھتے ہيں حاالن
وه بہرے ، گونگے اور اندھے ہيں۔ پس وه واپس نہيں لوٹيں گے۔ ٓطٓسٓم، يہ ايک واضح اور روشن کتاب کی آيات ہيں۔ 

شايد تو اُن کے ايمان النے کے لئے اپنی جان ختم کردے گا ۔ ہم چاہيں تو آسمان سے اُن کيلئے ايک آيت ايسی نازل 
  ی گردنيں جھک جائيں۔ کريں کہ اُس کيلئے اُن ک

  اسماء۔
  

اے خدا! تجھ سے اُس آنکھ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو سوتی نہيں ہے۔ اُس عزت کے واسطہ سے سوال کرتا 
ہوں کہ جس کی طرف بُرا اراده نہيں کيا جاسکتا۔ اُس حکمرانی کے واسطہ سے جو ظلم نہيں کرتی۔ اُس نور کے 

چہرے کے واسطہ سے جو پرانا نہيں ہوتا۔ اُس زنده کے واسطہ سے جو مرے گا  واسطہ سے جو ختم نہيں ہوتا۔ اُس
نہيں۔ اُس قدرت کے واسطہ سے جو کبھی مغلوب نہيں ہوگی۔ اُس ہميشگی کے واسطہ سے جو فنا نہيں ہوگی۔ اُس نام 

محمد پر درود  کے واسطہ سے جس کو رد نہيں کيا جاتا۔ اُس ربوبيت کے واسطہ سے جو ذليل نہيں ہوتی۔ محمد وآلِ 
  بھيج اور اس کام کو ميرے لئے انجام دے۔ 

  ۔ )٢۴٧اور پھر اپنی حاجت کو ذکر کرو، انشاء هللا انجام پائے گی۔(مہج الدعوات:
  
  ۔ رفعۃ الحبيب کے نام سے دشمنوں کے شر کو دور کرنے ميں آنحضرت کی دعا ۴٠

کی طرف گئے تواپنا لباس اتار کر حميد کو ديا۔ ياسر خادم سے روايت ہے کہ جب آنحضرت حميد بن قحطبہ کے محل 
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  يہاں تک کہ وه کہتا ہے: 
  ميں نے کہا قربان جاؤں، آپ کے لباس سے ايک کاغذ مال ہے ، وه کيا ہے؟ 

آپ نے فرمايا: وه تعويذ ہے کہ اُس سے ميں جدا نہيں ہوتا۔ ميں نے کہا: مجھے اس تعويذ سے شرفياب فرمائيے۔ آپ نے
تعويذ ہے کہ جوکوئی بھی اس کو اپنے لباس ميں رکھے، ہر بال سے محفوظ رہے گا اور شيطاِن رجيم  فرمايا: يہ ايسا

  کے مقابلہ ميں اُس کی حفاظت کرے گا۔ 
شروع کرتا ہوں هللا کے نام سے جو رحٰمن و رحيم ہے۔ خدا کے نام کے ساتھ۔ ميں تجھ سے پناه چاہتا ہوں خدا کی۔ اگر 

۔ ميں نے سننے والے اور ديکھنے والے خدا کے ذريعے سے تيری آنکھ اور کان کو پکڑ پرہيزگار تھے يا نہيں تھے
ليا۔ تو مجھ پرميرے کان، آنکھ، بال، کھال، گوشت، خون، دماغ، رگ، ہڈياں، مال اور وه جس سے خدا مجھے روزی 

کو خدا کے انبياء ظالموں اور ديتا ہے، پر قدرت نہيں رکھتا۔ ميں نے اپنے اور تيرے درميان وه پرده قرار ديا ہے جس 
فرعونوں کے حملوں سے بچانے کيلئے پرده قرار ديا کرتے تھے۔ جبرائيل ميرے دائيں طرف، ميکائيل ميرے بائيں 

طرف، اسرافيل ميرے پيچھے اور حضرت محمد ميرے آگے آگے تشريف رکھتے ہيں۔ خدا مجھ سے آگاه ہے۔ تجھے 
  اور شيطان کو مجھ سے دور کرتا ہے۔ 

هللا! اُس کی جہالت تيرے صبر پر غالب نہيں آسکتی کہ وه مجھے دھوکہ دے اور مجھے حقير خيال کرے۔ اے خدا! اے
  ميں تيری پناه ميں آيا ہوں، ميں تيری پناه ميں آيا ہوں، ميں تيری پناه ميں آيا ہوں۔ 

  ايک دوسری روايت ميں اس طرح آيا ہے: 
حٰمن و رحيم ہے۔ اگر تو نيک ہے تجھ سے خدا رحٰمن کی پناه مانگتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں هللا کے نام کے ساتھ جو ر

دور ہوجا۔ بات نہ کر۔ تيرے کان اور آنکھ کے شر کو خدا کی آنکھ اور کان کے ذريعے سے ميں نے دور کيا۔تيری 
پيدا  قوت و طاقت کو خدا کی قوت و طاقت کے ذريعے سے ميں نے دور کيا تاکہ ميرے اور تيرے درميان مانع

ہوجائے۔ ايسا مانع جس کے ذريعے سے خدا کے پيغمبر اور رسول فرعونوں کے شر اور طاقت سے محفوظ رہتے 
  ہيں۔ 

جبرائيل ميرے دائيں طرف ، ميکائيل ميرے بائيں طرف اور محمد(اُن پر اور اُن کی آل پر درود ہو) ميرے آگے آگے 
يری مصيبت سے محفوظ رکھے گا۔ ميرے اور تيرے درميان ہيں۔ خدا مجھے اپنے احاطہ ميں لئے ہوئے ہے۔ مجھے ت

اپنی قوت و طاقت کے ذريعے سے مانع قرار دے گا۔ خدا ميرے لئے کافی ہے اور وه بہترين نگہبان ہے۔ خدا جوچاہتا 
  ہے، واقع ہوتا ہے اور جو وه نہيں چاہتا، واقع نہيں ہوتا۔ 

  اور آيۃ الکرسی کو لکھے اور 
ّٰ الَعلِیِّ اْلَعِظْيم " " اَل َحْوَل َواَل قُ  ةَ ااِلَّ بِا   وَّ

  ۔ )٣٣کو لکھے اور اپنے ساتھ رکھے۔(مہج الدعوات:
  
  ۔ حفاظت کے متعلق آنحضرت کی دعا ۴١

  بسم هللا الرحٰمن الرحيم۔ اے وه ذات جس کی نہ کوئی شبيہ ہے اور نہ کوئی مثال۔ 
سوا کوئی خالق نہيں ہے۔ مخلوقات کو فانی کرديا ہے اور تو ايسا خدا ہے کہ تيرے سوا کوئی معبود نہيں ہے۔ تيرے 

خود ہميشہ رہنے واال ہے۔ جو تيری نافرمانی کرتے ہيں، اُن سے درگزر کرتا ہے اور تيری خوشی تيری بخشش ميں 
  ۔ )٣۴۵، ص٩۴،بحار:ج٣۵ہے۔(مہج الدعوات:

  
  ۔ دشمنوں سے محفوظ رہنے کے متعلق آنحضرت کی دعا ۴٢

  کی دعا جب مامون آپ پر غصے ميں تھا اور خاموش ہوگيا۔  آنحضرت کی اُس وقت
خدا کے ذريعے سے شروع کرتا ہوں اور اُسی سے مدد طلب کرتا ہوں۔اور محمد(جس پر اور اُن کی آل پر درود) کی 

طرف متوجہ ہوا ہوں۔ اے پروردگار! تمام کاموں کی سختی کو آسان فرما۔ اُن کے رنج کو برطرف فرما۔ بے شک جس 
  ۔ )٣١۵،ص٩۴تو چاہتا ہے، مٹا ديتا ہے اور باقی رکھتا ہے۔ ام الکتاب تيرے پاس ہے۔(بحار:جکو 
  
  ۔ دشمن کے دور کرنے کيلئے آنحضرت کی دعا ۴٣

  آنحضرت سے روايت ہے کہ تم ميں سے جب کوئی چاہے کہ دشمن کے خالف دعا کرے تو کہے: 
نہ ملتی ہو اور اُس کے احترام کو ختم فرما۔(طبرسی،  اے خدا! اُسے ايسے درد کے ساتھ مبتال کرکہ جس کی مثال
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  ۔ )١۴٩، ص٢مکارم االخالق:ج

  ساتواں باب
   ۔ بيماريوں کے عالج اور ان کے متعلقات کے متعلق آنحضرت کی دعائيں ٧

  ہر درد اور خوف کے تعويذ کے متعلق۔ 
  بيماری ثالول کے لئے۔ 
  ہر درد کے لئے تعويذ۔ 

  ے۔ دردوں کے دور کرنے کيلئ
  تمام بيماريوں کيلئے۔ 

  بخار کے لئے۔ 
  بخار کے لئے۔ 

  بيماری ثالول کے لئے۔ 
  بيماری ثالول کے لئے۔ 

  خنازير کی بيماری کے لئے۔ 
  سل کی بيماری کيلئے۔ 

  درِد شقيقہ کيلئے۔ 
  حاملہ عورتوں کے لئے تعويذ، انسانوں اور دوسری مخلوقات کے مقابلہ ميں۔ 

   جادو کے دور کرنے کيلئے۔
  بچھو اور سانپ کے دور کرنے کيلئے۔ 

  گمشده کو واپس النے کيلئے۔ 
  
  ۔ ہردرد اور خوف کے دورکرنے ميں آنحضرت کی دعا ۴۴

حسين بن علی بن يقطين کہتا ہے: ميں نے اس تعويذ کو امام رضا عليہ السالم سے ليا ہے اور آپ نے فرمايا:يہ تعويذ 
  سے حفاظت اور امان ہے۔ جامع او رمانع ہے۔ اس ميں ہر درد و خوف 

بسم هللا الرحٰمن الرحيم۔ خدا کے نام کے ساتھ اس جگہ پر ره اور خاموش ره۔ تجھ سے خدا کی پناه مانگتا ہوں۔ نيک ہو يا
نہ ہو۔ خدا کے کان اور آنکھ کے ذريعے سے تيری آنکھ اور کان کو ميں نے باندھ ليا ہے۔ تيری طاقت کو ميں نے خدا 

لگام ڈال دی ہے۔ تو فالں کے بيٹے فالں پر اور اُس کی اوالد پرقدرت نہيں رکھتا۔ تيرے اور اُس کی قوت کے ذريعے 
کے درميان ميں نے اپنے آپ کو اُس پرده کے ذريعے سے چھپا ليا ہے جس کے ذريعے سے انبياء اپنے آپ کو 

  فرعونوں کے حملوں سے بچاتے تھے۔ 
اور محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو تيرے آگے قرار ديا ہے۔ عظيم  جبرائيل تيرے دائيں طرف، ميکائيل بائيں طرف

خدا تيرا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ خدا اُس کو ، اُس کی اوالد کو، مال اور اُس کے خاندان کو تم سے اور شياطين سے دور
  ہيں ہے۔ رکھے گا۔ خدا جو چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ قوت اور طاقت عظيم و بلند خدا کے اراده کے سوا ن

اے پروردگار! اُس کی بربادی تيرے صبر پر غالب نہيں ہے۔ کوشش اُس کا احاطہ نہيں کر سکتی۔ ميں نے تجھ پر 
  بھروسہ کيا ہے اور تو بہترين مولٰی اور بہترين مددگار ہے۔ 

حفاظت خدا تجھے اور تيری اوالد کو اے فالں اُس کے ذريعے محفوظ فرمائے جس کے ذريعے سے اپنے اولياء کی 
  کرتا ہے۔ محمد و آِل محمد پر خدا کا درود ہو۔ 

آيۃ الکرسی کو (ھوالعلی العظيم تک) لکھے اور پھرلکھے: طاقت اور قدرت سوائے عظيم خدا کے اراده کے نہيں ہے۔ 
خدا سے پناه صرف اُسی کے ساتھ ہے۔ وه ہمارے لئے کافی ہے اور بہترين سرپرست ہے، دل سام فی رأس السھباطا 

  ۔ )۴٠بيالنيھا۔ (طب اآلئمہ عليہم السالم:لسلس
  
  ۔ ہر درد کے تعويذ کے متعلق آنحضرت کی دعا ۴۵

خالد عيسٰی کہتا ہے کہ آنحضرت نے يہ تعويذ مجھے سکھايا اور فرمايا کہ اس تعويذ کو اپنے مٔومن بھائيوں کو ياد 
  کرواؤ کيونکہ يہ ہر درد کيلئے مفيد ہے۔ 
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کی پناه ميں اپنے آپ کو ديتا ہوں۔ اپنے آپ کو اُس کی پناه ميں ديتا ہوں کہ جس کے نام زمين اور آسمان کے پروردگار 
کے ذريعے سے کوئی اور نقصان نہيں دے سکتا۔ اُس کی پناه ميں ہوں جس کا نام برکت اور شفا ہے۔(طب اآلئمہ عليہم 

  ۔ )۴١السالم:
  
  ۔ دردوں کے دور کرنے کيلئے آنحضرت کی دعا ۴۶

  اے ميرے مولٰی، محمد و آِل محمد پر درود بھيج اور ہر دکھ درد مجھ سے دور فرما۔ اے پروردگار! 
  ۔ )٣٣،ص٩۵، بحار:ج١۵٨، ص٢(طبرسی، مکارم االخالق:ج

  
  ۔ تمام بيماريوں کيلئے آنحضرت کی دعا ۴٧

فرمايا:تمام  ذکر يا بن آدم مقری جو آنحضرت کا خادم تھا، کہتا ہے:ايک دن امام عليہ السالم نے مجھے باليا اور
  بيماريوں کيلئے کہو۔ 

  اے شفا کے نازل کرنے والے اور درد کو دور کرنے والے، اس بيماری ميں مجھے شفا عطا فرما۔ 
  ۔ )۴١پس خدا کے حکم سے شفا پاؤ گے۔(طب اآلئمہ عليہم السالم:

  
  ۔ بخار کے درد کيلئے آنحضرت کی دعا ۴٨

فرمايا: تيرا چہره زرد کيوں ہے؟ ميں نے کہا: سخت بخار ميں مبتال حسن بن علی وشا سے روايت ہوئی ہے کہ آپ نے 
  ہوں۔ آپ نے کاغذ اور دوات طلب کی اور لکھا: 

  بسم هللا الرحٰمن الرحيم۔ ابجد ھّوز، ُحطّی فالں بن فالں سے۔ 
پھرآپ نے اُسے اس کے بعد آپ نے دھاگا منگوايا۔ دھاگا اليا گيا۔ آپ نے خشک دھاگا طلب کيا۔ خشک دھاگا ليا گيا۔ 

درميان سے گره دی ۔ دائيں طرف چار گرہيں ديں اور باقی طرف تين گرہيں ديں۔ ہر گره پر سورة حمد، سورة الناس، 
سورة الفلق اور آية الکرسی پڑھی۔ پھر وه دھاگا مجھے ديا اور فرمايا: اس کو اپنے دائيں بازو پر باندھ لے، بائيں پر نہ 

  ۔ )٩١،ص٢،مستدرک:ج١۶،ص۵٩بحار:ج، ١٨باندھنا۔(مفيد، اختصاص:
  
  ۔ بخار کے درد کيلئے آنحضرت کی دعا ۴٩

کفعمی کہتا ہے کہ آنحضرت کے دست ِ مبارک سے لکھا ہوا مال کہ بخار کيلئے تين ورق پر لکھا جائے۔ پہلے ورق پر 
  لکھا جائے: 

  بسم هللا الرحٰمن الرحيم۔ خوف نہ کر بے شک تو بلند ہوگا۔ 
  ے پر بسم هللا کے بعد لکھا جائے: دوسرے کاغذ کے ٹکڑ

  خوف نہ کر، ظلم کرنے والوں سے نجات پائے گا۔ 
  تيسرے کاغذ کے ٹکڑے پر بسم هللا کے بعد لکھا جائے: 

  آگاه رہو امر اور خلق اُس کے لئے ہے۔ بابرکت ہے خدا جو جہان کا پالنے واال ہے۔ 
ر واال ہر روز ايک ٹکڑا منہ ميں رکھے۔ انشا ء هللا شفا اس کے بعد کاغذ کے ہر ٹکڑے پر سورة توحيد پڑھے اور بخا

  ۔ )١۶٢پائيگا۔(کفعمی، مصباحش:
  
  ۔ ثالول کی بيماری کيلئے آنحضرت کی دعا۔ ۵٠

  (ثالول يعنی بدن پر سرخ داغ بن جانا) 
 علی بن نعمان کہتا ہے کہ امام عليہ السالم سے عرض کی: ميرے بدن پر بہت سے سرخ دھبے پڑ چکے ہيں اور

مجھے تکليف ديتے ہيں۔ آپ سے چاہتا ہوں کہ کوئی ايسی چيز مجھے ياد دالئيں جس سے فائده حاصل ہو۔ امام عليہ 
  السالم نے فرمايا: 

تک پڑھو، پھر يہ آيت پڑھو:"تجھ سے  ۵ہر ثالول کيلئے سات دانے جو کے لے لو۔ ہر جو پر سورة واقعہ کو آيت نمبر
ن سے کہہ دو ميرا رب ان کو قيامت کے دن ريزه ريزه کرکے اڑا دے گا۔ پھر پہاڑوں کے بارے سوال کرتے ہيں ، ا

  زمين کو چٹيل ميدان بنا ديگا جس ميں کسی طرح کی کجی يا ناہمواری نہ ديکھو گے"۔ 
پھر جو کے دانوں کو ايک ايک کرکے پکڑو اور ہر دھبے پر مس کرو۔ پس ان کو ايک نئے کپڑے ميں رکھو ۔ ايک 
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  ۔ )۵٠،ص٢ھ کر ايک پانی کے گڑھے ميں پھينک دو۔(عيون االخبار:جپتھر اس ميں رک
  
  ۔ آنحضرت کی دعا ثالول کی بيماری کيلئے ۵١

آنحضرت سے نقل ہے کہ سب سے پہال ستاره جو رات کو نکلے، اُس کی طرف نگاه کرو۔ ليکن تيز نگاه نہ کرو اور 
نام کے ساتھ اور اُس کی مدد کے ساتھ۔ مجھے ديکھتے تھوڑی سی مٹی اٹھاؤ۔ اپنے بدن پر ملتے ہوئے يہ کہو: خدا کے

ہو اور تجھے نہيں ديکھتا۔ چشم اندازی بُری چيز ہے۔ خدا تيرے اثر کو مخفی رکھے گا۔ميرے ثالول کو اپنے ساتھ نابود 
  ۔ )٩٩، ص٩۵، بحار:ج٢٨١، ص٢کردے۔(طبرسی، مکارم االخالق:ج

  ن ميں غدود کا ہونا) ۔ خنازير کيلئے آنحضرت کی دعا(خنازير يعنی بد۵٢
  ۔ )۵۶١،ص٢اے رؤوف، اے مہربان، اے پروردگار، اے مولٰی!(کافی:ج

  
  ۔ سل کی بيماری کيلئے آنحضرت کی دعا ۵٣

  آنحضرت سے روايت ہے کہ يہ تعويذ ہمارے شيعوں کيلئے ہے۔ سل سے بچنے کيلئے تين بار کہو: 
معبود۔ اے حکمرانوں کے حکمران، اے زمينوں اور  اے خدا، اے رب االرباب، اے آقاؤں کے آقا، اے معبودوں کے

  آسمانوں کے پيدا کرنے والے! 
مجھے شفا دے اور اس مرض سے عافيت عطا فرما۔ ميں تيرا بنده اور تيرے بندے کا بنده ہوں۔ ميں تيرے قبضٔہ قدرت 

  ۔ )٩٨ميں ہوں۔ ميری جان تيرے ہاتھ ميں ہے۔(طب اآلئمہ عليہم السالم:
  
  کيلئے آنحضرت کی دعا  ۔ درِد شقيقہ۵۴

بسم هللا الرحٰمن الرحيم۔اے پروردگار! ہمارے دلوں کو ہدايت دينے کے بعد منحرف نہ فرما۔ اپنی رحمت ہمارے شامِل 
حال فرما۔بے شک تو بخشنے واال ہے۔ اے پروردگار! تو لوگوں کو اُس دن محشور فرمائے گا جس دن ميں کوئی شک 

  کے خالف نہيں کرتا۔ اور لکھے : نہيں ہے۔ بے شک خدا اپنے وعده 
اے خدا! بے شک تو ايسا پروردگار نہيں ہے جس سے بات کرسکوں اور ايسا پروردگار نہيں ہے جس کی ياد ختم 

ہوجائے۔ تيرا کوئی شريک بھی نہيں ہے جو تيرے ساتھ حکم کرے۔ تجھ سے پہلے کوئی معبود نہيں ہے کہ ہم اُسے 
س کی بارگاه ميں تضرع کريں اور تجھے چھوڑ ديں۔ کوئی بھی تيری خلقت ميں تيری مددپکاريں اور اُس کی پناه ليں۔ اُ 

کرنے واال نہيں ہے تاکہ تجھ ميں شک کريں۔ تيرے سو اکوئی معبود نہيں ہے۔ تيرا کوئی شريک نہيں ہے۔ فالں کے 
  بيٹے فالں کو سالمتی عطا فرما۔ محمد و آِل محمد پر درود بھيج۔ 

  حاملہ عورتوں کيلئے انسانوں اور حيوانوں کے مقابلہ ميں  ۔ آنحضرت کی دعا۵۵
آنحضرت سے روايت ہے کہ يہ تعويذ کاغذ يا چمڑے ميں لکھا جائے۔ يہ حاملہ عورتوں کيلئے انسانوں اور حيوانوں 

  کے مقابلہ کيلئے ہے۔ 
کے ساتھ۔ ہر سخی کے ساتھ آسانی ہے۔ بسم هللا الرحٰمن الرحيم۔ هللا کے نام کے ساتھ۔ هللا کے نام کے ساتھ۔ هللا کے نام 

بے شک ہر سخی کے ساتھ آسانی ہے۔ خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے نہ کہ سختی تاکہ تمہاری عمر مکمل ہو۔ تم خدا
  کی تکبير بيان کرو ، اس لئے کہ اُس نے تمہاری ہدايت کی۔ شايد کہ تم شکرگزار ہوجاؤ۔ 

ال کرتے ہيں تو ميں قريب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب جب تجھ سے ميرے بندے ميرے بارے ميں سو
ديتا ہوں۔ پس وه مجھ سے طلب کريں اور مجھ پر ايمان الئيں۔ شايد راِه ہدايت پا سکيں۔ تمہارے کاموں ميں تمہارے لئے 

ا کيلئے ہونی چاہئے۔ ان آسانی پيدا کرنا ہے ۔ تمہارے لئے تمہارے کاموں ميں راِه ہدايت پيدا کرنا ہے۔ نيت صرف خد
ميں سے کچھ انحراف کی طرف جانے والے ہيں۔ اگر وه چاہے تو تم سب کو ہدايت دے تو راِه ہدايت کو آسان کر دے 

  گا۔ 
کيا کافروں نے نہيں ديکھا کہ آسمان اور زمين آپس ميں ملے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کو پھاڑا اور تمام چيزوں کو پانی 

ايمان نہيں رکھتے۔ ايک دور مکان کی طرف گئی اور درِد زه نے اُسے کھجور کے درخت کی  سے ہم نے زنده کيا۔ وه
  طرف کھينچا۔ اُس نے کہا: اے کاش ميں مر گئی ہوتی اور ميں بھولی بسری ہوگئی ہوتی۔ 

پس اُس درخت کے نيچے اُسے آواز دی کہ ڈرو نہيں۔ خدا نے تيرے نيچے چشمہ قرار ديا ہے۔کھجور کے درخت کو 
ہال، تازه کھجوريں نيچے گريں گی۔ پس کھا اور پی۔ تيری آنکھيں روشن ہوں گی۔ پس کسی انسان کو ديکھو تو اُس سے 

  کہو ميں نے نذر کی ہے کہ روزه رکھوں اور آج کسی سے کالم نہ کروں۔ 
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ہے۔ اے ہارون کی بہن!  اُس کے رشتہ دار آئے تاکہ اُس کو لے جائيں۔ انہوں نے کہا: اے مريم ! تو نے بہت بُرا کام کيا
تيرا باپ بُرا نہ تھا اور تيری ماں زناکار نہ تھی۔ اُس نے اپنے بيٹے کی طرف اشاره کيا۔ انہوں نے کہا: ہم کس طرح 

  اس بچے سے کالم کريں جو ابھی پنگھوڑے ميں ہے۔ 
بھی ہوں، برکت ميرے ساتھ  اُس نے کہا: ميں خدا کا بنده ہوں۔ اُس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنايا ہے۔ميں جہاں

ہے۔ مجھے مرنے تک نماز روزه اور ماں باپ کے ساتھ نيکی کرنے کی سفارش کی ہے۔ مجھے ظالم اور قسی القلب 
نہيں بنايا۔ مجھ پر سالم اُس دن جب ميں پيدا ہوا، جب ميں مروں گا، اور جب ميں اٹھايا جاؤں گا، يہ عيسٰی بن مريم ہے۔ 

ری ماؤں کے بطنوں سے پيدا کرتا ہے۔ اس حال ميں کہ تم کوئی چيز نہيں جانتے۔ تمہارے لئے کانخدا تعالٰی تمہيں تمہا
،آنکھيں اور دل بنايا۔ شايد کہ تم شکر گزار ہوجاؤ۔ کے اُن پرندوں کی طرف نہيں ديکھتے جو آسمانوں ميں اڑتے 

وں ميں اہِل ايمان کيلئے نشانياں ہيں۔ اس پھرتے ہيں کہ سوائے خدا کے ان کو کوئی بھی وہاں نہيں روک سکتا۔ ان چيز
  طرح اے بچے خدا کے حکم سے صحيح و سالم باہر نکل آ۔ 

پھر اس کو حاملہ عورت کے ساتھ لٹکا دو اور بچہ جننے کے بعد اس کو اتار لو۔ خيال رکھو کہ آيت کو مکمل لکھو 
  اور اسے ناتمام لکھنے سے بچو۔ مراديہ آيت ہے: 

  يں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے پيدا کرتا ہے۔ اس حال ميں کہ تم کچھ نہيں جانتے"۔ "اور خدا تعالٰی تمہ
  اگر اس جگہ رک جاؤ گے تو بچہ گونگا پيدا ہوگا اور اگر اس حصہ کو نہ پڑھو: 

  "اور تمہارے لئے اُس نے کان، آنکھيں اور دل بنايا تاکہ تم شکر گزار ہوجاؤ" 
  ۔ )٩٨عليہم السالم: تو بچہ سالم پيدا نہ ہوگا۔(طب اآلئمہ

  
  ۔ جادو کے دور کرنے کيلئے آنحضرت کی دعا ۵۶

محمد بن عيسٰی سے روايت ہوئی ہے کہ کہتا ہے: ميں نے آنحضرت سے جادو کے متعلق سوال کيا۔ آپ نے فرماياکہ وه
اپنے چہرے حق ہے اور خدا کے حکم سے نقصان پہنچاتا ہے۔ جب بھی کوئی جادو تجھ پر ہوجائے تو اپنے ہاتھوں کو 

  تک بلند کرو اور اُن پريہ پڑھو: 
عظيم خدا کے نام کے ساتھ۔ پروردگاِر عرِش عظيم کے نام کے ساتھ۔ سوائے يہ کہ تو جلد جائے او ر نابو 

  ۔ )٢٨۶،ص٢دہوجائے۔(طبرسی، مکارم االخالق:ج
  
  ۔ بچھو اور سانپ کو دور کرنے کيلئے آنحضرت کی دعا ۵٧

سات ستاروں کے درميان ايک چھوٹے ستارے جس نام "سھی" ہے، ديکھتے تو روايت ہے کہ آنحضرت جب بھی 
  فرماتے: 

