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 فہرست 

  ال الہ اال هللا کہنے کا ثواب 
  تسبيح کا ثواب 
   ١ثواب االعمال 
   ٢ثواب االعمال 
   ٣ثواب االعمال 

  شعبان و رمضان کے روزوں کا ثواب 
  ماه رمضان کی فضيلت اور روزے کا ثواب

  الحجہ کے اعمال کا ثواب  ذی
  شوال و ذی قعده کے اعمال کا ثواب 

  معصومين عليھم السالم کی زيارت کا ثواب 
  اہل قرآن کا ثواب 

   ۵ثواب االعمال 
   ۶ثواب االعمال 
   ٧ثواب االعمال 
   ٨ثواب االعمال 
 عرض مترجم 

 

 

  

  مصنّف؛ شيخ صدوق عليہ الرحمہ
  مترجم؛ سيد محمد نجفی 

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

تمام حمد خدائے يکتا کيساتھ مخصوص ہے۔ جو ہميشہ سے تھا اور ہوگا ۔ اس کيلئے اندازه و انتہا کا تصور ممکن نہيں ،
اسے اونگھ اور نيند نہيں آتی ، اسکا وجود آغاز اور بقاء انتہا نہيں رکھتی ۔ اپنی مخلوق پر اپنے وجود کيساتھ اور ان 

اپنے ازلی ہونے کيساتھ کی داللت کرتا ہے۔ کسی شبيہ کے بغير مخلوق کو با شباہت پيدا کرنے کيلئے کی پيدائش پر 
راہنمائی کا محتاج نہيں ہے۔ اسکی نشانياں اسکی قدرت پر گواه ہيں۔ اسکی ذات کی توصيف ممکن نہيں۔ آنکھيں اسے 

  و مثل نہيں۔ وه سننے اور ديکھنے واال ہے ۔  ديکھ نہيں سکتيں۔ فکر اسکی ذات کو پا نہيں سکتی۔ کوئی اسکا مانند
ميں گواہی ديتا ہوں کہ تجھ يکتا کے عالوه کوئی معبود نہيں۔ اور تيرا کوئی شريک نہيں ، تو وه ہے جس نے اطاعت پر
ثواب اور معصيت پر عقاب کا وعده کيا ہے۔ اور گواہی ديتا ہوں کہ حضرت محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) تيرے عبد

اور رسول ہيں۔ اور تونے انہيں روشن ، محکم اور قوی کتاب دے کر بھيجا ہے۔ اس کتاب ميں باطل کسی طرف سے 
  بھی داخل نہيں ہوسکتا۔ اور يہ حکيم و حميد کی نازل کرده کتاب ہے ۔ 

(عليھم السالم) وحی  ميں گواہی ديتا ہوں کہ امير المؤمنين علی ابن ابی طالب(عليہ السالم) اور ان کے پاک (امام) فرزند
الہی کے منقطع ہونے کے بعد ، هللا کی مخلوق پر هللا کی حجت ہيں ۔ اور گواہی ديتا ہوں کہ انکی پيروی اور اتباع 

کرنے والے موالی اور شيعہ صراط مستقيم پر ہيں۔ اور فقط يہی حقيقی مؤمن ہيں۔ لہذا جو انکی مخالفت کرے ،اور انکی
حکام پر عمل پيرا نہ ہو اور ان کے نقش قدم پر عمل نہ کرے، تو وه را ه راست سے منحرفراه سے دور ہو ، ان کے ا

  ہے اور صراط مستقيم سے بھٹک چکا ہے ۔ 
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بارگاه خداوندی ميں فقط يہی خواہش ہے کہ هللا ہميں ائمہ اطہار (عليھم السالم) کے دين ، مودت اور محبت پر ثابت قدم 
دلوں کو کج نہ فرمائے۔ اور اپنی بخشش ہمارے شامل حال فرمائے يقينا (فقط ) وہی  رکھے۔ اور ہدايت کے بعد ہمارے

  بخشنے واال ہے ۔ 
مؤلف کتاب شيخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسين بن موسٰی بن بابويہ قمی ، عرض گزار ہے کہ اس کتاب کی تأليف کا 

عمل کرنا ہے، جس ميں آپ نے فرمايا: نيک سبب حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی اُس حديث پر 
کاموں کی تلقين کرنے واال اسے انجام دينے والوں کی مانند ہے۔ اور ميں نے اس کتاب کا نام ثواب االعمال رکھا ہے 

اور ميری خواہش ہے کہ خدا مجھے اس کے ثواب سے محروم نہ فرمائے کيونکہ اس کتاب کی تصنيف کا مقصد فقط 
کيزه ذات کی رضا ہے۔ اس کے عالوه کچھ بھی نہيں۔ ميں اپنی زحمت کا ثمر فقط اسی ذات سے چاہتا اور فقط پاک و پا

  ہوں۔ خداوند متعال کے عالوه کوئی قوت و طاقت نہيں رکھتا ، وہی ہمارے لئے کافی اوربہترين وکيل ہے ۔ 

  ال الہ اال هللا کہنے کا ثواب:
سلم) نے فرمايا کہ خداوند متعال نے حضرت موسی بن عمران سے حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ و) ١(

فرمايا اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمينوں اور ان کے در ميان موجود تمام چيزوں کو ترازو کے ايک پلڑے ميں رکھ 
  ظر آئے گا۔ ديا جائے اور ال الہ اال هللا کو دوسرے پلڑے ميں رکھا جائے تو ال الہ اال هللا واال حصہ جھکتا ہوا ن

حضرت رسول خدا نے فرمايا دو چيزيں دو چيزوں کی عامل ہيں ، کوئی مرتے وقت يہ گواہی دے کہ هللا کے ) ٢(
عالوه کوئی معبود نہيں ، تو جنت ميں داخل ہو گا اور اگر کوئی مرتے وقت کسی کو خدا کا شريک قرار دے تو جہنم 

  ميں جائے گا۔ 
نے مردوں کو ال الہ اال هللا کی تلقين کرو۔ کيونکہ اس سے گناه ختم ہوتے ہيں۔ کسی حضرت رسول خدا نے فرمايا اپ) ٣(

نے پو چھا کہ اگر کوئی يہ کلمات اپنی زندگی ميں پڑھتا ہے تو اسکا کيا اجر ہے ؟ فرمايا يہ ذکر ہر حال ميں گناہوں کو 
ی،موت،اوردوباره اٹھائے جانے کے وقت انسان کا ختم کر ديتا ہے، تباه کرديتا ہے، بربادکرديتاہے، الالہ االهللا توزندگ

مونس ومددگا ر ہے۔ حضرت رسول خدا نے مزيدفرما يا کہ حضرت جبرائيل نے کہا۔ اے محمد تم ان لوگوں کو دوباره 
اٹھا ئے جا نے کے وقت ديکھو گے ۔ جو الالہ االهللا اورهللا اکبر کی ندا ديا کرتے تھے ۔انکے چہرے سفيد ہونگے۔ اور 

  لوگ روسياه ہوں گے جوکہتے تھے تمہارے لئے ہالکت ہو ہم تو برباد ہوگئے ۔  وه
  حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ جنت کی قيمت ال الہ اال هللا ہے ۔ ) ۴(
  حضرت رسول خدا نے فرمايا ۔ ) ۵(

ت کا درخت جو شخص ال الہ اال هللا کہتا ہے۔ جنت ميں اس کے لئے خوشبوداراور سفيد زمين ميں سرخ رنگ کا ياقو
لگايا جاتا ہے ۔جو شہد سے شيرين، برف سے سفيد اور مشک سے زياده خوشبودار ہے ۔اور اس کے پھل باکره لڑکيوں 

  کے پستانوں کی طرح ہيں کہ جو ستر پردوں ميں بھی نماياں رہتے ہيں ۔ 
  ہ وسلم) نے فرمايا ۔ حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ رسول خدا (صلی هللا عليہ و آل) ۶(

کوئی چيز ايسی نہيں ہے کہ دوسری چيز اس کی ہم وزن نہ ہو ۔ مگر هللا کہ اسکا کوئی ہم وزن نہيں ، اور ال الہ اال هللا 
کا ہم وزن بھی کوئی نہيں ہے اور هللا کے خوف سے بہنے والے آنسو کے لئے تووزن کا کوئی پيمانہ نہيں ہے۔ جسکا 

  پرجاری ہو جائے تو وه کبھی نادار اور ذليل نہ ہوگا۔ ايک آنسو اس کے چہرے 
  حضرت امير المؤمنين فرماتے ہيں۔ ) ٧(

کوئی ايسا مسلمان نہيں ہے جو ال الہ اال هللا کہے اور اسکے درجات بلند نہ ہوں ، وه تو ہر بلندی کو عبور کرتا چال 
ے گناه مٹاديئے جائيں گے اور اسے گناہوں کی جائے گا۔اس کے کسی گناه کے متعلق باز پرس نہيں ہو گی۔ اور اس ک
  تعدا د کے برابر نيکياں عطا کی جائيں گی اوروه راضی ہو جائے گا۔ 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٨(
بنايا اور کوئی الالہ االهللا کی گواہی سے زياده کوئی ثواب نہيں ہے۔ کيونکہ هللا تعالی نے اسکا ہم پلہ کسی چيز کو نہيں 

  بھی اس معاملے ميں هللا کيساتھ شريک نہيں ہے ۔ 
  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں۔ ) ٩(

  آج تک ميں اور مجھ سے پہلے والے لوگوں نے ال الہ االهللا کی مثل کوئی چيز نہيں کہی ۔ 
  فرمايا۔  حضرت امام جعفر صادق اپنے آبأو اجداد سے روايت بيان کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا) ١٠(

  بہترين عبادت ال الہ اال هللا ہے ۔ 
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  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں۔ ) ١١(
ال الہ االهللا کہنے والے ہر مؤمن کے نامٔہ اعمال سے گناه مٹاديئے جاتے ہيں ، اور اس کے گناہوں کی تعداد ميں نيکياں 

  عطا کی جاتی ہيں ۔ 
  حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہيں۔ ) ١٢(

   کہنا جنت کی قيمت ہے ۔ الالہ االهللا
  حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہيں ۔ ) ١٣(

کثرت سے تہليل( الالہ االهللا )اور تکبير(هللا اکبر) کہا کرو۔ کيونکہ هللا کے نزديک تکبير اور تہليل سے زياده پسنديده 
  کوئی چيز نہيں ہے۔ 

  سو مرتبہ الالہ االهللا کہنے کا ثواب 
  ادق فرماتے ہيں۔ حضرت امام جعفر ص) ١(

سو مرتبہ ال الہ االهللا کہنے والے کا عمل تمام لوگوں کے اعمال سے برتر ہے۔ مگر يہ کہ کوئی سو مرتبہ سے زياده ال 
  الہ االهللا کہے۔ 

  حضرت امام جعفرصادق فرماتے ہيں ۔ ) ٢(
 جنت ميں اسکے لئے گھر بنائے جو شخص سو نے کيلئے بستر پر جانے سے پہلے سو مرتبہ ال الہ اال هللا کہے تو هللا

گا۔ اور جو بستر پر جانے سے پہلے سو مرتبہ استغفر هللا کہے تو اس کے گناه اس طرح ختم ہو جائيں گے جيسے 
  درختوں سے (سوکھے) پتے گرجاتے ہيں۔ 

  
  ال الہ االهللا َوحَدهُ َوحَدهُ َوحَدهُ کہنے کا ثواب 

  ماتے ہيں ۔ حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم)فر) ١(
حضرت جبرائيل ، رسول خدا کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور کہا اگر آپ کی امت ميں کوئی شخص ال الہ االهللا وحده 

  وحده وحده کہے گا تو وه خوش بخت ہوگا۔ 
  

  خلوص کيساتھ الالہ االهللا کہنے کا ثواب 
الالہ االهللا کہے گا وه جنت ميں جائے گا  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ جو خلوص کيساتھ) ١(

اور خلوص سے الالہ االهللا کہنے کا مطلب يہ ہے کہ جس چيز کو هللا نے اس کيلئے حرام قرار ديا ہے ، اس سے رکا 
  رہے۔ 

حضرت رسول خدا فرماتے ہيں کہ صفا اور مروه کے درميان حضرت جبرائيل ميرے پاس آئے اور کہا ، آپ کی ) ٢(
  سے جو بھی خلوص کيساتھ الالہ االهللا کہے گا وه جنت ميں جائے گا۔ امت ميں 

حضرت رسول خدا فرماتے ہيں ۔جو خلوص کيساتھ الالہ االهللا کہے گا ، داخِل بہشت ہو گا اور خلوص سے کہنے ) ٣(
  کا مطلب يہ ہے کہ هللا نے جس چيز کواس کيلئے حرام قرار ديا ہے اس سے دور رہے۔ 

ہيں کہ باقاعدگی سے الالہ االهللا کہنے سے لوگوں پر هللا کا غضب نہيں ہو گا۔ ليکن يہ اسوقت تک ہے  حذيفہ کہتے) ۴(
جب دين کی سالمتی کو دنيا کے نقص پر اہميت ديں ۔ليکن اگر دين کے نقص کو دنيا کی سالمتی پر اہميت ديں تو انہيں 

 يد کہا جائے گا۔ يہ جھوٹ بولتے ہيں اور سچے نہيں ہيں ۔ کہا جائے گا کہ تم نے اپنا رخ دنيا کی طرف موڑ ليا ہے، مز
  

  بلند آواز سے الالہ االهللا کہنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت پيامبر گرامی قدرنے فرمايا۔ بلند آواز سے الالہ )١(

رح روندتا ہے، جسطرح درخت کے پتے درخت کے االهللا کہنے واال آزادہے۔ اور اپنے گنا ہوں کو پاؤں سے اس ط
  نيچے گرتے ہيں۔ 

  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں۔ هللا کے نزديک کائنات کے ہر کالم سے الالہ االهللا جيسا کلمہ محبوب ) ٢(
ترين کلمہ ہے۔ جو شخص بھی الالہ االهللا کہتا ہے ۔اسکے گناه قدموں ميں اسطرح جھڑتے ہيں جيسے درخت کے نيچے

  خت کے پتے۔ در
  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں۔ وہی شخص متکبر اور جبر کرنے واال ہے، جو ال الہ اال هللا نہيں کہتا۔ ) ٣(
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  الالہ االهللا کو اس کی شرائط کے مطابق کہنے کا ثواب 
آپ کے جب حضرت امام رضا (عليہ السالم) نيشاپور پہنچے ، آپ نے مامون کی طرف جانے کا اراده فرمايا تو ) ١(

ارد گرد اصحاِب حديث جمع ہوگئے اور کہا اے فرزند رسول آپ ہمارے ہاں سے کوچ فرما رہے ہيں اور آپ نے کوئی 
حديث بھی نہيں سنائی جس سے ہم استفاده کر سکيں۔ حضرت کجاوے ميں تشريف فرماتھے اپنا سر کجاوے سے باہر 

عليہ السالم)سے سنا ہے وه فرماتے تھے ميں نے اپنے نکال کر فرمايا۔ ميں نے اپنے بابا حضرت موسی ابن جعفر (
والد بزرگوار حضرت جعفرابن محمد سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے پدر جان حضرت محمد ابن علی (عليہ السالم) 

سے اور انہوں نے اپنے بابا حضرت علی ابن حسين سے اور انہوں نے اپنے والد محترم حضرت حسين ابن علی سے 
نہوں نے اپنے والدبزرگوار حضرت علی ابن ابی طا لب (عليہ السالم) کويہ فرما تے ہوئے سنا کہ ميں نے سنا ہے اور ا

حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) سے سنا انہوں نے فرمايا۔ ميں نے جبرائيل کويہ کہتے ہوئے سنا اور اس
ی پناه گاه ہے، جو ميری پناه گاه ميں داخل ہو گا وه ميرے نے خدائے عزوجل سے سنا ۔ هللا نے فرمايا الالہ االهللا مير

  عذاب سے محفوظ رہے گا۔ 
  

  الالہ االهللا کی گواہی کی قبوليت کا ثواب 
ايک دن حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)اپنے اصحاب ميں تشريف فرما تھے۔ اور ان ميں حضرت ) ١(

ود تھے ۔آپ نے فرمايا۔ جو الالہ االهللا کہے گا،وه جنت ميں داخل ہو گا۔ وہاں علی ابن ابی طالب (عليہ السالم)بھی موج
  بيٹھے ہوئے دو صحابيوں نے کہا ہم بھی الالہ االهللا کہتے ہيں۔ 

حضرت نے فرمايا ۔الالہ االهللا کی گواہی تو صرف اس (حضرت علی (عليہ السالم)) اور اسکے شيعوں کی قبول ہو 
  ل نے عہدوپيمان لے رکھا ہے۔ گی۔ ان سے خداوند متعا

ان دونوں نے دوباره کہا۔ ہم بھی الالہ االهللا کہتے ہيں۔ اس وقت حضرت رسول خدا نے اپنا ہاتھ حضرت علی (عليہ 
السالم) کے سر پر رکھ کر فرمايا (الالہ االهللا کی قبوليت) کی نشانی يہ ہے کہ اس سے کئے ہوئے عہدو پيمان نہ تو ڑنا

  نہ بيٹھنا اور اسکی بات کو نہ جھٹالنا۔  ، اسکی جگہ پر
  

  کہنے کا ثواب … سو مرتبہ الالہ االهللا الملک
  حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں ) ١(

جو الالہ االهللا الملک الحق المبين کا سومرتبہ ورد کرے گا تو خدائے عزيز و غالب اسے فقر سے پناه دے گا ، وحشت 
  ا اور اس کو بے نياز بنا دے گا اور وه دروازه جنت پر دستک دينے واال ہو گا۔ قبر کو ختم کرے گ

  
  بغير تعجب کے الالہ االهللا کہنے کا ثواب 

  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)فرماتے ہيں ) ١(
وه قيامت تک اس کے سر پر جو تعجب کئے بغير الالہ االهللا کہے گا تو هللا تعالی اس (ورد) سے پرنده پيدا کرے گا ، 

  سايہ کئے رہے گا ۔اور الالہ االهللا کہنے والے کا تذکره کرتا رہے گا۔ 
  

  اشھد ان الالہ االهللا کہنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(

اِحداً اََحداً َصَمداً لَم يَتَِّخذ َصاِحبَةً َوالََولََداً ﴾کا ورد کرے گا جو شخص ہر روز﴿أَشھَُد اَن الَ اِلہَ ااِلّ هللا َوحَدهُ الََشريَک لَہ إلھاً وَ 
تو هللا تعالی اسکے لئے پينتاليس الکھ نيکياں لکھے گا اور پنتاليس الکھ گناه مٹائے گا اور اسکے پنتاليس الکھ درجات 

   اسکے لئے جنت ميں گھر بنائے گا۔ بلند کرے گا ۔گويا اس نے ايک دن ميں باره مرتبہ قرآن ختم کيا ہے۔ اور هللا
  

  ہر روز تيس مرتبہ الالہ االهللا کہنے کا ثواب 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم)اپنے والد سے اور وه اپنے والدين سے روايت بيان کرتے ہيں کہ جو شخص ہر)١(

اسکا فقر دور کيا جائے گا اور وه دروازِه روز تيس مرتبہ الالہ االهللا الحق المبين کہے گا تو اسے ثروت دی جائے گی ،
  بہشت پر دق الباب کرنے واال ہو گا۔ 
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  تسبيحات اربعہ کو زياده کہنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے ) ١(

ِ َوالَاِلَہٰ  ااِلَّ هللا َو هللا اَکبَر ﴾ زياده کہا کرو ۔ کيونکہ قيامت والے دن يہ ذکر اس حالت ميں آئے  فرمايا﴿ُسبَحاَن هللاَ َوالَحمُد 
گا کہ کچھ (فرشتے) آگے ، کچھ پيچھے اور کچھ سب کے پيچھے چل رہے ہونگے اور يہ (کلمات) اسکے باقيات 

  الصالحات ہونگے۔ 
  

  الالہ االهللا حقاً حقاً کہنے کا ثواب 
عفر صادق (عليہ السالم) اپنے والد بزگوار سے اور وه اپنے والدين محترم سے روايت بيان کرتے حضرت امام ج) ١(

کہے ہيں کہ جو شخص ہر روز پندره مرتبہ ﴿الالہ االهللا حقاً حقاً ، الالہ االهللا إيماناً و تصديقاً ، ال الہ االهللا عبوديةً ورقاً ﴾ 
گا اور اس سے اپنا رخ نہيں پھيرے گا۔ يہاں تک کہ يہ جنت ميں داخل گا تو هللا تعالی اس چہرے کی طرف متوجہ ہو

  ہوگا۔ 

  تسبيح کا ثواب 
  

  پر ختم کرنے کا ثواب … دعا کو ماشاء هللا 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص بھی دعا کرے اور آخر ميں﴿ ماشاء هللا الحول ) ١(

﴾ کہے تو اسکی   حاجت پوری ہوگی۔  والقوة اال با
  

  کہنے کا ثواب … ہر روز سات بار الحمد علی 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص ہر روز سات مرتبہ ﴿اَ لَحمُد  َعلٰی ُکلِّ نِعَمٍة کانَت )١(

  اَوھی کائِنَةٌ﴾ کہے تو وه گذشتہ اور آئنده کا شکريہ ادا کرچکا ہے ۔ 
  

  يت اور حضرت محمد کی رسالت کی گواہی کا ثواب خدا کی وحدان
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص صرف الالہ االهللا کی گواہی تو دے ليکن محمد ) ١(

رسول هللا کی گواہی نہ دے تو اسے دس نيکياں مليں گی ليکن جو الالہ االهللا کے ساتھ ساتھ محمد رسول هللا کی گواہی 
  دے تو اسے ايک الکھ نيکياں دی جائيں گی ۔ بھی 

سھيل بن سعد انصاری کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت رسول خدا سے اس آيت ﴿َوَما ُکنَت بَِجانِِب الطّوِر اِذ نَاَدينَا﴾ کا ) ٢(
معنی پوچھا تو حضرت نے فرمايا خداوند متعال نے مخلوق کو پيدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے درخت کے سو کھے 

تے پر لکھا اور اسے عرش پر لٹکا ديا اور پھر ندادی ، اے امِت محمد ميری رحمت غضب سے پہلے ہے ۔ميں پ
تمھارے سوال سے پہلے عطا کرتا ہوں ، طلب مغفرت سے پہلے معاف کرديتا ہوں ۔تم ميں سے جو شخص بھی مجھ 

ر محمد ميرا عبداور فرستاده ہيں تو ميں سے مالقات کرے گا اور گواہی دے گا کہ ميرے عالوه کوئی معبود نہ تھا او
  اپنی رحمت کيساتھ اسے جنت ميں داخل کرونگا۔ 

  
  سو مرتبہ ، تکبير، تسبيح، تحميد اور تہليل کہنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اجداد سے روايت بيان کرتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين (عليہ ) ١(
چھ ُغرباء حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کے پاس حاضر ہوکر عرض کرنے لگے السالم)نے فرمايا ۔ک

، يا رسول هللا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) ثروتمندوں کے پاس مال ودولت ہے جس سے غالم آزاد کرسکتے ہيں ليکن ہم 
نہيں جاسکتے ۔ ان کے پاس اس قدر مال ہے خالی ہاتھ ہيں ۔ ان کے پاس پيسے ہيں لہذا وه حج پر جاسکتے ہيں ليکن ہم 

کہ صدقہ دے سکيں ليکن ہم خالی ہاتھ ہيں ۔ ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اسلحہ خريد کر جہاد کر سکيں ، ہمارے پاس 
کچھ نہيں ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ جو شخص سو مرتبہ تکبير (هللا اکبر ) کہے تو يہ سو غالم آزاد کرنے 

و سو مرتبہ تسبيح (سبحان هللا ) کہے تو يہ حج پر سو اونٹ لے جانے سے بڑھکر ہے ۔ جو شخص سوسے برتر ہے ۔ج
) کہے تو يہ ميدان جنگ ميں زين ، رکاب اور جنگی ہتھياروں سے ليس ايک سو گھوڑے لے  مرتبہ تمحيد (الحمد 

سکا عمل تمام لوگوں کے اعمال سے برتر جانے سے زياده بڑا کام ہے ۔ اور جو شخص سو مرتبہ الالہ االهللا کہے تو ا
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ہے مگر يہ کہ جو سو مرتبہ سے زياده کہے۔ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ جب اس حديث کا 
ثروتمند لوگوں کو علم ہوا تو وه لوگ بھی يہی کچھ بجاالئے۔ غرباء دوباره بارگاه رسالت ميں آکر عرض کرنے لگے ، 

جو کچھ فرمايا تھا اسکا ثروتمندوں کو بھی علم ہو گيا ہے وه لوگ بھی يہ اعمال بجا التے ہيں۔  اے رسول خدا آپ نے
حضرت نے فرمايا يہ خدا کا احسان ہے خدا جسے چاہتا ہے احسان مند بناتا ہے اور هللا صاحب فضل اور عظمت واال 

  ہے ۔ 
  

  تسبيحات اربعہ کا ثواب 
م) فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر حضرت امام جعفر صادق (عليہ السال) ١(

فرماتے ہيں ۔خدا کی ڈھال اٹھا لو۔ کہنے لگے اب ہمارا کوئی دشمن تو نہيں ہے ڈھا ل کس لئے اٹھائيں ؟ حضرت نے 
  الَّهللا َوهللا اَکبَر۔ فرمايا نہيں ، جہنم کے مقابلے کيلئے اٹھاؤ اور کہوُسبَحاَن هللاِ َوالَحمد  َو الَ اِلَٰہ اِ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا سبحان هللا والحمد  والالہ ) ٢(
االهللا وهللا اکبر کا کثرت سے ورد کيا کرو کيونکہ يہ ذکر قيامت والے دن اس عظمت کيساتھ آئے گا کہ کچھ فرشتے 