اے هللا!اے پروردگار ہود بن اُسيہ! مجھے بچھو اور سانپ کے شر سے محفوظ فرمااور فرماتے:جو کوئی بھی اس دعا 
نہيں پہنچا سکتے۔  کو تين مرتبہ اس وقت پڑھے جب اُس ستاره کی طرف بھی ديکھے توبچھو اور سانپ اُسے نقصان

  ۔ )١۴۵،ص٩۵، بحار:ج۴٨،ص٢(طبرسی، مکارم االخالق:ج
  
  ۔ آنحضرت کی دعا گمشده کے لوٹانے ميں ۵٨

روايت ہے کہ آپ نے فرمايا: جب بھی کوئی حيوان يا مال و متاع تمہارا گم ہوجائے تو آيت"َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلَغْيِب" کو 
  ک پڑھيں۔پھر کہيں: پڑھيں۔بقولے "ِفی ِکٰتاٍب ُمبِين" ت

اے پروردگار! تو گمراہی سے ہدايت کرتاہے اور اندھے پن سے نجات ديتا ہے۔ گمشده کو واپس کرتا ہے۔ محمد و آِل 
، ٢٣٢، ص٢محمد پر درود بھيج اور مجھے بخش دے اور ميرے گمشده کو واپس لوٹا دے۔(طبرسی ، مکارم االخالق:ج

  ،)۔ ١٢٣،ص٩۵بحار:ج

  آٹھواں باب 
   دنوں اور مہينوں کے متعلق آنحضرت کی دعا۔  ٨

  شعبان کے مہينے کے آخر ميں۔ 
  رمضان کے مہينے کے چاند کے نکلنے کے وقت۔ 

  افطار کے بعد۔ 
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  عيدالفطر کے دن۔ 
  عيد الفطر اور قربان کے دن۔ 

  نماِز عيد سے پہلے۔ 
  عرفہ کے دن۔ 

  
  ۔ شعبان کے مہينے کے آخر ميں آنحضرت کی دعا ۵٩

م بن صالح ہروی سے نقل ہے ، کہتا ہے کہ ميں شعبان کے مہينے کے آخر ميں جمعہ کے دن آنحضرت کے عبدالسال
پاس پہنچا۔ آپ نے فرمايا: اے ابا صلت! شعبان کا مہينہ زياده تر گزر چکا ہے۔ يہ اُس کا آخر ی جمعہ ہے۔ اس مہينے 

  ے فرمايا: کے باقی دنوں ميں اپنی کوتاہيوں کا تدارک کرو، يہاں تک کہ آپ ن
  اس مہينے کے باقی دنوں ميں بہت زياده کہو: 

اے خدا! اگر اس مہينے کے گزرے ہوئے دنوں ميں مجھے نہيں بخشاتو اس کے باقی دنوں ميں مجھے بخش 
  ۔ )۵١،ص٢دے۔(عيون االخبار:ج

  
  ۔ رمضان کے مہينے کے چاند کے نکلنے کے وقت آنحضرت کی دعا ۶٠

  فرمايا: آنحضرت سے روايت ہے کہ آپ نے 
اے ميرے شيعو! جب رمضان کے مہينے ميں چاند نکلے تو اُس کی طرف ہاتھ کے ساتھ اشاره نہ کروبلکہ قبلہ کی 

طرف منہ کرکے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرو۔ چاند کو مخاطب کرکے کہو: ہمارا اور تيرا رب هللا ہے جو 
لئے مبارک چاند قرار دے۔ ہميں رمضان کے مہينے کے روزے عالمين کا پالنے واال ہے۔ اے هللا! اس چاندکو ہمارے 

رکھنے کی توفيق عطا فرما۔ ہميں اس مہينے ميں آرام و آسائش اور سالمتی عطا فرما۔ گناہوں سے دور فرما۔ اپنی 
  ۔ )٩٩اطاعت کے ساتھ مشغول فرما۔ بے شک تو ہر کام پر قدرت اور طاقت رکھنے واال ہے۔(فضائل االشہر الثالثہ:

  
  ۔ افطار کے بعد آنحضرت کی دعا ۶١

اے هللا! تيری توفيق کے ساتھ تيرا روزه رکھا۔ تيرے حکم کے ساتھ اور تيرے رزق کے ساتھ افطار کروں گا۔ اس کو ہم
  ۔ )١٠٩و٩۶سے قبول فرمااور ہميں بخش دے۔ بے شک تو بخشنے واال اور مہربان ہے۔(فضائل االشہر الثالثہ:

  
  آنحضرت کی دعا ۔ نماِز عيد سے پہلے ۶٢

هللا اکبر، هللا اکبر، هللا اکبر۔ اس پر کہ اُس نے ہميں ہدايت دی۔ هللا اکبر، اس لئے کہ اُس نے ہميں حيوانوں کے گوشت 
  ۔ )١۵٠،ص٢سے روزی دی ہے اور تعريف خاص اُس کيلئے ہے کہ اُس نے ہميں آزمايا ہے۔(عيون االخبار:ج

  
  ۔ عيد الفطر کے دن آنحضرت کی دعا ۶٣
وايت ہے کہ ايک عيد کے دن مامون نے کہا کہ آپ نماِز عيد پڑھائيں۔ امام عليہ السالم اس حال ميں کہ بدن پر سفيد ر

لباس اور سر پر سفيد کرباس کا ٹکڑا تھا، نماز کيلئے باہر تشريف الئے۔ اس حال ميں کہ آپ نماز کی صفوں کے 
اور ميرے باپ دادا، آدم اور نوح پر درود بھيج۔ اے هللا! درميان چل رہے تھے اور فرمارہے تھے: اے خدا! مجھ پر 

مجھ پر اور ميرے باپ دادا ابراہيم اور اسماعيل پر درود بھيج۔ اے خدا! مجھ پر اور ميرے باپ دادا محمد اور علی پر 
  درود بھيج۔ 

  ايک اور روايت ميں آيا ہے: 
م اور اسماعيل پر سالم۔ ميرے باپ دادا محمد و علی پر سالم۔ ميرے باپ دادا آدم اور نوح پر سالم۔ ميرے باپ دادا ابراہي

  ۔ )٢٧٢،ص٢٢، عوالم العلوم:ج۶٠خدا کے نيک بندوں پر سالم۔(کتاب االنباء فی تاريخ الخلفاء:
  
  ۔ فطر اور قربان کے دن آنحضرت کی دعا ۶۴

فرمايا: اے فالں! خدا تعالٰی روايت ہے کہ آنحضرت نے عيدالفطر کے دن اپنے ايک چاہنے والے کيلئے دعا کی اور 
  تجھ سے اور ہم سے قبول فرمائے۔ 

وه دن چال گيا او ر عيد قربان کا دن آگيا۔ امام عليہ السالم نے اُس سے فرمايا: اے فالں ! خداہم سے اور آپ سے قبول 
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  فرمائے۔ 
کچھ اور طرح سے کہتا ہے کہ ميں نے آنحضرت سے عرض کيا کہ اے فرزند ِ رسول! عيد الفطر کے دن آپ نے 

  فرمايا تھا اور آج اُس کو تبديل کرديا ہے؟ 
آپ نے فرمايا: ہاں، عيدالفطر کے دن ميں نے اُس سے کہا تھا کہ تجھ سے اور ہم سے قبول فرمائے کيونکہ وه ميری 

ا کہ ہمطرح اعمال انجام دے چکا تھا۔ ميں اور وه عمل ميں ايک جيسے تھے اور عيد قربان کے دن ميں نے اُس سے کہ
سے اور تجھ سے قبول فرمائے کيونکہ ہم قربانی کرنے پر طاقت رکھتے ہيں اور وه ايسا نہيں کر سکتا۔ اس کا اور 

  ۔ )١٨١،ص۴ہمارا کام فرق رکھتا ہے۔(کافی:ج
  
  ۔ عرفہ کے دن آنحضرت کی دعا ۶۵

چيز بخش دے جسے تو جانتا  اے خدا! جيسا کہ مجھ پر وه چيز چھپائی ہے جسے ميں نہيں جانتا، اسی طرح ميری وه
ہے۔ جس طرح تيرا علم مجھے گھيرے ہوئے ہے، اسی طرح اپنی بخشش بھی ميرے شامِل حال فرما۔ جس طرح ميرے 

حق ميں احسان کے ساتھ آغاز کيا ہے، اسی طرح اپنی نعمت کا بخشش کے ساتھ اختتام فرما۔جس طرح تو نے اپنی 
ح اپنی مغفرت کو اس کے ساتھ مالدے۔ جس طرح تو نے اپنی معرفت کے ساتھ مجھے عزت بخشی ہے، اسی طر

وحدانيت کے ساتھ مجھے آشنا کيا ہے، اسی طرح اپنی طاقت کے ساتھ مجھے عزت عطا فرما۔ جس طرح تو نے 
مجھے اُس چيز کے دور کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے جس کو سوائے تيرے اور کوئی دور نہيں کر سکتا تھا، اسی

کی قدرت عطا فرما۔ اس چيز کو جس کو تو دور رکھنے پر قادر ہے، اے بخشنے والے، اے کريم،  طرح دور رکھنے
  ۔ )٢١٩،ص٩٨،بحار:ج٣٣٩اے جالل اور عزت والے۔(سيددراقبال:

  نواں باب
   ۔ آداِب سفر ميں آنحضرت کی دعائيں٩

  گھر سے نکلتے وقت۔ 
  گھر سے نکلتے وقت۔ 

  سواری پر سوار ہوتے وقت۔ 
  سفر اور سواری پر سوار ہوتے وقت۔ خشکی ميں 

  کشتی پر سوار ہوتے وقت۔ 
  
  ۔ گھر سے نکلتے و قت آنحضرت کی دعا ۶۶

خدا کے نام کے ساتھ ۔ خدا پر ايمان اليا ہوں اور اُس پر توکل کرتاہوں۔ طاقت و قوت اُس کے اراده کے سوا نہيں 
  ۔ )٢١٩ہے۔(قرب االسناد:

  
  عا ۔ گھر سے نکلتے و قت آنحضرت کی د۶٧

خدا کے نام کے ساتھ باہر نکال ہوں اور خدا کے نام کے ساتھ داخل ہوں گا ۔اُس پر توکل کرتا ہوں۔ طاقت اور قوت عظيم
  ۔ )١۵١خدا کے اراده کے بغير نہيں ہے۔(محاسنش:

  
  ۔ سواری پر سوار ہوتے و قت آنحضرت کی دعا ۶٨

کہے: خدا کے نام کے ساتھ، خدا کے اراده کے آنحضرت سے روايت ہے کہ جوکوئی سواری پر سوار ہوتے وقت يہ 
  سوا طاقت نہيں ہے۔ تعريف ہے اُس خدا کی جس نے اس وسيلہ کو ہمارے لئے مسخر کيا اور ہم اس پر قادر نہ تھے۔ 

وه شخص اور اُس کی سواری جب تک اُس سے نيچے نہ اترے گا، حفاظت اور امن ميں رہے گا۔(طبرسی، مکارم 
  ۔ )۵٢٩،ص١االخالق:ج

  
  ۔ خشکی ميں سفر کرنے اور سواری پر سوار ہوتے و قت آنحضرت کی دعا ۶٩

علی بن سباط سے روايت ہے کہ ميں مال و متاع مکہ لے جايا کرتا تھا۔ کسی مشکل ميں پھنس گيا۔ اپنے متاع کے ساتھ 
نس گيا ہوں۔ مصر جانا مدينہ گيا اور آنحضرت کے پاس آيا اور کہاکہ ميں نے مال و متاع کو حمل کيا اور مشکل ميں پھ



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

 
 

چاہتا ہوں۔ دريا کے راستے جاؤں يا خشکی کے راستے سے۔ يہاں تک کہ آپ نے فرمايا:پيغمبر کی قبر کے پاس جاؤ ، 
دو رکعت نماز پڑھو، سو مرتبہ خدا سے خير کو طلب کرو اور جو تمہارے ذہن ميں اراده ہو، اُس کو انجام دو۔ اگر 

  خشکی کے راستے سے جاؤ تو کہو: 
تعريف ہے اُس خدا کی جس نے اس وسيلہ کو ہمارے لئے مسخر فرمايا۔ ہم اس پر قدرت نہ رکھتے تھے۔ ہم اپنے رب 

  کی طرف لوٹنے والے ہيں۔ 
ايک دوسری روايت ميں آيا ہے کہ ايک سو ايک مرتبہ خير کو طلب کرو اور کہو : پاک و پاکيزه ہے وه پروردگار 

کيا ہے۔ ہم اس پر قادر نہ تھے۔ ہم اپنے رب کی طرف منہ کرنے والے  جس نے اس وسيلہ کو ہمارے لئے مسخر
  ۔ )٣۵۶،ص۵ہيں۔(کافی:ج

  
  ۔ کشتی پر سوار ہوتے و قت آنحضرت کی دعا ٧٠

  علی بن سباط کی روايت ہے کہ آنحضرت نے فرمايا: اگر دريا کا سفر کرو تو جب کشتی پر بيٹھو تو يہ کہو: 
کرنے واال ہے اور اس کو محکم و مضبوط کرنے واال ہے۔ بے شک خدا  خدا کے نام کے ساتھ جو اس کو جاری

  بخشنے واال اور مہربان ہے۔ 
جب دريا ميں موجيں حرکت کرنے لگيں تو اپنے بائيں طرف ٹيک لگا کر اپنے دائيں ہاتھ کے ساتھ موجوں کی طرف 

  اشاره کرکے کہو: 
م کر۔ عظيم اور بلند تر خدا کے اراده کے سوا نہ قوت ہےخدا کے سکون کے ساتھ ساکن اور اُس کے آرام کے ساتھ آرا

  ۔ )٢۵۶،ص۵نہ طاقت۔(کافی:ج

  دسواں باب
   ۔ مختلف امور کے متعلق آنحضرت کی دعائيں١٠

  خدا کی نعمتوں کے شکر ميں۔ 
  حالل روزی کے طلب کرنے ميں۔ 

  امن او رايمان کے لئے۔ 
  ہدايت اور اُس پر باقی رہنے کے لئے۔ 

  يف ميں اس وجہ سے جو کچھ اُس نے انہيں ديا ہے۔ خد اکی تعر
  سالمتی کے طلب کرنے ميں۔ 

  مسجد الحرام سے نکلتے وقت۔ 
  مسجد الحرام سے نکلتے وقت۔ 

  ايک گروه کے ساتھ مناظره کرنے کے بعد۔ 
  اپنے بھائيوں کے لئے۔ 

  مذہب ِ شيعہ کی طرف کسی شخص کی ہدايت کيلئے۔ 
  الفت قبو ل کرنے کيلئے ڈرايا۔ اُس وقت جب مامون نے آپ کو خ

  خالفت قبول کرتے وقت۔ 
  اپنی شہادت سے پہلے۔ 

  
  ۔ خدا کی نعمتوں پر شکر کرنے ميں آنحضرت کی دعا ٧١

  آنحضرت سے منقول ہے کہ جب خدا اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اُس کا شکر يہ ہے کہ کہے: 
ہمارے لئے مسخر کيا ہے ۔ ہم اس پر قادر نہ تھے۔ ہم اپنے پروردگار  پاک و پاکيزه ہے وه خدا کہ جس نے اس چيز کو

  ۔ )١٠٩،ص٢کی طرف لوٹ کر جانے والے ہيں اور تمام تعريفيں عالمين کے رب کيلئے ہيں۔(شيخ،تہذيب:ج
  
  ۔ رزق حالل طلب کرنے کيلئے آنحضرت کی دعا ٧٢

کہ ميں آپ پر فد اہو جاؤں۔ خدا سے ميرے احمد بن محمد بن ابی نصر روايت کرتا ہے کہ آنحضرت سے عرض کی 
  لئے رزِق حالل طلب فرمائيے۔ يہاں تک کہ اُس نے کہا، امام عليہ السالم نے فرمايا کہو: 
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   )۵۵٢،ص٢تجھ سے وسيع رزق کا طلبگار ہوں۔(کافی:ج
  
  ۔ امن و امان کے طلب کرنے کيلئے آنحضرت کی دعا ٧٣

ام عليہ السالم سے عرض کيا کہ کوئی مختصر سی دعا مجھے يونس سے روايت ہے ، کہتا ہے کہ: ميں نے ام
سکھائيے۔ آپ نے فرمايا: کہو، اے وه ذات جس نے خود ميری رہنمائی کی اور ميرے دل کو اپنی تصديق کيلئے آماده 

  ۔ )۵٧٩،ص٢کيا۔ تجھ سے دنيا اور آخرت ميں امن و ايمان کا طلبگار ہوں۔(کافی:ج
  
  قی رہنے کے متعلق آنحضرت کی دعا ۔ طلِب ہدايت اور اُس پر با٧۴

اے خدا! مجھے ہدايت فرما اور سکون کے ساتھ اُس پر ثابت قدم فرما۔ امن اُس قسم کا جس پر نہ خوف ہے ، نہ حزن 
  ۔ )٣۶٣ہے اور نہ اضطراب۔ بے شک تو اہِل تقوٰی اور اہِل مغفرت ہے۔(قصص االنبياء:

  
  ۔ طلِب سالمتی کيلئے آنحضرت کی دعا ٧۵

اے صاحِب عافيت اور عافيت کے عطا کرنے والے، نعمت ِ عافيت دينے والے!عافيت کے ساتھ احسان کرنے  خدايا!
والے، مجھ پر اور اپنی تمام مخلوق پر عافيت کے ذريعے فضل کرنے والے۔ اے دنيا اور آخرت ميں مہربانی کرنے 

و سالمتی اور مکمل عافيت اور اُس پر شکر عطا والے، محمد وآِل محمدپر درود بھيج۔ ہم پر دنيا اور آخرت ميں عافيت 
  ۔ )١۶،ص٢فرما۔ اے سب سے زياده رحم کرنے والے۔(عيون االخبار:ج

  
  ۔ نعمت کے شکر مينآ نحضرت کی دعا ٧۶

تمام تعريفيں اُس خد اکيلئے ہيں جس نے ہمارے لئے وه محفوظ کيا جس کو لوگوں نے ضائع کرديا۔ ہم سے اُس کو بلند 
سال تک منبروں پر ہم پر لعنت کی گئی اور ہمارے فضائل) ٨٠وں نے ترک کرديا تھا۔ يہاں تک کہ اسی(کيا جس کو انہ

کو چھپايا گيا۔ ہم پر جھوٹ باندھنے کيلئے بہت بڑی دولت خرچ کی گئی۔ ليکن خدا چاہتا ہے کہ ہماری ياد بلند تر اور 
بلکہ يہ پيغمبر کی عظمت اور اُن کے ساتھ ہماری  ہمارے فضائل روشن تر ہوں۔ خدا کی قسم! يہ ہمارے لئے نہيں ہے

قرابت کی وجہ سے ہے۔ يہاں تک کہ ہمارا امر اور جو اُس سے روايت کرتے ہيں کہ ہمارے بعد واقع ہوگا، وه عظيم 
  ۔ )١۶۴،ص٢ترين آيات اور اُس کی نبوت کی نشانياں ہيں۔(عيون االخبار:ج

  
  عا ۔ مسجد الحرام سے نکلتے و قت آنحضرت کی د٧٧

ابراہيم بن ابی محمود کہتا ہے کہ آنحضرت کو ديکھا کہ آپ خدا کے گھر کو الوداع کر رہے تھے اور جب مسجد کے 
دروازے سے باہر نکلنے لگے تو سجده کيا، پھر قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوگئے اور فرمايا: اے هللا! ميں اس 

  ۔ )١٨،ص٢بود نہيں ہے۔(عيون االخبار:جعقيده کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہوں کہ تيرے سواکوئی مع
  
  ۔ مسجد الحرام سے نکلتے و قت آنحضرت کی دعا ٧٨

موسٰی بن سالم کہتا ہے کہ امام رضا عليہ السالم نے اعماِل عمره کو انجام ديا۔جب خدا کے گھر کا الوداع کيا اور 
  تو فرمايا:  حناطين دروازے پر پہنچے، يہاں تک کہ کہتا ہے کہ جب دروازے کے پاس پہنچے

  اے هللا! ميں اس عقيده کے ساتھ تيرے گھر سے نکل رہا ہوں کہ تيرے سوا کوئی معبود نہيں ہے۔ 
  ۔ )١٧،ص٢(عيون االخبار:ج

  
  ۔ ايک گروه کے ساتھ مناظره کرنے کے بعد آنحضرت کی دعا ٧٩

ا کہ امام عليہ السالم کے ساتھ روايت ہے کہ مامون نے اہِل حديث، علم کالم والے اور دوسرے چند گروہوں کو حکم دي
مناظره کريں۔ يہاں تک کہ ان کی بحثوں کو ذکر کيا ۔ پھر کہا کہ مباحثہ کے بعد امام رضا عليہ السالم نے قبلہ کی 

  طرف رخ کيا اور ہاتھوں کو بلند کرکے فرمايا: 
خدايا! جو کچھ مجھ پر الزم تھا، اے خدا! ميں نے ان کی خير خواہی چاہی ہے۔ اے هللا! ميں نے ان کی رہنمائی کی ہے۔

ميں نے ادا کرديا ہے۔ خدايا!ميں نے ان کو شک و شبہ ميں نہيں رکھا۔ خدايا! ميں نے تيرے پيغمبر کے بعد علی عليہ 
السالم کو مقدم کرنے کے ساتھ تيرا قرب حاصل کيا ہے۔جيسے کہ تيرے رسول صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ہميں يہی 
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  ۔ )١٨۵،ص٢ن االخبار:جحکم ديا ہے۔(عيو
  
  ۔ اپنے بھائيوں کيلئے آنحضرت کی دعا ٨٠

اے پروردگار! اگر تو جانتا ہے کہ ميں نے ان کی اصالح اور مصلحت کو چاہا ہے اور ان کے ساتھ نيکی کرنے واال 
  ہوں۔ان کا دوست ہوں۔ تو دن رات ان کے کاموں کی 

ر عطا فرما۔ اگر ان موارد کے عالوه ہوں اور تو پوشيده چيزوں ترقی ميں ميری مدد فرما۔ اس کے مقابلہ ميں مجھے اج
  کو جاننے واال ہے۔ جو چيز ميرے الئق ہے، مجھے عطا فرما۔ اگر شر ہو تو شر اور اگر خير ہو تو خير۔ 

اے هللا! ان کی اصالح فرما اور ان کيلئے خير و صالح مقدر فرما۔ ہم سے اور ان سے شر شيطان کو دور فرما۔ اپنی 
  ۔ )٣١۶،ص١اطاعت پر ان کی مدد فرما۔ اپنی ہدايت کيلئے ان کو کامياب فرما۔ (کافی:ج

  
  ۔ آنحضرت کی دعا ايک شخص کو مذہِب شيعہ کی طرف ہدايت کيلئے ٨١

يزيد بن اسحاق شعر کہتا ہے کہ ايک مرتبہ ميرا بھائی جو شيعہ تھا، ميرے ساتھ بحث کرنے لگا۔ جب بحث لمبی ہوئی 
کہ اگر تيرے موال کا اتنا ہی مقام ہے جس کا توقائل ہے تو اُس سے کہو کہ دعا کرے اور خدا سے  تو ميں نے کہا

  چاہے کہ تمہارے دين پر آجاؤں۔ 
کہتا ہے کہ محمد نے مجھ سے کہا۔ ميں امام عليہ السالم کے پاس گيااور کہا کہ آپ پر قربان ہوجاؤں۔ ميرا ايک بھائی 

اُس کا عقيده ہے کہ آپ کے والد بزرگوار ابھی تک زنده ہيں۔ ميں نے اُس کے  ہے جس کی عمر مجھ سے زياده ہے۔
ساتھ بڑی بحث کی ہے۔ ايک دن اُس نے مجھ سے کہا کہ اگر تيرے مولٰی کا يہی مقام ہے جس کا تو دعوٰی کرتا ہے تو 

  دا سے طلب فرمائيں۔ اُس سے کہہ کہ خدا سے دعا کريں کہ تيرے دين کی طرف آجاؤں۔ ميں چاہتا ہوں کہ يہ چيز خ
  کہتا ہے کہ امام عليہ السالم قبلہ کی طرف ہوئے اور پھر کچھ ذکر کيا اور پھر کہا: 

  اے هللا! اُس کے کان، آنکھ اور دل کو اختيار ميں لے لے اور اُسے راِه حق کی طرف لوٹا دے۔ 
يہ کہہ رہے تھے۔ يزيد کہتا ہے کہ جب ميرا بھائی کہتا ہے کہ جب امام عليہ السالم نے اپنا داياں ہاتھ بلند کيا ہوا تھا تو 

امام عليہ السالم کے پاس سے واپس آيا تو مجھے اس واقعہ سے آگاه کيا۔ خدا کی قسم! کچھ زياده مدت نہ گزری تھی کہ
  ۔ )۶٠۵ميں مذہب ِحق(شيعہ) کی طرف آگيا۔(رجالش:

  
  قبول کرنے پر ڈرايا ۔ آنحضرت کی دعا اُس وقت جب مامون نے آنحضرت کو خالفت کے ٨٢

اے خدا! تو نے مجھے اس بات سے منع کيا ہے کہ اپنے آپ کو ہالکت ميں ڈالوں اور ولی عہدی کو قبول نہ کروں۔ 
مامون کی طرف سے دھمکی ملی ہے اور مجبور کيا گيا ہوں تو ايسے ہی يوسف اور دانيال بھی مجبور کئے گئے تھے

  کی واليت کو قبول کيا تھا۔ کيونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے طاغوت 
اے هللا! فقط تيرا عہدوپيمان محکم ہے اور واليت صرف تيری طرف سے معتبر ہے۔ پس مجھے تيرے دين کو قائم 

کرنے اور تيرے نبی کی سنت کو محفوظ رکھنے ميں موفق فرما۔ بے شک تو مولٰی اور مدد کرنے واال ہے، تو بہترين 
  ۔ )١٩،ص١ہے۔(عيون االخبار:ج مولٰی اور بہترين مدد کرنے واال

  
  ۔ خالفت کے قبول کرتے و قت آنحضرت کی دعا ٨٣

ياسر خادم سے روايت ہے کہ جب آنحضرت نے ولی عہدی کو قبول کرليا تو ميں نے اس دعاکو پڑھتے ہوئے سنا، اس 
  حال ميں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کئے ہوئے تھے: 

ا ہے کہ ميں نے مجبوراً اور کراہت سے اس کو قبول کيا ہے۔پس ميرا مٔواخذه نہ کرنا جيسے کہ اے پروردگار! تو جانت
تيرے بندے اور تيرے پيغمبر يوسف نے واليت ِمصر کو قبول کيا اور تو نے اُس کا مٔواخذه نہ کيا۔(صدوق، 

  ۔ )۵٢۵امالی:
  
  ۔ شہادت سے پہلے آنحضرت کی دعا ٨۴

عہ کے دن جب امام رضا عليہ السالم مسجد سے واپس لوٹے ، اس حال ميں کہ چہرےياسر خادم سے روايت ہے کہ جم
  پر پسينہ اور گردوغبار پڑا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کرکے يہ فرما رہے تھے: 

 اے خدا! اگر اس حال سے ميرے کام ميں آسانی ميری موت کے ساتھ آ سکتی ہے تو اسی وقت مجھے موت عطا فرما۔ 
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۔ )١۴٠،ص۴٩ہميشہ مغموم اور ناراحت رہتے تھے، يہاں تک کہ خدا سے مالقات کی۔(عيون االخبار،بحار:جآنحضرت 

  گيارہواں باب 
   ۔ زيارات ميں آنحضرت کی دعائيں١١

  ِ◌ پيغمبر پر سالم ميں۔ 
  ِ◌ پيغمبر پر اُن کی قبر کے پاس سالم ميں۔ 

  ِ◌ امام موسٰی کاظم عليہ السالم اور باقی آئمہ عليہم السالم کی زيارت ميں۔ 
  ِ◌ اپنی بہن حضرت معصومہ سالم هللا عليہا کی زيارت ميں۔ 

  ِ◌ تربت ِ امام حسين عليہ السالم کی تسبيح کو ہالتے وقت۔ 
  
  ۔ پيغمبر پر سالم کے متعلق آنحضرت کی دعا ٨۵

پر اّولين ميں سے درود بھيج۔ محمد وآِل محمد پرآنے والوں ميں سے درود  اے پروردگار! محمد اور اُن کی آل
بھيج۔محمد وآِل محمد پر مالئے اعلٰی ميں درود بھيج۔ محمد وآِل محمد پر نبيوں اور رسولوں ميں درود بھيج۔ اے خدا! 

  محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو وسيلہ ، شرافت، فضيلت اور بلند درجہ عطا فرما۔ 
خدا! محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر ايمان اليا ہوں، اس حال ميں کہ ميں نے اُن کو ديکھا نہيں ہے۔پس قيامت کے  اے

دن مجھے اُن کی زيارت سے محروم نہ کرنا۔ اُن کی مالقات ميرے نصيب فرما۔ مجھے اُن کے دين پر مارنا۔ اُن کے 
اُس کے بعد مجھے پياس نہ لگے۔ تو ہر چيز پر قدرت رکھنے  حوض سے سيراب کر۔ ايسا بہترين پينا نصيب فرما کہ

  واال ہے۔ 
اے هللا! جس طرح ميں محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر بغير ديکھے ايمان الياہوں، جنت ميں مجھے اُن کی پہچان 

کروا۔ اے هللا! ميری طرف سے آنحضرت کی روح پر سالم اور بہت زياده درود ارسال 
  ۔ )١٧٣۔سيد،اقبال:٨۶،ص٣ب:جفرما۔(شيخ،تہذي

  
  ۔ پيغمبر کی قبر کے پاس آنحضرت کی دعا ٨۶

هللا کے رسول پر سالم۔ اے هللا کے دوست! تجھ پر سالم۔ اے خدا کے چنے ہوئے !تجھ پر سالم۔ اے اميِن اٰلہی ! تجھ پر 
  سالم۔ 

ور خلوص کے ساتھ اُس کی عبادت ميں گواہی ديتا ہوں کہ آپ اپنی امت کے خير خواه تھے۔ راِه خدا ميں کوشش کی ا
کی، يہاں تک کہ موت کا وقت قريب آگيا۔ پس خدا آپ کو جزاء عطا فرمائے۔ اُس جزاء سے افضل ترين جزاء جو کسی 

نبی کو اُس کی امت کی طرف سے دی ہے۔ اے خدا! محمد وآِل محمد پر درود بھيج۔ ابراہيم اور آِل ابراہيم کے درود 
  ۔ )٢٠و  ١٨قابِل تعريف اور عظيم ہے۔(کامل الزيارات: سے افضل درود۔ بے شک تو

  
  ۔ امام موسٰی کاظم عليہ السالم اور دوسرے آئمہ عليہم السالم کی زيارت ميں آنحضرت کی دعا ٨٧

علی بن حسان سے روايت ہے کہ ميں نے امام رضا عليہ السالم سے امام موسٰی کاظم عليہ السالم کی قبر کی زيارت 
کيا۔ آپ نے فرمايا: آنحضرت کی قبر کے اطراف والی مساجد ميں نماز پڑھو۔ تمام مقامات ميں يہ کے متعلق سوال 

  زيارت پڑھ سکتے ہو: 
خدا کے اولياء اور اُس کے چنے ہوئے حضرات پر سالم۔ خدا کے امين بندوں اور اُس کے دوستوں پر سالم۔ خدا کے 

ے مقامات پر سالم۔ ذکر اٰلہی کے مکانات پر سالم۔ خداکے امر اورمددگاروں اور اُس کے خلفاء پر سالم۔ معرفت ِ خدا ک
  نہی کو ظاہر کرنے والوں پر سالم۔ 

خدا کی طرف بالنے والوں پر سالم۔ خدا کی مرضی ميں باقی رہنے والوں پر سالم۔ اطاعت ِ خدا ميں آزمائے ہوئے 
  افراد پر سالم۔خدا کی طرف رہنمائی کرنے والوں پر سالم۔ 

ن پر جن کو اگر دوست رکھا جائے تو خدا کو دوست رکھا جاتا ہے۔ جو بھی ان کے ساتھ دشمنی رکھے تو خدا سالم اُ 
کے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ جس نے ان کو پہچان ليا، خدا کو پہچان ليا۔ جو ان سے جاہل رہا، وه خدا کی پہچان نہ 

  جو ان سے جدا ہوگيا، وه خدا سے دورہوگيا۔  کرسکا۔ جس نے ان کے دامن کو پکڑ ليا، خدا کے دامن کو پکڑ ليا۔
خدا کو گواه بناتا ہوں کہ ميں تمہارے دوستوں کا دوست اور تمہارے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ تمہارے باطن اور ظاہر کے
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ساتھ ايمان النے واال ہوں۔ ان تمام امور کو تمہاری طرف لوٹانے واال ہوں۔ اے خدا! آِل محمد کے دشمنوں سے ، جنوں 
يں سے اور انسانوں ميں سے اپنی رحمت کو دور فرما۔ ان سے خدا کے نزديک بيزاری چاہتا ہوں ۔ محمد اور اُن کی م

  پاک آل پر درود ہو۔ 
يہ تمام زيارات ميں کافی ہے۔ محمد وآِل محمد پر بہت زياده درود بھيجو اور ايک ايک کا نام لو۔ اُن کے دشمنوں سے 

  ۔ )٣١۵ر مٔومن مرد و عورت کيلئے جو دعا بھی چاہو، انتخاب کرو۔(کامل الزيارات:بيزاری طلب کرو۔ اپنے لئے او
  
  ۔ اُن کی بہن حضرت معصومہ کی زيارت ميں آنحضرت کی دعا ٨٨

سعد بن عبدهللا آنحضرت سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمايا: اے سعد! کيا تمہارے پاس ہمارے خاندان ميں سے کسی 
اں حضور۔ آپ پر قربان جاؤں۔امام موسٰی کاظم عليہ السالم کی بيٹی فاطمہ کی قبر ہے۔آپ کی قبر ہے؟ ميں نے کہا: ہ

نے فرمايا: ہاں۔ جو کوئی بھی اُس کے حق کو پہچانتے ہوئے اُس کی زيارت کرے، جنت اُس کے لئے واجب ہے۔ جب 
بر، تينتيس مرتبہ سبحان هللا اور اُن کی قبر کے پاس جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوکر چونتيس مرتبہ هللا اک

تينتيس مرتبہ الحمد  کہو، پھر کہو:خدا کے چنے ہوئے آدم پر سالم۔ خدا کے نبی نوح پر سالم۔ خدا کے دوست ابراہيم 
  پر سالم۔ خدا کے ساتھ کالم کرنے والے موسٰی پر سالم۔ روِح خدا عيسٰی پر سالم۔ 

خلوق کے بہترين! تجھ پر سالم۔ اے خدا کے چنے ہوئے! تجھ پر سالم۔ اے اے رسوِل خدا ! تجھ پر سالم۔ اے خدا کی م
  خاتم المرسلين محمد ابن عبدهللا! تجھ پر سالم۔ 

اے امير المٔومنين علی ابن ابی طالب عليہما السالم، اے رسوِل خدا کے وصی! تجھ پر سالم۔ اے کائنات کی عورتوں کی 
  مت کے دو بيٹوں اور جواناِن جنت کے سردارو! تم پر سالم۔ سردار فاطمہ ! تجھ پر سالم۔ اے رسوِل رح

اے علی ابن الحسين عليہما اسالم! تجھ پر سالم۔ اے عبادت کرنے والوں کے سردار اور ديکھنے والوں کی آنکھوں کی 
  ٹھنڈک، اے نبی کے بعد علم کو پھاڑنے والے محمد ابن علی ! تجھ پر سالم۔ 

محمد ! تجھ پر سالم۔ اے پاک و پاکيزه مو سٰی ابن جعفر ! تجھ پر سالم۔ اے علی ابن  اے سچے نيکوکار امين جعفر ابن
موسٰی الرضا ! تجھ پر سالم۔ اے محمد ابن علی ! تجھ پر سالم۔ اے پاکيزه خير خواه امين علی ابن محمد ! تجھ پر سالم۔ 

  اے حسن ابن علی ! تجھ پر سالم۔ اُن کے بعد وصی ! تجھ پر سالم۔ 
! اپنے نور، اپنے روشن چراغ، اپنے وليوں کے ولی، اپنے جانشينوں کے جانشين اور اپنی مخلوق کيلئے حجت اے خدا

پر درود بھيج۔ اے رسوِل خدا کی بيٹی! تجھ پر سالم۔ اے فاطمہ اور خديجہ کی بيٹی! تجھ پر سالم، اے اميرالمٔومنين کی 
  سالم۔ بيٹی! تجھ پر سالم ،اے حسن اورحسين کی بيٹی! تجھ پر 

اے ولی خدا کی بيٹی! تجھ پرسالم۔ اے ولی خدا کی بہن! تجھ پر سالم۔ اے ولی خدا کی پھوپھی! تجھ پر سالم۔ اے موسٰی
ابن جعفر کی بيٹی! تجھ پر سالم اور خدا کی رحمت و برکات!تجھ پر سالم۔خدا ہمارے اور تمہارے درميان جنت ميں 

ر فرمائے۔تمہارے نبی کے حوض پر وارد کرے۔ تمہارے دادا علی ابن ابی پہچان پيدا فرمائے۔ ہميں آپ کے ساتھ محشو
طالب(صلوات هللا عليکم) کے دست ِ مبارک کے جام سے ہميں سيراب فرمائے۔ ميں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ وه ہميں

وسلم کے گروه کے  تمہارے درميان سرور اور کشادگی دکھالئے۔ ہميں اور تمہيں تمہارے نانا محمد صلی هللا عليہ وآلہ
ساتھ الئے۔ ہم سے تمہاری معرفت اور شناخت کو سلب نہ کرے۔ بے شک وه ولی اور قدرت واال ہے۔تمہاری محبت 
کے ذريعے خدا کا قرب حاصل کرتے ہيں۔ تمہارے دشمنوں سے بيزاری چاہتے ہيں۔ خدا کے سامنے تسليم ہيں اور 

يقين کے ساتھ جو محمد الئے ہيں، راضی اور خوش ہوں۔ اُس بغير انکار اور تکبر کے اُس سے راضی ہيں۔اس کے 
  کے ذريعے سے صرف تجھے چاہتے ہيں۔ 

اے خدا! تيری رضااور خوشی اور تيرا آخرت واال گھر تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ اے فاطمہ ! جنت ميں ہماری شفاعت 
  فرمائيں۔ بے شک خدا کے نزديک آپ کی بڑی منزلت اور شان ہے۔ 

سے چاہتے ہيں کہ ہمارا انجام نيک ہو۔ جو کچھ ميرے پاس ہے، اُسے سلب نہ کرنا۔ طاقت اور قوت سوائےاے هللا! تجھ 
  عظيم و بلند خدا کے نہيں ہے۔ 

اے پروردگار!اپنے کرم و عزت ورحمت اور عافيت کے صدقے ميں ہماری دعا قبول فرما اور جواب عطا فرما۔ محمد 
  و۔ اے بہترين رحم اور اُن کی تمام آل پر خدا کا درود ہ

  ۔ )٢۶۵،ص١٠٢کرنے والے۔(بحار:ج
  
  ۔ تربت امام حسين عليہ السالم سے بنی تسبيح کو پھير تے و قت آنحضرت کی دعا ٨٩
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آنحضرت سے نقل ہے کہ جو کوئی امام حسين عليہ السالم کی خاک سے بنی ہوئی تسبيح کو پھيرے اور يہ کہے: پاک 
اتھ خاص ہيں۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہيں ہے۔ خدا وصف بيان کرنے سے بلند تر ہے خدا اور تمام تعريفيں هللا کے س

ہے، تو خداتعالٰی تسبيح کے ہر دانے کے بدلے ميں چھ ہزار نيکياں اُس کيلئے لکھے گا اور چھ ہزار گناه معاف کردے 
 ۔ )۵١٣بن مشہدی، مزار کبير:گا۔ چھ ہزار درجے اُس کا مقام بلند ہوگااور يہی مقدار شفاعت اُس کے نصيب ہوگی۔(ا

 

 فصل دوم 

 

  

  فصل دوم
  آنحضرت کے مناظرے

  امام کی فضيلت اور اُس کی صفات کے متعلق۔ 
  خانداِن پيغمبر کی باقی اُمت پر فضيلت کے متعلق۔ 

  اماموں کی خالفت کے غاصبوں کی عدم لياقت کے بارے ميں۔ 
  
   ۔ امام کی فضيلت اور صفات کے متعلق آنحضرت کا مناظره١

عبدالعزيز بن مسلم کہتا ہے کہ ميں مرو شہر ميں امام رضا عليہ السالم کے ساتھ تھا۔ ہم ابھی شہر ميں نئے آئے تھے کہ ايک
جمعہ کے دن اُس شہر کی جامع مسجد ميں ہم اکٹھے تھے۔ موضوِع امامت کو مورِد بحث قرار ديا اور اس بارے ميں لوگوں 

م کے پاس گئے اور لوگوں کی اس بارے ميں گفتگو کو حضرت کے سامنے پيش کيا۔ کے درميان اختالف کو ذکر کيا۔ ہم اما
  آنحضرت مسکرائے اور فرمايا: 

اے عبدالعزيز! يہ لوگ نہيں سمجھے اور اپنی اصل آراء سے فريب کھا چکے ہيں اور غافل ہيں۔ خدا نے اپنے نبی کو اپنے 
ا۔ اُس پر قرآن کو نازل فرمايا جس ميں ہر چيز موجود ہے۔ حالل و حرام پاس نہيں باليا مگر يہ کہ اُس کا دين کامل ہو چکا تھ

، حدود و احکام اور لوگوں کی ضرورت کی تمام چيزوں کو قرآن ميں بيان کيا ہے:"ہم نے اس کتاب ميں کسی چيز کو ترک 
ج تمہارے دين کو کامل کرديا نہيں کيا"۔پيغمبر کی عمر کے آخری سال ميں حجۃ الوداع کے موقع پر يہ آيت نازل فرمائی :"آ

  ہے اور تم پر نعمت کو مکمل کرديا ہے اور دين 
اسالم کو تمہارے لئے پسند کيا ہے"۔موضوِع امامت کماِل دين ميں سے ہے۔ پيغمبر اس وقت تک اس دنيا سے نہيں گئے مگر

 اور اُن کو راِه حق کی رہنمائی کی۔ يہ کہ دين کی نشانيوں کو اپنی امت کيلئے بيان کرکے گئے۔ان کے راستے کو روشن کيا 
حضرت علی عليہ السالم کو پيشوا اور امام کے عنوان سے منصوب کيا۔ اُمت کی تمام ضروريات کو بيان کيا۔ جس کا يہ 

خيال ہو کہ خدا نے دين کو مکمل نہيں کيا، اُس نے قرآن کو رد کيا۔ جس نے قرآن کو رد کيا ،وه کافر ہوگيا۔کيا امامت کے 
اور مرتبہ کو امت کے درميان جانتے ہيں کہ خود اُس کو منتخب کرنا چاہتے ہيں۔ بے شک قدِر امامت بلند تر، اس کی  مقام

شان عظيم تر، اُس کا مقام عالی تر، اس کا مکان قوی تر اور اس کی گہرائی اتنی زياده کہ لوگوں کی عقليں اس ميں غوطہ 
وگوں کی آراء اس کو پاسکيں يا يہ کہ خود کسی امام کو منسوب کرسکيں۔ مقاِم زن نہ ہوسکيں۔ يہ مقام اس سے بلند تر کہ ل

امامت وه مقام ہے کہ خدا نے نبوت اور خلت کے مقام کے بعد تيسرے درجے پر ابراہيم کواس کے ساتھ مخصوص کيا۔ اس 
بے شک ميں نے تجھے لوگوں  کے ذريعے سے فضيلت اور برتری عطا کی اور اُن کا مقام بلند اور محکم کيا اور فرمايا:"

کا امام بنايا ہے"۔ پس خوشی کے ساتھ ابراہيم عليہ السالم نے کہا:"ميری اوالد ميں سے بھی"۔ خدا نے فرمايا:"ميرا عہد 
ظالموں تک نہيں پہنچے گا"۔ پس اس آيت نے قيامت تک امامت ظالموں کيلئے باطل کر دی ہے اور خاص بندوں کيلئے قرار

  ديدی ہے۔ 
خدا نے ابراہيم عليہ السالم کو شرافت عطا کی اور امامت اُن کی اوالد ميں سے چنے ہوئے اور پاک وپاکيزه افراد ميں پھر 

  قرار دی۔ 
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(اسحاق و يعقوب کو بطور اضافہ ہم نے اُسے ديا اور تمام کو الئق کيا اور ان کو امام و رہنما بنايا تاکہ ہمارے حکم کے ساتھ 
کو نيک کاموں کے انجام دينے، نماز پڑھنے اور زکٰوة دينے کی وحی کی اور وه ہماری عبادت  رہبری کريں۔ ہم نے اُن

  کرتے تھے)۔ 
پس امامت ہميشہ پے در پے زمانوں ميں ابراہيم عليہ السالم کی اوالد ميں تھی۔ ايک دوسرے سے امامت کو بطور ارث ليتے 

ور خود فرماتا ہے:" بے شک ابراہيم کے ساتھ زياده حقدار اُس تھے۔ يہاں تک کہ خدا نے ہمارے پيغمبر کو ارث ميں دی ا
کے اور اس نبی کے پيروکار اور مٔومن لوگ ہيں اور خدا مٔومنوں کا سرپرست ہے"۔ پس امامت آنحضرت کے ساتھ خاص 

  ہوگئی۔ 
علی عليہ السالم اس کے بعد نبی نے خدا کے حکم کے مطابق اور اُس کے مطابق جو خدا نے واجب قرار ديا تھا، اس کو 

کے سپرد کرديا۔ اس کے بعد اس کے مخصوص بيٹوں ميں کہ جن کو خدا نے علم اور ايمان ديا تھا، جاری ہوئی۔ هللا تعالٰی 
  فرماتا ہے:" وه لوگ جن کو علم اور ايمان ديا گيا ہے، کہتے ہيں ، کتاِب خدا ميں قيامت تک رہے ہو"۔ 

ليہ السالم ميں باقی رہے گی کيونکہ حضرت محمد کے بعد کوئی پيغمبر نہيں ہے۔ پس امامت قيامت کے دن تک اوالِد علی ع
  يہ بيوقوف کہاں سے اور کس دليل کے ساتھ اپنے لئے امام کا انتخاب کرتے ہيں؟ 

بے شک امامت مقاِم انبياء اور ميراِث اوصياء ہے۔ بے شک امامت خدا کی خالفت اور رسول کی خالفت ہے ، مقاِم 
نين ہے۔ حسن و حسين عليہما السالم کی ميراث ہے۔ بے شک امامت دين کی لگام ہے۔ نظاِم مسلمين کے استحکام کا اميرالمٔوم

سرچشمہ، دنيا کی اصالح اور مٔومنين کی عزت ہے۔ بے شک امامت نشوونما پانے والے اسالم کی جڑ اور اُس کی بلند شاخ 
کا زياده ہونا، صدقات ميں اضافہ حدودواحکام کا اجراء اور سرحدوں  ہے۔ نماز، زکٰوة، روزه، حج، جہاد کامل ہونا، غنيمت

  کی حفاظت امامت کے ذريعے سے ہے۔ 
امام خدا کے حالل کو حالل اور خدا کے حرام کو حرام کرتا ہے۔ خدا کی حدود کو قائم کرتا ہے اور اُس کے دين کا دفاع 

اور حق تک پہنچنے والی حجت کے ذريعے دعوت ديتا  کرتا ہے۔ خدا کی راه کی طرف لوگوں کو حکمت، موعظہ حسنہ
  ہے۔ 

امام اُس سورج کی طرح ہے جو چمک رہا ہو اور اپنے نور کے ذريعے سے عالم کو روشن کررہا ہو۔ اُس بلند افق پر واقع 
دِت تاريکی ميں ہے کہ ہاتھ اور آنکھيں اُس تک نہيں پہنچ سکتيں۔ امام ايک روشن چاند، چمکتا ہواچراغ، درخشنده نور اور ش

رہنمائی کرنے واال ستاره، شہروں اور چٹيل ميدانوں ميں راستہ دکھانے واال اور درياؤں کے گرداب ميں رہنمائی کرنے واال 
  ہے۔ 

امام پياس کے وقت ايک شيريں پانی ، ہدايت کی طرف رہبر اور ہالکت سے نجات دينے واال ہے۔ امام گم ہونے والوں کيلئے 
ا ايک بلند شعلہ ہے۔ ٹھنڈے ہونے والوں کے لئے گرم ہونے کا وسيلہ ہے۔ ہالک ہونے والوں کيلئے رہنمائی رہنمائی کرتا ہو

  ہے۔ جو بھی اُس سے جدا ہوگيا، وه ہالک ہوگيا۔ 
امام بارش برسانے واال بادل ہے۔ خوش کرنے والی بارش ہے۔ چمکتا ہوا سورچ ہے۔ سايہ دينے والی چھت ہے۔ پھيلی ہوئی 

  ابلنے واال چشمہ ہے ۔ باغيچہ اور گلستان ہے۔  زمين اور
امام ہمدم اور دوست، مہربان باپ، مدد کرنے واال بھائی، اپنے بچے کے ساتھ دل لگی کرنے والی ماں اور سخت گرفتاری 

  ميں خدا کے بندوں کی پناه گاه ہے۔ 
کے شہروں ميں اُس کا خليفہ ، اُس کی طرف  اُس کی مخلوق ميں امام خدا کا امين ، اُس کے بندوں پر اُس کی حجت اور اُس

  بالنے واال، اُس کے حقوق کا دفاع کرنے واال ہے۔ 
امام گناہوں سے پاک اور عيبوں سے دور ہے۔ علم کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے۔ حلم و بردباری کے ساتھ موسوم ہے۔ 

  ہے۔  استحکاِم دين کا سبب، عزِت مسلمين، منافقوں کا غصہ اور کافروں کی ہالکت
امام اپنے زمانے کا بے مثال ہوتا ہے ۔ کوئی اُس کے مقام پر نہيں پہنچ سکتا۔ کوئی عالم اُس کی برابری نہيں کر سکتا۔ اُس 

کے بدلے کوئی اور نہيں ہو سکتا۔ اُس کی کوئی مثل اور نظير نہيں ہے۔ تمام فضائل کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے۔ بغير اس 
لب کيا يا کسی سے حاصل کيا ہو بلکہ يہ ايک خصوصيت ہے جو خدا نے اپنے فضل و کرم کے کہ ان فضائل کو اُس نے ط

  کے ذريعے اُسے عنايت کی ہے۔ 
کوئی ہے جو امام کی معرفت تک پہنچ سکے يا کس کی طاقت ميں ہے کہ امام کا انتخاب کر سکے؟ بہت دور ہے، بہت دور 

ی اس مقام پر راه سے ہٹ جاتی ہے، عقليں اس جگہ پريشان ہوجاتی ہيں۔ہے۔ عقليں اُس جگہ گمراه ہوجاتی ہيں۔ حلم و بردبار
آنکھوں کی بينائی ختم ہوجاتی ہے۔ بڑے چھوٹے محسوس ہوتے ہيں۔ حکيم لوگ حيران نظر آتے ہيں۔ بردبار لوگ کوتاه نظر 

ت ہوتے ہيں۔ بات کرنے لگتے ہيں۔ خطيب بے بس اور صاحباِن فکر بيوقوف نظر آتے ہيں۔ شعراء بيچارے اور اديب بے طاق
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والے قاصر ہيں اس سے کہ وه امام کے فضائل ميں سے کوئی ايک فضيلت بيان کريں اور تمام کے تمام عاجزی اور ناتوانی 
  کا اعتراف کرتے ہيں۔ 

کس طرح ممکن ہے کہ اُس کے تمام اوصا ف اور اُس کے وجود کی حقيقت کو بيان کيا جاسکے يا امر امامت ميں سے کسی
  ب کو سمجھايا جاسکے يا ايسا اُس کا قائم مقام تالش کيا جاسکے جو اُس جيسا کام کرسکے۔ مطل

ممکن نہيں ہے کس طرح اور کہاں سے يہ ہو سکتا ہے؟ وه آسمان کے ستاروں کی مانند لوگوں کی دسترس سے اور وصف 
ں، وه کہاں اور انسانی عقليں کہاں، وه بيان کرنے والوں کے وصف بيان کرنے سے بلند ہے۔ وه کہاں اور انتخاِب بشر کہا

  کہاں اور اُس جيسا کوئی کہاں سے ملے گا! 
کيا وه گمان کرتے ہيں کہ امام محمد رسوِل عربی کی آل کے عالوه مل سکتا ہے؟ خدا کی قسم! ان کے وجدان نے ان سے 

والی چٹان کے اوپر چڑھے ہيں جو جھوٹ بوال ہے۔ بيہوده آرزو کو پروان چڑھا رہے ہيں۔ ايک اونچی چٹان اور لرزنے 
نيچے گرنے والی ہے۔ وه اپنی گمراه اور ناقص عقلوں اور گمراه کرنے والی آراء کے ذريعے امام کا انتخاب کرنا چاہتے 

  ہيں۔ سوائے حق سے دوری کا انہيں کوئی فائده حاصل نہ ہوگا۔ خدا ان کو ہالک کرے۔ 
نجام کا اراده کئے ہوئے ہيں اور جھوٹ گھڑا ہے۔ چاروں طرف سے وه کہاں منحرف ہورہے ہيں۔ ايک سخت کام کے ا

گمراہی ميں گرے پڑے ہيں۔ حيرت ميں پڑے ہوئے ہيں اور ديکھنے والی آنکھ کے ساتھ امام کو چھوڑے جارہے ہيں۔ 
"شيطان نے ان کے کردار کو ان کی نظروں ميں خوبصورت بناديا ہے۔ ان کو ان کے راستے سے منحرف کرديا ہے 

  النکہ اہِل بصيرت ميں سے تھے"۔ حا
خدا، خدا کے رسول اور اُن کی آل کے انتخاب سے منہ پھير گئے۔ اپنے انتخاب کے گرد جمع ہوگئے حاالنکہ قرآن ان کو 

  پکار کر کہتا ہے: 
اُن کے ہاتھ  "اور تيرا پروردگار جس کو چاہتا ہے ، پيدا کرتا ہے اور جس کو اچھا جانتا ہے، اس کاانتخاب کرتا ہے۔ اختيار

  ميں نہيں ہے۔ خدا اُس سے پاک ہے جس کو وه اُس کا شريک قرار ديتے ہيں"۔ 
پھر هللا تعالٰی فرماتا ہے:"مٔومن مرد اور مٔومنہ عورت ميں سے کسی کواختيار نہيں ہے۔ جب خدا اور اُس کا رسول کوئی 

  حکم ديں کہ وه اپنی طرف سے کسی امر کو اختيار کريں"۔ 
ے:" تمہيں کيا ہو گيا ہے ؟ تم کيسے حکم لگاتے ہو؟کيا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے پڑھتے ہو اور جس اور فرمايا ہ

کا تم انتخاب کرنا چاہتے ہو، اُسے اُس کتاب ميں پالو؟ تمہارے لئے قيامت کے دن تک ہمارے اوپر کوئی عہدوپيمان ہے کہ 
کرو کون ان ميں سے اس مطلب کا پابند ہے يا ان کيلئے  جو بھی تم حکم کرو تمہارے حق ميں صحيح ہے۔ ان سے سوال

  کوئی شريک ہيں۔ اگر يہ سچ کہتے ہيں تو اپنے شريکوں کو لے آئيں"۔ 
  پھر هللا تعالٰی فرماتا ہے:"مگر خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے کہ سمجھتے نہيں ہيں"۔ يا 