ھ اس گروه کی اتباع کر رہے ہوں گے اور يہ کلمات انسان کے باقی رہنے والے صالح اعمالآگے، کچھ پيچھے اور کچ
  ہيں ۔ 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص سبحان هللا کہے گا تو هللا اسکے لئے بہشت ميں ايک ) ٣(
کيلئے جنت ميں درخت لگائے گا (اسی  درخت کاشت کرے گا اور جو الحمد  کہے گا هللا اس کلمہ کی خاطر اس

طرح)جو الالہ االهللا کہے گا هللا اسکے لئے بھی اس کلمہ کی وجہ سے فردوس برين ميں درخت اگائے گا اور جو 
شخص هللا اکبر کا ورد کرے گا اسکے لئے بھی هللا جنت ميں درخت کاشت کرے گا ۔اس وقت ايک قريشی نے کہا يا 

ں ہمارے بہت درخت ہونگے ! فرمايا جی ہاں ليکن خيال رکھنا کہيں آگ نہ بھيج بيٹھنا کہ سب رسول هللا پھر تو جنت مي
جل جائيں يہی وجہ ہے کہ خداوندمتعال نے فرما يا هللا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال بر باد نہ 

  ۔ )٣٣کرو(سوره محمد آيت 
  ہيں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے )۴(

ايک دن حضرت رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فر مايا کيا تمھيں علم ہے کہ اگر تمھارے کپڑے اور برتن ايک جگہ
جمع کر ديئے جائيں اور انہيں ايک دوسرے کے او پر رکھ ديا جائے تو يہ آسمان تک پہنچ جاتے ہيں ، عرض کی ، 

چيز کے متعلق بتاؤں جس کی جڑيں زمين ميں اور شاخيں نہيں۔ حضرت نے فرمايا کيا چاہتے ہو کہ تمھيں ايک ايسی 
آسمان پر ہوں۔ کہنے لگے يقينا ہم جاننا چاہيں گے۔حضرت رسول خدا نے فرمايا تم ميں سے جو بھی فريضہ نمازوں 

شاخيں  کی ادائيگی کے بعد تيس مرتبہ سبحان هللا و الحمد  والالہ االهللا وهللا اکبر (اس جملے کی جڑيں زمين ميں اور
آسمان پر ہيں )کہے گا تو يہ جملے اسے ديوار کے نيچے آکر مرنے، غرق ہونے، کنويں ميں گرنے ، درندوں کے چير

پھاڑنے، مرگ بد اور يہ اس دن انسان پر گرنے والے ناگوار آسمانی حادثے سے محفوظ رکھتے ہيں اور يہ جملے 
  باقيات الصالحات ہيں۔ 

  
  سبحان هللا کہنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص ﴿ُسبَحاَن هللاِ َوبَِحمِدِه ُسبَحاَن هللاِ الَعِظيم َو بَِحمِده﴾ کہے )١(
گا هللا تعالی اسے تين ہزار نيکياں عطا کريگا ، تين ہزار درجات بلند کرے گا اور هللا اس جملے کا قيامت والے دن پرنده 

  بيح کرے گا اور اس تسبيح کا ثواب اس شخص کے لئے ہوگا۔ بنائے گا جو خدا کی تس
  

  تعجب کے بغير تسبيح کا ثواب 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص تعجب کے بغير سبحان هللا کہے گا تو هللا تعالی اس ) ١(

کرنے والوں کے درميان اس کی کلمہ کے عوض ايک پرنده خلق کرے گا جسکی دو زبانيں اور پر ہونگے وه تسبيح 
  طرف سے قيامت تک هللا کی تسبيح کرتا رہے گا الحمد  والالہ االهللا و هللا اکبر کی بھی يہی عظمت ہے ۔ 

  
  سو مرتبہ سبحان هللا کہنے کا ثواب 

) جو سو يونس بن يعقوب کہتا ہے ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا ، (اے فرزند رسول ) ١(
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  مرتبہ سبحان هللا کہے تو کيا اسکا خدا کو زياده يا د کرنے والے لوگوں ميں شمار ہوگا ؟ فرمايا جی ہاں ۔ 
  

  ﴿الحمد  کما ھو اھلہ﴾ کہنے کا ثواب 
ِ َکٰماھَُو اَھلُہ﴾کہے تو لکھنے والے آسمانی ) ١( حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو ﴿اَلَحمد 
فرشتے) اسکا ثواب لکھنے سے قاصر ہونگے ، راوی کہتا ہے ثواب لکھنے سے کيوں قاصر ہيں ، حضرت نے (

فرمايا (چونکہ وه اسکا ثواب نہيں جانتے لہذا بارگاه خداوندی ميں عرض کرتے ہيں ) پروردگارا ہميں غيب کا علم نہيں 
  دو ، اسکا ثواب ميرے ذمہ ہے ۔  ہے تو خدا فرمائے گا جس طرح ميرا بنده کہہ رہا ہے تم اسے لکھ

  
  صبح و شام چار مرتبہ الحمد  رب العالمين کہنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص ہر صبح الحمد  رب العالمين کہے تو بال ترديد اس) ١(
  اس رات کا شکر بجا النے واال ہوگا۔ نے اس روز کا شکر ادا کر ديا ہے اور جو را ت کے وقت کہے گا تو وه 

  
  تمجيد خداکا ثواب 

زراره کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام محمد باقر کی خدمت ميں عرض کی کہ خداس کس عمل کو زياده پسند )١(
  کرتا ہے؟ فرمايااپنی تمجيد کو۔ 

  
  تمجيد خداوندی کا ثواب 

هللا تعالٰی ہر شب و روز تين بار اپنی تمجيد کرتا ہے جو خدا حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ )١(
کی طرح اسکی تمجيد بجاالئے گا ، اگر وه بدبخت ہے تو خوش بخت ہو جائے گا ، ميں نے عرض کی ، آقا وه تمجيد 

حيِم أَنت هللا ُ َ الَ اِلَہَ ااِلَّ کس طرح ہے فرمايا تم يہ کہو أنَت هللا ُ الَإلَہَ ااِّل أنَت َربُّ الَعالَِميَن أَنت هللا ُ اَلَ اِلَ  ہَ ااِلَّ أنَت الّرحمٰن الرَّ
حيم أَنت هللا ُ اَلَ اِلَہَ ااِلَّ أنَت اَلَعِزيُز أنَت اَلَعلِی الَکبِير أَنَت هللا ُ الَ اِلَہَ ااِلَّ أنَت َمالِِک يَوِم الّدين أَنَت هللا ُ اَلَ اِلَہَ ااِلَّ أنَت اَلَغفُو ُر الرَّ

َوالَ تََزاُل أَنَت هللا ُ الَ اِلَہَ ااِلَّ أنَت يم أَنَت هللا ُ اَلَ اِلَہَ ااِلَّ أنَت ِمنَک بَدُء ُکِل َشٍئ َو اِليَک يَُعود أَنَت هللا ُ الَ اِلَہَ ااِلَّ أنَت لَم تََزل الَحک
نَّار أَنَت هللا ُ الَ اِلَہَ ااِلَّ أنَت األَحُد الَصَمد لَم يَلِد َو لَم يُولد َو لَم يَُکن لَہَخالُق الَخيِر والشَّر أَنَت هللا ُ الَ اِلَہَ ااِلَّ أنَت َخالُِق الَجنَِّة و ال

ا يُشِرُکوُکفُواً اََحد أَنَت هللا ُ الَ اِلَہَ ااِلَّ أنَت اَلَملُِک القُُدوس السَّالَم الُمؤمُن الُمھْيِمُن اَلَعِزيُز الَجباّر المتَ  ن أنت کبّر ُسبحان هللاِ َعمَّ
ُر لَک االَ سَماء ُ الُحسٰنی يَُسبُِّح لََک َما فِی الَسٰماَواِت َوااَلرِض و أَنَت الَعِزيزُ   الَحکيم أَنَت هللا ُ الَ اِلَہَ هللا الَخالُِق البَاِرٔیُ الُمصوِّ

  ااِلَّ أنَت اَلَکبِيُر َو الِکبِرٰياء ُ ِرَداؤَک۔ 
  

  عاقل کا ثواب 
  عليہ السالم) فرماتے ہيں اگر خدا چاہے تو عاقل کی انتہا اور خاتمہ بہشت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق () ١(
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں عاقل دين دار ہے اور جو دين دار ہو گا ، بہشت ميں جائے ) ٢(

  گا۔ 
  

  دس خصلتوں کا ثواب 
زيں ايسی ہيں اگر انسان ان کيساتھ خدا سے مالقات کرے حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں دس چي) ١(

تو بہشت ميں جائے گا (وه دس چيزيں درج ذيل ہيں) اس بات کی گواہی کہ خداکے عالوه کوئی معبود نہيں اور حضرت 
ی محمد هللا کے رسول ہيں اور اس چيز کا اقرار جو (حضرت محمد)هللا کی طرف سے الئے ہيں ، نماز کا قيام ، ادائيگ
زکات، رمضان کے روزے ، بيت هللا کا حج ، اولياء خدا کی واليت کا اقرا ر، دشمنان خدا سے برأت اور ہرنشہ آور 

  چيز سے اجتناب۔ 
  وجود خدا، پيامبری حضرت محمد ، امامت حضرت علی کے اقرار اور واجبات کی انجام دہی کا ثواب 

عليہ السالم) فرماتے ہيں هللا تعالٰی نے مؤمن کيلئے ايک چيزمفصل بن عمر کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق () ١(
کی ضمانت دی ہے ، ميں نے عرض کی ، آقا کس چيز کی ضمانت دی ہے؟ حضرت نے فرمايا هللا تعالٰی نے اس بات 
کی ضمانت دی ہے اگر کوئی خدا کی ربوبيت ، ، حضرت محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی نبوت ، حضرت علی 

يہ السالم) کی امامت کا اقرار کرے ، واجب کئے گئے فرائض بجاالئے تو هللا انہيں ہميشہ اپنے جوار ميں رکھے گا (عل
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اور ان سے پوشيده نہيں ہو گا ميں نے عرض کی خدا کی قسم يہ کرم انسانوں جيسا نہيں ہے اس وقت امام جعفر صادق 
  نعمتيں حاصل کرو۔  (عليہ السالم) نے فرمايا اعمال کم بجاالؤ اور زياده

  ١ثواب االعمال 
  بيت الخالء ميں جاتے وقت بسم هللا کہنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اجداد اور وه حضرت امير المؤمنين سے روايت بيان کرتے ہيں کہ ) ١(
ہونے تک شيطان اپنی آنکھيں بند رکھتا جب بھی پيشاب و غيره کرنے کيلئے برھنہ ہونے لگو تو بسم هللا کہو ، تو فارغ 

  ہے۔ 
  

  وضو کرتے وقت خدا کا نام لينے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو وضو کرتے وقت خدا کا نام لے گا تو اسکا تمام بدن پاک ہو) ١(

گر کوئی وضو کرتے وقت هللا کا نام نہ جائے گا اور ايسا کرنا دو وضوؤں کے درميان اسکے گناه کا کفاره ہوگا اور ا
  لے تو فقط اعضاء وضو واال جسم کا حصہ پاک ہوگا۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص وضو کرتے وقت خدا کا نام زبان پر جاری کر يگا ) ٢(
  تو گويا اس نے غسل کيا ہے۔ 

  
  حضرت امير المؤمنين کی طرح وضو کرنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ايک دن حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) محمد ابن حنفيہ ) ١(
کيساتھ تشريف فرماتھے آپ نے فرمايا محمد ميرے لئے پانی کا برتن لے آؤ تا کہ ميں نماز کيلئے وضو کروں ، جب 

ں ہاتھ ميں پانی ليکر بائيں ہاتھ پر ڈاال اور پھر فرمايا ﴿بِسِم هللا محمد ابن حنفيہ پانی کا برتن الئے تو آپ نے اپنے دائي
ن  ِ الِّذی َجَعَل الَماَء طَہُوراً َولَم يَجَعلہُ نَجساً﴾پھر آپ نے اس جگہ کو دھو يا اور فرمايا ﴿اَلَّلھُّم َحصِّ فََرِجی َو َوالَحمُد 

منِی َعلَی النَّار ﴾  تِی يَوَم اَلقَاَک َو اَطلِق لِسانِی اَِعفَّہ،َواستُرَعوَرِتی َوَحرِّ پھر آپ نے کلی کی اور فرمايا ﴿اَلَّلھُّم لَقِّنِی ُحجَّ
م َعلّیٰ ِريَح الَجنَِّة َواجَعلنِی ِممَّن يَُشمُّ ِريَحھٰ  ا و ُروَحھَا َو ِريَحا بِذکِرک ﴾ پھر ناک ميں پانی ڈالتے ہوئے فرمايا ﴿اَلَّلھُّم الَ تَُحرِّ

ُد فيِہ الُوجوهُ َو  نَٰھا و ِطيبَھَا ، ﴾ راوی کہتا ہے پھر آپ نے اپنا چہره مبارک دھويا اور فرمايا ﴿ اَلَّلھُّم بَيّض َوجھِی يَوَم تَسوَّ
د َوجھِی يَوَم تَبيَضُّ فِيِہ الُوجوهُ﴾ پھر آپ نے داياں ہاتھ دھوتے وقت فرمايا ﴿اَلَّلھُمَّ اَعِطنِی ِکتَابی بِيَِمي َد فِی نِی َو الخلُ الَ تُسوِّ

الَ ِمن وراء ِ ظَہِری َو الِجنَاِن بَيَساِری َو َحاِسبنِی ِحَساباً يَِسيراً﴾ پھر باياں ہاتھ دھويا اورفرمايا﴿اَلَّلھُّم التُعِطنِی ِکتَابی بِِشٰمالِی وَ 
نِی بَِرحَمتِک الَ تجَعلٰھا َمغلُولَةً اِلٰی ُعنُقِی َو اُعوُذبَِک ِمن ُمقَِطَعاِت الَنَيَراِن﴾ پھر آپ نے سر کا م سح کيا اور فرمايا ﴿ اَللَّھُمَّ َغشِّ

َراِط يُوَم تَِزلُّ ِفيِہ  االَقَداِم َو اجَعل َو بَرَکاتَِک َو َعفِوَک﴾ اور پھر پاؤں کا مسح کرتے ہوئے فر ما يا ﴿اَللَّھُمَّ ثَبِّتنِی َعلٰی الصِّ
اِحِميَن﴾اس وقت آپ نے اپنا چہره محمد ابن حنفيہ کی طرف کيا اور فرمايا اے محمد َسعيِی فِی َما يُرِضيَک َعنِّی يَا اَرَحَم الرَّ

جو ميری طرح وضو کرے گا اور يہ دعائيں پڑھے گا تو هللا تعالٰی استعمال ہونے والے پانی کے ہر قطرے کی تعداد 
ور خدا انکے اس ميں فرشتے پيدا کرے گا جو قيامت تک هللا تعالٰی کی تسبيح تقديس اور کبر يائی کرتے رہيں گے ا

  عمل کا ثواب و ضو کرنے والے کو عطا کرے گا۔ 
  

  توليے سے اعضاء وضو کے صاف کرنے يا نہ کرنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو وضو کے بعد تو ليے و غيره سے اعضاء وضو صاف ) ١(

کسی چيز سے خشک نہيں کرے گا اور اعضاء وضو  کرے گا اسے ايک نيکی کا ثواب ملے گا اور جو وضو کے بعد
  خود بخود خشک ہو جائيں تو اسے تيس نيکيوں کا ثواب ملے گا۔ 

  
  نماز مغرب اور صبح کے وضو کا ثواب 

حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص نماز مغرب کيلئے وضو کريگا تو يہ وضو اسکے ) ١(
اره ہوگا مگر يہ کہ گناه کبيره ہو اور جو نماز صبح کيلئے وضو کريگا تو يہ اسکے گذشتہ گذشتہ دن کے گناہوں کا کف

  رات کے گناہوں کا کفاره ہو گا مگر يہ کہ گناه کبيره ہو۔ 
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  وضو کرتے وقت آنکھيں کھلی رکھنے کا ثواب 
  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں ) ١(

  سے تم جہنم کی آگ ديکھنے سے بچ جاؤ۔  وضو کرتے وقت آنکھيں کھلی رکھا کرو شايد ايسا کرنے
  

  دوباره (تجديد) وضو کا ثواب 
  حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں )١(

نماز عشاء کيلئے تجديد وضو، ال و هللا اور بلٰی وهللا (نہيں خدا کی قسم ، ہاں خدا کی قسم ) جيسی قسموں کے گناه کو مٹا 
  ديتا ہے۔ 

  السالم) فرماتے ہيں  حضرت امام صادق(عليہ) ٢(
جو نماز کے عالوه تجديد وضو کرتا ہے تو هللا تعالٰی استغفار کے بغير ہی اسکے گناہوں کی معافی کی تجديد کرديتا 

  ہے۔ 
  

  مسواک کرنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(

و صاف رکھتا ہے آنکھوں کو نورانيت ملتی ہے خدا مسواک کرنے کی باره خاصيتں ہيں ، سنت پيغمبر ہے ، منہ ک
راضی ہوتا ہے دانت سفيد ہوتے ہيں ، دانتوں کو خراب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے ، جبڑا مضبوط کرتا ہے، کھانے 

  کی بھوگ لگتی ہے ، بلغم دور کرتا ہے ،حافظہ زياده ہوتا ہے ، نيکياں دگنی ہوتی ہيں اور مالئکہ خوش ہوتے ہيں۔ 
  رت جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم)نے فرمايا : حض) ٢(

  اگر لوگوں کو مسواک کرنے کے فوائد کا علم ہوتا تو وه بستر ميں بھی مسواک کرتے۔ 
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ٣(

  زياده ہوتی ہے ۔  مسواک کرنے سے بلغم جاتا رہتا ہے اورعقل
  

  احترام مسجد ميں آب دہان منہ ميں لے جانا 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا ) ١(

جو شخص تعظيم مسجد کے حق کا لحاظ کرتے ہوئے آب دہان (تھوک) منہ ميں ليجاتا ہے ،خدا دھان کو اسکے بدن کی 
  متی کا عامل قرار دے گا اور اس کے جسم کو کوئی آسيب نہيں پہنچے گا۔ سال

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ٢(
جو شخص مسجد ميں تھوک نہ پھينکے اور گلے ميں لے جائے تو اسے جو بيماری بھی ہوگی وه (جلد) تندرست ہو 

  جائے گا۔ 
  

  سوتے وقت وضو کرنے کا ثواب 
  ضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ح) ١(

جو شخص باو وضو ہو کر بستر پر جائے تو رات کو جتنی دير تک سورہا ہے اسکا بستر مسجد کی طرح عبادت گاه 
  ہوگا۔ 

  
  زياده کلی کرنے اور ناک ميں پانی ڈالنے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
رت سے کلی کرے اور ناک ميں پانی ڈالے تو اس سے بخشش کا سامان ہو گا اور شيطان سے نفرت جو شخص کث

  ہوگی۔ 
  

  کپڑا باندھ کر حمام جانے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص کوئی کپڑا باندھ کر (دھوتی وغيره) حمام جائے گا ) ١(

  ے باحجاب رکھے گا۔ تو هللا تعالٰی اسے اپنے حجاب س
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  کسی مؤمن کی شرم گاه نہ ديکھنے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
جو شخص حمام ميں جائے اور مؤمن بھائی کی شرم گاه نہ ديکھے تو هللا تعالٰی اسے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے 

  محفوظ رکھے گا۔ 
  

  خطمی سے سرد ھونے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(

  خطمی سے سرد ھوناسردرد ، بيزاری اور فقر سے نجات کا موجب ہے اور سر کو خشکی سے محفوظ رکھتا ہے۔ 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں ) ٢(

د فرمايا يہ (امراض و غيره کا ) خطمی سے سردھونا فقر کی دوری کا سبب ہے اس سے روزی بڑھتی ہے اور مزي
  تعويذ ہے۔ 

  حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ٣(
  خطمی سے سردھونا رزق زياده کرنے کا بہترين عمل ہے۔ 

  
  بيری کے پتوں (سدر) سے سر دھونے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
پتوں سے سر دھوتے ہوئے فرمايا کرتے تھے اپنے سر کو بيری کے پتوں سے دھويا حضرت رسول خدا بيری کے 

کرو کيونکہ تمام مقرب فرشتے اور پيامبران گرامی اسے مقدس جانتے ہيں جو شخص بير کے پتوں سے سر دھوئے گا 
سوسٔہ  خدا ستر دن تک شيطانی وسو سوں کو اس سے دور رکھے گا ، جس شخص سے خداوند متعال ستر دن تک و

  شيطانی کو دور رکھے وه گناه نہيں کرتا اور جوگناه نہ کرے وه جنت ميں جائے گا۔ 
  عيسٰی بن عبدهللا علوی اپنے والد سے اور وه اپنے دادا سے روايت بيان کرتے ہيں۔ ) ٢(

و بيری کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) جب غمگين ہوتے تو حضرت جبرائيل آکر کہتے اپنے سر ک
  کے پتوں سے دھو ليجيئے۔ 

  
  خضاب کرنے کا ثواب 

حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کے پاس اطالع پہنچی کہ آپ کے اصحاب ميں سے بعض لوگوں ) ١(
نے اپنی داڑھيوں کو زرد رنگ کا خضاب کيا ہے حضرت نے فرمايا : يہ اسالمی خضاب ہے ميں ان لوگوں سے ملنا 

ضرت علی (عليہ السالم) فرماتے ہيں ميں ان کے پاس گيا اور انہيں حضرت کے فرمان سے آگاه کيا۔ وه چاہتا ہوں ح
لوگ حضرت کی خدمت ميں حاضر ہوئے جب حضرت نے انہيں ديکھا تو فرمايا يہ اسالمی خضاب ہے ، حضرت امير

زياده راغب ہوئے اور انہوں نے  المؤمنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں جب انہوں نے يہ بات سنی تو خضاب کی طرف
اپنی داڑھيوں کو سرخ رنگ کا خضاب کيا جب حضرت تک يہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمايا يہ خضاِب ايمان ہے 
مجھے اچھا لگتا ہے کہ ميں انہيں ديکھوں حضرت امير المؤمنين کہتے ہيں ميں ان کے پاس گيا اور حضرت کے 

ت ميں شرفياب ہوئے۔ حضرت نے انہيں ديکھتے ہوئے فرمايايہ خضاِب فرمان سے آگاه کيا وه لوگ حضرت کی خدم
  ايمان ہے انہوں نے اس فرمان کو سننے کے بعد مرتے دم تک اس پر عمل جاری رکھا ۔ 

  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں ) ٢(
  خدا کے نزديک محبوب ترين خضاب گہرا سياه رنگ کا ہے۔ 

  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں ) ٣(
ئے ايک درہم خرچ کرنا هللا کی راه ميں سو درہم خرچ کرنے سے بر تر ہے ، خضاب کی چوده خضاب کے ل

خصوصيات ہيں ۔ کانوں سے ہوا کو روکتا ہے ، آنکھوں کی بينائی بہتر کرتا ہے ، ناک کی جڑ کو نرم کرتا ہے ، منہ 
تی ہے، و سوسٔہ شيطانی کم ہوتا سے خوشبو آتی ہے ، جبڑے محکم اور مضبوط ہوتے ہيں ۔ بغلوں کی بدبو ختم ہوجا

ہے ، فرشتوں کی خوشحالی ، مؤمنوں کے لئے بشارت اور کافروں کی سختی کا باعث ہے ۔ يہ زينت ، خوشبو اور قبر 
  کی سختی سے دوری کا مو جب ہے ، اور خضاب کی وجہ سے منکر و نکير حياء کريں گے ۔ 
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   حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں) ۴(
مہندی انسان سے بدبو کو دور کرتی ہے، آبرو اور عزت ميں اضافہ کرتی ہے منہ کو خوشبو دار بناتی ہے اور اوالد 

کو نيکو کار بناتی ہے۔ مزيد فرمايا جو شخص نوره استعمال کرنے کے بعد سر سے پاؤں تک مہندی لگائے تو اس سے 
  فقر دور ہو جائے گا۔ 

  السالم فرماتے ہيں  حضرت امام موسٰی کاظم عليہ) ۵(
  سياه رنگ کا خضاب عورتوں کی زينت اور دشمنوں کی خواری کا موجب ہے ۔ 

  حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا ) ۶(
 جو شخص نوره استعمال کرے اور بدن کو مہندی سے خضاب کرے تو دوسری دفعہ ان چيزوں کے استعمال تک هللا

  اسے تين چيزوں سے محفوظ رکھے گا ۔ جزام ، برص اور خارش جيسی بيمارياں ۔ 
  

  نوره استعمال کرنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت اميرالمؤمنين (عليہ السالم) نے فرمايا ) ١(

  نوره تعويذ ہے اور جسم کو پاک و صاف کرتا ہے۔ 
  

  کرنے کا ثواب  سر ميں کنگھی
  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں ) ١(

  سر ميں کنگھی کرنے سے وباء دور ہوتی ہے، روزی زياده ہوتی ہے اور جماع ميں کثرت ہوتی ہے۔ 
  

  داڑھی ميں ستر مرتبہ کنگھی کرنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(

مرتبہ داڑھی ميں کنگھی کرے تو چاليس دن تک شيطان اسکے نزديک جو شخص ايک ايک کرکے گنتے ہوئے ستر 
  نہيں آئے گا۔ 

  
  سرمہ لگانے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
  سرمہ بصارت کو جالء بخشتا ہے ، اشکوں کو روکتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ 

  حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ٢(
  هللا اور روز قيامت پر يقين رکھتا ہے ، وه سرمہ لگائے۔  جو

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ٣(
  رات کو سوتے وقت سرمہ لگانے سے آنکھوں سے پانی بہنا بند ہو جائے گا۔ 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں ) ۴(
  شک ہوتے ہيں ، تھوک گاڑھی ہوتی ہے اور بصارت کو جالء ملتی ہے۔ سرمٔہ لگانے سے بال اگتے ہيں ، اشک خ

  
  بال کٹوانے کا ثواب 

  راوی کہتا ہے کہ مجھے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا )١(
سر کے بال کٹواؤ تا کہ حشرات ريز ، جوئيں اور کثافت کم ہو ، بال کٹوانے سے گردن موٹی ہوتی ہے اور آنکھوں کو 