  "کہتے ہيں ہم نے سنا مگر سنتے نہيں ہيں"۔ 
  وفکر نہيں کرتے يا اُن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہيں"۔ "کيا وه غور

"خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے، پس وه سمجھتے نہيں"۔ بے شک خدا کے نزديک جانوروں ميں سے بدترين وه ہيں
ر يہ سننے والے جو گونگے، بہرے ہيں ، جو عقل نہيں رکھتے اور اگر خدا ان ميں اچھائی پاتا تو ان کو سننے واال بناتا۔ اگ

  بھی ہوتے تو واپس لوٹ جاتے۔ يا"کہتے ہيں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی"۔ "امامت کسی سے پڑھی نہيں جاتی"۔ 
  يہ تو فضل خداوندی ہے اور وه جس کو چاہتا ہے، اُس پر اپنا فضل کرتا ہے اور خدا بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ 

درت رکھتے ہيں، حاالنکہ امام ايسا عالم ہے جس کے پاس جہالت آتی نہيں ہے پس کس طرح يہ لوگ امام کے انتخاب پر ق
  اور ايسا سرپرست ہے جو منہ نہيں موڑتا۔ 

امام تقدس، پاکيزگی، اطاعت، زہد، علم اور عبادت کی کان ہے۔ رسوِل خدا کی دعوت اُس کے ساتھ مخصوص ہے جو پاک 
  بتول فاطمہ کی نسل سے ہے۔ 

طعنہ اور سرزنش نہيں ہے۔ کوئی صاحِب حسب اُس کے ہم پلہ نہيں ہے۔ وه قريش کے خاندان، قبيلہ  اُس کے نسب ميں مقامِ 
بنی ہاشم اور اوالِد پيغمبر سے ہے اور خوشنودی خدا کے مقام ميں ہے۔ وه اشراف کی شرافت کا سبب اور عبد مناف کا بيٹا 

ں قوی اور سياست ميں صاحب ِعلم ہے۔اُس کی اطاعت واجب ہے۔اُس کا علم ترقی کرنے واال ، اُس کا حلم مکمل، امامت مي
  ہے۔ وه خدا کے امر کے ساتھ قيام کرنے واال ہے۔ وه خدا کے بندوں کا خير خواه اور اُس کے دين کا محافظ ہے۔ 

کو بے شک خدا نے انبياء اور آئمہ کو توفيق عطا کی ہے اوران کو اپنے علم اور حکمت سے وه عطا کيا ہے جو کسی اور 
  عطا نہيں کيا۔ اسی وجہ سے ان کا علم اُس کے زمانے کے لوگوں سے افضل ہوتا ہے۔ 

خدا تعالٰی فرماتا ہے:"کيا وه اس الئق ہے کہ اُس کی پيروی کی جائے جو راِه حق کی طرف ہدايت کرتا ہے يا وه جو ہدايت 
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  ے فيصلے کرتے ہو؟" نہيں کرتا بلکہ وه خود ہدايت کے الئق ہے۔ تمہيں کيا ہوگيا ہے ؟ تم کيس
هللا تعالٰی طالوت کے متعلق فرماتا ہے:" خدا نے اُس کو تم پر فضيلت دی اور علم و جسم ميں اُس کو برتری دی۔ خدا جس کو

  چاہتا ہے، اپنا ملک عطا کرتا ہے اور بہت بخشنے واال اور جاننے واال ہے"۔ 
ل کی اور جو تم نہيں جانتے تھے، وه تمہيں سکھايا اور تجھ اپنے رسول سے فرمايا:" خدا نے تجھ پر کتاب اور حکمت ناز

  پر خدا کا بڑا فضل ہے"۔ 
  اہِل بيت ميں سے آئمہ اور پيغمبر کی آل اور اوالد کے متعلق فرماتا ہے: 

 "کيا لوگ اس چيز ميں اُن کے ساتھ حسد کرتے ہيں جو خدا نے ان کو عطا کيا ہے۔ بے شک ہم نے آِل ابراہيم کو کتاب اور
حکمت عطا فرمائی اور ان کو ايک عظيم مملکت عطا کی۔ کوئی اس کے ساتھ ايمان لے آئے اور کسی نے انکار کيا اور منہ 

  پھير ليا"۔ 
  جہنم کی آگ بڑی روشن ہے۔ 

جب خدا عزوجل کسی بندے کو اپنے بندوں کی اصالح کيلئے منتخب کرتا ہے تو اُس کے سينے کو اس کام کيلئے کھول ديتا 
کمت و دانائی کے چشمے اُس کے دل ميں قرار ديتا ہے۔ اُس کی طرف ايسے علم کا الہام کرتا ہے کہ اس کے بعد ہے۔ ح

  کسی جواب ميں قاصر نہيں ہوتا اور صحيح راستے سے منحرف نہيں ہوتا۔ 
خطاسے اور لغزش پس امام معصوم ہوتا ہے۔ اس کی تائيد کی گئی ہوتی ہے۔ توفيق کے ساتھ آراستہ ہوتا ہے۔ ہر گناه سے، 

سے محفوظ ہوتا ہے۔ خدا نے اُسے ان صفات کے ساتھ ممتاز کيا ہوتا ہے تاکہ اُس کے بندوں پر ايک کامل حجت اور اُس کی
مخلوق پر گواه بن سکے۔ يہ صرف خد اکا کرم اور عطا ہے ، جسے چاہے عطا کرتا ہے اور خدا بہت بڑا کريم ہے۔ کيا 

سے جيسے کا انتخاب کرسکيں يا يہ ممکن ہے کہ اُن کا منتخب کيا ہوا اُس جيسا ہو تاکہ اُس لوگوں ميں يہ طاقت ہے کہ وه اي
  کو اپنا رہبر بنا سکيں؟ 

خدا کے گھر کی قسم! لوگوں نے حق سے تجاوز کيا ہے اور کتاِب خدا کو پس پشت ڈال ديا ہے جيسے کہ جانتے ہی نہيں 
 انہوں نے کتاِب خدا کو چھوڑ ديا ہے اور اپنی خواہشات کی پيروی کی ہے۔  ہيں، حاالنکہ ہدايت اور شفا کتاِب خدا ميں ہے۔

هللا تعالٰی نے ان کو مذمت کی ہے ۔ ان کو دشمن رکھتا ہے اور ان کو ہالک کردے گا۔ خدا تعالٰی فرماتا ہے:"اس شخص سے 
کی ہو۔ بے شک خدا ظلم کرنے  زياده گمراه کون ہوسکتا ہے جس نے خدا کی ہدايت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پيروی

  والوں کی ہدايت نہيں کرتا"۔اور فرماتا ہے: 
  "ان پر ہالکت ہو اور ان کے اعمال نابود ہوجائيں"۔ اور فرماتا ہے: 

"خدا اور مٔومنوں کے نزديک دشمنی ميں بڑا ہے۔ خدا اسی طرح ہر متکبر ظالم کے دل پر مہر لگا ديتا ہے"۔ بہت زياده 
  ۔ )٢٠٣تا  ١٩٨،ص١حمد اور اُن کی پاک آل پر۔ (کافی:جدرود ہو خدا کا م

  
   ۔ آِل محمد کی دوسری امت پر فضيلت کے متعلق آنحضرت کا مناظره٢

جب امام رضا عليہ السالم مامون کی مجلس ميں موجود تھے اور وہاں عراق اور خراسان کے علماء بھی تھے، مامون نے 
  ر ہم نے اپنے خاص بندوں کو اس کتاب کا وارث بنايا ہے"۔ کہا: مجھے اس آيت کے معنی سے آگاه کرو:"پھ

  مجلس ميں موجود علماء نے کہا کہ اس سے مراد تمام امت ہے۔ 
  مامون نے کہا: اے ابوالحسن ! آپ کيا کہتے ہيں؟ 

ترِت طاہره کو امام عليہ السالم نے فرمايا: ميں ان کی بات کی تصديق نہيں کرتا بلکہ ميں کہتا ہوں کہ اس سے مرادخدا نے ع
  ليا ہے۔مامون نے کہا: تمام امت کيوں مراد نہيں ہے؟ صرف آل محمد کيوں مراد ہے؟ 

امام عليہ السالم نے فرمايا:اگر تمام امت مراد ہو تو تمام امت جنت ميں جائے کيونکہ خدافرماتا ہے:"پس ان ميں سے ايک 
لوگ هللا تعالٰی کی توفيق کے ساتھ نيکيوں ميں سبقت لے  گروه نے اپنے اوپر ظلم کيا ہے اور ايک درميانہ رو ہے۔ کچھ

  جاتے ہيں او ريہ ايک بہت بڑا فضل و کرم ہے"۔ 
پھر ان تمام کو اہِل بہشت ميں سے شمار کرتا ہے اور فرمايا:" ہميشہ رہنے والے باغات کہ جس ميں ہميشہ رہيں گے"۔ پس 

  وراثت تنہا آِل محمد کے لئے ہے۔ 
ہ السالم نے فرمايا:" يہ وه لوگ ہيں کہ خداتعالٰی قرآن ميں ان کی توصيف کرتا ہے اور فرماتا ہے:" خدا اس کے بعد امام علي

نے اراده کيا ہے کہ تم اہِل بيت ِ پيغمبر سے ہر طرح کی زشتی اور پليدی کو دور کردے اور تمہيں پاک وپاکيزه کردے"۔اور 
ان دو بھاری چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں ، کتاِب خدا اور ميری اہِل بيت ۔ يہ وه ہيں کہ پيغمبر فرماتے ہيں:"ميں تمہارے درمي

  يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گی ، يہاں تک کہ حوِض کوثر پر ميرے پاس آجائيں"۔ 



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

 
 

تم غور کرو کس طرح ميری جانشينی کے حق کو ان ميں جاری کر رہے ہو۔ اے لوگو! انہيں سکھانے کی کوشش نہ کرنا کہ 
  تم سے زياده جاننے والے ہيں۔  يہ

  مجلس ميں موجود علماء نے کہا: اے ابوالحسن ! کيا عترت آِل رسول ہے يا غير آل ہے؟ 
  آپ نے فرمايا:"وه آِل رسول ہيں۔ 

علماء نے کہاکہ خود رسوِل خدا سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا: ميری امت ميری آل ہے۔ اصحاب بھی ايک مستفيض 
  شہ نہيں ہے، کے ذريعے نقل کرتے ہيں کہ آِل محمد آپ کی امت ہے۔ خبرکہ جس ميں خد

  امام عليہ السالم نے فرمايا: تم بتاؤ کيا آِل محمد پر صدقہ حرام ہے ؟ 
  انہوں نے کہا: جی ہاں۔ 

  آپ عليہ السالم نے فرمايا: کيا اُمت پر بھی حرام ہے؟ انہوں نے کہا:نہيں۔ 
رق ہے آِل رسول اور اُن کی اُمت کے درميان۔ ہالکت ہے تم پر کس راستے سے سفر طے امام عليہ السالم نے فرمايا: يہی ف

کررہے ہو۔ "کيا تم نے ياِد خدا سے منہ پھير ليا ہے يا تم اسراف کرنے والی قوم ہو؟" کيا تم نہيں جانتے کہ ظاہراً روايت 
  سے مخصوص افراد مراد ہيں ، نہ کہ تمام اُمت۔ 

  حسن ! کس دليل کے ساتھ يہ بات کررہے ہيں؟ علماء نے کہا: اے ابوال
آپ عليہ السالم نے فرمايا: قرآن کی اس آيت کے ساتھ:"ہم نے نوح اور ابراہيم کو بھيجا۔ رسالت اور کتاب اُن کی اوالد ميں 

  قرار دی۔ ايک گروه ہدايت پاگيا اور ايک گروه اُن ميں سے فاسق ہے"۔ 
والوں سے ہے نہ کہ فاسق لوگوں ميں۔ کيا تم جانتے ہو کہ نوح نے خدا سے  پس کتاب اور نبوت کی وراثت ہدايت پانے

تقاضا کيا اور کہا:"اے خدا! ميرا بيٹا ميری آل سے ہے اور تيرا وعده حق ہے"۔ کيونکہ خدا نے اُس کے ساتھ وعده کيا تھا 
  کہ اُسے اور اُس کی آل کو بچا لے گا۔ هللا تعالٰی فرماتا ہے: 

ہيں ہے۔ وه غير صالح شخص ہے جس کے متعلق تم جانتے نہيں ہو، سوال نہ کرو۔ ميں تجھے نصيحت "وه تيری آل سے ن
  کرتا ہوں کہ جاہلوں ميں سے نہ ہوجانا"۔ 

  مامون نے کہا: کيا خدا نے آِل نبی کو دوسروں پر فضيلت دی ہے؟ 
  اپنی کتاب ميں دوسروں پر فضيلت دی ہے۔  وسلم کو �امام عليہ السالم نے فرمايا: خد انے آِل پيغمبرصلی هللا عليہ وآلہ

  مامون نے کہا: قرآن ميں کس مقام پر اس کی طرف اشاره ہوا ہے؟ 
امام عليہ السالم نے فرمايا: اس آيت ميں:"خدا نے آدم، نوح، آِل ابراہيم اور آِل عمران کو چن ليا ہے، عالمين پر فضيلت دی 

يک دوسری آيت ميں فرمايا:"کيا لوگ اُس کی نسبت حسد کرتے ہيں جو ہے۔ ايسی اوالد کہ بعض دوسرے بعض سے ہيں"۔ ا
  ہم نے اُن کو ديا ہے۔ ہم نے آِل ابراہيم کو کتاب، دانائی اور بہت بڑی سلطنت عطا کی ہے"۔ 

پھر اس بحث کے سلسلہ ميں باقی مٔومنوں کو مخاطب کرکے فرماتا ہے:" اے ايمان والو! خدا، اُس کے رسول اور تم ميں 
جو صاحباِن امر ہيں، اُن کی پيروی کرو"۔ يعنی جن کو کتاب اور دانائی دی ہے اور اُس کی نسبت وه مورِد حسد قرار سے 

پائے ہيں۔ اس آيت کی بناء پر :"کيا لوگ اُس چيز کی نسبت جو اُن کو دی گئی ہے، حسد کرتے ہيں۔ ہم نے آِل ابراہيم کو کتاِب
  اس جگہ قدرت و سلطنت سے مراد لوگوں کا اُن کی اطاعت کرنا ہے۔ دانائی اور عظيم سلطنت عطا کی ہے"۔ 

  علماء نے کہا: کيا خدا نے اپنی کتاب ميں اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کی تفسير کی ہے؟ 
  امام عليہ السالم نے فرمايا: خدا نے اس چننے کی ظاہر ميں نہ باطن ميں باره مقامات پر تفسير کی ہے۔ 

ے:"اپنے خاندان اور اپنے مخلص قريبيوں کو ڈراؤ"۔ ابی بن کعب کی قرأت ميں اور عبدهللا بن مسعود سب سے اّول مقام يہ ہ
کے مصحف ميں ايسے ہی تھا۔ جب عثمان نے زيد بن ثابت کو حکم ديا کہ قرآن کو جمع کرو۔ اس آيت کو چھپا ديا۔يہ ايک 

  اپنی مراد صرف آِل رسول کو ليا ہے۔ عظيم مقام، ايک بڑی فضيلت اور ايک بلند شرف ہے کيونکہ خدا نے 
  يہ پہال مقام ہے۔ 

دوسری آيت ِقرآن ميں خاص بندوں کو چننے کے متعلق يہ ہے:"سوائے اس کے نہيں کہ خدا جانتا ہے۔ اے اہِل بيت تم سے 
تا کيونکہ يہ پليدی کودور کردے اور پاک و پاکيزه کردے"۔ يہ وه فضيلت ہے کہ کوئی دشمن اور منکر اس کا انکار نہيں کر

  بہت واضح اور روشن ہے۔ 
تيسری آيت اس مقام پر ہے جہاں خدا نے اپنے پاک بندوں کو دوسرے لوگوں سے جدا کيا اور آيت ِ مباہلہ ميں اپنے رسول 

  کو حکم ديا۔ پس فرمايا:" اے محمد! کہہ دو۔ 
تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے ہم اپنے بيٹوں کو بالتے ہيں، تم اپنے بيٹوں کو بالؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو، 

  نفسوں کو بالؤ اور پھر مباہلہ کرتے ہيں اور جو جھوٹ کہتا ہے، اُن پر خدا کی لعنت کرتے ہيں"۔ 
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رسوِل خدا ، حضرت علی، حسن و حسين اور فاطمہ عليہم السالم کو باہر لے آئے اور ان کو اپنا قريبی کہا۔ کيا تمہيں اپنے 
  قول "ہم اپنوں، نفسوں اور تم اپنے نفسوں کو" کا معنی معلوم ہے؟  خدا کے اس

  علماء نے کہا کہ خود اپنا نفس مراد ليا ہے۔ 
امام رضا عليہ السالم نے فرمايا کہ تم نے اشتباه کيا ہے۔ اس سے مراد علی عليہ السالم کو ليا ہے۔ اس کی دليل پيغمبر اسالم 

قبيلہ بنی وليعہ يا تو اپنی حرکتوں سے رک جائے يا ميں اُن کی طرف ايسا شخص کا يہ قو ل ہے کہ آپ نے فرمايا کہ 
  بھيجوں گا جو ميری طرح ہو اور اس سے مراد علی عليہ السالم کو ليا۔ 

يہ ايک ايسی خصوصيت ہے کہ اُن سے پہلے کسی کو ميسر نہيں ہوئی۔ يہ ايک ايسی فضيلت ہے کہ اس ميں کوئی اختالف 
يسی شرافت ہے کہ کوئی بھی اس سے آگے نہيں جاسکتا کيونکہ علی عليہ السالم کو اپنے جيسا قرار ديا اورنہيں کرتا۔ ايک ا

  يہ تيسری دليل تھی۔ 
  چوتھی دليل۔ جب رسوِل خدا نے تمام لوگوں کو مسجد سے نکال ديا ، فقط اپنی آل کو خارج نہ کيا۔ 

وِل خدا! آپ نے علی عليہ السالم کو باقی رہنے ديا اور سب کو لوگ اس بارے ميں باتيں کرنے لگے۔ عباس نے کہا: اے رس
نکال ديا تو رسوِل خدا نے فرمايا: ميں نے اُس کو باقی نہيں رکھا اور تمہيں خارج نہيں کيا۔ يہ تو خدا نے خود اُسے باقی 

سبت ميرے ساتھ ايسے ہے رکھا ہے اور تمہيں نکاال ہے۔ اسی بارے رسوِل خدا کا يہ قول ہے کہ آپ نے فرمايا: "تيری ن
  جيسے ہارون کی موسٰی کے ساتھ"۔ 

  علماء نے کہا: يہ مطلب قرآن ميں کس مقام پر آيا ہے؟ 
آپ عليہ السالم نے فرمايا: خدا فرماتا ہے:" ہم نے موسٰی اور اُس کے بھائی کو وحی کی کہ اپنی قوم کو مصر ميں جاکر 

۔ اس آيت ميں ہارون کی نسبت موسٰی کے ساتھ اور علی عليہ السالم کی نسبت ٹھہراؤ اور اپنے گھروں کو اپنا قبلہ قرار دو"
  پيغمبر کے ساتھ روشن ہے۔ 

وسلم نے فرمايا کہ يہ مسجدمجنب اور  �ان تمام دليلوں کے ساتھ ايک اور دليل موجود ہے کہ رسوِل خدا صلی هللا عليہ وآلہ
  حائض پر حالل نہيں ہے مگر محمد اور آِل محمد پر۔ 

  ماء نے کہا: يہ مطلب اور تشريح فقط تم اہِل بيت ِ رسول کے نزديک ہے؟ عل
امام عليہ السالم نے فرمايا: ہمارے لئے ان مقامات کا کون انکار کرنے واال ہے حاالنکہ رسوِل خداکا فرمان ہے کہ ميں علم 

ہے، وه دروازے سے اس ميں داخل ہو۔ کا شہر ہوں اور علی اُس کا دروازه ہے۔ جو بھی علم کے شہر ميں داخل ہونا چاہتا 
اس فضل و شرف، مرتبہ و مقام اور پاکيزگی ، جس کی ہم نے تشريح کی ہے، سوائے دشمن کے کون انکارکرسکتا ہے اور 

  تمام تعريفيں خدا کيلئے ہيں۔ يہ چوتھا مقام تھا۔ 
دو"۔ يہ وه خصوصيت ہے کہ خدا نے ان کو پانچواں مقام۔ خدا کا قول ہے کہ فرماتا ہے:" اپنے قريبيوں کا حق اُن کو دے 

  عطا کی ہے اور امت پر ان کو ترجيح دی ہے۔ 
جب يہ آيت نازل ہوئی تو رسوِل خدا نے فرمايا کہ فاطمہ سے کہو آئے۔جناِب فاطمہ کو باليا گيا۔ آپ نے فرمايا: اے فاطمہ ! 

ے، فقط لشکر کشی کے ساتھ حاصل کيا گيا ہے۔ وه کہا: جی رسوِل خدا۔ آپ نے فرمايا: زمين کا ايک حصہ جس کا نام فدک ہ
فقط ميرے لئے ہے۔ مسلمانوں کا اس ميں کوئی حق نہيں ہے۔اسے ميں نے تيرے لئے قرار ديا ہے کيونکہ خدا نے مجھے 

  يہی حکم فرمايا ہے۔ پس اس کو اپنے اور اپنی اوالد کيلئے قرار دے ۔ يہ پانچواں مقام ہے۔ 
ہے کہ وه فرماتا ہے:"ان سے کہہ دو کہ ميں تم سے کوئی اجر نہيں مانگتا سوائے اپنی اہِل بيت کے  چھٹا مقام۔ يہ خدا کا قول

ساتھ دوستی کے"۔ يہ خصوصيت انبياء ميں سے صرف پيغمبر اسالم کے ساتھ خاص ہے۔ صرف آنحضرت کی آل اس سے 
  مراد لی گئی ہے۔ 

وئی مال طلب نہيں کرتا ۔ ميرا اجر خدا پر ہے اور ميں ايمان خدا جب نوح سے حکايت کرتا ہے تو فرماتا ہے:"کہ تم سے ک
النے والوں کو اپنے سے دور نہيں کرتا۔وه اپنے پروردگار کے ساتھ مالقات کريں گے ليکن ميں تمہيں جاہل قوم خيال کرتا 

  ہوں"۔ 
اس کے ساتھ ہے جس نے  ہود سے اس طرح حکايت کی ہے:"ميں اپنے کاموں پر کوئی اجر طلب نہيں کرتا ۔ ميرا اجر فقط

  مجھے پيدا کيا ہے۔ کيا تم غور و فکر نہيں کرتے"۔ 
اپنے نبی سے خدا فرماتا ہے:" ان سے کہہ دو کہ ميں اپنے کاموں پر تم سے اجر طلب نہيں کرتا مگر اپنے اہِل بيت کے 

  ساتھ دوستی"۔خدا نے ان کی دوستی کو واجب نہيں کيا 
د نہيں ہوں گے اور ہرگز گمراه نہيں ہوں گے۔دوسری دليل يہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی مگر وه جانتا تھا کہ وه ہرگز مرت

کا دوست ہو، ليکن اُس کے دل ميں اُس دوست کے کسی رشتہ دار قريبی کے متعلق دل ميں بغض و کينہ ہو تو دل اُسے قبول 
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ز نہ ہو(اور سب لوگ اہِل بيت کے دوست ہوں نہيں کرے گا۔ خدا چاہتا تھا کہ پيغمبر کے دل ميں مٔومنوں کے متعلق کوئی چي
تاکہ ان کے متعلق پيغمبر کے دل ميں کسی قسم کا بغض نہ ہو) ۔ اسی وجہ سے خدا نے آِل محمد کی محبت کو واجب قرا 

  رديا۔ 
تے پس جس نے بھی اس کام کو انجام ديا ہو اور آِل رسول کو دوست رکھا ہو، پيغمبر اس کو کبھی بھی دشمن نہيں رکھ سک

اور جس نے بھی اُس کو چھوڑ ديا ہو اور اس کام کو انجام نہ ديا ہو اور آِل محمدکو دشمن رکھتا ہو تو پيغمبر پر واجب ہے 
کہ اس کو دشمن رکھيں کيونکہ اُس نے خدا کے واجبات ميں سے ايک واجب کو ترک کيا ہے۔ اس فضيلت سے بڑھ کر اور 

  کونسی فضيلت ہے! 
بر پر نازل ہوئی:"ان سے کہہ دو ميں ان کاموں پر کوئی اجر نہيں چاہتا، سوائے اپنی اہِل بيت کی يہ آئہ کريمہ جب پيغم

محبت کے")۔پيغمبر اپنے اصحاب کے درميان کھڑے ہوئے اور خد اکی حمدوثناء کے بعد فرمايا:"اے لوگو! خدا نے تم پر 
ئی جواب نہ ديا۔ دوسرے دن پھر اٹھ کر يہی بات ايک چيز واجب کی ہے، کيا تم اُسے انجام دو گے؟ پس کسی نے بھی کو

دہرائی ليکن کسی نے جواب نہ ديا۔تيسرے دن بھی اسی بات کو دوباره بيان کيا اور فرمايا: اے لوگو! خدا نے تم پر ايک چيز 
سونے  واجب کی ہے۔ کيا تم اس کو بجا الؤ گے؟ ليکن پھر بھی کسی نے جواب نہ ديا۔ آپ نے فرمايا: اے لوگو! وه بات

چاندی اور کھانے پينے کے متعلق نہيں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وه کيا ہے؟آپ نے اس آيت کو ان کيلئے تالوت فرمايا۔ انہوں 
  نے کہا کہ اس کو ہم قبول کريں گے ليکن اکثر نے اس کو قبول نہ کيا۔ 

م حسن عليہ السالم سے ايک روايت نقل کی اس کے بعد امام عليہ السالم نے فرمايا: ميرے والد نے اپنے آباء و اجداد سے اما
ہے کہ آپ نے فرمايا: مہاجرين اور انصار پيغمبر اسالم کے پاس آئے او رکہا: اے رسوِل خدا! آپ کے پاس جو لوگ باہر 
سے آتے ہيں، اُن کيلئے خروج و مخار ج کی ضرورت ہے۔ يہ ہمارے مال اور ہماری جانيں آپ کے اختيار ميں ہيں ، ان 

ق جيسے چاہتے ہيں، عمل کريں۔ بغير کسی مشکل کے جو چاہتے ہيں، وه ديديں اور جسے چاہتے ہيں، اپنے پاس کے متعل
  رکھيں۔ 

خدا نے جبرائيل کو نازل کيا جس نے کہا: اے محمد! کہہ دو کہ ميں رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہيں کرتا ۔ سوائے 
تکليف نہ دينا۔ لوگ چلے گئے ۔ اُن ميں سے ايک گروه نے کہا:وه چيز  اپنی اہِل بيت کے ساتھ محبت کے۔ ميرے بعد ان کو

جس نے پيغمبر کو ہمارے بات کے قبول نہ کرنے پر آماده کيا، وه يہ تھی کہ اپنی وفات کے بعد اپنی اہِل بيت کے متعلق 
  ت ہے۔ ترغيب و تشويق دے۔ اس مجلس ميں يہ ايک تہمت اور جھوٹ کہا گيا ہے اور يہ ايک بہت بڑی با

پس خدا نے يہ آيت نازل فرمائی:"کيا وه کہتے ہيں کہ اُس نے يہ بات جھوٹ کہی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر ميں نے جھوٹ 
بوال ہو تو تم مجھ پر کسی چيز کی طاقت نہيں رکھتے اور جو کچھ تم نظر ميں رکھتے ہو، وه اُس کو بہتر جانتا ہے۔ وه 

  کافی ہے اور وه بخشنے واال اور مہربان ہے"۔  ہمارے اور تمہارے درميان بطور گواه
رسوِل خدا نے کسی کو ان کے پاس بھيجا اور کہا : کوئی مسئلہ درپيش ہے؟ انہوں نے کہا: اے رسوِل خدا! خدا کی قسم ، 
ہاں۔ ہم ميں سے بعض نے ايک بڑی بات کی ہے کہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہيں۔ پيغمبر نے آيت کو پڑھا ۔ بہت سے لوگ 

روئے ۔ خدا نے يہ آيت نازل کی:" اور وه وه ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہماری خطاؤں سے درگزر کرتا 
  ہے اور ہم جو کچھ کرتے ہيں، وه جانتا ہے"۔ يہ چھٹا مقام ہے۔ 

ے ايمان والو! تم بھی بہرحال ساتواں مقام۔ خدا فرماتا ہے:" بے شک خدا اور اُس کے فرشتے نبی پر درود بھيجتے ہيں۔ ا
  درود بھيجو جس طرح درود بھيجنے کا حق ہے"۔ 

دشمن جانتے ہيں کہ جب يہ آيت نازل ہوئی تو کہا گيا: اے پيغمبر! آپ پر سالم کو تو ہم جانتے ہيں۔ آپ پر درود کس طرح 
و نے ابراہيم اور آِل ابراہيم پر بھيجا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمايا: کہو، اے هللا! محمدو آِل محمد پر درود بھيج، جس طرح ت

  درود بھيجا ہے۔ بے شک تو تعريف شده اور بلند ہے"۔ 
  اے لوگو کيا اس بارے ميں تمہارے درميان کوئی اختالف ہے۔ انہوں نے کہا :نہيں۔ 

بيت ِ رسول کے مامون نے کہا: يہ اُن موارد ميں سے ہے کہ جن ميں اختالف نہيں ہے اور اس پر تمام کا اتفا ق ہے۔ کيا اہِل 
  متعلق اس سے واضح تر اور روشن تر کسی دليل کے متعلق آپ جانتے ہيں؟ 

امام عليہ السالم نے فرمايا: اس آيت کے متعلق مجھے بتاؤ:"ٰيس، قرآِن حکيم کی قسم! تو رسولوں ميں سے ہے اور تو 
  صراِط مستقيم پر ہے"۔ ٰيس سے کيا مراد ہے؟ 

  ِل خدا ہيں اور اس ميں شک کی گنجائش نہيں ہے۔ علماء نے کہا: ٰيس سے مراد رسو
  امام عليہ السالم نے فرمايا: خدا نے رسول اور اُن کی آل کو اس مقام پر وه فضيلت عطا 

کی ہے کہ کوئی صاحِب عقل اس کی حقيقت تک نہيں پہنچ سکتا کيونکہ خدا نے سوائے رسولوں کے کسی پر درود نہيں 
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  بھيجا۔ 
وں ميں نوح پر سالم۔ ابراہيم پر سالم ،موسٰی اور ہارون پر سالم۔ اور يہ نہيں فرماتا کہ آِل نوح پر سالم،وه فرماتا ہے:دو جہان

  آِل ابراہيم پر سالم اور يہ نہيں فرماتا کہ آِل موسٰی اور ہارون پر سالم۔ 
  وه فرماتا ہے : آِل ٰيسين پر سالم يعنی آِل رسول يعنی آِل محمد پر سالم۔ 

  : ہم جانتے ہيں کہ آپ کے نزديک اس کی يہ تشريح اور مطلب ہے۔ يہ ساتواں مقام تھا۔ مامون نے کہا
آٹھواں مقام۔ خدا فرماتا ہے:" آگاه رہو۔ جو کچھ تم حاصل کرتے ہو، اُس کا خمس خدا، رسول اور اُس کی آل کيلئے ہے"۔ خدا 

   نے آِل رسول کے حصہ کو اپنے اور اپنے رسول کے حصہ کے ساتھ رکھا ہے۔
اور يہ وه نقطہ ہے جس کے ذريعے سے آِل رسوالورامت کے درميان فاصلہ ہو جاتا ہے کيونکہ خدا نے آِل رسول کو ايک 

مقام ميں اور لوگوں کو دوسرے مقام ميں رکھا ہے۔ آِل رسول کے لئے وه پسند کياجو اپنے لئے پسند کيا۔ ا س مقام ميں اُن کو 
ا نام ليا ، پھر اپنے رسول کا اور پھر آِل رسول کا نام ليا۔ غنائم مادی ميں سے اور باقی خاص مقام عنايت فرمايا ہے۔ پہلے اپن

مادی فوائد ميں سے جو اپنے لئے پسند کئے، وہی اُن کيلئے پسند کئے۔ وه فرماتا ہے:"جان لو جو کچھ تم غنائم ميں سے 
  رسول کے لئے ہے"۔  حاصل کرتے ہو، اُس ميں پانچواں حصہ(خمس) خدا، اُس کے رسول اور آلِ 

يہ ايک مضبوط تاکيد اور قرآن ميں ہميشہ رہنے والی چيز ہے اور قيامت تک موجود ہے۔ايسا قرآن کہ"جس کے آگے اور 
  پيچھے باطل نہيں ہے اور خداوند حکيم کی جانب سے اور پسنديده نازل ہوا ہے"۔ 

کل جائے گا تو اُس کا حصہ ختم اور مسکين، جب اُس کی رہا خدا کا يہ قول:" اور يتيم او رمساکين"، يتيم جب يتيمی سے ن
مسکينی ختم ہوجائے گی تو اُس کا حصہ بھی ختم ہو جائے گا اور وه خمس سے حصہ نہيں لے سکتا۔ اُس کيلئے جائز نہيں 

اُس ہے کہ وه خمس سے حصہ لے سکے۔ ليکن آِل رسول کا حصہ قيامت تک غنی اور فقير کيلئے باقی ہے کيونکہ خد ااور 
کے رسول سے بڑھ کر کوئی بے نياز نہيں ہے۔ اس کے باوجود اپنے لئے اور اپنے رسول کے لئے خمس ميں سے حصہ 

قرار ديا ہے اور جوکچھ اپنے لئے قرار ديا ہے، اپنے پيغمبر کے لئے راضی ہوا ہے، آِل رسول کے لئے بھی وہی مقرر کيا 
  ہے۔ 

ول کے لئے قرار ديا، وہی آِل رسول کے لئے قرار ديا۔ پہلے اپنا نام ليا، پھر اسی طرح غنائم ميں سے جو اپنے اور اپنے رس
  اپنے رسول کا، اس کے بعد ذوی القربٰی کا نام ليا۔ اُن کے حصے کو اپنے حصہ کے ساتھ قرار دياہے۔ 

و صاحباِن امر ہيں، اسی طرح اطاعت ميں کيا ہے۔ خدا فرماتا ہے:"اے ايمان والو! خدا اور اُس کے رسول اور تم ميں سے ج
  اُن کی اطاعت کرو"۔ پہلے اپنا نام ، پھر اپنے رسول کا نام اور اس کے بعد اہِل بيت کا ذکر کيا ہے۔ 

اس طرح واليت کی آيت ميں ہے:" بے شک تمہارا ولی خدا ہے اور اُس کا رسول ہے اور وه جو ايمان الئے ہيں"۔ اہِل بيت 
کے ہمراه قرار ديا ہے۔ جيسے کہ جنگی غنائم ميں اور دوسرے مادی فوائد ميں اپنے کی اطاعت کو پيغمبر اور اپنی اطاعت 

  اور اپنے رسول کے حصہ کے ساتھ اُن کے حصہ کو قرار ديا ہے۔ 
  پس بابرکت ہے وه هللا کہ جس کی کتنی زياده نعمتيں ہيں اس اہِل بيت پر۔ 

سول کو اس سے پاک رکھا اور فرمايا:"صدقات فقراء، جب صدقہ کا قصہ پيش آيا تو خدا نے خود کو، رسول اور آِل ر
مساکين، عاملين،غير مسلموں کے دلوں کو مائل کرنے کيلئے ہيں۔ غالموں کو آزاد کروانے کيلئے، مقروضوں کے لئے،راِه 

  خدا ميں، مسافروں کے لئے هللا تعالٰی کی طرف سے واجب ہے"۔ 
ل کے لئے اور آِل رسول کے لئے حصہ قرار ديا ہو۔ خدا نے جب ان کو کيا تم اس صدقہ ميں پاتے ہو کہ خدا نے اپنے رسو

صدقہ سے پاک رکھا تو خود کو اور اپنے رسول کو بھی پاک رکھا بلکہ اسے ان پر حرام کرديا کيونکہ صدقہ پيغمبر اور آِل 
کيونکہ وه ہر بُری چيز اور پيغمبر پر حرام ہے۔ يہ لوگوں کے ہاتھوں کی ميل کی طرح ہے ۔ يہ اُن کے لئے حالل نہيں ہے 

پليد چيز سے پاک ہيں۔ جب اُن کو پاک کيا اور اُن کو چن ليا تو اُن کيلئے وه پسند کيا جو اپنے لئے پسند کيا اور اُن کيلئے وه 
  ناپسند کيا جو اپنے لئے ناپسند کيا۔ 

  ہيں جانتے ہو تواہِل ذکر سے سوال کرو"۔ نواں مقام۔ ہم وه اہِل ذکر ہيں جن کے متعلق خدا قرآن ميں فرماتا ہے:"اگر تم ن
  علماء نے کہا: آيت کا مقصود يہودونصارٰی ہيں۔ 

امام عليہ السالم نے فرمايا:کيا مطلب درست ہے ۔ پس اس حالت ميں تو وه ہميں اپنے دين کی طرف بالتے ہيں اور کہتے ہيں 
  کہ يہ دين اسالم سے بہتر ہے۔ 

  علماء کے نظريہ کے خالف کچھ فرمائيں گے؟ مامون نے کہا:کيا آپ اس بارے ميں 
امام عليہ السالم نے فرمايا:ہاں۔ اہِل ذکر رسوِل خدا اور ہم ہيں۔ اس مطلب کو خدا نے قرآِن کريم ميں سورة طالق ميں اس 
نازل طرح بيان کيا ہے، خدا فرماتا ہے:"اے صاحباِن عقل جو ايمان الئے ہيں، خدا نے تمہاری طرف ذکر جو رسول ہے، کو 
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  کيا ہے جو خدا کی واضح آيات کو تمہارے لئے تالوت کرتا ہے"۔ پس اہِل ذکر پيغمبر اور ہم ہيں۔ 
دسواں مقام۔ سورة تحريم ميں خداکا يہ قول ہے، وه فرماتا ہے:" تمہاری مائيں، تمہاری بيٹياں اور تمہاری بہنيں تم پر حرام 

زنده ہوتے تو کيا ميری بيٹی، ميری بيٹی کی بيٹی يا آگے ميری اوالد ہيں"۔ آخر آيت تک مجھے يہ بتاؤ کہ اگر رسوِل خدا 
  ميں سے کسی کے ساتھ وه شادی کرسکتے تھے؟ 

سب نے کہا کہ نہيں۔ آپ نے فرمايا: ميں کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کيا تمہاری بيٹيوں ميں سے کسی کے ساتھ رسوِل خدا کا 
  رست ہے۔ شادی کرنا درست ہے يا نہيں؟ سب نے کہا: ہاں د

آپ عليہ السالم نے فرمايا: يہ مطلب واضح کرتا ہے کہ ہم اُس کی آل سے ہيں اور تم اُس کی آل سے نہيں ہو۔ اگر تم اُس کی 
آل سے ہوتے تو تمہاری بيٹياں اُن پر حرام ہوتيں ۔ جيسا کہ ميری بيٹی اُن پر حرام ہے کيونکہ ہم اُن کی آل سے ہيں اور تم اُن

ہ فرق ہے آل اور امت کے درميان کيونکہ آل ان سے ہے اور امت جب اُن کی آل سے نہيں ہے، پس اُن کی امت سے ہو۔ ي
  سے نہيں ہے۔ يہ دسواں مقام تھا۔ 

گيارہواں مقام۔ سورة مٔومن ميں خدا فرماتا ہے ۔ ايک شخص قول کو اس طرح نقل کرتا ہے:"ايک مٔومن شخص آِل فرعون 
ا رکھا تھا، نے کہا: کيا تم اُس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو فقط يہ کہتا ہے کہ ميرا ميں سے جس نے اپنے ايمان کو چھپ

رب خدا ہے، حاالنکہ وه تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانياں لے کر آيا ہے"، آيت کے آخر تک، اور يہ شخص فرعون 
  فرعون کے ساتھ منسوب نہيں کيا۔  کے ماموں کا بيٹا تھا۔ اس وجہ سے اُس کی طرف نسبت دی ہے ليکن اُس کو دين ميں

اسی طرح ہم آِل رسول کے ساتھ تعلق رکھتے ہيں کيونکہ ہم اُس سے پيدا ہوئے ہيں اور ہم نے اُن کے دين کو لوگوں ميں 
  پھياليا ہے۔ يہ فرق ہے آل اور امت کے درميان۔ يہ گيارہواں مقام تھا۔ 

ماز کا حکم کرو اور اس کے صبر سے صبر کرو"۔ اور ہميں اس چيز کےبارہواں مقام۔ خدا کا يہ قول ہے:"اپنی اہِل بيت کون
ساتھ خاص کيا کيونکہ باوجوديکہ نماز کے متعلق حکم دے چکا تھا ، دوباره ہميں اس کا حکم فرمايا ہے۔ دوباره صرف ہميں 

سالم کے گھر کے پاس ہر حکم ديا ہے اور رسوِل خدا اس آيت کے نازل ہونے کے بعد نو ماه تک علی اور فاطمہ عليہما ال
نماز کے وقت آکر فرماتے تھے: خدا تم پر رحمت کرے نماز کا وقت ہے اور خدا نے رسولوں کی اوالد ميں سے کسی ايک 
کو بھی يہ عزت نہيں بخشی جو ہميں عزت عطا کی ہے۔ رسولوں کی اوالد ميں سے صرف ہميں اس خصوصيت کے ساتھ 

  ممتاز کيا ہے۔ 
اور امت کے درميان۔ تمام تعريفيں عالمين کے رب کے لئے ہيں اور خداکا درود ہو محمد، خدا کے نبی  يہ فرق ہے آِل رسول
  ۔ )٢۴٠تا  ٢٢٨،ص١پر۔(عيون االخبار:ج

  
   ۔ آنحضرت کا مناظره آئمہ کی خالفت کو غصب کرنے والوں کی عدم لياقت ميں٣

مناظره کرنے کی دعوت دی گئی۔ اُنہوں نے يحيٰی بن روايت ہے کہ ايک گروه کو آنحضرت کے ساتھ امر امامت کے متعلق 
  ضحاک سمرقندی کو منتخب کيا۔ 

امام عليہ السالم نے فرمايا: يحيٰی !سوال کرو۔ يحيٰی نے کہا: اے رسوِل خدا کے بيٹے! آپ سوال کريں تاکہ اس کے ساتھ 
  ہميں شرافت حاصل ہوسکے۔ 

خص کے متعلق کيا کہتا ہے جو اپنے سچا ہونے کا دعويدار ہے اور سچوں امام عليہ السالم نے فرمايا: اے يحيٰی ! تو اُس ش
کو جھٹالتا ہے۔ کيا وه شخص اپنی بات ميں سچا اور اپنے دين ميں حق پر ہے يا جھوٹ کہتا ہے؟ يحيٰی جواب دينے سے 

  عاجز رہا۔ 
عاجز ہوں۔ مامون نے امام عليہ السالم مامون نے يحيٰی سے کہا کہ جواب دو۔ اُس نے کہا؟ اے اميرالمٔومنين! ميں جواب سے 
  کی طرف رخ کيا اور کہا: جس مسئلہ کے جواب دينے سے عاجز ہے، آپ جواب ديں۔ 

امام عليہ السالم نے فرمايا: اگر يحيٰی کا خيال ہے کہ اُس نے سچوں کی تصديق کی ہے تو جو اپنی کمزوری کی گواہی دے، 
س نے منبرکے اوپر کہا کہ ميں تمہارا سرپرست ہوں ليکن تم سے بہتر نہيں وه کس طرح امامت کی لياقت رکھ سکتا ہے۔ ا

  ہوں حاالنکہ حکمران اپنی رعايا سے افضل ہوتا ہے۔ 
اگر يحيٰی کا خيال ہے اُس نے سچوں کی تصديق کی ہے ، جو شخص منبر پيغمبر پر خود اپنے خالف اعتراف کرے اور 

ارض ہوجاتا ہے تو وه اس الئق نہيں ہے کہ امام بن سکے کيونکہ امام ميںکہے کہ ميرے پاس ايک شيطان ہے جو مجھ پر ع
  شيطان نہيں ہو سکتا۔ 

اگر يحيٰی خيال کرتا ہے کہ اُس نے سچوں کی تصديق کی ہے ، پس جو اپنے ساتھی کے خالف اقرار کرے اور کہے ابوبکر
، جو کوئی بھی اُس کی طرح دعوٰی کرے، اُسے قتل  کی امامت ايک ناگہانی معاملہ تھا، خدا نے اُس کے شر کو زائل کرديا
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  کردو ، کيا وه امامت کے الئق ہے؟ 
مامون چيخا، لوگ اِدھر اُدھر چلے گئے۔ پھر بنی ہاشم کی طرف ديکھا اور کہا: ميں نے نہيں کہا تھا کہ اس کے ساتھ بحث 

برکی طرف سے ہے۔(ابن شہر آشوب، مناقب آل نہ کرو اور اُس کے خالف کوئی اقدام نہ کرو۔ اس گروه کا علم ان کے پيغم
  ۔ )٣۵١،ص۴ابی طالب :ج

 

 

 فصل سوم 

 

  

  فصل سوم
   توحيد کے متعلق آنحضرت کا کالم

  کليات توحيد ميں۔ 
  کليات توحيد ميں۔ 
  کليات توحيد ميں۔ 

  خدا اور انسان کے مشترک ناموں کے معانی کے درميان فرق کے متعلق۔ 
  اسمائے اٰلہی کی حديث ميں۔ 

  جہان کے حادث ہونے اور اُس کے بنانے والے کے اثبات کے متعلق۔ 
  جہان کے حادث ہونے کی دليل کے متعلق۔ 

  کون و مکان کے متعلق۔ 
  خدا کی رٔويت کے ابطال کے متعلق۔ 

  رٔويت ِ خدا کی نفی کے متعلق۔ 
  خدا کيلئے جسم قرار دينے کی نہی کے متعلق۔ 

  کرنے کی نہی ميں جس کے ساتھ خود خدا نے توصيف کی ہے۔ خدا کی اُس کے غير کے ساتھ توصيف 
  مشيت و اراده کے متعلق۔ 
  مشيت و اراده کے متعلق۔ 

  قدرت اور اراده کے متعلق۔ 
  اس بارے ميں کہ خداجس کو چاہتا ہے، آگے پيچھے کرسکتا ہے۔ 

  اُس کے متعلق جو خدا کی مخلوق خدا کے ساتھ تشبيہ ديتا ہے۔ 
  م ترين مرتبہ کے بارے ميں۔ خدا کی معرفت کے ک

  انسان کے اپنے اعمال ميں اختيار رکھنے کی کيفيت کے بيان ميں۔ 
  انسان کے اپنے اعمال ميں اختيار رکھنے کی کيفيت کے بيان ميں۔ 
  انسان کے اپنے اعمال ميں اختيار رکھنے کی کيفيت کے بيان ميں۔ 

  بيان ميں۔ انسان کے اپنے اعمال ميں اختيار رکھنے کی کيفيت کے 
  انسان کے اپنے اعمال ميں اختيار رکھنے کی کيفيت کے بيان ميں۔ 
  انسان کے اپنے اعمال ميں اختيار رکھنے کی کيفيت کے بيان ميں۔ 

  اُس کسی کے متعلق جو جبر کا قائل ہے۔ 
  سورة توحيد کی فضيلت ميں۔ 

  ہے۔ اس کالِم پيغمبر کے متعلق: خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پيدا کيا 
  تناسخ کے ابطال ميں۔ 
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  ۔ کليات توحيد کے متعلق آنحضرت کا کالم ١

روايت ہے کہ جب مامون نے اراده کيا کہ امام رضا عليہ السالم کو ولی عہدی کيلئے منصوب کيا جائے تو بنی ہاشم کو جمع 
وں۔ بنی ہاشم نے امام عليہ السالم کے کيااور کہا: ميں چاہتا ہوں کہ خالفت کو اپنے بعد امام رضا عليہ السالم کے سپرد کرد

  ساتھ حسد کيا اور کہا: تم چاہتے ہو کہ اُس شخص کو خالفت دو جو اس بارے ميں بالکل بے خبر ہے۔ 
اگر تو چاہتا ہے کہ اُن کی العلمی تجھ پر ظاہر ہو تو کسی کو بھيج کو بال تاکہ وه آئيں ۔ مامون نے آنحضرت کی طرف کسی 

ہ السالم تشريف الئے۔ بنی ہاشم نے عرض کيا: اے اباالحسن ! منبر پر جائيں اور خدا کی توصيف کريں ، کو بھيجا۔ امام علي
  اس طرح کہ ہم اس پر اُس کی عبادت کرسکيں۔ 

امام عليہ السالم منبر پر گئے۔ تھوڑی دير کيلئے بيٹھے اور غور کيا۔ کھڑے ہوئے۔ خداکی حمدوثناء کے بعد پيغمبر اور آِل 
  ر درود بھيجنے کے بعد اس طرح گفتگو کی: پيغمبر پ

سب سے پہلے خدا کی عبادت اُس کی معرفت ہے اور خدا کی اصل معرفت اُس کی توحيد ہے۔ اُس کی توحيد کا کمال اس 
ميں ہے کہ صفات(زائد بر ذات) کی نفی کی جائے کيونکہ عقليں گواہيں ديتی ہيں کہ ہر صفت اور ہر موصوف اُس کی 

موصوف گواہی ديتا ہے کہ اُس کا کوئی خالق ہے۔ جو اس طرح کی صفت نہيں رکھتا۔ اس طرح کی صفت مخلوق ہے۔ ہر 
کے ساتھ موصوف نہيں ہے۔ ہر صفت و موصوف ايک دوسرے کے ساتھ ارتباط کی گواہی ديتے ہيں۔ يہ ارتباط گواہی ديتا 

ہے کيونکہ کسی حادث شے کا ازلی ہونا  ہے اُس کے حدوث کے متعلق اور حدوث کسی کے ازلی نہ ہونے کی گواہی ديتا
محال ہے۔پس جس نے خد اکو تشبيہ کے ساتھ جاننے کی کوشش کی تو اُس نے کچھ نہ جانا۔ جو خدا کو اُس کی حقيقت کے 

ساتھ جاننا چاہے، اُس نے خدا کو ايک نہيں جانا۔ جو کوئی خدا کيلئے مثال پيش کرے، وه خدا کی حقيقت تک نہيں پہنچ سکتا۔ 
اُس کی عنايت کا تصور کرے، اُس نے اُس کی تصديق نہيں کی۔ جس نے اُس کی طرف اشاره کيا، اُس نے اُس کا اراده جو 

نہيں کيا۔ جس نے اُس کی کسی چيز کے ساتھ تشبيہ کی، اُس نے اُس کا قصد نہيں کيا۔ جو کوئی اُس کی جزيت کا قائل ہوا، وه
کو وہم وخيال ميں الئے، اُس نے اُس کا اراده نہيں کيا۔ جو خود بخود پہچانا  اُس کيلئے ذليل و خوار نہ ہوا۔جو کوئی اُس

جائے، وه مصنوع ہے اور بنا ہوا ہے۔ جو کسی دوسرے کی وجہ سے قائم ہو ، وه معلول ہے۔ اُس کے وجود اور خلقت 
دا ہر ايک کی فطرت ميں کيلئے دليل الئی جائے۔ عقل کے ذريعے اُس کی معرفت کيلئے راه تالش کی جائے اور حجت ِ خ

  موجود ہے۔ 
خدا کا اپنی مخلوق کو پيدا کرنا اُس کے اور مخلوق کے درميان ايک پرده ہے۔ خدا کا اپنی مخلوق سے مختلف ہونا خدا اور 

اُس کی مخلوق کے ساتھ جدائی ہے۔ خدا کا خلق کرنے ميں ابتداء کرنا اس بات کی دليل ہے کہ خدا کيلئے ابتداء نہيں ہے 
نکہ جس کيلئے ابتداء ہو، وه اس سے عاجز ہوتا ہے کہ کسی کی ابتدء کرسکے۔خدا کا مخلوق کو آالت و اسباب دينا اس کيو

  بات کی دليل ہے کہ خدا کے اسباب وآالت نہيں ہيں کيونکہ آالت و اسباب مادی چيزوں کی محتاجی پر دليل ہوتے ہيں۔ 
ر خدا کے افعال اُس کی معرفت کا ذريعہ ہيں۔ اُس کی ذات اُس کی عين خدا کے نام اُس سے تعبير ہيں(نہ کہ عين ذات) او

حقيقت ہے۔ اُس کی حقيقت اُس کے اور اُس کی مخلوق کے درميان جدائی ہے۔ اس کی غيريت اُس کے غير کو محدود کرنے 
  والی ہے۔ جيسا کہ يہ بھی ثابت کرتی ہے کہ اُس کا غير محدود ہے۔ 

وه خدا سے جاہل رہااوراُس نے خدا پر تجاوز کيا جس نے خدا کے ساتھ کسی چيز کو شامل  جس نے خدا کا وصف بيان کيا،
کيا۔اس نے غلطی کی جس نے اُس کی حقيقت تک پہنچنے کی کوشش کی۔جو يہ کہتا ہے کہ خدا کيسا ہے، اُس نے تشبيہ دی 

درپے ہوگيا۔ جو يہ کہے کہ خدا کس اور جو يہ کہتا ہے کہ خدا اس طرح کا ہے، وه اس کيلئے علت و وجہ ڈھونڈنے کے 
زمانے ميں وجود ميں آيا، اُس نے اُسے زمانے کے ساتھ محدود کرديا۔ جو يہ کہتا ہے کہ خدا کس ميں ہے، اُس نے اُسے 

  کسی چيز کے اندر فرض کيا۔ جو يہ کہتا ہے کہ خدا کس وقت تک ہے، اُس نے اُس کيلئے نہايت فرض کی۔ 
ت تک ہے، اُس نے اُسے وقت کے ساتھ محدود کرديا اور اُس کے لئے نہايت فرض کی۔ وه اس جو يہ کہتا ہے کہ وه کس وق

کيلئے مدت کا قائل ہوا۔جو اُس کے لئے مدت کا قائل ہے، اُس نے اُس کا تجزيہ کيا ہے اور جس نے اُس کا تجزيہ کيا ، اُس 
چيزوں کی مانند قرار ديا، جس نے ايسا کيا نے اُس کا وصف بيان کيا ۔ جس نے اُس کی توصيف کرنے کی کوشش کی اور 

  وه حق کے راستہ سے منحرف ہوا اور کافر ہوگيا۔ 
مخلوق کی تبديلی کے ساتھ خدا ميں تبديلی نہيں آتی۔ کسی محدود کی تحديد کے ساتھ خدا محدود نہيں ہوتا۔ خدا ايک ہے۔ نہ تو

ساتھ ديکھا جا سکتا ہے۔ اُس کے ساتھ مالقات کی  کسی مقام ميں شمار کرنے سے وه ظاہر ہے اور نہ اُسے آنکھ کے
جاسکتی ہے ۔ خدا تجلی اور ظہور رکھتا ہے۔ نہ ايسے کہ ديکھا جا سکے ، نہ ايسے کہ ظاہر سے باطن کی طرف منتقل ہو۔ 

  مخلوق سے جدا اور سباين سے نہ مسافت کے ساتھ۔ اپنی مخلوق کے نزديک ہے، نہ جہت ِ مکان کے لحاظ سے۔ 
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ہے نہ جسمانيت کے ساتھ۔ وه موجود ہے نہ اس طرح کہ اُس کا وجود عدم کے بعد ہو۔ امور کو انجام دينے واال ہے وه لطيف 
نہ جبر و ظلم کے ساتھ۔بغير فکر کے امور کی اندازه گيری کرتا ہے۔ بغير کسی حرکت کے امور کی تدبير کرتا ہے۔ بغير 