  الء ملتی ہے۔ ج
  

  ناخن کاٹنے اور مونچھيں چھوٹی کرنے کا ثواب 
 حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اجداد سے روايت بيان کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا ۔ ) ١(

ل کرے جو شخص جمعہ والے دن ناخن اتارے گا هللا تعالٰی اسکی انگليوں سے تکليف کو نکال دے گا اور دوا کو داخ
  گا۔ 

  حضرت رسول خدا نے فرمايا ) ٢(
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  جو ہفتہ يا جمعرات کو ناخن کاٹے گا اور مونچھيں چھوٹی کرے گا اسے داڑھ اور آنکھ درد سے معافی ہے۔ 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)نے فرمايا ) ٣(

تو هللا اسے فقر سے دور  جو ايک کے عالوه باقی ناخن جمعرات کو اتارے اور اس ايک کو جمعہ کيلئے چھوڑدے
  رکھے گا۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا ناخن ) ۴(
  اتارنا بڑی تکليفوں ميں رکاوٹ اور رزق ميں اضافے کا سبب ہے ۔ 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ۵(
خن اتار نا انسان کو جزام ،برص اور اندھے پن سے نجات ديتا ہے اگر ناخن نہ بھی اتارنے ہوں تو جمعہ کے دن نا

  کوئی چيز پھير لے ۔ 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ۶(

ِ ِو ِعٰلی ِملَِّة رَ  ُسوِل هللا۔ تو اسے ہر بال جو شخص جمعہ والے دن ناخن اور مونچھيں کاٹتے ہوئے يہ کہے بِسِم هللاِ َو بِا
  اور ناخن کی تعدا د ميں حضرت اسماعيل کی اوالد سے ايک غالم آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ 

اس کتاب کے مؤلف جناب ابو جعفر بن علی (شيخ صدوق ) کہتے ہيں کہ ميرے والد رحمة هللا کی مجھے ايک نصيحت 
کرواؤ دائيں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرو اور  يہ تھی کہ بيٹا اپنے ناخن کاٹو اور مونچھيں چھوٹی

ِ و َعلٰی ِملَِّة َرُسوِل هللاِ بيٹا جو يہ عمل بجاالئے گا تو  خداجب بھی يہ دو کام کرنے لگو تو يہ دعا پڑھا کرو ِبسم هللا و بِا 
اور اسے موت کے عالوه کسی بيماری ميں اسے ہر ناخن اور بال کی تعداد ميں غالم آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا 

  مبتال نہيں کريگا۔ 
  

  سفيد جوتے پہننے کا ثواب 
سدير سير فی کہتا ہے ميں سفيد جوتا پہن کر حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی زيارت کيلئے گيا تو ) ١(

رض کيا۔ ميں آپ پر قربان جاؤں ۔ حضرت نے مجھے فرمايا اے سدير يہ کيسا جوتا ہے ؟ کيا عمداً پہنا ہے ؟ ميں نے ع
نہيں (ويسے ہی پہنا ہے ) حضرت نے فرمايا جو شخص سفيد جوتا خريد نے کے ارادے سے بازار جائے اور جوتا 

  خريد الئے تو جوتا پرانا ہونے تک اسے ايسا مال ملتا ہے جسکا اسے گمان تک نہيں ہے۔ 
جوتا ابھی پرانا نہيں ہوا تھا مجھے ايسی جگہ سے سو دينار ملے  ابو نعيم کہتا ہے کہ مجھے سدير نے بتايا کہ ميرا يہ

  جسکا مجھے گمان تک نہ تھا۔ 
  

  زرد رنگ کا جوتا پہننے کا ثواب 
  حنان بن سدير کہتا ہے کہ ميں سياه جوتا پہن کر حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی زيارت کو گيا۔ ) ١(

  حضرت نے فرمايا۔ 
رکھا ہے ؟ کيا اس کے مضرات سے واقف نہيں ہو ؟ ميں نے عرض کی ، اسکا کيا ضرر ہے ؟ سياه جوتا کيوں پہن 

فرمايا يہ بينائی اور مردانہ قوت کم کرتا ہے۔ اور يہ غم و غصہ کا موجب ہے۔ مزيد يہ کہ يہ جبار لوگوں کا لباس ہے۔ 
يں ؟ فرمايا بينائی اور مردانہ قوت ميں زرد جوتا پہن اور اسکے فوائد سے بہره مند ہو۔ عرض کی ، اسکے کيا فوائد ہ

  اضافہ کرتا ہے ، غم و غصہ کو ختم کرتا ہے۔ اور پيامبران گرامی قدر کے لباس کا حّصہ ہے۔ 
  

  جوتا پہننے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جوتا پہننے سے بينائی بڑھتی ہے۔ ) ١(
  لسالم) فرماتے ہيں حضرت امام جعفر صادق (عليہ ا) ٢(

جو ہميشہ جوتا پہنتا ہے وه جزام ميں مبتال نہيں ہوگا۔ راوی کہتا ہے ميں نے پوچھا گرميوں ميں يا سرديوں ميں ؟ فرمايا 
  اس ميں کوئی فرق نہيں ہے۔ (خواه کوئی موسم بھی ہو جوتا پہنے) 

  
  نيا لباس کاٹتے وقت (انا انزلناه) کی تالوت کا ثواب 

جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص نيا کپڑا کاٹنے لگے تو پہلے چھتيس مرتبہ سوره  حضرت امام) ١(
ُل الَمالَئَِکةُ﴾ پر پہنچے تو کپڑے پر پانی کا ہلکا سا چھڑکاؤکرے۔ پھر دو رکعت نماز  قدر کی تالوت کرے جب ﴿ تَنَزَّ
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ِ الَِّذی َرَزقنِی َما اَُ◌ ُل بِہ فِی النّاِس َو اَُواِری بِہ َعوَرتِی َوأَُصلِّی فِيہ لِربَّی َو اَحَمُد هللاَ پڑھے اور يہ دعا مانگے ﴿اَلَحمُد تَجمَّ
  ﴾اس کپڑے کے پرانے ہونے تک ہميشہ کھانے پينے کی چيزوں ميں وسعت رہے گی۔ 

  
  آئينہ ديکھتے وقت خدا کی زياده ستائش کرنے کا ثواب 

يت بيان کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا خدائے بزرگ نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روا) ١(
  جنت کو ان نوجوان کيلئے قرار ديا ہے جو زياده آئينہ ديکھے اور کثرت سے خدا کی حمد اور ستائش بجاالئے۔ 

  کسی يہودی عيسائی اور مجوسی کو ديکھ کر مندرجہ ذيل ذکر کی تالوت کا ثواب 
ہ السالم) اپنے والد اور وه اپنے اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا حضرت امام جعفر صادق (علي) ١(

(صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا جو شخص يہودی، عيسائی، مجوسی يا کسی غير مسلم کو ديکھ کر يہ کہے ﴿اَلَحمُد
لنِی َعلَيَک بِاالساَلم ِديناً َو بِالقُرآِن ِکتَاباً و خَواناً َو بِالَکعبَِة قِبلَةً﴾ تو خدا ١بُِمَحمٍد نَبِياً َوبَِعلیٍّ اَماماً َو بالُمؤِمنِيَن  ِ ِ الِّذی فَضَّ

  پڑھنے والے کو ان لوگوں کيساتھ جہنم ميں جمع نہيں کرے گا ۔ 
  

  کا ثواب … کامل وضو ، عمره، نماز اور ادائے زکات 
امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت بيان کرتے حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) اپنے والد حضرت ) ١(

ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ جو شخص کامل وضو کرے۔ عمدگی سے نماز بجاالئے۔ اپنے مال کی زکات ادا 
کرے ، غصے اور زبان پر کنٹرول رکھے ، اپنے گناہوں سے استغفار کرے ، اپنے نبی کی اہلبيت کا خير خواه رہے۔ 

  مان کے تمام حقائق کامل ہونگے۔ اور اسکے لئے جنت کے دروازے کھلے ہونگے۔ تو اسکے اي
  

  ﴾کہنے کا ثواب … ﴿َرِضيُت بِا َربّاً 
ٍد َرُسوالً َو بِأھِل بَيتِِہ أَولِي) ١( أء ً ﴾ حضرت رسول خدا فرماتے ہيں جو شخص ﴿َرِضيُت بِا َربّاً،َوبِااِلسالَِم ِديناً َو بُِمَحمَّ

  امت والے دن هللا کا حق ہے کہ اسے راضی کرے ۔ کہے تو قي
  

  شب و روز کی دعا کا ثواب 
حضرت رسول خدا فرماتے ہيں کيا چاہتے ہو کہ ميں تمھيں ايسا اسلحہ دوں جس سے تمھارا رزق زياده ہو اور تم ) ١(

شب وروز دعا مانگا دشمنوں کے شر سے محفوظ ره سکو ۔کہنے لگے ، جی ہاں (يارسول هللا) ، حضرت نے فرمايا ہر 
  کرو۔ کيونکہ دعا مؤمن کا اسلحہ ہے۔ 

  
  مسجد جانے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ تورات ميں لکھا ہے کہ زمين پر ميرے گھر مساجد ہيں۔ ) ١(
زيارت کروانے خوش قسمت ہے وه عبد جو اپنے گھر وضو کرکے ميرے گھر ميری زيارت کے لئے آتا ہے جان لو !

  والے کيلئے زائر کی تکريم کرنا ضروری ہے۔ 
ايک اور حديث ميں ہے۔ جان لو ! تاريکی ميں مساجد کی طرف جانے والوں کو قيامت والے دن درخشاں نور کی 

  بشارت اور خوشخبری ہے۔ 
  

  مسجد ميں رفت وآمد کا ثواب 
د رکھتے ہيں۔ وه آٹھ چيزوں ميں سے (کم از کم) ايک حضرت امير المؤمنين فرماتے ہيں جو مساجد ميں رفت و آم) ١(

چيز کو (ضرور) حاصل کرينگے۔ راه خدا ميں کسی بھائی سے استفاده يا بہت زياده علم کا حصول ،يا محکم نشانی کا 
 ظہور يا اس رحمت کا ملنا جسکا انتظار تھا يا نابود ی سے بچانے والی گفتگو کا حصول يا ہدايت کرنے والے کالم کی

  سماعت يا خوف کی وجہ سے ترک گناه ، يا شرم کی وجہ سے گناه سے دوری۔ 
  

  پيدل مسجد جانے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص مسجد ميں پيدل جائے گا تو جب بھی وه اپنا پاؤں ) ١(

کے لئے خدا کی تسبيح و تقديس بجا خشک و تر جگہ پر رکھے گا تو اس زمين سے ليکر ساتوں زمين تک سب اس 
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  الئيں 
  گے۔ 

  
  قرآنی گفتگو اور مسجد کے گھر ہونے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے والد سے اور وه اپنے اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول) ١(
  خدا نے فرمايا۔ 

  يں اسکے لئے گھر بنائے گا۔ جس کی گفتگو قرآن ہوگی اور گھر مسجد ہو گا تو خدا جنت م
  

  وضو کرکے مسجد جانے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

تورات ميں لکھا ہے کہ زمين پر ميرے گھر مساجد ہيں۔ خوش قسمت ہے وه عبد جو اپنے گھر وضو کرکے ميرے گھر 
  ئے زائر کی تکريم کرنا ضروری ہے۔ ميری زيارت کے لئے آئے جان لو !زيارت کروانے والے کيل

  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں۔ ) ٢(
جان لو هللا کا فرمان ہے کہ زمين پر ميرے گھر مساجد ہيں جسطرح ستارے اہل زمين کيلئے نور افشانی کرتے ہيں اسی

يں۔ اور يہ بھی طرح مساجد اہل آسمان کيلئے نور افشانی کرتی ہيں۔ جان لو! وه خوش قسمت ہيں جنکے گھر مساجد ہ
جان لو کہ جو عبد ِ خدا اپنے گھر سے وضو کرکے ميرے گھر ميری زيارت کيلئے آتا ہے و ه خوشحال ہے۔ اس بات 

کی طرف بھی متوجہ رہو کہ زيارت کروانے والے پر زائر کی تعظيم ضروری ہے۔ متوجہ رہو کہ تاريکی ميں مساجد 
  درخشاں نور کی بشارت ہے۔ کی طرف چل کر جانے والے کيلئے قيامت والے دن 

حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔جب اہل زمين گناه ميں مشغول ہوتے ہيں۔ يا غلط اور بُرے کام )٣(
کرتے ہيں۔ تو هللا تعالٰی بدون استثناء اہل زمين کو عذاب ميں مبتال کرنے کا اراده کرتا ہے۔ ليکن جب بوڑھوں کو نماز 

تے ہوئے اور بچوں کو قرآن پڑھنا سيکھتے ہوئے ديکھتا ہے تو اسے ان پر رحم آجاتا ہے اور غذابکی طرف قدم بڑھا
  کو مؤخر کر ديتا ہے۔ 

  
  اول وقت ميں پنجگانہ نمازوں کی ادائيگی کا ثواب 

ر ان حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں اے اَبان! جو پنجگانہ واجب نمازوں کو ادا کرتا ہے او) ١(
کے اوقات کا خيال رکھتا ہے (يعنی اول وقت ميں پڑھتا ہے) وه قيامت والے دن هللا کا اس حالت ميں ديدار کريگا کہ اس
کے پاس عہدو پيمان ہو گا جس کی وجہ سے خدا اسے جنت ميں داخل کرے گا۔ اور جو شخص نمازوں کو وقت پرنہيں 

  دے اور چاہے تو اسے معاف کردے۔  پڑھتا تھا تو خدا کی مرضی ہے چاہے تو اسے عذاب
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ايک دن حضرت رسول خدا مسجد ميں تشريف لے گئے۔ آپ ) ٢(

کے چند اصحاب بھی مسجد ميں تشريف فرما تھے۔ آپ نے فرمايا۔ کيا جانتے ہو تمہارے پروردگار نے تمھيں کيا فرمايا
ا ہے جو شخص پنجگانہ واجب نمازوں کی ادائيگی کرے اور ان کے اوقات کا خيال رکھےہے ؟ تمھارے رب نے فرماي

تو وه قيامت والے دن اس حالت ميں ميرا ديدار کرے گا کہ اس کا مجھ پر عہد وپيمان ہوگا۔ ميں اس عہد کی وجہ سے 
يال نہيں رکھے گا تو پھر يہ مجھ اسے جنت ميں داخل کرونگا اور جو انہيں بروقت بجانہ الئے گا اور اوقات نماز کا خ

  پر ہے کہ ميں اسے عذاب دوں يا اسکی مغفرت کروں۔ 
  

  نافلہ نمازوں کا ثواب 
  حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ نافلہ نمازيں ہر مؤمن کيلئے مائہ تقرب ہيں۔ ) ١(

  
  مسجد ميں چراغ جالنے کا ثواب 

  جو هللا کی کسی مسجد ميں چراغ جال ئے گا تو حامالن عرش اور خداکے  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں) ١(
فرشتے اسوقت تک اس کيلئے استغفار کرتے رہيں گے جب تک اس چراغ سے مسجد کو روشنی ميسر ہوتی رہے گی۔ 

  نماز کی حالت ميں آب دہن (تھوک ) کو منہ ميں رکھنے کا ثواب 
فرماتے ہيں جو شخص هللا تعالٰی کی جاللت اور بزرگی کی خاطر نماز کی حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ) ١(
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حالت ميں اگر تھوک آ جائے تو تھوک کو منہ ميں رکھتا ہے۔ تو خداوند متعال مرنے تک اسے صحت و سالمتی دے گا۔
  

  مسجدالحرام ميں نماز پڑھنے کا ثواب 
کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا مسجد الحرام حضرت امام رضا (عليہ السالم) اپنے اجداد سے روايت ) ١(

  ميں پڑھی گئی ايک نماز کسی دوسری مسجد ميں پڑھی جانے والی نماز سے ايک الکھ گنا زياده ثواب رکھتی ہے۔ 
  

  مسجدنبوی ميں نماز کا ثواب 
ا نے فرمايا خدا حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خد)١(

کے نزديک دوسری تمام مساجد کی نسبت ميری مسجد ميں نماز پڑھنا دس ہزار نمازوں کے برابر ہے مگر مسجد 
  الحرام ميں پڑھی گئی ايک نماز ايک الکھ نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے ۔ 

  
  مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے درميان نماز کا ثواب 

تا ہے کہ ميں نے حضرت امام رضا (عليہ السالم) سے پوچھا کيا مسجد نبوی اور مسجد حسن بن علی و شاء کہ) ١(
الحرام ميں نماز کا ثواب ايک جيسا ہے ؟ فرمايا جی ہاں اور ان دونوں کے درميان پڑھی گئی نماز دوسری جگہوں کی 

  نسبت دوہزار نمازوں کے برابر ہے۔ 
  

  مسجد کوفہ ميں نماز کا ثواب 
ہتے ہيں ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے يہ سنا ، آپ فرما رہے تھے مسجد تو ابو بصير ک) ١(

مسجد کوفہ ہے۔ اس ميں ايک ہزار نبی اور ايک ہزار وصی نے نماز پڑھی ہے۔ اس مسجد ميں حضرت نوح کے 
ئيں طرف خشنودی خدا ہے۔ زمانے ميں زمين سے پانی نکال اور اِن کی کشتی بھی اس مسجد ميں بنائی گئی۔ اس کی دا

اسکے وسط ميں باغ بہشت کا ايک باغ ہے۔ اور اسکی بائيں طرف مکر ہے۔ ميں نے پوچھا مکر سے کيا مراد ہے؟ 
  فرمايا مکر يعنی شيطان کے گھر۔ 

محمد بن سنان کہتے ہيں ميں نے حضرت امام رضا (عليہ السالم) سے يہ فرماتے ہوئے سنا۔ مسجد کوفہ کی ايک ) ٢(
  ٰی نماز دوسری مسجدوں کی ستر با جماعت نمازوں سے افضل ہے۔ فراد

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ )٣(
  مسجد کوفہ کی ايک نماز دوسری مسجدوں کی ہزارنمازوں کے برابر ہے ۔ 

  
  بيت المقدس ، جامع مسجد ، مسجد قبيلہ اور مسجد بازار ميں نماز کا ثواب 

عفر صادق (عليہ السالم) اپنے اجدا د سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) حضرت امام ج) ١(
  نے فرمايا۔ 

بيت المقدس کی ايک نماز ،ہزار نمازوں کے برابر ہے جامع مسجد کی ايک نماز ايک سو نمازوں کے برابر ہے قبيلے 
کی مسجد ميں اداکی گئی ايک نماز باره نمازوں کے  کے مسجد کی ايک نماز پچيس نمازوں کے برابر ہے اور بازار

  برابر ہے انسان کی گھر ميں اداکی گئی ايک نماز فقط ايک نماز ہی ہے۔ 
  

  مسجد ميں جھاڑو کرنے کا ثواب 
  حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے مروی ہے ۔ ) ١(

کرے۔ اور آنکھ ميں ڈالے گئے سرمٔہ کی حضرت رسول خدا نے فرمايا جو جمعرات يا شب جمعہ مسجد ميں جھاڑو 
 مقدار مٹی صاف کرے تو هللا تعالٰی اسکی مغفرت کريگا۔ 
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 ثواب االعمال 

 

   ٢ثواب االعمال 

  اذان کہنے والوں کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں قيامت والے دن لوگوں ميں بلند ترين گردن والے (صاحب عزت ) ) ١(

  مؤذن ہونگے۔ 
  

  سات سال تک اذان کہنے کا ثواب 
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

جو شخص سات سال تک خدا سے ثواب حاصل کرنے کی نيت سے اَذان کہے گا تو جب قيامت والے دن آئے گا ۔ تو اسکا 
  کوئی گناه نہ ہوگا۔ 

  
  کسی مسلمان شہر ميں ايک سال تک اذان کہنے کا ثواب 

م) فرماتے ہيں۔ کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا جو کسی مسلمان آبادی والے شہرحضرت امام جعفر صادق (عليہ السال) ١(
  ميں ايک سال تک اذان کہے تو وه بہشت ميں جائے گا۔ 

  
  تکرار اذان کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
ُداً َرُسوُل هللا﴾کہتے ہوئے سنے اور پھراس کالم کی تصديق کرے اورجو شخص مؤذن سے ﴿اَشھَُداَن الَاِلَہَ ااِلّ هللا َواَشھَُداَنَّ مُ  َحمَّ

ُداً َرُسوُل هللا ِ أکتَفِی بِِھٰماَعن ُکلِّ من اَبٰی و َجَحَد َو  خدا سے ثواب و پاداش لينے کی خاطر کہے ﴿َواَنَا اَشھَُداَن الَاِلَِہ هللا َواَنَّ ُمَحمَّ
َد﴾تو خداوند متعال اسے اقرار نہ کرنے اور گواہی نہ دينے والے کی تعداد اور اقرا ر کرنے اور گواہیأُعيَِن بِِھَماَمن اَقَرَّ َو َشھِ 

  دينے والوں کی تعداد کے برابر مغفرت کرے گا۔ 
  

  خدا سے ثواب کی نيت سے دس سال تک اذان کہنا 
تے ہوئے دس سال تک اذان کہے گا تو حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص خدا سے پاداش چاہ) ١(

خداوند متعال آسمان کی طرف اٹھنے والی نگاہوں اور آوازوں کی تعداد کے برابر اسکی مغفرت کرے۔ گا ہر خشک و تر 
اسکی آواز سنکر ، اس کی تصديق کرے گا۔ اور جو شخص مسجد کے پہلو ميں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اسے بھی 

  گا اور اسکی آواز کيساتھ نماز پڑھنے والے ہر شخص کو بھی ايک نيکی دی جائے گی۔  ثواب کا ايک حصہ ملے
  

  اذان و اقامت کے درميان مؤذن کا ثواب 
حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) سے روايت نقل کرتے ہيں کہ ) ١(

مؤذن کا ثواب هللا کی راه ميں خون سے لت پت شھيد کے برابر ہے ، حضرت حضرت نے فرمايا اذان و اقامت کے درميان 
علی (عليہ السالم) فرماتے ہيں ، يا رسول هللا اس طرح تو سب لوگ اذان و اقامت کہيں گے حضرت نے فرمايا نہيں ايک 

ائيگی لہذا ان نادار لوگوں کے زمانہ آئے گا اس ميں فقط کمزور اور نادار لوگوں کو ہی اقامت و اذان کی ذمہ داری سونپی ج
  گوشت پر جہنم کی آگ کو حرام قرار ديا ہے۔ 

  
  اذان و اقامت کيساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 

حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص اذان واقامت کيساتھ نماز پڑھے گا تو اسکے پيچھے فرشتے ) ١(
طراف ديکھی نہ جاسکيں گی نيز جو اقامت کيساتھ نماز پڑھے گا تو اسکی صف بستہ نماز پڑھيں گے اور ان صفوں کی ا

  اقتداء ميں ايک فرشتہ نماز پڑھے گا۔ 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو اذان واقامت کيساتھ نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں کی دو )٢(
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ہتا ہے (اذان نہيں کہتا) تو اسکی اقتداء ميں فرشتوں کی ايک صفيں اسکی اقتداء ميں نماز پڑھتی ہيں جو شخص فقط اقامت ک
صف نماز پڑھتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ميں نے عرض کی کہ ايک صف کتنی لمبی ہوگی؟ فرمايا سب سے چھوٹی صف 

  مشرق سے مغرب تک اور طوالنی ترين صف زمين سے آسمان تک ہوگی۔ 
  

  اور آيت الکرسی پڑھنے کا ثواب  مستحبی نماز کی ہر رکعت ميں سوره اخالص ، قدر
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو مستحب نماز ميں قل ہو هللا احد ، انا انزلناه فی ليلة القدر اور آيت ) ١(

الکرسی کی تالوت کريگا تو خدا اسکے عمل کو بہترين اعمال سے قرار دے گا مگر جو اس جيسا يا اس سے زياده يہی عمل
  جاال چکا ہو۔ ب

  
  قنوت کی فضيلت اور ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اجداد سے اور وه جناب ابوذر سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا ) ١(
(صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)نے فرمايا۔ دنيا ميں جسکا قنوت جتنا طوالنی ہوگا تو توقف کی جگہ پر قيامت والے دن اسکا 

  طوالنی تر ہوگا۔  سکون
  

  کامل رکوع کا ثواب 
سعيد بن جناح کہتے ہيں کہ ميں مدينہ ميں حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) کے گھر موجود تھا۔ حضرت نے کسی ) ١(

 کے سٔوال کے بغير فرمايا۔ جو شخص اپنا رکوع کامل طور پر بجاالئے گا تو اس کی قبر ميں وحشت داخل نہ ہوسکے گی۔ 
  

  سجده کرنے کا ثواب ايک 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ) ١(

 وسلم) نے فرمايا جو شخص ايک مرتبہ سجده کرے گا تو اسکا ايک گناه مٹاديا جائے گا اور ايک درجہ بلند کرديا جائے گا۔ 
  

  وں کو زمين پر رکھنے کا ثواب سجده ميں ہتھيلي
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) ) ١(

  نے فرمايا سجده کرتے وقت ہاتھ کی ہتھيليوں کو اس اميد کيساتھ زمين پر رکھو کہ قيامت والے دن زنجير نہ پہنائی جائے۔ 
  

  سجدے کا ثواب  طوالنی
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا جب کوئی بندهِٔ خدا لمبا اور طوالنی سجده کرے اور اسے کوئی نہ ) ١(

ديکھے تو شيطان کہتا ہے ہائے افسوس انہوں نے اطاعت کی جبکہ ميں نے نافرمانی کی لوگوں نے سجدے کيے اور ميں 
  نے انکار کيا۔ 

  فر صادق (عليہ السالم) فرما تے ہيں خدا کيساتھ بندے کی نزديک ترين حالت ، حالت سجده ہے۔ حضرت امام جع) ٢(
  