واال ہے بغير اس کے کہ کوشش کرے ،سننے واال ہے بغير آلہ و اس کے کہ ذہن ميں الئے، اراده کرتا ہے۔ درک کرنے 
  اسباب کے، ديکھتا ہے ديکھنے والی چيز کے بغير۔ 

زمانے کے ساتھ مربوط نہيں ہے۔ مکان اُس کو اپنے اندر نہيں لے سکتے۔ نيند اور اونگھ اُسے نہينآ تی۔ اوصاف اُس کو 
  يں ديتے۔ محدود نہيں کرتا۔ آالت و اسباب اُسے کوئی نفع نہ

اُس کا وجود زمانے سے پہلے ہے۔ اُس کا وجود عدم سے سبقت رکھتا ہے۔ اُس کا ازلی ہونا ہر ابتداء پر مقدم ہے۔ جب اُس 
نے آدمی کے شعور کو درک کرنے کی قدرت دی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے لئے آالِت شعور نہيں ہيں کيونکہ 

پيدا کيا ہے۔ معلوم ہوا کہ اُس کيلئے ممکنات کی طرح ماہيت نہيں ہے کيونکہ اُس  اُس نے چيزوں کے جوہر اور ماہيت کو
نے چيزوں کے درميان ضديں پيدا کی ہيں۔ معلوم ہوا کہ اُس کيلئے کوئی ضد نہيں ہے کيونکہ اُس نے امور کے درميان 

نے روشنی کو تاريکی کی ضد ،ظاہر  مقارفت قرار دی ہے۔ معلوم ہوا کہ اُس کے لئے کوئی قرين اور ساتھی نہيں ہے۔ اُس
  کو پوشيده کی ضد، خشک کو تر کی ضد اور سردی کو گرمی کی ضد قرار ديا ہے۔ 

خدا نے اُن چيزوں کے درميان الفت اور محبت پيدا کی جن کے درميان کوئی تعلق نہ تھا۔ جو چيزيں آپس ميں نزديک تھيں، 
رتی ہے کہ کوئی جدائی ڈالنے واال موجود ہے اور يہ دوستی دليل ہے کہ اُن کے درميان جدائی قرار دی۔ يہ جدائی داللت ک

  اس پر کہ اس دوستی کے پيدا کرنے واال کوئی ہے اور يہ ہے هللا تعالٰی کا قول: 
  "ہم نے ہر چيز کو جوڑا جوڑاپيدا کيا تاکہ تم تذکر حاصل کرو"۔ 

کا پيدا کرنا اس بات کی دليل ہے کہ ان غرائض کے ايجاد کرنے  معلوم ہوا کہ هللا تعالٰی کے لئے قبل و بعد نہيں ہے۔ غرائض
والے کيلئے کوئی غرض نہيں ہے کيونکہ اُس نے چيزوں کے درميان تفاوت اور فرق پيدا کيا ہے۔معلوم ہوا کہ ان کے پيدا 

کہ خدا کيلئے زمانہ نہيںکرنے والے کيلئے تفاوت اور فرق نہيں ہے کيونکہ اس نے ہر چيز کيلئے زمانہ بنايا ہے۔ معلوم ہوا 
ہے۔ بعض چيزيں دوسری بعض چيزوں سے پردے ميں ہيں۔ معلوم ہوا کہ خدا اور چيزوں کے درميان کوئی حجاب اور پرده 

  نہيں ہے۔ 
وه اُس وقت بھی رب تھا جب کوئی پرورش پانے واال نہيں تھا اور وه اُس وقت بھی معبود تھا جب کوئی اُس کی عبادت 

ھا۔ وه اُس وقت بھی عالم اور دانا تھا جب کوئی معلوم چيز اور جانی ہوئی نہ تھی۔ وه اُس وقت بھی خالق تھا کرنے واال نہ ت
  جب کوئی مخلوق نہ تھی۔ وه اُس وقت بھی حقيقت ِ خالقيت رکھتا تھا جب کسی چيز کو ابھی اُس نے خلق نہيں کيا تھا۔ 

تھا۔ کوئی تبديلی اُس ميں واقع نہيں ہوتی۔ اُميد اور خواہش اُس ميں وه کس طرح ايسا نہ ہو جبکہ وه کسی چيز سے غائب نہ 
موجود نہيں ہے۔ وه کسی زمانے کے ساتھ محدود نہيں ہے۔ وه کسی چيز کا ساتھی نہيں ہے۔ چيزوں کو آالت و اسباب محدود 

شاره کرتا ہے۔ چيزوں کا کرديتے ہيں اور ضرورت اور محتاجی کو ثابت کرتے ہيں۔ اسباب و آالت اپنے کی مثل کی طرف ا
  قديم ہونا اُن کے حدوث کی نفی کرتا ہے اور ازلی ہونے سے روکتا ہے اور اس ميں کوئی کمال نہيں ہے۔ 

اُس نے چيزوں کے درميان جدائی ڈالی تاکہ اس بات پر داللت کرے کہ کوئی جدائی ڈالنے واال ہے۔ چيزوں کے درميان 
ال پر داللت کرے۔ چيزوں کے خالق نے عقلوں کيلئے تجلی پيدا کی اور ان کے دوری پيدا کی تاکہ دوری پيدا کرنے وا

ذريعے سے آنکھوں کے ذريعے ديکھنے سے پردے ميں چال گيا۔اُن کے ذريعے اوہام کو متوجہ کيا اور ان ميں خدا کے غير
ے خدا کے ساتھ اعتقاد مضبوط ہوتا کو ثابت کرنے لگے۔ انہيں سے دليليں لی گئيں اور اُن سے اقرار ليا گيا۔ عقلوں کے ذريع

ہے۔ افراد کے ذريعے ايمان کامل ہوتا ہے۔ دينداری معرفت کے بغير حاصل نہيں ہوتی۔ معرفت اخالص کے بغير ميسر نہيں 
ہوتی۔ خدا کو کسی چيز کے ساتھ مشابہہ قرار دينے سے اخالص حاصل نہيں ہوتا۔ اگر خدا کيلئے مخلوق کے اوصاف کو 

  تو تشبيہ کی نفی نہيں کی جاسکتی۔ ثابت کيا جائے 
پس جو کچھ مخلوقات ميں تھا، وه خالق ميں نہ تھا اور جو کچھ مخلوقات ميں ممکن ہے، وه خالق ميں نہيں ہے۔ خدا ميں 

سکون کا کوئی وجود نہيں ہے۔ يہ سب چيزيں خدا ميں کس طرح ممکن ہيں جبکہ يہ سب چيزيں اُس نے جاری کی ہيَں تمام 
ی طرف لوٹتی ہيں۔ اگر وه اس طرح ہو تو اُس کی ذات ميں تغير و تبدل واقع ہوجائے گا۔ اُس کی حقيقت مرکب چيزيں اُس ک

ہوجائے گی۔ ترکيب ازلی ہونے سے مانع ہے اور اُس ميں خالقيت کا معنی تصور نہيں ہوسکتا۔اگر اُس کيلئے ہم انتہا کے قائل
کيلئے يہ تصور کيا جائے کہ وه مکمل ہے تو اس کا الزمہ يہ ہے کہ اُس  ہوجائيں تو اُس کے لئے آغاز ضرور ہوگا۔ اگر اُس

  کے وجود ميں کوئی کمی بھی ہے۔ 
وه کس طرح ازليت کے الئق ہو سکتا ہے جو تبديلی سے پاک نہ ہو۔ وه کس طرح چيزوں کو ايجاد کرسکتا ہے جو خود ايجاد

ميں مصنوعيت کی عالمات موجود ہوں گی اور يہ چيز اُس کی  ہونے سے کوئی مانع نہيں رکھتا۔ جب بھی ايسا ہوگا تو اُس
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  خالقيت پر دليل کی بجائے اُس کے موجود ہونے پر دليل ہوگی۔
اس وجہ سے مقام گفتگو ميں اُس کی خالقيت پر دليل نہيں ہے اور اس بارے ميں پيش آنے والے سواالت کا کوئی جواب نہ 

ہ ہوگی۔ مخلوق کے درميان اُس کا ظاہر ہونا ظلم نہ ہوگا مگر يہ کہ ازلی ہونا اس ہوگا۔ اُس کيلئے حقيقت ميں کوئی تعظيم ن
چيز سے مانع ہے کہ اُس کے لئے دو ہوناتصور کيا جائے اور يہ کہ جس کيلئے ابتداء نہيں ہے، اُس کيلئے ابتداء پيدا کی 

  جائے۔ عظيم و بلند خدا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے۔ 
و خدا کيلئے شريک کے قائل ہيں۔ وه گمراه ہوگئے اور حق سے دور ہوگئے اور بہت بڑی گمراہی ميںوه جھوٹ کہتے ہيں ج

  ۔ )٣۴۔توحيد:١۶٩،ص١پڑگئے۔ محمد و آِل محمد پر ، جو پاک ہيں، درود ہو۔(عيون االخبار:ج
  
  ۔ کليات توحيد ميں آنحضرت کا کالم ٢

م اپنی مخلوق کی طرف کيا اور اپنی ربوبيت کی معرفت اُن کی فطرت تمام تعريفيں اُس هللا کيلئے جس نے اپنی حمد کا الہا
ميں رکھی۔ اپنے خلق کرنے سے اپنے وجود پرداللت کی اور اپنی مخلوق کے پيدا کرنے کے ذريعے اپنی ازليت پر رہنمائی

ت پر گواه بنايا۔ اُس کی کی۔ اپنی مخلوق کے ہم مثل رکھنے کے ساتھ اپنی بے مثلی پر داللت کی۔اپنی نشانيوں کو اپنی قدر
ذات صفات کو قبول نہيں کرتی(کيونکہ تمام صفات اُس کی عين ذات کے کمال ہيں)۔آنکھيں اُس کو ديکھنے سے اور وہم اُس 

  کے احاطہ کرنے سے قاصر ہيں۔ 
ادراک نہيں کر  اُس کے وجود کيلئے کوئی ابتداء نہيں ہے اور اُس کی بقاء کی کوئی انتہا نہيں ہے۔ آالت و اسباب اُس کا

سکتے ۔ پردے اُس کو چھپا نہيں سکتے۔ اُس کے اور اُس کی مخلوقات کے درميان پرده خود اُس کی مخلوق ہے کيونکہ جو 
چيز اُس کی مخلوق کيلئے امکان رکھتی ہے، وه اُس کيلئے منع ہے اور جو چيز اُس کے لئے ممنوع ہے، وه مخلوق کے 

ور بننے والے کا فرق بھی موجود ہے۔ اسی طرح پالنے والے اور پالے ہوئے ،محدود الئق ہے۔اس کے عالوه بنانے والے ا
  کرنے والے اور محدود کئے ہوئے کے درميان فرق ہے۔ 

وه ايک ہے نہ کہ عددی معنی کے لحاظ سے(يعنی مرکب نہيں ہے)۔ وه پيدا کرنے واال ہے، نہ اعضاء کی حرکت کے 
اعضاء کو حرکت ديتا ہے) ۔ وه بغير اسباب کے ديکھتا ہے۔ بغير آالت کے سنتا ہے۔ ساتھ(يعنی جس طرح ہر بنانے واال اپنے

جسم کے محسوس ہوئے بغير وه حاضر ہے۔ وه ايک طرف ہے ، نہ اس معنی کے ساتھ کہ مسافت کی دوری رکھتا ہو۔ وه 
  باطن ہے، نہ اس معنی کے ساتھ کہ وه کسی پرده کے نيچے ہے۔ وه ظاہر ہے، نہ 

ے ساتھ کہ وه کسی چيز کے سامنے ہے۔ وه ايسی ذات ہے کہ اُس کی حقيقت نے تيز ديکھنے والی آنکھوں اس معنی ک
  کومايوس کرديا ہے۔ اُس کے وجود نے خاطراِت ذہنی کو جڑوں سے اکھيڑ کر رکھ ديا ہے۔ 

اننے کا کمال تمام دين کی ابتداء اُس کی معرفت کے ساتھ ہے اور معرفت کا کمال اُس کو ايک ماننے ميں ہے۔ ايک م
صفات(زائد بر ذات) کی اُس کی ذات سے نفی کرنا ہے کيونکہ ہر صفت گواہی ديتی ہے کہ وه اُس کی غير ہے۔ ہر موصوف

گواہی ديتا ہے کہ وه صفت کا غير ہے۔ ان دو کی گواہی کہ يہ دو چيزيں ہيں ، کہ ان ميں ازليت نہيں ہے( يعنی اگر ہم قائل 
ات غير ذات ہيں اور ذات پر زائد ہيں تو ہميں يہ ماننا پڑے گا کہ اُس کی ذات ميں ترکيب ہے اور قديمہوجائيں کہ اُس کی صف

سے تعددہے اوريہ ايک دوسرے کے محتاج ہيں)۔ جو بھی خدا کی توصيف کرتا ہے، وه خدا کو محدود کرتا ہے اور جو 
نے ميں الئے، اُس نے اُس کی ازليت کو باطل کرديا۔ جواُسے محدود کرتا ہے، وه اُسے معدود کرتا ہے اور جوکوئی اُسے گن

کہے کہ وه کس طرح کا ہے، وه اُس کے وصف کو طلب کرتا ہے۔ جو کہے کہ وه کس ميں ہے، اُس نے اُس کو کسی چيز 
ے ميں ڈاال ہے۔ جو کہے کہ وه کس پر ہے، اُس نے اُسے پہچانا ہی نہيں۔ جو کہے کہ وه کہاں ہے، اُس نے جگہ کو اُس س

خالی جانا۔ جو يہ کہے کہ اُس کی ذات کيا ہے، اُس نے اُس کی تعريف کی اور جو يہ کہے کہ وه کب تک ہے، اُس نے اُس 
  کو متناہی(نہايت واال) جانا۔ 

وه اُس وقت سے عالم ہے جب کوئی معلوم نہ تھا، وه اس وقت سے خالق ہے، جب کوئی مخلوق نہ تھی(پس وه ہميشہ پيدا 
کھتا ہے)۔ وه اُس وقت بھی پروردگار تھا، جب کوئی پلنے واال نہ تھا، ہمارے رب کی اسی طرح توصيف کرنے کی طاقت ر

   )۵۶کی جاتی ہے ،وه وصف بيان کرنے والوں کے وصف سے بلند تر ہے۔(توحيد:
  
  ۔ کليات توحيد ميں آنحضرت کا کالم ٣

ا خالق ہے۔ قوت و طاقت واال ہے۔جو اپنے بندوں کا تمام تعريفيں اُس خداکے لئے جو اس جہان کی ابتداء اور اس جہان ک
رکھواال ہے۔ اپنے بندوں پر تسلط رکھتا ہے۔ اس کی حکمرانی کے سامنے ہر چيز سرجھکائے ہوئے ہے۔ اُس کی عزت کے 

سامنے ہر چيز ذليل ہے۔ ہر چيز اُس کی قدرت کو تسليم کئے ہوئے ہے۔ اُس کی سلطنت اور عظمت کے سامنے ہر چيز 
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ہے۔ اُس کا علم ہر چيز کو گھيرے ہوئے ہے۔ وه ہر چيز کی تعداد کو جانتا ہے۔ بڑے بڑے کام اُس کو تھکاتے نہيں  جھکتی
  ہيں اور چھوٹی چيزيں اُس کی آنکھوں سے اوجھل نہيں ہوتيں۔ 

کرسکتی۔ ديکھنے والوں کی آنکھيں اُس کو درک نہيں کر سکتيں۔ وصف بيان کرنے والوں کی توصيف اُس کا احاطہ نہيں 
خلق اور حکم اُسی کيلئے ہے۔ آسمانوں اور زمينوں ميں بلند مثال اُسی کيلئے ہے۔ وه عزت واال، جاننے واال اور حکمت واال 

  ۔ )٢۴٣،ص۴ہے۔ (بحار:ج
  ۔ آنحضرت کا کالم خدا اور انسانوں کے مشترک ناموں کے درميان فرق کے متعلق ۴

۔ خدا تعالٰی قديم ہے اور قديم ہونا اُس کيلئے ايک صفت ہے جو عقل مند کی ياد رکھو! خدا خير اور نيکی کا تجھے علم دے
رہنمائی کرتی ہے کہ اُس کے پہلے کوئی نہ تھا۔ اُس کے ہميشہ رہنے ميں اُس کا کوئی شريک نہيں ہے۔ پس صاحباِن عقل 

دا کے پہلے کوئی چيز نہ کے اس اعتراف کے بعد کہ وه اس صفت کو درک نہيں کر سکتے، ہمارے لئے روشن ہوگيا کہ خ
  تھی۔ اُس کے ہميشہ باقی رہنے ميں اُس کے ساتھ کوئی نہيں ہے۔ 

پس جو يہ کہتا ہے کہ اُس سے پہلے يا اُس کے ساتھ کوئی چيز تھی، اُس کی بات باطل ثابت ہوئی کيونکہ اگرکوئی چيز 
ے ساتھ تھی۔ خدا اُس کا خالق کس طرح ہو سکتا ہے ہميشہ اُس کے ساتھ ہو تو وه اُس کا خالق نہ ہوگا کيونکہ وه ہميشہ خدا ک

جو ہميشہ اُس کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی چيز اُس سے پہلے ہو تو وه اّول ہو گی نہ يہ او ر جو اّول ہوگا وه اس الئق ہے کہ وه 
  خالق ہو نہ دوسرا۔ 

کيا۔ اُن کی عبادت اور امتحان کو طلب  پھر هللا تعالٰی نے اپنے ناموں کے ساتھ اپنے اوصاف بيان کئے ہيں۔مخلوقات کو پيدا
کيا۔ اُن سے کہا کہ مجھے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ پس اپنے آپ کو سننے واال، ديکھنے واال، طاقتور ،قائم، بولنے واال، 

  ظاہر، باطن، لطيف، آگاه، قوی، عزيز ، حکيم و دانا اور اس طرح کے دوسرے نام دئيے۔ 
ر جھٹالنے والوں نے ان ناموں کو ديکھا اور دوسری طرف سے ہم جيسے افراد سے پس جب غلط قسم کے لوگوں نے او

سن چکے تھے کہ ہم خدا کے متعلق خدا سے خبر ديتے تھے کہ اُس جيسی کوئی چيز نہيں ہے اور کوئی مخلوق بھی اُس 
  کی طرح نہيں ہے تو کہنے لگے کہ تمہارا تو عقيده مثل و نظير نہيں رکھتا۔ 

کے ناموں ميں تم اپنے آپ کو شريک کرتے ہو اور اپنے آپ کو اس کا ہمنام کرتے ہو؟ پس يہ چيز اس  پس کس طرح خدا
بات کی دليل ہے کہ تم خدا کے تمام يا بعض حاالت ميں شريک ہو کيونکہ اچھے اچھے ناموں کو تم نے اپنے لئے بھی جمع 

  کررکھا ہے۔ 
تعالٰی نے اپنے بندوں کو اپنے ناموں ميں سے معانی کے اختالف کے ہمارا جواب ايسے لوگوں کيلئے يہ ہے : بے شک هللا 

ساتھ نام دئيے ہيں جيسا کہ ايک نام دو مختلف معانی رکھتا ہے۔اس مطلب پر دليل لوگوں کا يہ کہنا ہے جو ان کے نزديک 
وه سمجھتے ہيں، اُس قبول شده اور مشہور ہے اور خدا نے بھی اپنی مخلوق کو اس کے ذريعے خطاب کيا ہے۔ جس چيز کو 

کے ساتھ خطاب کيا ہے تاکہ جو وه ضائع کرچکے ہيں، اُس کی نسبت اُن پر حجت قائم ہوسکے۔ کبھی کسی مرد کو کتا، 
گدھا، گائے، شير کہا جاتا ہے؟ يہ تمام مرد کے حاالت کے خالف ہوتا ہے ۔ يہ نام جن معنی کے ساتھ ان کيلئے استعمال 

نہيں کئے گئے کيونکہ انسان شير اور کتا نہيں ہے۔خدا تجھ پر رحمت کرے ، اس کو سمجھ  ہوتے ہيں، اس کيلئے استعمال
  لے۔ 

هللا تعالٰی کو عالم کہا جاتا ہے۔ يہ نام علم حادث کی وجہ سے نہيں ہے کہ اُس کے ذريعے سے چيزوں کو جانتا ہے۔ آئنده کے
غوروفکر کرتا ہے۔ جو کچھ اپنی مخلوق ميں سے ختم کيا معامالت کی حفاظت کرتا ہے اور پيدا کرنے اور تباه کرنے ميں 

ہے، اُس ميں اُسی کے ذريعے مدد طلب کرے کہ اگر وه علم اُس کے نزديک حاضر نہ ہوگا اور اُس سے غائب ہوگا تو وه 
لم کے پيدا کچھ نہيں جانتا ہوگا، کمزور ہوگا۔ جيسا کہ مخلوقات ميں سے صاحباِن علم حاضرات کو ديکھتے ہيں کہ اُن ميں ع

ہونے کی وجہ سے اُن کو عالم کہا جاتا ہے کيونکہ اس سے قبل وه جاہل تھے۔ اکثر ايسا ہوتا ہے کہ وه علم ان سے دور 
ہوجاتا ہے اور اُن کو جہالت کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا کو عالم کہتے ہيں کيونکہ وه کسی چيز سے نادان نہيں ہے۔ جاہل 

  نہيں ہے۔ 
م عالم ميں شريک ہيں اور معنی ميں مختلف ہيں جيسا کہ تم جان چکے ہو۔ہمارے پروردگار کو پس خالق اور مخلوق اس

سميع(سننے واال) کہا جاتا ہے۔ اس کا يہ معنی نہيں ہے کہ وه کان کا سوراخ رکھتا ہے اور اُس کے ذريعے سے وه سنتا ہے۔ 
طرح کہ ہم اُس کے ذريعے سے سنتے ہيں۔ ليکن اُس کے ذريعے سے وه کوئی چيز نہيں ديکھتا۔ہمارے کان کے سوراخ کی 

اُس کے ذريعے سے ديکھ نہيں سکتے۔ ليکن خدا خود خبر ديتا ہے کہ کوئی آواز اُس سے پوشيده نہيں ہے۔ يہ ايسے نہيں ہے
  جيسے ہم نام ليتے ہيں ۔ پس وه سميع(سننے واال) کے نام ميں ہمارے ساتھ شريک ہے ليکن معنی مختلف ہے۔ 

س کا ديکھنا آنکھ کے سوراخ کے ساتھ نہيں ہے جيسا کہ ہم اپنی آنکھ کے سوراخ کے ساتھ ديکھتے ہيں اور اُس اسی طرح اُ 
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سے کوئی اور فائده نہيں ليتے۔ ليکن خدا ديکھنے واال ہے اور جس چيز کی طرف بھی ديکھا جا سکتا ہے، وه اُس سے ال 
  ريک ہے ليکن معنی ميں مختلف ہے۔ علم نہيں ہے۔ پس وه ديکھنے والے نام ميں ہمارے ساتھ ش

وه قائم ہے، نہ اس معنی کے ساتھ کہ وه سيدھا کھڑا ہے اور اپنا وزن پنڈلی پر ڈالے ہوئے ہے۔ جيسا کہ دوسری چيزيں اس 
طرح کھڑی ہوئی ہيں بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ وه محافظ اور نگہداری کرنے واال ہے۔ جيسا کہ کوئی کہتا ہے کہ فالں 

مر کے ساتھ قائم ہے۔ خدا ہر جان پر اُس کی نسبت جو اُس نے انجام ديا ہے، قائم اور مسلط ہے۔ لوگوں کی زبان ميںہمارے ا
قائم باقی کے معنی ميں بھی ہے اور سرپرستی کا معنی بھی ديتا ہے۔ جيسا کہ تم کسی کو کہتے ہو کہ فالں شخص کی اوالد 

تی کرو۔ ہم ميں سے قائم اُسی کو کہتے ہيں جو پاؤں پر سيدھا کھڑا ہو۔ پس نام کے معاملہ ميں قيام کرو، يعنی اُن کی سرپرس
ميں اُس کے ساتھ شريک ہوگئے اور معنی ميں شريک نہ ہوئے۔ لطيف کا مطلب کمی، باريکی يا چھوٹا ہونا نہيں ہے بلکہ 

ا کہ تم کسی شخص کو کہتے ہو کہ يہ چيزوں ميں نفوذ کرجانا اور (احاطہ علمی رکھنا ) اور ديکھا نہ جانا مراد ہے ، جيس
کام مجھ سے لطيف ہوا۔ فالں شخص کردار اور گفتگو ميں لطيف ہے۔ تم اُسے بتال رہے ہو کہ اس معاملہ ميں ميری عقل 

جواب دے گئی ہے اور دسترس اس کام ميں ممکن نہيں ہے۔ يہ کام اتنا باريک اور گہرا ہوچکا ہے کہ فکر اس کو درک نہيں 
سی طرح خدا کا لطيف ہونا اس نظر سے ہے کہ وه کسی حدووصف کے ذريعے سے درک نہيں ہو سکتا۔ ہماری کر سکتی۔ ا

  لطافت کمی اور چھوٹا ہونے کے لحاظ سے ہے۔ پس ہم اُسی کے نام ميں شريک ہوگئے ليکن معنی مختلف ہے۔ 
تھ سے دور نہيں ہے۔ خداکا خبير ہونا خبير اُسے کہتے ہيں کہ کوئی چيز اُس سے پوشيده نہيں ہے۔ کوئی چيز اُس کے ہا

چيزوں کے آزمانے اور تعبير کرنے کے لحاظ سے نہيں ہے۔ اگر تجربہ اور تعبير کرنا ہے تو وه جانتا ہے اور اگرتجربہ 
 اور تعبير نہيں ہے تو وه نہيں جانتا کيونکہ جو ايسا ہو وه جاہل ہوتا ہے۔ ہميشہ اپنی مخلوق کے متعلق علم رکھنے واال ہے۔

ليکن لوگوں کے درميان جاننے واال اُسے کہتے ہيں کہ جہالت کے ساتھ کسی صاحِب علم کے پاس علم سيکھے( کہ وه 
  جہالت کے بعد صاحِب علم ہوا ہو) ۔پس اُسی کے نام ميں شريک ہيں اور معنی مختلف ہے۔ 

ے اور سوار ہوگيا ہے اور اُن پر بيٹھ بہرحال خدا کا ظاہر ہونا اس لحاظ سے نہيں ہے کہ وه چيزوں کے سامنے ظاہر ہوا ہ
گيا ہے، اوپر آگيا ہے بلکہ غلبہ ، تسلط اور قدرت کے ذريعے چيزوں کے اوپر ہے جيسا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ميں 

  نے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرليا۔ 
ہے خدا کا غلبہ چيزوں پر۔  خدا نے مجھے دشمنوں پر غالب کيا ہے۔ وه کاميابی اور غلبہ کے متعلق خبر ديتا ہے۔ اسی طرح

ظاہر ہونے کا دوسرا معنی يہ ہے کہ جو کوئی بھی اُسے طلب کرتا ہے، اُ س کيلئے ظاہر ہے(اور خدا کے لئے تمام چيزيں 
ظاہر ہيں) ۔کوئی چيز اُس سے پوشيده نہيں ہے اور جو کچھ اُس نے پيدا کيا ہے، اُس کی تدبير کرنے واال ہے۔ کون سا ظاہر 

ک و تعالٰی سے ظاہر تر اور روشن تر ہے کيونکہ جس طرف بھی تم نظر کرو، اُس کی صنف موجود ہے۔ خود تيرےهللا تبار
وجود ميں اُس کے بہت سارے آثار موجود ہيں۔ ہم ميں سے ظاہر وه ہے جو خود آشکار، محدود اور معين ہو۔ پس نام ميں 

  شريک ہيں اور معنی ميں مختلف ہيں۔ 
مراد يہ نہيں ہے کہ وه چيزوں کے اندر ہے بلکہ باطن ہونے کا مطلب يہ ہے کہ اُس کا علم،  خدا کے باطن ہونے سے

نگہداری اور تدبير چيزوں کے اندر تک جاسکتی ہے۔ جيسا کہ کوئی کہتا ہے کہ ميں اچھی طرح باخبر ہوگيا ہوں اور اُس 
ميان گم ہوگيا ہو اور چھپ گيا ہو۔ پس ہم نام ميں کے پوشيده راز کو جانتاہوں۔ ہمارے درميان باطن وه ہے جو چيزوں کے در

  شريک ہيں اور معنی ميں مختلف ہيں۔ 
خدا کے قاہر ہونے سے مراد رنج و زحمت، چاره جوئی، پيارومحبت اور فريب و دھوکا نہيں ہے۔ جيسا کہ بعض بندوں ميں 

غلوب ہوجاتا ہے۔ ليکن خداکا قاہر ہونا سے دوسرے بعض پر غلبہ حاصل کرتے ہيں اور مغلوب غالب آجاتا ہے اور غالب م
يہ ہے کہ اُس کی تمام مخلوق اُس کے مقابلے ميں ذلت اور خواری کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ان کے بارے ميں خدا جس چيز 
کا اراده کرتا ہے، وه اس سے انکار نہيں کر سکتے۔ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اُس کی حکومت سے ،جو يہ کہتا ہے کہ 

س وه ہوجاتا ہے۔ خارج نہيں ہيں۔ ہمارے درميان قاہر اس طرح کا ہوتا ہے جيسے ميں نے بيان کيا اور اُس کا وصف ہوجا، ب
  کيا۔ پس ہم نام ميں شريک ہيں اور معنی ميں مختلف ہيں۔ 

ے ہيں، نصيحت خدا کے تمام نام اسی طرح ہيں اور ہم نے اگر تمام ناموں کو بيان نہيں کيا تو اس لئے کہ جتنے نام ہم نے لئ
  اور فکر کرنے کيلئے کافی ہيں۔ 

  ۔ )١٢٠،ص١تيرا خدا ہدايت اور ہماری توفيق ميں ہمارا اور تمہارا مددگار ہو۔(کافی:ج
  
  ۔ اسمائے اٰلہی کے حدوث ميں آنحضرت کا کالم ۵

وخلق کرنے سے پہلے ابن سنان سے روايت ہے ، وه کہتا ہے: ميں نے امام عليہ السالم سے سوال کيا کہ کيا خدا مخلوق ک
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  اپنی ذات کو پہچانتا تھا؟ 
  آپ نے فرمايا: ہاں۔ 

  ميں نے کہا:وه اُسے ديکھتا تھا اور سنتا تھا؟ آپ نے فرمايا: 
اسے اس کی ضرورت نہ تھی کيونکہ نہ اُس سے کوئی سوال رکھتا تھا اور نہ کوئی خواہش ، وه صرف خود ہی خود تھا۔ 

ضرورت نہ تھی کہ اپنی ذات کو کوئی نام دے۔ ليکن اُس نے اپنے لئے کچھ نام چنے تاکہ اُس کی قدرت نافذ تھی۔ پس اُسے 
  دوسرے اُن کے ساتھ اُسے بالئيں کيونکہ اگر وه اپنے نام کے ساتھ پکارا نہ جاتا تھا تو پکارا نہ جاتا۔ 

ے۔ اُس کا نام(اُس کی ذات کے سب سے پہلے جس نام کا انتخاب کيا، وه علی عظيم تھا کيونکہ وه تمام چيزوں سے افضل ہ
اعتبار سے) هللا ہے اور (صفات کے اعتبار سے) علی عظيم ہے۔ جو سب ناموں سے اُس کا پہال نام ہے اور ہر چيز سے بلند

  ۔ )١١٣،ص١تر ہے۔(کافی:ج
  ۔ آنحضرت کا کالم جہان کے حادث ہونے ميں اور اسکے پيدا کرنے والے کے ثابت ہونے ميں ۶

آنحضرت کے پاس آيا ۔آپ کے پاس کچھ لوگ بيٹھے تھے۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: مجھے بتاؤ کہ اگرايک زنديق شخص 
تمہاری بات حق ہو جبکہ ايسا نہيں ہے، مگر ہم اور تم برابر بھی نہيں ہيں۔ وه جو ہم نے نمازپڑھی، روزه رکھا، زکٰوة دی 

  مرد خاموش رہا۔  اور ايمان الئے، ہميں کوئی نقصان نہيں پہنچائے گا۔ وه
پھر امام عليہ السالم نے فرمايا: اگر حق بات ہماری بات ہو کہ يہ درست ہے، کيا ايسا نہيں ہے کہ تم ہالک ہوئے اور ہم نجات

  پاگئے؟ 
  اُس مرد نے کہا: خدا آپ پر رحمت کرے ۔ مجھے سمجھائيں کہ خدا کس طرح کا ہے اور کہاں ہے؟ 

پر ہالکت ہو۔ جس راستے پر تو گيا ، وه غلط ہے۔ اُس نے مکان کو بنايا بغير اس کے کہ اُس آپ عليہ السالم نے فرمايا: تجھ 
کيلئے مکان ہو۔ اُس نے کس طرح کو کس طرح بنايا،بغير اس کے کہ خود اُس کے لئے کيفيت اور کوئی حالت وجود رکھتی 

س کے ساتھ درک نہيں ہوتا۔ کسی چيز کے ساتھ ہو۔ پس خدا کسی کيفيت اور مکان ميں آنے سے نہيں پہچانا جاتا اور کسی ح
  اُس کا قياس نہيں کيا جاسکتا۔ 

  اُس شخص نے کہا: پس جب وه کسی حس کے ساتھ درک نہيں ہوتا تو وه کوئی چيز نہ ہوا۔ 
امام عليہ السالم نے فرمايا: تجھ پر ہالکت ہو۔ جب تيرے حواس اُس کو درک کرنے سے عاجز ہوئے تو اُس کی ربوبيت کے 

منکر ہوگئے۔ ليکن جب ہمارے حواس اُس کو درک کرنے سے عاجز ہوئے تو ہم نے يقين کرليا کہ وه ہمارا پروردگار ہے 
  جو تمام چيزوں کے برخال ف ہے۔ اُس مرد نے کہا: پس آپ بتائيں خدا کس زمانے سے ہے؟ 

تھا تاکہ ميں بتاسکوں کہ وه کس زمانے سے تھا؟ امام عليہ السالم نے فرمايا: تو مجھے يہ بتاؤ کہ کون سا زمانہ تھا کہ وه نہ 
  اُس مرد نے کہا: اُس کے وجود پر دليل کيا ہے؟ 

امام عليہ السالم نے فرمايا: جب ميں نے اپنے بدن کو ديکھا اور غور کياکہ اس کے طول و عرض ميں نہ تو ميں کوئی کمی 
ور کرسکتا ہوں اور نہ کسی فائده اور خوبی کو اس تک کرسکتا ہوں اور نہ زيادتی، نہ کسی نقصان و بدی کو اپنے سے د

پہنچا سکتا ہوں تو ميں نے يقين کر ليا کہ اس عمارت کو بنانے واال کوئی ہے اور ميں نے اُس کے وجود کا اعتراف کرليا۔ 
سورج، چاند اس کے عالوه ميں ديکھتا ہوں کہ فلک کی حرکت اس کی قدرت سے ہے۔ بادلوں کا پيدا ہونا، ہواؤں کا چلنا، 

اور ستاروں کا چلنا، اس کے عالوه دوسری حيرت انگيز اور واضح نشانياں جب ديکھيں تو ميں جان گيا کہ ان تمام چيزوں 
  کيلئے کوئی بنانے واال اور ايجاد کرنے واال ہے۔ 

  اُس مرد نے کہا: پس آنکھيں اُس کو ديکھ کيوں نہيں سکتيں؟ 
  سے جو اُس کے اور اُس کی مخلوقات، انسان سے لے امام عليہ السالم نے فرمايا:اس وجہ 

کر دوسری موجودات تک فرق موجود ہے کہ انہيں آنکھوں کے ذريعے ديکھا جا سکتا ہے۔ اس کے عالوه کہ وه اس سے 
  برتر ہے کہ آنکھ کے ساتھ ديکھا جاسکے يا وہم اُس کا احاطہ کرسکے يا کوئی عقل اُس کو پاسکے۔ 

  حدود کو ميرے لئے بيان کيجئے۔  اُس مرد نے کہا:اُس کی
  امام عليہ السالم نے فرمايا: اُس کيلئے کوئی حد نہيں ہے۔ 

  اُس نے کہا: وه اس طرح کيوں ہے؟ 
امام عليہ السالم نے فرمايا: کيونکہ ہرچيز متناہی ہے اور جہاں بھی محدوديت کا احتمال ديا جائے وہاں بہت زياده احتماالت 

اده احتماالت کا وجود ہو، وہاں احتمال کا کم ہونا بھی وجود رکھتا ہے۔ پس وه نا محدود ہے، بڑھنے پيدا ہوتے ہيں۔ جہاں زي
  ۔ )٧٨،ص١کے قابل نہيں ہے۔ وه کمی کے بغير ہے اور قابِل ترکيب نہيں ہے۔ وہم اُس تک نہيں پہنچ سکتے۔(کافی:ج
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  ۔ آنحضرت کا کالم اس جہان کے حادث ہونے کی دليل ميں ٧
  پ عليہ السالم کے پاس آيااور کہا: اے فرزند ِرسول!اس جہان کے حادث ہونے پر کيا دليل ہے؟ ايک مرد آ

آپ عليہ السالم نے فرمايا: تو نہ تھا اور ہوگيا اور يہ بھی تو جانتا ہے کہ تو نے خود اپنے آپ کو پيدا نہيں کيا۔ جو تيری 
  ۔ )١٣۴،ص١:جطرح ہيں، انہوں نے بھی تجھے پيدا نہيں کيا۔(عيون االخبار

  
  ۔ آنحضرت کا کالم کون و مکان ميں ٨

ايک مرد آنحضرت کے پاس آيا اور سوال کيا: ميں آپ سے ايک سوال کرتا ہوں۔ اگرجو کچھ ميں جانتا ہوں اُس کا جواب دو 
  تو ميں آپ کی امامت کا معتقد ہوجاؤں گا۔ 

  امام عليہ السالم نے فرمايا: جو چاہتے ہو، پوچھو۔ 
  مجھے بتائيے، پروردگار کب سے ہے اور کہاں تھا اور کيسا تھااو رکس چيز پر اعتماد کئے ہوئے ہے؟ اُس نے کہا: 

امام عليہ السالم نے فرمايا: خدا نے مکان کو مکان بنايا ، بغير اس کے کہ خود کوئی مکان رکھتا ہو اور کيفيت کو کيفيت بنايا
  ۔ )٨٨،ص١ت پر اعتماد رکھتا ہے۔(کافی:ج، بغير اس کے کہ خود کيفيت رکھتا ہو ۔ وه اپنی ذا

  
  ۔ آنحضرت کا کالم رٔو يت خدا کے ابطال ميں ٩

ابی ہاشم جعفری سے روايت ہے کہ وه کہتا ہے کہ ميں نے امام عليہ السالم سے سوال کيا کہ کيا خدا کی توصيف کی 
  جاسکتی ہے؟ 

  نے کہا: ہاں پڑھا ہے۔  امام عليہ السالم نے فرمايا: کيا تم نے قرآن نہيں پڑھا ہے؟ ميں
امام عليہ السالم نے فرمايا: کيا خدا کا يہ قول نہيں پڑھا کہ فرماتا ہے:"آنکھيں اُس کو درک نہيں کر سکتيں اور وه اُن کو 

  درک کرسکتا ہے"۔ ميں نے کہا: ہاں۔ 
  نا۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: تم جانتے ہو کہ ابصار کيا ہے؟ ميں نے کہا: آنکھوں کا ديکھ

امام عليہ السالم نے فرمايا: دلوں کے اوہام آنکھوں کے ديکھنے سے قوی تر ہيں۔ خاطرات اُس کو درک نہيں کرسکتے۔ وه 
  ۔ )٩٨،ص١دلوں کے اوہام کو درک کر سکتا ہے۔(کافی:ج

  
  ۔ آنحضرت کا کالم رٔو يت خدا کی نفی ميں ١٠

رض کيا: آپ پر فداہوجاؤں، خدا کے ديکھنے کے متعلق لوگوں کے ذوالہ ياستين کہتا ہے کہ ميں نے امام عليہ السالم سے ع
  درميان کوئی اختالف ہے تو اس کے بارے ميں مجھے بتائيں۔ايک گروه کہتا ہے کہ خدا ديکھا نہيں جائے گا۔ 

صيف امام عليہ السالم نے فرمايا: اے ابوالعباس!جوکوئی بھی خدا کی اس کے عالوه توصيف کرے جو خود اُس نے اپنی تو
کی ہے تو اس نے خدا پر ايک بہت بڑی تہمت لگائی ہے۔ خدا فرماتا ہے:"ابصاراُس کو ديکھ نہيں سکتيں، وه ابصار کو ديکھ
سکتا ہے، وه عالم اور باخبر ہے"۔ ابصار سے مراد ظاہری آنکھيں نہيں ہيں بلکہ وه آنکھيں مراد ہيں جو دل ميں پائی جاتی 

ہيں پہنچ سکتے اور اُسے درک نہيں کرسکتے۔ يہ ظاہری آنکھيں اُسے کيسے درک کرسکتیہيں۔ انسانی وہم وخيال اُس تک ن
  ۔ )۵٣،ص۴ہيں؟(بحار:ج

  
  ۔ آنحضرت کا کالم خدا کے جسم کی نفی کے متعلق ١١

 محمد بن زيد سے روايت ہے کہ وه کہتا ہے: ميں امام عليہ السال م کے پاس آيا اور امام سے توحيد کے بارے ميں سوال کيا۔
  آپ نے ان مطالب کو مجھ پر بيان کيا تاکہ لکھ سکوں۔ 

تعريف ہے اُس خدا کی جس نے تمام چيزوں کو نقشہ اور مقدمات کے بغير پيدا کيا۔ اپنی قدرت و حکمت کے ذريعے سے ان 
ھا کہ نئے کو پيدا کيا۔ چيزوں کو کسی چيز سے پيدا نہيں کيا کہ اختراع صادق نہ آئے۔ علت اور سبب درميان ميں نہيں ت

سرے سے پيدا کرنا صادق نہ آئے۔ جس کو چاہا، جس طرح چاہا، اپنی توحيد کے ساتھ، اپنی حکمت اورربوبيت کی حقيقت 
کے اظہار کے لئے پيدا کيا۔ عقليں اُس کا احاطہ نہيں کرسکتيں۔ وہم اُس تک نہيں پہنچ سکتے۔ افکار اس کا ادراک نہيں 

  ا۔ رکھتے اور وه اندازه ميں نہيں آسکت
عبارتيں اُس کی توصيف نہيں کر سکتيں۔ فکريں اُس کے درک سے عاجز ہيں۔ ہر قسم کی تعريف اس کے مقام تک نہيں پہنچ
سکتی۔ بغير پرده کے چھپا ہو اہے اور بغيرچھپانے والی چيز کے وه پوشيده ہے۔ بغير ديکھنے کے وه پہچانا گيا۔ تصور کے 

ے اُس کا وصف بيان کيا گيا۔ کوئی معبود نہيں ہے سوائے هللا کے جو بہت بڑا اور بغير اُس کی تعريف کی گئی۔ بغير جسم ک



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

 
 

  ۔ )١٠۵،ص١بلند تر ہے۔(کافی:ج
  
  ۔ آنحضرت کا کالم اس چيز کی نہی ميں کہخدا کی تعريف کی جائے اُس کے عالوه جو خود اُس نے کی ہے ١٢

تيری وحدانيت کونہيں جانا۔ اس وجہ سے انہوں نے تيرے لئے اے هللا! تو پاک و پاکيزه ہے۔ تجھے انہوں نے نہيں پہچانا اور
کچھ صفات کو چن ليا ہے۔ تو پاک و پاکيزه ہے۔ اگر انہوں نے تجھے پہچانا ہوتا تو تيری اُس طرح توصيف کرتا جيسے خود 

  بيہ ديں۔ تو نے کی ہے۔ تو پاک و پاکيزه ہے۔ انہوں نے کس طرح خود کو اجازت دی ہے کہ تجھے دوسرے کے ساتھ تش
اے هللا! ميں تيری اُس کے عالوه تعريف نہيں کرتا جس کے ساتھ تو خود تعريف کرتا ہے۔ تجھے تيری مخلوق کی طرح 

قرار نہيں ديتا۔ تو ہراچھائی کے الئق ہے۔ پس مجھے ظالموں ميں سے قرار نہ دے ۔ جو کچھ تمہارے ذہن ميں آتا ہے، خدا 
  کو اُس کے عالوه قرار دو۔ 

حمددرميانہ راستہ ہيں کہ حد سے بڑھ جانے واال ہم تک نہيں پہنچ سکتا اور پيچھے رہنے واال ہم سے آگے نہيں نکل ہم آِل م
  ۔ )١٠٠،ص١سکتا۔(کافی:ج

  
  ۔ آنحضرت کا کالم مشيت اور اراده ميں ١٣

کرنے کو کہتے  مشيت اس طرح ہے جيسے کسی کام کے انجام دينے ميں اہتمام کيا جاتا ہے اور اراده اُس کام کے تمام
  ۔ )٣۵۵،ص٧٨،بحار:ج٢٩٩ہيں۔(عددالقويۃ:

  
  ۔ آنحضرت کا کالم مشيت اور اراده کے متعلق ١۴

آنحضرت سے روايت ہے کہ آپ نے فرماياکہ خدا فرماتا ہے: اے آدم کے بيٹے! ميری چاہت کے ساتھ جو تو اپنے لئے 
ت کو انجام ديتا ہے۔يہ ميری نعمت ہے کہ تو ميری چاہتا ہے، اُس پر قادر ہے اور ميری طاقت کے ساتھ تو ميرے واجبا

نافرمانی پر طاقت رکھتا ہے۔ ميں نے تجھے سننے واال، ديکھنے واال اور طاقتور قرار ديا ہے۔ جو نيکی بھی تجھ تک 
پہنچتی ہے، وه ميری طرف سے ہے اور جو بدی بھی تجھ تک پہنچتی ہے، وه خود تيری طرف سے ہے۔ يہ اس لئے ہے کہ 

تيرے اچھے کاموں ميں تجھ سے زياده الئق ہوں(کيونکہ يہ خدا کی نعمتيں تھيں) اور تو اپنے بُرے کاموں ميں مجھ سےميں 
زياده الئق ہے(کيونکہ وه راِه حق سے منحرف ہوگيا ہے) ۔ ميں جو کرتا ہوں، اُس کے متعلق مجھ سے پوچھا نہيں جائے گا 

)۔ ليکن لوگوں سے پوچھا جائے گا(کيونکہ ان نعمتوں کا استعمال يا خدا کی (کيونکہ جو کچھ بھی کيا، خير اور احسان تھا
  ۔ )١۵٢،ص١مرضی ميں ہے يا راِه حق سے انحراف ميں ہے)۔(کافی:ج

  
  ۔ آنحضرت کا کالم قدرت اور اراده کے متعلق ١۵

واال ہے۔ تو وه  مشيت خدا کے فعل کی صفات ميں سے ہے۔جو يہ خيال کرے کہ خدا ہميشہ سے (ازل سے) اراده کرنے
  ۔ )١۴۵،ص۴توحيد کا قائل نہيں ہے۔(بحار:ج

  
  ۔ آنحضرت کا کالم اس ميں کہ خدا جسے چاہے مقدم اور مٔوخر کرسکتا ہے ١۶

سلمان مروزی کی حديث ميں ہے کہ اُس نے کہا کہ امام عليہ السالم سے عرض کيا کہ کيا آپ مجھے اس آيت"ہم نے اسے 
  علق نہيں بتالئيں گے کہ کس بارے ميں نازل ہوئی ہے؟ شب ِقدر ميں نازل کيا"، کے مت

آپ عليہ السالم نے فرمايا:اے سلمان! خدا شب ِقدرميں جو کچھ آئنده سال تک انجام پانا ہوتا ہے، زندگی، موت، خير و شر 
  اور روزی ميں سے مقدر کرتا ہے اور جو اس شب ميں مقدر ہوتا ہے، وه حتمی ہوتا ہے۔ 

  معلوم ہوا۔ ميں آپ پر قربان جاؤں۔ کچھ زياده وضاحت فرمائيں۔ سلمان کہتا ہے:اب 
آپ نے فرمايا: کچھ معامالت خدا کے نزديک ايسے ہيں جو خدا کے نزديک موجود اور موقوف ہيں۔ ان ميں سے جس کو وه 

ايک علم وه ہے جو چاہتا ہے، مقدم قرار دے يا مٔوخر۔ اے سلمان! حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا:علم دو طرح کے ہيں۔ 
خدا نے اپنے فرشتوں اور رسولوں کو ديا ہے۔ جو علم ان کو ديا ہے، وه برخالف نہيں ہوگا۔ وه ہوکر رہے گا اور خدا اپنے 
ساتھ، فرشتوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ جھوٹ نہيں بولتا۔ايک علم وه ہے جو خدا کے نزديک خزانہ ہے۔ کوئی بھی 

س علم ميں سے جس کو چاہتا ہے، مقدم و مٔوخر کرتا ہے اور مٹا ديتا ہے اور ثابت رکھتا اس کی خبر نہيں رکھتا۔ ا
  ۔ )٩۵،ص۴ہے۔(بحار:ج

  



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

 
 

  ۔ آنحضرت کا کالم اس کے متعلق جو خدا کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبيہ ديتا ہے ١٧
اُن چيزوں کی نسبت دے، جو کوئی بھی خدا کو اُس کی مخلوق کے ساتھ تشبيہ دے، وه مشرک ہے۔ جو کوئی خدا کی طرف 

  ۔ )١١۴،ص١جن سے روکا ہے، وه کافر ہے۔ (عيون االخبار:ج
  
  ۔ آنحضرت کا کالم خدا کی معرفت کے کم ترين مرتبہ ميں ١٨

  فتح بن يزيد کہتا ہے: امام عليہ السالم سے خدا کی معرفت کے کم ترين مرتبہ کے متعلق سوال کيا۔ 
  امام عليہ السالم نے فرمايا: 

ر کرنا کہ اُس کے سواکوئی معبو دنہيں ہے۔ وه شبيہ نہيں رکھتا۔ اُس کی ہم مثل کوئی نہيں ہے اور يہ کہ وه ازلی تھا يہ اقرا
  ۔ )١١۴،ص١اور ہميشہ وجود رکھے گا۔ اُس کی طرح کوئی چيز نہيں ہے۔(عيون االخبار:ج

  
  ان ميں ۔ آنحضرت کا کالم انسان کے اپنے اعمال کے اختيار رکھنے کی کيفيت کے بي١٩

  امام عليہ السالم نے اُس شخص سے فرمايا جو يہ کہتا تھا کہ خدا نے بندوں کے اعمال خود بندوں کے سپرد کردئيے ہيں۔ 
  لوگ اس بارے ميں ضعيف تر اور کم تر ہيں کہ اس کام کی قابليت رکھتے ہوں۔ 

  اُس نے کہا: کيا اُس نے لوگوں کو مجبور بنايا ہے؟ 
  فرمايا: وه عادل تر اور بلند تر ہے اس سے کہ وه اس طرح کرے۔ امام عليہ السالم نے 

  اُس نے کہا: يہ کس طرح ممکن ہے؟ 
آپ عليہ السالم نے فرمايا: خدا نے ان کو امر اور نہی کی ہے۔ جس کے متعلق امرونہی کی ہے، اُس پر ان کو قدرت دی 

  ۔ )٢٩٨ہے۔(عددالقويۃ:
  
  اختيار کی کيفيت کے بيان ميں ۔ آنحضرت کا کالم انسان کے اعمالميں ٢٠

  فضل بن حسن بن سہل نے آنحضرت سے پوچھا: کيا لوگ مجبور ہيں؟ 
آپ نے فرمايا: خدا اس سے عادل تر ہے کہ وه لوگوں کو مجبور کرے اور انہيں عذاب دے۔اُس نے کہا: کيا لوگ اپنے اعمال

  ميں آزاد ہيں؟ 
کم تر ہے کہ اپنے بندے کو آزاد کردے اور اُسے خوداُس کے سہارے پر آپ عليہ السالم نے فرمايا:هللا تعالٰی اس سے حا

  ۔ )٣۵۴،ص٧٨،بحار:ج٢٩٩چھوڑ دے۔(عددالقويۃ:
  
  ۔ آنحضرت کا کالم انسان کے اپنے اعمال ميں اختيار کی کيفيت ميں ٢١

بندوں کے سپرد کرديا ہے؟  وشاء سے روايت ہے ، وه کہتا ہے: امام عليہ السالم سے سوال کيا اور کہا: کيا خدا نے کام اپنے
  امام عليہ السالم نے فرمايا: خدا اس سے قادر تر ہے۔ 
  ميں نے کہا: پس کيا ان کو گناه پر مجبور کرديا ہے؟ 

  آپ عليہ السالم نے فرمايا:هللا تعالٰی اس سے عادل تر اور دانا تر ہے۔ 
موں ميں تجھ سے الئق تر ہوں اور تو اپنے بُرے کاموں پس پھر فرمايا: خدا فرماتا ہے: اے آدم کے بيٹے! ميں تيرے نيک کا

ميں مجھ سے زياده الئق ہے۔تو اُس طاقت کی وجہ سے گناه کا ارتکاب کرنا جو ميں نے تيرے وجود ميں رکھی ہے۔(عيون 
  ۔ )١۴٣،ص١االخبار:ج

  
  ۔ آنحضرت کا کالم انسان کے اعمال ميں اُسکے اختيار کی کيفيت کے بيان ميں ٢٢

  عمير شامی کہتا ہے کہ ميں شہر مرو ميں امام کے پاس گيا اور عرض کيا: يزيد بن 
اے فرزند ِرسول! امام صادق عليہ السالم سے ہمارے لئے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمايا: جبر اور تفويض باطل ہے۔ معاملہ 

  دو چيزوں کے درميان درست ہے۔ اس جملہ کا کيا معنی ہے؟ 
جو يہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے اعمال خدا انجام ديتا ہے اور پھر اس کے سبب سے ہميں عذاب امام عليہ السالم نے فرمايا:

کرے گا تو وه جبر کا قائل ہوا اور جويہ گمان کرتا ہے کہ خدا نے موجودات اور روزی کا اختيار اماموں کے سپرد کرديا 
  جو تفويض کا قائل ہو، وه مشرک ہے۔ ہے۔ وه تفويض کا قائل ہوا ہے۔ جو جبر کا قائل ہو ، وه کافر ہے اور 

  ميں نے عرض کيا: اے فرزند ِرسول!معاملہ دو کے درميان ہے ، اس کا کيا معنی ہے؟ 
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آپ نے فرمايا: اس سے مراد انسان کی آزادی ہے۔ اُس کے انجام دينے کے لحاظ سے جس کا حکم ہوا ہے اور اُس کے ترک 
  کرنے کے لحاظ سے جس کے متعلق نہی ہوئی ہے۔ 

  ميں نے عرض کيا: کيا اس مقام پر خدا کا اراده اور خواہش بھی مطرح ہے۔ 
آپ عليہ السالم نے فرمايا:خدا کی خواہش اور اراده اطاعت کے مقام ميں وہی خدا کا حکم ہے۔ اطاعت کے متعلق اُس کی 

يں نہی کرتا ہے۔ اس کے انجام خوشنودی اور اُس کی ہر مدد ہے۔ گناہوں ميں خدا کی خواہش اور اراده يہ ہے کہ وه اس م
دينے ميں غضبناک ہوتا اور ان گناہوں کے انجام دينے پر عتاب و عذاب کرتا ہے۔ميں نے کہا: کيا اس مقام پر خدا کوئی حکم