  رکوع ، سجده اور قيام کی حالت ميں درود بھيجنے کا ثواب 
ٍد حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص اپنے رکوع ، سجدے اور قيام ميں ﴿اَللَّھُّم َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ) ١(

ٍد﴾ کہے تو هللا تعالٰی اسے اسکے رکوع ، سجدے اور قيام کی مثل ايک اور ثواب عطا کرتا ہے۔    َوآَِل ُمَحمَّ
  

  سجدٔه شکر کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو مومن نماز کے عالوه بھی نعمتوں کے شکر يے کے لئے ) ١(

اس کے لئے دس نيکياں لکھے گا اور دس گناه مٹائے گا۔ اور بہشت ميں اس کے دس درجات سجده شکر بجا الئے گا تو خدا 
  بلند کرے گا۔ 

  
  نماز کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا۔ ) ١(
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تہ لوگوں ميں آکر ندا ديتا ہے اے لوگو!کھڑے ہو جاؤ ۔ تم نے اپنی پشت پر جب بھی کسی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ايک فرش
  جو آگ جال رکھی ہے اسے نماز سے بجھا ڈالو۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جب تم نے واجب نماز پڑھنی ہے تو اسے اسکے وقت ميں ادا کرو۔ ) ٢(
يق ہی نہ مل سکے ۔ نماز پڑھتے وقت سجده گاه پر نگاه رکھو۔ اگر تمھيں علم وگرنہ خوف ہوگا کہ اسے انجام دينے کی توف

ہوکہ تمہارے دائيں بائيں کوئی ہے تو تم کتنی عمدگی کيساتھ نماز ادا کرتے ہو(جبکہ اب تمہارے سامنے خدا موجود ہے)۔ 
  جان لووه تمہيں ديکھ رہا ہے اور تم اسے نہيں ديکھ رہے۔ 

(عليہ السالم) فرماتے ہيں نمازی کی تين خصلتيں ہيں جب کوئی شخص نماز کيلئے کھڑا ہوتا  حضرت امام جعفر صادق) ٣(
ہے تو اس کے سر پر آسمان کی وسعتوں سے نيکياں اترتی ہيں فرشتے اس کے پاؤں کے نيچے سے ليکر آسمان کی 

جھے علم ہوتا کہ تم کس سے مناجات وسعتوں تک اسکا احاطہ کيے رہتے ہيں۔ ايک فرشتہ ندا ديتا ہے اے نماز گزار ! اگر ت
  کر رہے ہو تو ہميشہ نماز پڑہتے ۔ 

  
  صبح اول وقت نماز پڑھنے کا ثواب 

راوی کہتا ہے ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا کہ صبح کی نماز کا بہترين وقت کونسا ہے ؟ ) ١(
آََن الفَجِر َکاَن َمشھُوداً﴾ يعنی صبح اور شام کے فرشتے نماز فجر کو فرمايا طلوع فجر کيونکہ هللا نے فرمايا ہے ﴿اِنَّ قُر

مالحظہ کرتے ہيں۔ جو شخص طلوع فجر کے وقت نماز پڑھے گا تو يہ نماز دو مرتبہ لکھی جائے گی ، ايک مرتبہ رات 
  کے فرشتے اور ايک مرتبہ صبح کے فرشتے اس نماز کو لکھيں گے ۔ 

  
  ری اول وقت کی آخری وقت پر برت

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں مؤمن کيلئے اول وقت کی آخر وقت پر فضيلت اوالد اور مال سے ) ١(
  بہتر ہے۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں اول وقت کی آخری وقت پر برتری دنيا پر آخرت کی برتری کی ) ٢(
  مانند ہے۔ 

  
  ں کی ادائيگی کا ثواب اول وقت ميں واجب نمازو

  حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
اگر واجب نمازوں کو اول وقت ميں آداب اور شرائط کيساتھ پڑھا جائے تو جس طرح جب االس درخت کی ٹہنی توڑی جائے 

ذا تم پر ضروری ہے کہ تو اس سے عمده خوشبو نکلتی ہے اس طرح اس نماز سے اس سے بھی عمده خوشبو آتی ہے۔ لہ
  اول وقت ميں نماز ادا کرو ۔ 

  
  سفر ميں قصر نماز پڑھنے کا ثواب 

حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) حضرت رسول خدا سے روايت کرتے ہيں کہ تم ميں نيک لوگ وہی ہيں جو سفر ) ١(
  ميں آدھی نماز پڑھتے ہيں اور روزه نہيں رکھتے ۔ 

  
  ھنے کا ثواب مسافر کيلئے نماز جمعہ پڑ

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ تم ميں سے جو مسافر بھی رغبت اور ) ١(
  محبت کی وجہ سے نماز جمعہ بجاالئے تو هللا تعالٰی اسے ايک سو غير مسافر کی نماز جمعہ کا ثواب عطا کرے گا۔ 

  
  باجماعت نماز کا ثواب 

  فر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام جع) ١(
  با جماعت نماز کی فرادٰی نماز پرتئيس درجے فضيلت ہے اور يہ ايک نماز پچيس نمازوں کے برابر ہے ۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا جو ) ٢(
ر خدا سے ثواب کی نيت سے بجاالئے گا تو اسکے اعمال ابتداء سے لکھنا شروع ہونگے شخص با جماعت نماز ايمان او

  (کيونکہ اسکے سابقہ تمام گناه ختم ہوگئے ہيں لہذا پھر ابتداء سے اعمال لکھے جائيں گے)۔ 
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  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا ۔ ) ٣(
بھی روز جمعہ کو درک کرے تو وه عبادت کے عالوه کوئی اور کا م انجام نہ دے کيونکہ اس دن لوگوں کی  تم ميں سے جو

  مغفرت ہوتی ہے اور رحمتيں نازل ہوتی ہيں۔ 
  

  نماز کيلئے اٹھنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

ھتا مگر يہ کہ اس کے ارد گرد اسکے مخالفين کی تعداد کے برابر ہمارے شيعوں ميں کوئی شخص نماز کيلئے نہيں اٹ
  فرشتے آجاتے ہيں اور اسکی اقتداء ميں نماز ادا کرتے ہيں اور اس کيلئے نماز ختم ہونے تک دعا کرتے ہيں۔ 

  
  جمعہ کی عصر کے بعد حضرت محمد اور انکی آل پر درود بھيجنے کا ثواب 

سالم) فرماتے ہيں جب تم جمعہ کے دن نماز عصر پڑھ لو تو اس طرح درود بھيجو حضرت امام محمد باقر (عليہ ال) ١(
ِ◌يَن بِاَفَضِل َصلَواتَِک َو بَاِرک َعلَيِھم بِاَفضَ  ٍدااَلَؤِصيَاِء الَمرِضیِّ ٍد َوآَِل ُمَحمَّ ِل بََرَکاَتَِک َوالسَّالُم َعلَيِھم َوَعلٰی ﴿اَللَّھُّم َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

اَجَساِدِھم َوَرحَمةُ هللا ِ َوبََرکاتُہ﴾جو شخص نماز کے بعد اس طرح درود بھيجے گا خدا اس کيلئے ايک الکھ نيکياں اَرَواِحِھم وَ 
لکھے گا اسکے ايک الکھ گناه مٹائے گا اسی درود کی برکت سے ايک الکھ حاجتيں پوری کرے گا اور ايک الکھ درجات 

  بلند کرے گا۔ 
  

مد ، سات مرتبہ سوره توحيداور معوّذتين ، آيت الکرسی ، آيت سخر اور سوره برأت کی نماز جمعہ کے بعد ايک مرتبہ ح
  آخری آيت پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص نماز جمعہ کے سالم کے بعد ايک مرتبہ سوره حمد اور ) ١(
اور قل اعوذ برب الناس اور ايک مرتبہ آيت الکرسی ، آيت سخر اور سات مرتبہ سوره توحيد اور سوره قل اعوذ برب الفلق ، 

  سوره برأت کی آخری آيت پڑھے گاتو يہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفاره ہوگا۔ 
  

  اسی مورد ميں ايک اور ثواب 
رت رسول خدا (صلی هللا عليہ و حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) اپنے آباء و اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حض) ١(

آلہ وسلم)نے فرمايا ۔جو شخص نماز جمعہ کے بعد ايک مرتبہ سوره حمد اور سات مرتبہ سوره قل اعوذ برب الفلق ، پھر 
ايک مرتبہ حمد اور سات مرتبہ قل ھوهللا احد ، پھر ايک مرتبہ حمد اور سات مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے گا تو اس پر 

ہيں آئے گی اور وه کسی فتنہ ميں نہيں پڑے گا اور اگر اس کے بعد کہے﴿اَللَّھُم ّ اجَعلنِی ِمن أَھِل الَجنَِة الَّتِی َحشوھَا کوئی آفت ن
ٍد َواَبِينَا إبَراِھيَم﴾ تو هللا تعالٰی اسے دارالسالم (بہشت) مي اُر ھَا الَمالَئَِکةُ َمَع نَبِيِّنَا ُمَحمَّ د اور حضرت ں حضرت محمبََرَکة َو ُعمَّ

  ابراہيم (عليہ السالم) کيساتھ رکھے گا۔ 
  

  نماز کی طرف قدم بڑھانے اور قرآن سيکھنے کا ثواب 
حضرت امير المؤمنين فرماتے ہيں ۔جب اہل زمين گناه ميں مشغول ہوتے ہيں يا غلط اور بُرے کام کرتے ہيں تو هللا تعالٰی )١(

ے کا اراده کرتا ہے ليکن جب بوڑھوں کو نماز کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بدون استثناء اہل زمين کو عذاب ميں مبتال کرن
  اور بچوں کو قرآن پڑھنا سيکھتے ہوئے ديکھتا ہے تو اسے ان پر رحم آجاتا ہے اور غذاب کو مؤخر کر ديتا ہے۔ 

  
  صابر ، نابينا اور موالی اہلبيت کا ثواب 

   حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔) ١(
جو شخص صابر اور نابينا ہے اور خدا سے پاداش کا اميدوار ہے اور آل محمد کا موالی ہے تو وه قيامت والے دن اسطرح 

  هللا سے مالقات کريگا کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہيں ہوگا۔ 
ے متعلق کوئی سوال نہ روايت کی گئی ہے کہ خدا کسی بندے کی دونوں يا ايک آنکھ نہيں ليتا مگر يہ کہ اسکے گناه ک) ٢(

  ہوگا۔ 
  

  دو رکعت مستحبی نماز پڑھنے ، ايک درہم صدقہ دينے اور ايک دن روزه رکھنے کا ثواب 
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  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا ) ١(
ر ہے جو شخص خدا کی خوشنودی کی سستی چھوڑو ، تمھارا پروردگار رحيم ہے تمھارے تھوڑے عمل کا بھی شکر گذا

خاطر دو رکعت مستحب نماز بجاالتا ہے تو هللا اسکے بدلے ميں جنت ميں داخل کرے گا اور جو هللا کی رضا چاہتے ہوئے 
ايک درہم صدقہ دے گا تو خدا اسکی وجہ سے اسے جنت ميں داخل کرے گا اور جو هللا کی رضا او رخوشنودی کی خاطر 

  تو خدا اسے اس روزے کے بدلے اسے وارِد بہشت کرے گا۔ ايک روزه رکھے گا 
  

  ماه رمضان کے جمعوں کی دوسرے جمعوں پر برتری 
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(

يقينا ماه رمضان کے جمعے باقی جمعوں پر فوقيت رکھتے ہيں جس طرح حضرت رسول خدا دوسرے رسولوں سے برتر 
  رمضان تمام مہينوں سے برتر ہے۔  ہيں اس طرح ماه

  
  عطر لگانے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
  جو شخص عطر لگا کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز عطر نہ لگا کر پڑھنے والے شخص کی ستر رکعت سے برتر ہے۔ 

  
  شادی شده شخص کی نماز کاثواب 

  عليہ السالم) فرماتے ہيں حضرت امام جعفر صادق () ١(
  شادی شده شخص کی دو رکعت نماز کنوارے کی ستر رکعت نماز سے برتر ہے۔ 

  
  چار رکعت نماز کی ہر رکعت ميں پچاس مرتبہ سوره توحيد پڑھنے کا ثواب 

نماز راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سناکہ جو شخص چار رکعت ) ١(
بجاالئے اور اسکی ہر رکعت ميں پچاس مرتبہ سوره توحيد پڑھے تو نمازکے سالم سے پہلے ہی جتنے گناه اسکے اور هللا 

  کے درميان تھے سب معاف کردئے جائيں گے ۔ 
  

  نماز جعفر بن ابی طالب پڑھنے کاثواب 
ھا کہ جوشخص نماز جعفر طيار پڑھتا ہے راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے پوچ) ١(

اسکا کيا ثواب ہے؟ حضرت نے فرمايا اگر اسکے گناه ريت کے ذرات اور درياکی موجوں جتنے بھی ہوں تو خدا اسے 
معاف کردے گا۔ راوی کہتا ہے کہ يہ سب ثواب ہمارے لئے ہے؟ فرمايا اور کس کے لئے ہے ! يہ ثواب تمھارے ساتھ ہی 