  بھی رکھتا ہے؟ 
  تا ہے۔ آپ عليہ السالم نے فرمايا: ہاں۔ ہر کام اچھا ہو يا بُرا، جو بندے انجام ديتے ہيں، خدااس کے متعلق حکم رکھ

  ميں نے کہا: خدا کے حکم کا معنی کيا ہے؟ 
آپ عليہ السالم نے فرمايا: خدا کا حکم ان پر يہ ہے کہ وه ثواب اور عتاب ميں سے ، جس کے وه مستحق ہيں، دنيا وآخرت 

  ۔ )١٢۴،ص١ميں ان کو دے گا۔(عيون االخبار:ج
  
  بيان ميں ۔ آنحضرت کا کالم انسان کے اعمال ميں اختيار کی کيفيت کے ٢٣

روايت ہے کہ آنحضرت کے نزديک جبر اور تفويض کے متعلق بات ہوئی۔ امام نے فرمايا:خدا کی مجبوری کے ساتھ اطاعت
نہيں کی گئی۔غلبہ کے ساتھ اُس کی نافرمانی نہيں کی گئی۔ بندوں کے کاموں کو مہمل نہيں چھوڑا۔ اُس نے بندوں کو جو 

س پر اُن کو طاقت دی ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اگر بندے اُس کی اطاعت کريں تو خدا نےچيزيں دی ہيں، اُن کا وه مالک ہے۔ ج
اُن کو اس کام سے منع نہيں کيا اور اُن کو روکتا نہيں ہے۔ اگر نافرمانی کا اراده کرتے ہيں تو خدا اگر چاہے کہ ان کو گناه 

ر وه ان کے اور گناه کے درميان مانع پيدا نہ کرے سے روکے تو خدا ان کے اور گناه کے درميان مانع پيدا کرديتا ہے۔ اگ
  ۔ )١۴۴،ص١اور وه گناه کو انجام ديں تو هللا تعالٰی نے ان کو گناہوں ميں نہيں ڈاال۔(عيون االخبار:ج

  
  ۔ آنحضرت کا کالم انسان کے اعمال ميں اختيار کی کيفيت کے متعلق ٢۴

  ادق عليہ السالم سے روايت ہے کہ انہوں نے فرمايا: بعض اصحاب نے امام عليہ السالم سے عرض کی کہ امام ص
  جبر اور تفويض باطل ہيں اور معاملہ ان دو کے درميان درست ہے۔ اس قول کا کيا معنی ہے؟ 

آپ عليہ السالم نے فرمايا: جو يہ خيال کرتا ہے کہ خدا نے اپنی خلقت اور روزی کا معاملہ اپنے بندوں کے سپرد کرديا ہے 
  کا قائل ہے۔ تو وه تفويض 

  ميں نے کہا: اے فرزند ِرسول!کيا تفويض کا قائل مشرک ہے؟ 
  آپ عليہ السالم نے فرمايا: ہاں۔ جو بھی اس کا قائل ہو کہ بندے مجبور ہيں ، اُس نے خداپر ظلم کيا ہے۔ 

  ميں نے عرض کی: اے فرزند ِرسول!معاملہ دو کے درميان ہے، کيا مطلب ہے؟ 
يا: جس کا حکم ہوا ہے، اُس کو بجا النے اور جس کی نہی ہوئی ہے، اُس کے ترک کرنے پر طاقت آپ عليہ السالم نے فرما

  ۔ )٢٩٨مراد ہے۔(عددالقويۃ:
  
  ۔ آنحضرت کا کالم اُس کے متعلق جو جبر کا قائل ہے ٢۵

دازه کے مطابق اُن کوجو بھی جبر کا قائل ہے، اُسے زکٰوة نہ دو، اُس کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ خدا لوگوں کی طاقت کے ان
تکليف ديتا ہے اور طاقت سے زياده اُن پر بوجھ نہيں ڈالتا۔ جو کوئی بھی کسی کام کو انجام دے گا، اُس کا نتيجہ اُسے مل کر 

  ۔ )١٣۴،ص١رہے گا۔ کوئی دوسرے کے بوجھ کو نہيں اٹھائے گا۔(عيون االخبار:ج
  
  ۔ آنحضرت کا کالم سورة توحيد کی فضيلت ميں ٢۶
  لعزيز بن مہتدی سے روايت ہے ،وه کہتا ہے کہ امام سے توحيد کے متعلق سوال کيا۔ عبدا

آپ عليہ السالم نے فرمايا:جو کوئی بھی سورة توحيد کو پڑھے اور اُس پر ايمان الئے تو اُس نے توحيد کو پہچان ليا۔ميں نے 
  کہا: اسے کس طرح پڑھيں؟ 

يں اور پڑھنے کے بعد اضافہ فرمايا کہ دو مرتبہ پڑھو۔ ايسا ہی ہے ميرا آپ عليہ السالم نے فرمايا: جيسے لوگ پڑھتے ہ
  ۔ )٩١،ص١پروردگار۔(کافی:ج
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  ۔ آنحضرت کا کالم رسوِل خدا کے اس قول کے متعلق ٢٧
  کہ"خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پيدا کيا ہے" 

رسول!لوگ روايت کرتے ہيں کہ پيغمبر  ِحسين بن خالد روايت کرتا ہے کہ امام رضا عليہ السالم سے عرض کيا:اے فرزند
  نے فرمايا کہ هللا تعالٰی نے آدم کواپنی صورت پر پيدا کيا ہے۔ 

  امام عليہ السالم نے فرمايا: 
خدا اُن کو قتل کرے۔ انہوں نے حديث کے اّول حصے کو حذف کرديا ہے۔ رسوِل خدا دو ايسے آدميوں کے پاس سے گزرے 

ہے تھے۔ ايک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ خدا تيرے چہرے کو اور جس کا چہره تيری جو ايک دوسرے کو گالياں دے ر
طرح ہے، اُس کے چہرے کو بُرا کرے۔رسوِل خدا نے فرمايا: اے بندئہ خدا! اپنے بھائی کو ايسی بات نہ کہہ۔ خدا نے 

  ۔ )١١٩،ص١حضرت آدم کے چہرے کو اُس کی صورت کی طرح پيدا کيا ہے۔(عيون االخبار:ج
  
  ۔ آنحضرت کا کالم تناسخ کے ابطال ميں ٢٨

جو کوئی بھی تناسخ کا قائل ہے (يعنی روح کا منتقل ہونا ايک شخص سے دوسرے شخص کی طرف)اُس نے خدا کے ساتھ 
 ۔ )٣٢٠،ص۴کفر کيا ہے اور جنت و دوزخ کو جھٹاليا ہے۔(عيون االخبار۔بحار:ج

 

  )١فصل چہارم(

 

  

  )١فصل چہارم(
   آنحضرت کے منتخب اقوال

  ارکاِن ايمان ميں 
  مراتب ِ ايمان ميں 
  درجاِت ايمان ميں 

  اُس کے متعلق جو حقيقت ِ ايمان رکھتا ہے 
  مٔومن افراد کی صفات ميں 
  مٔومن افراد کی صفات ميں 

  بعض مکارِم اخالق کے متعلق 
  بہترين بندوں کی تعريف ميں 

  بہترين اخالق کی توصيف ميں 
  توکل کے درجات ميں 

  توکل کی حد ميں 
  فکرکرنے کی فضيلت ميں 

  سکوت(خاموشی) کی فضيلت ميں 
  معافی کی فضيلت ميں 

  خدا کے متعلق اچھا گمان رکھنے کے متعلق 
  دين ميں بصيرت کی عالمات کے متعلق 

  ی عقل کامل ہو اُس کی صفات کے متعلق جس ک
  سخی اور کنجوس کی صفات ميں 

  صلٔہ رحم کی فضيلت ميں 
  لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کے متعلق 
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  آنحضرت کا کالم ايمان کے ارکان کے متعلق 

ايمان کے چار ارکان ہيں خداپر توکل، قضائے اٰلہی کے ساتھ راضی ہونا، خدا کے احکام کے سامنے سرتسليم خم کرنا، تمام 
   )٣٣٨،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴۵اُس کے سپرد کردينا (تحف العقول:امور 

  
  ايمان کے مراتب کے متعلق آنحضرت کا کالم 

ايمان اسالم سے ايک درجہ بلند تر ہے ،تقوٰی ايمان سے ايک درجہ بلند تر ہے، يقين تقوٰی سے ايک درجہ بلند تر ہے يقين 
، ۴۴۵ہيں ہوئی(تحف العقول:سے بڑھ کرکوئی چيز بھی لوگوں کے درميان تقسيم ن

   )٢٩٩،عددالقوية:٣٣٨،ص٧٨بحاراالنوار:ج
  

  آنحضرت کا فرمان ايمان کے درجات ميں 
خدا جسے چاہتا ہے، ايمان ديديتا ہے بعض لوگوں ميں ايمان ثابت و مستقر تھا ايک گروه ميں ايمان کے طور پر قرار ديا 

نہيں ہوتا اور جو ايمان امانت قرار ديا گيا ہوتا ہے، وه آدمی سے دور  جاتا ہے ايمان مستقر اور ثابت کبھی بھی دل سے زائل
   )٣٣٧،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴۴چالجاتا ہے(تحف العقول:

  
  آنحضرت کا فرمان اُس کے متعلق جو حقيقت ايمان رکھتا ہے 

  کسی شخص کے ايمان کی حقيقت مکمل نہيں ہوتی جب تک اُس ميں تين خصلتيں نہ پائی جائيں: 
، ۴۴۶ن ميں آگاہی رکھتا ہو، زندگی ميں ميانہ روی اختيار کرنے واال ہو،مصائب ميں صبر کرنے واال ہو(تحف العقول:دي

   )٣٣٩،ص٧٨بحاراالنوار:ج
  

  آنحضرت کا فرمان مٔومن افراد کی صفات ميں 
نت، رسول کی سنت اور کسی مٔومن ميں ايمان کی حقيقت پيدا نہيں ہوسکتی جب تک اُس ميں تين اوصاف نہ ہوں: خدا کی س

اُس کے امام کی سنت خدا کی جو سنت اُس ميں ہونی چاہئے، وه رازداری ہے اُس کے رسول کی سنت لوگوں کے ساتھ حسن
، ۴۴٢سلوک کے ساتھ پيش آنا اور اُس کے امام کی سنت يہ ہے کہ مصائب اور تکاليف ميں صبر رکھتا ہو(تحف العقول:

   )٣٣۴،ص٧٨بحاراالنوار:ج
  

  ت کا فرمان مٔومن افراد کی صفات ميں آنحضر
مٔومن جب غصے ميں آتا ہے، غصہ اُس کو راِه حق سے خارج نہيں کرتا جب وه خوش ہوتا ہے تو خوشی اُس کو باطل ميں 

داخل نہيں کرتی اور جب طاقت و قدرت ہوتی ہے تو اپنے حق سے زياده طلب نہيں 
   )٣۵٢،ص٧٨،بحاراالنوار:ج٣٠٠کرتا(عددالقوية:

  
  ض مکارِم اخالق کے متعلق آنحضرت کا فرمان بع

جس شخص ميں پانچ چيزيں نہ ہوں تو دنيا اور آخرت کے کاموں ميں اُس سے اچھے کام کی اُميدنہيں رکھنی چاہئے: 
  خاندانی شرافت، اچھے اخالق، اخالق ميں ثابت قدمی، طبيعت ميں کرم، اپنے خدا سے خوف 

   )٣٣٩،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴۶(تحف العقول:
  

  آنحضرت کا فرمان اچھے بندوں کی توصيف ميں 
(بہترين بندے) وه ہيں جو اچھے کام کرنے کے وقت خوش ہوتے ہيں اور غلط کام کرنے کے وقت خدا سے معافی طلب 
کرتے ہيں جب کوئی چيز اُن کو دی جائے تو شکر گزار ہوتے ہيں اور جب کسی مصيبت ميں گرفتار ہوتے ہيں تو صبر 

   )٣٣٨،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴۵غصے کے وقت معاف کرديتے ہيں (تحف العقول: کرتے ہيں
  

  امام عليہ السالم کا فرمان بہترين اخالق کے وصف ميں 
بہترين اور قابِل قدر اخالق، اچھے کام انجام دينا، کمزور شخص کا ہاتھ پکڑنا، کسی خواہش مند کی خواہش کو انجام دينا اور 
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  کوپورا کرنا  کسی اُميدوار کی اُميد
   )٣۵٧و  ٣۵۵،ص٧٨،بحاراالنوار:ج٣٠٨،اعالم الدين:٢٩٩(عددالقوية:

  
  توکل کے درجات کے متعلق آنحضرت کا فرمان 

توکل چند درجات رکھتا ہے ايک مرتبہ يہ ہے کہ اُس کے بارے جو بھی خدا انجام دے، اُس پر اعتماد رکھتا ہو اُس کے لحاظ
اہئے کہ تيری خير خواہی ميں اُس نے کوئی کوتاہی نہيں کی يہ بھی تجھے معلوم ہونا سے خوش ہواور تجھے معلوم ہونا چ

چاہئے کہ اس بارے ميں حکم اُسی کی طرف سے ہے تمام امور کو اُس کے سپرد کرنے کے ساتھ اُس پر توکل کر اس کے 
ے اور اُس کے امينوں کے سپرد کردے بعد واال مرتبہ غيب کے ساتھ علم رکھنا ہے جسے تو نہيں جانتاتو اپنے علم کو اُس ک

  ان ميں اور ان کے غير ميں اُس پر 
   )٣٣۶،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴٣توکل کر(تحف العقول:

  
  آنحضرت کا فرمان توکل کی حد ميں 

   )٣٣٨،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴۵حد ِتوکل يہ ہے کہ هللا تعالٰی کے عالوه کسی سے نہ ڈرو(تحف العقول:
  

  کر کرنے کی فضيلت ميں آنحضرت کا فرمان ف
خدا کی عبادت اور بندگی زياده نماز پڑھنے اور روزه رکھنے ميں نہيں ہے بلکہ خدا کی خلقت کے امر ميں زياده غوروفکر 

   )٣٣۵،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴٢کرنے ميں ہے(تحف العقول:
  

  امام کا فرمان خاموش رہنے کی فضيلت ميں 
ں سے ايک دروازه ہے خاموشی محبت کو جذب کرتی ہے اور ہر نيکی کی طرف خاموشی حکمت و دانائی کے دروازوں مي

   )٣٣٨و  ٣٣۵،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴٢رہنمائی کرتی ہے(تحف العقول:
  

  امام کا فرمان معاف کرنے کی فضيلت ميں 
 ،۴۴۶کوئی دوگروه آپس ميں جھگڑا نہيں کرتے مگر کامياب وه گروه ہوتا ہے جو معاف کردے(تحف العقول:

   )٣٣٩،ص٧٨بحاراالنوار:ج
  

  آنحضرت کا فرمان خدا کے متعلق اچھا گمان رکھنے ميں 
خدا کے متعلق اچھا گمان رکھو جو يہ فرماتا ہے کہ ميں اپنے بندے کے ساتھ ويسی رفتار رکھتا ہوں جيسا وه ميرے بارے 

تھ اچھا پيش آتا ہوں اور اگر بُرا گمان ميں گمان کرتا ہےاگر وه ميرے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے تو ميں بھی اُس کے سا
   )٣٩رکھتا ہو تو ميں اُس کے مطابق عمل کرتاہوں(مشکاة االنوار:

  
  امام کا فرمان دين ميں آ گاہی کی عالمات کے متعلق 

   )٣٣٨،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴۵دين ميں آگاہی رکھنے کی عالمات بردباری اور علم ہے(تحف العقول:
  

  ی صفات ميں جس کی عقل کامل ہو امام کا فرمان اُس ک
مسلمان کی عقل کامل نہيں ہوتی مگر يہ کہ دس صفات پائی جائيں اُس سے اچھے کام کی توقع ہو، شر اُس سے صادر نہ ہو،

دوسرے کے تھوڑے سے نيک کام کو زياده شمار کرے، اپنے زياده نيک کام کو تھوڑا شمار کرے، لوگ اگر اپنی حاجات 
تو بُرا محسوس نہ کرے، اپنی پوری زندگی ميں علم سيکھنے سے نہ تھکے، راِه خدا ميں فقر اُس کے اُس سے طلب کريں 

نزديک غنا سے محبوب تر ہو، اُس کی راه ميں ذلت اُس عزت سے عزيز تر ہو جو دشمِن خداکی راه ميں ہو، مشہور نہ ہونا 
مگر يہ کہ اُسے اپنے سے بہتر جانتا ہو (تحف  اُس کے نزديک مشہور ہونے سے بہتر ہو، کسی شخص کو نہ ديکھتا ہو

   )٣٣۶،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴٣العقول:
  

  سخی اور بخيل کی توصيف ميں آنحضرت کا فرمان 



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

 
 

سخی وه شخص ہے جو لوگوں کی غذا سے فائده اٹھاتا ہو تاکہ لوگ اُس کے کھانے سے فائده اٹھائيں بخيل وه شخص ہے جو 
، ۴۴۶ہ کرتا کہ کہيں لوگ اُس کی غذا سے فائده نہ اٹھائيں(تحف العقول:لوگوں کی غذا سے فائده حاصل ن

   )٣٣٩،ص٧٨بحاراالنوار:ج
  

  امام کا فرمان صلٔہ رحم کی فضيلت ميں 
صلٔہ رحمی کرو اگرچہ پانی کے ايک گھونٹ کے ساتھ ہی کيوں نہ ہو بہترين چيز جس کے ذريعے سے صلٔہ رحمی واقع 

   )٣٣٨،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴۵تکليف نہ پہنچائی جائے(تحف العقول:ہوتی ہے، وه يہ ہے کہ اُس کو 
  

  قوِل امام لوگوں کے ساتھ دوستی کے متعلق 
   ٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴٣لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا نصف ِعقل ہے(تحف العقول:

  )٢فصل چہارم(
  

   آنحضرت کے منتخب اقوال
  کمزور افرا د کی مدد کرنے کے متعلق۔ 

  صفات کے متعلق۔ بعض بُری 
  خود پسندی کے بارے ميں۔ 

  بعض غلط صفات کے بارے ميں۔ 
  بخيل، حسد کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے کی صفات ميں۔ 

  ہر کسی کے دوست و دشمن کے متعلق۔ 
  بہترين مال اور عقل کے متعلق۔ 

  دل کے حاالت کے متعلق۔ 
  نفس کا محاسبہ کرنے کی فضيلت ميں۔ 

  رنے کی فضيلت ميں۔ نفس کا محاسبہ ک
  لوگوں کی اقسام ميں۔ 

  اچھے تعلقات رکھنے کے متعلق۔ 
  اُس شخص کے بارے ميں جو رزِق حالل پر راضی ہو۔ 

  اُس کے بارے ميں جو تھوڑی سی روزی کے ساتھ راضی ہو۔ 
  اُس شخص کے متعلق جو حالل روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ 

  نے کے متعلق۔ اہِل خانہ کو خوشحال اور وسعت ميں رکھ
  شادی کے وقت دعوت کرنے کے متعلق۔ 

  خدا کی نعمتوں کے ساتھ سلوک کرنے کے متعلق۔ 
  بعض افراد کے ساتھ سلوک کرنے کی کيفيت ميں۔ 

  وعده کی اہميت۔ 
  

  کمزور افراد کی مدد کرنے کے متعلق امام کا فرمان 
  ميت کے متعلق۔ 

  دينے سے بہتر ہے۔ کمزور فراد کی مدد کرنا خدا کی راه ميں صدقہ 
  ۔ )٣٣٩،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴۶(تحف العقول:

  
  آنحضرت کا فرمان بعض بُری صفات کے متعلق 

سات چيزيں ديگر سات چيزوں کے بغير مذاق بن جاتی ہيں۔ جوکوئی بھی زبان کے ذريعے خدا سے معافی مانگے اور دل 
سعی و کوشش نہ کرے، جو کوئی دور انديش ہو ليکن خود ميں شرمسار نہ ہو، جوکوئی بھی خداسے توفيق طلب کرے ليکن 
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نہ ڈرے، جو کوئی بھی خدا سے جنت طلب کرے اور مشکالت ميں صبروشکر نہ کرے، جو کوئی بھی خدا سے جہنم کی 
ہ پناه مانگے ليکن دنيا کی شہوات کو ترک نہ کرے، جو کوئی بھی خدا کا نام زبان پر الئے ليکن خدا کی مالقات کا مشتاق ن

  ۔ )٣۵۶،ص٧٨ہو۔ اس طرح کے لوگ اپنے عمل کے ساتھ اپنے اوپر مذاق اڑاتے ہيں۔(بحاراالنوار:ج
  

  آنحضرت کا فرمان خود پسندی کے درجات ميں 
خود پسندی کے درجات ہيں۔ ايک يہ ہے کہ کسی شخص کی نظر ميں اُس کا بُرا عمل اچھا لگے۔ وه عمل اُس کو تعجب ميں 

اچھا کام انجام ديا ہے۔ دوسرا درجہ يہ ہے کہ بنده خدا پر ايمان الئے اور خدا پر احسان جتالئے  ڈالے اور وه خيال کرے کہ
  ۔ )٣٣۶،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴۴حاالنکہ خدا کو اس پر احسان جتالنا چاہئے۔(تحف العقول:

  
  بعض بُری صفات کے متعلق امام کا قول 

، ۴۴٣ہت زياده سوال کرنے کو پسند نہيں فرماتا۔(تحف العقول:خدا بے جا لڑائی جھگڑا کرنے، مال تباه کرنے اور ب
  ۔ )٣٣۵،ص٧٨بحاراالنوار:ج

  
  بخيل، حسود اور جھوٹے شخص کی صفات ميں آنحضرت کا قول 

بخيل کيلئے آرام نہيں ہوتا۔ حسد کرنے واال اپنی زندگی سے لذت حاصل نہيں کرتا۔ بادشاہوں ميں وفا نہيں ہوتی اور جھوٹا 
  ۔ )٣۵٢،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۵٠نہيں ہوتا۔(تحف العقول: شخص جوانمرد

  
  آنحضرت کا قول ہر شخص کے دوست اور دشمن کے متعلق 

  ہر شخص کا حقيقی دوست اُس کی عقل اور اُس کا دشمن جہالت ہے۔ 
  ۔ )٣٠٠،عددالقويۃ:٣٣۶،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴٣(تحف العقول:

  
  علق آنحضرت کا فرمان بہترين مال اور عقل کے مت

بہترين مال وه ہے جو انسان کی آبرو کی حفاظت کرے اور بہترين عقل انسان کا اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا 
  ۔ )٣۵٢،ص٧٨،بحاراالنوار:ج٣٠٠ہے۔(عددالقوية:

  
  امام عليہ السالم کا فرمان دل کے حاالت کے متعلق 

ے ہيں اور کبھی سست۔ جب دل سامنا کرتے ہيں ، بے شک کبھی دلوں کيلئے سامنا کرناہے اور کبھی پشت ،کبھی خوش ہوت
اُس وقت ديکھتے ہو اور سمجھتے ہو۔ جب پشت کئے ہوئے ہوتے ہيں، اُس وقت سست اور ملول خاطر ہوتے ہو اور 

سمجھنے سے دور ہوتے ہو۔ پس دلوں کے سامنا کرنے کے وقت ان سے فائده حاصل کرو اور سستی کے اوقات ميں ان کو 
  ۔ )٣٠٧،اعالم الدين:٣۵٧و٣۵٣،ص٧٨،بحاراالنوار:ج١٢٩الناظر:چھوڑ دو۔ (نزہۃ 

  
  قوِل امام محاسبٔہ نفس کے بارے ميں 

  ۔ )٢۵۵،ص٢جو کوئی ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، وه ہم سے نہيں ہے۔(کافی:
  

  قوِل معصوم محاسبٔہ نفس کی فضيلت کے متعلق 
دگی سے فائده اٹھايا اور جو اس سے غافل رہا، اُس نے نقصان جو کوئی بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اُس نے زن

  ۔ )٣۵۵،ص٧٨اٹھايا۔(بحاراالنوار:ج
  

  آنحضرت کا قول لوگوں کی اقسام کے متعلق 
لوگوں کے دو گروه ہيں، ايک گروه اپنی آرزو کو پانے کے باوجود اُس کے ساتھ قانع نہيں ہے اور دوسرا گروه طلب کرنے 

  ۔ )٢٩٧،عددالقوية:٣۴٩،ص٧٨،بحاراالنوار:ج١٠٠،ص٣نہيں ہے۔ (کشف الغمہ:جواال ہے اور وه پاتا 
  

  آنحضرت کا قول اچھے سلوک کے بارے ميں 
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  ۔ )۶٧،ص٢چھوٹے اور بڑے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔(مستدرک الوسائل:ج
  

  امام کا فرمان اُس شخص کے بارے ميں جو رزِق حالل کے ساتھ راضی ہو 
حالل کی روزی کے ساتھ راضی ہو، اُس کی مشکل کم ہوجاتی ہے ، اُس کے اہِل خانہ  جو کوئی بھی اپنی تھوڑی سی

خوشحال رہتے ہيں۔ خدا اُسے دنيا کے عيب اور اُن کے دور کرنے کا طريقہ سکھاتا ہے۔ اُسے سالمتی کے ساتھ جنت ميں 
  ۔ )٣۴٣،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴٩جگہ قرار ديتا ہے۔ (تحف العقول:

  
  متعلق جو اپنی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو  قوِل امام اس کے

جو کوئی بھی خدا کی طرف سے دی ہوئی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو، خدا اُس کے تھوڑے سے عمل کو قبول کرليتا 
 ۔ )٣۴٩و٧٨،٣۴٣،بحاراالنوار٣٠٧،اعالم الدين:۴۴٩،تحف العقول:٢٩۶،عددالقويۃ:١٢٧،نزہۃ الناظر:٣:١٠٠ہے۔(کشف الغمہ

  
  فرمان اس کے متعلق جو رزق کے حصول ميں کوشش کرتا ہے آنحضرت کا 

جو کوئی بھی رزق کے حصول ميں کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی زندگی کے اخراجات کو حاصل کرسکے تو اُس کا اجر خدا 
  ۔ )٣٣٩،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴۵کے راستے ميں جہاد کرنے والے سے زياده ہے۔(تحف العقول:

  
  نہ پر خرچ و اخراجات ميں وسعت دينے کے متعلق آنحضرت کا فرمان اہِل خا

وه لوگ جو مالی لحاظ سے طاقتور ہيں، اُن کو چاہئے کہ اپنی بيوی اور اپنی اوالد کيلئے خوشحالی اور وسعت پيدا 
  ۔ )٣٣۵،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴٢کريں۔(تحف العقول:

  
  آنحضرت کا فرمان شادی کے وقت کھانا کھالنے کے بارے ميں 

   )۴۴۵وقت کھانا کھالنا پيغمبرصلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔(تحف العقول: شادی کے
  

  امام کا فرمان خدسا کی نعمتوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی کيفيت ميں 
خدا کی جو نعمتيں تمہارے اختيار ميں ہوں، اُن کا احترام کرو کيونکہ يہ بھاگنے والی ہيں ۔ جن سے دور ہوجائيں، پھر اُن 

  ۔ )۴۴٨پاس واپس نہيں آتيں۔(تحف العقول:کے 
  

  امام کا فرمان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طريقہ کے متعلق 
بادشاہوں کے ساتھ احتياط کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، دشمنوں کے ساتھ دور ره کر اور عام 

  ۔ )٣۵۶و  ٣۵۵،ص٧٨اراالنوار:ج،بح٢٩٩لوگوں کے ساتھ خوش ہوکر زندگی گزارو۔(عددالقوية:
  

  امام کا فرمان وعده کی اہميت کے متعلق 
ہم اہِل بيت اپنے وعدوں کو اپنے اوپر فرض کے طور پر خيال کرتے ہيں۔ رسوِل خدا بھی ايسے ہی تھے۔(تحف 

 ۔ )٣٣٩،ص٧٨، بحاراالنوار:ج۴۴۶العقول:

 

 