نے پوچھا اس نماز ميں کونسا سوره پڑھوں؟ فرمايا ﴿إَذا ُزلِزلَت،إَذا َجاء َ نَصُر هللا ، إنَا اَنَزلنَاهُ فِی مخصوص ہے ، راوی 
  لَيلَِةالقَدر اور قُل ھَُو هللا ُ اََحد ﴾ پڑھو۔ 

  
  نماز شب پڑھنے کا ثواب 

مؤمن کی عزت لوگوں سے سوال حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ مؤمن کا شرف نماز شب اور ) ١(
  نہ کرنے ميں ہے۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں نماز شب پڑھا کرو۔ يہ حضرت محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) ) ٢(
  کی سنت ، تم سے پہلے والے صالحين کی عادت ہے نيزتمھارے جسموں سے بيمارياں دور کرتی ہے۔ 

دق (عليہ السالم) فرماتے ہيں نماز شب چہرے کو نورانی کرتی ہے ، نماز شب عمده خوشبو ديتی حضرت امام جعفر صا) ٣(
  ہے اور نماز شب رزق ميں وسعت ديتی ہے ۔ 

مال اور اوالد دنياوی زندگی ”حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جيسا کہ هللا تعالٰی نے فرمايا ہے کہ )۴(
  خر شب ميں انسان جو آٹھ رکعت نماز پڑھتا ہے وه آخرت کی زينت ہے بے شک آ“ کی زينت ہيں

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت بيان ہوئی ہے کہ ايک شخص نے حضرت کی خدمت ميں آکر اپنی ) ۵(
س سے فرمايا حاجت بيان کی۔ قريب تھا کہ وه اپنی گر سنگی کی شکايت کرے۔ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے ا

۔ نماز شب پڑھتے ہو ؟ کہا جی ہاں۔ حضرت نے اسکی طرف رخ کيا اور فرمايا وه شخص جھوٹا ہے جو نماز شب پڑھتا ہو 
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  اور دن ميں بھوکا رہتا ہو۔ کيونکہ هللا تعالٰی نے دن کے رزق کی نماز شب ميں ضمانت دی ہے۔ 
سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد )۶(

  نے فرمايا نماز شب سالمتی بدن، رضا پروردگار، اخالق انبياء سے متمسک اور رحمت خداوند ی کی طلب ہے۔ 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے ان سے سنا وه فرما رہے تھے کہ ممکن ہے کہ عبد خدا نصف شب بيدار ہو اور نيند کی شدت )٧(

کی وجہ سے اسکی ٹھوڑی سينے کے ساتھ لگ رہی ہو (يعنی سردی کی وجہ سے اکھٹا ہو کر سويا ہواہو) اور وه بستر پر 
دائيں بائيں پلٹ رہا ہو اس حالت ميں بدون شک و ترديد هللا تعالٰی زمين و آسمان کے رحمت کے دروازوں کو حکم ديتا ہے 

ہے ميرے بندے کو ديکھو ميرے تقرب کی خاطر اس عمل کو بجاالنے  کہ اس شخص کيلئے کھل جاؤ پھر فرشتوں سے کہتا
کيلئے کتنی سختيوں کو برداشت کر رہا ہے کہ جو ميں نے اس پر واجب بھی نہيں کی ايسا شخص مجھ سے تين چيزوں کا 

يں اضافہ اميدوار ہو سکتا ہے ، اسکے گناہوں کو معاف کردوں۔ دوباره تو بہ کرنا اسے نصيب کروں۔ يا اسکے رزق م
  کروں۔ ميں بھی تم تمام فرشتوں کو گواه بنا کر کہہ رہا ہوں کہ يہ سب کچھ اسے عطا کروں گا۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ نماز شب چہرے کو حسين ، اخالق کو عمده ، جسم کو معطر ، ) ٨(
  ء بخشتی ہے ۔ رزق کو زياده۔ قرض کو ادا ، غموں کو دور اور بينائی کو جال

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ممکن ہے ايک شخص جھوٹ بول کر رزق سے محروم ہو جائے ) ٩(
ميں نے عرض کی کس طرح رزق سے محروم ہوتا ہے ؟ فرمايا پہلے تو نماز شب سے محروم ہوتا ہے اور جب نماز شب 

  جاتا ہے۔  سے محروم ہوتا ہے تو پھر رزق سے بھی محروم ہو
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جن گھروں ميں رات کو نماز شب کيساتھ ساتھ قرآن مجيد کی )١٠(

تالوت بھی ہوتی ہے تو يہ گھر اہل آسمان کو اس طرح منور کرتے ہيں جس طرح ستارے اہل زمين پر نور افشانی کرتے 
  ہيں۔ 

الم) هللا تعالٰی کے اس فرمان کہ ﴿بے شک نيکياں گناہوں کو ختم کرديتی ہيں﴾ کی حضرت امام جعفر صادق (عليہ الس) ١١(
وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہيں مؤمن کی رات کو اداکی گئی نماز (شب) اس کے دن ميں کئے ہوئے گناہوں کو ختم کر 

  ديتی ہے ۔ 
  

  قرآن کيساتھ شب بيداری کا ثواب 
اپنے والد سے روايت بيان کرتے ہيں کہ ايک شخص نے حضرت اميرا لمؤمنين  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم)) ١(

سے تالوت قرآن کيساتھ شب بيداری کا ثواب پوچھا تو حضرت نے اسے فرمايا۔ اس شخص کيلئے بشارت ہے جو فقط رات 
ں سے فرماتا ہے کہ کے دسويں حصے ميں هللا سے ثواب چاہتے ہوئے خلوص کيساتھ نماز پڑھے تو هللا تعالٰی اپنے فرشتو

ميرے عبد کيلئے اس رات اگنے والے تمام دانوں، پتوں ، درختوں کليوں، خوشوں اور چراگاہوں کی تعداد ميں حسنات لکھ 
لو۔ جو شخص رات کا نواں حصہ نماز ميں گزار دے هللا اسے دس مستجاب دعائيں عطا کرتا ہے اور قيامت والے دن اس 

ل عطا کرے گا۔ اور جو رات کے آٹھويں حّصے کو نماز ميں گزارے تو خداوند متعا ل اسے کے دائيں ہاتھ ميں نامٔہ اعما
صابر اور نيک نيت شھيد کا ثواب عطا کرے گا۔ اور خاندان کے متعلق اسکی شفاعت کو قبول کرے گا۔ جو اس رات کا 

ر آئے گا کہ اسکا چہره چودھويں کے ساتواں حّصہ نماز ميں گزارتا ہے تو اٹھائے جانے والے دن قبرسے اس حالت ميں باہ
چاند کی طرح چمک رہا ہو گا اور جو لوگ اس کی امان ميں ہيں ان کيساتھ پُل صراط سے گزرے گا۔ جو رات کا چھٹا حّصہ 

نماز ميں گزارے تو وه توبہ کرنے والوں ميں شمار ہوگا اور اس کے اگلے پچھلے سب گناه معاف کرديئے جائيں گے۔ اور 
پانچواں حّصہ نماز ميں گزارے تو اسے حضرت ابراہيم کے مقبرے ميں جگہ ملے گی۔ جو شخص رات کا چوتھاجو رات کا 

حّصہ نماز ميں گزارے تو وه کامياب لوگوں ميں پہلے نمبر پر ہوگا۔ يہاں تک کہ تيز ہواکی طرح پل صراط سے گزر کر 
رات نماز ميں گزارے تو جس فرشتے سے بھی مالقات حساب و کتاب کے بغير جنت ميں داخل ہو جائے گا۔ جو ايک تہائی 

کرے گا وه کہے گا۔ کاش ميرا بھی هللا کے نزديک يہ مقام ہوتا۔ اور اسے کہا جائے گا جنت کے آٹھ دروازوں ميں سے جس 
 سے چاہو جنت ميں داخل ہو جاؤ۔ جو آدھی رات نماز يں پڑھتا رہے اگر اسے ستر ہزار مرتبہ پوری زمين سونے سے بھر
کر عطا کی جائے تو وه بھی اسکی جزاء کے مساوی نہيں ہوسکتی۔ اس کے اس عمل کا ثواب تو حضرت اسماعيل (عليہ 

السالم) کی اوالد سے ستر غالم آزاد کرنے سے بڑھکر ہے جو دو تہائی شب نماز پڑھتا رہے تو اسے ريت کے ذّرات کے 
وزن احد پہاڑ کے دس برابر ہے۔ جو شخص پوری رات نماز ميں  برابر نيکياں دی جائيں گيں اور اس ميں کمتريں نيکی کا

گزارے اور ساتھ ساتھ ذکر ، رکوع ،سجدے اور کتاب خدا ئے عزوجل کی تالوت ميں مشغول رہے تو اسے بہت عظيم اجر 
تھا۔  ديا جائے گا۔ سب سے کمترين اجر يہ ہے يہ اُس روز کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس دن اسے ماں نے جنا
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  هللا کی تمام مخلوق کی تعداد کے برابر اسے نيکياں اور درجات ديئے جائيں گے اسکی قبر ہميشہ نورانی رہے گی۔ 
گناه اور حسد اسکے دل سے اکھاڑ پھينکے جائيں گئے۔ اسے قبر کے عذاب سے پناه دی جائے گی۔ اسے جہنم سے برأت 

تھے) کيساتھ اٹھا يا جائے گا۔ اس وقت هللا تبارک و تعالٰی مالئکہ سے  عطا کی جائے گی۔ يہ آمنين ( جو کہ اسکی امان ميں
کہے گا۔ اے ميرے مالئکہ ! ميرے بندے کو ديکھو۔ يہ ميری رضا چاہنے کيلئے شب بيداری کيا کرتا تھا۔ اسے فردوس ميں 

نے کی ہر چيز موجود ہے ، سکونت دو ۔ فردوس ميں ايک الکھ شہر ہيں ہر شہر ميں آنکھوں کی لذت اور نفس کی بھوک مٹا
  تمھارے دل ميں يہ بات نہ سما سکے گی کہ ميں اسے مزيد تقرب اور تعظيم دينے پر آماده ہوں۔ 

  
  يہ سمجھتے ہوئے کہ ميں کيا پڑھ رہا ہوں دو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 

وئے پڑھے کہ ميں اِن ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص دو رکعت نماز يہ جانتے ہ) ١(
کياپڑھ رہا ہوں تو جب نماز کا سالم دے گا تو اسکے اور خدا کے درميان کوئی گناه باقی نہيں رہے گا اور خدا سب گناہوں 

  کو معاف فرمادے گا۔ 
  

  تفکر کيساتھ دورکعت نماز پڑھنے کا ثواب 
کر کيساتھ اداکی گئی دو رکعت نماز، پوری رات حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)فرماتے ہيں غور وف) ١(

  عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ 
  

  غفلت کی ساعت ميں دورکعت نافلہ نماز کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے والد سے اور وه اپنے آباؤ اجداد سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا ) ١(

نماز نافلہ ادا کرو خواه يہ نماز ساده ہی کيوں نہ ہو ؟ يہ داِر کرامت (بہشت) تک  نے فرمايا۔ غفلت کی ساعتوں ميں دو رکعت
  پہنچادے گی کسی نے پوچھا يا رسول هللا ساعِت غفلت کون سی ہے ؟ فرمايا مغرب اور عشاء کے درميان۔ 

  
  دو جمعوں کے درميان پانچ سو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 

سالم) اپنے والد سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) حضرت امام جعفر صادق (عليہ ال) ١(
فرماتے ہيں۔ جو شخص دو جمعوں کے درميان پانچ سو رکعت نماز پڑھے تو وه جس چيز کی بھی خواہش کرے گا ، خدا کی

  بارگاه ميں قبول ہوگی۔ 
  

  نماز صبح کے بعد گياره مرتبہ سوره توحيد پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) اپنے والد سے اور وه حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) سے نقل کرتے ہيں ) ١(

کہ جو شخص نماز صبح کے بعد گياره مرتبہ﴿ قُل ھَُو هللا ُ اََحٌد﴾کی تالوت کرے گا۔ تو اس دن کوئی گناه انجام نہيں دے گا اگر 
  چہ شيطان ہی کيوں نہ چاہے۔ 

  
  تعقيبات نماز کا ثواب 

  حضرت امام حسين (عليہ السالم) حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) سے روايت بيان کرتے ہيں ۔ ) ١(
جو مسلمان نماز صبح ادا کرنے والی جگہ پر بيٹھ کر طلوع شمس تک هللا کا ذکر کرتا رہے تو اسے بيت هللا کے حاجيوں کی

اسکی بخشش ہوگی۔ اور اگر دوسری نماز کے وقت تک وہاں بيٹھا رہے اور دو يا چار رکعت  مثل اجر وثواب ملے گا اور
نماز بھی بجاالئے تو خدا اسکے گذشتہ گناه معاف کر ديگا اور اسکا اجر خانہ خدا کا حج کرنے والے شخص کے برابر ہوگا 

  ۔ 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٢(

غرب کی ادائيگی کے بعد تعقيبات بجاالئے اور کسی سے بات نہ کرے اور دو رکعت نماز بجاالئے تو اس جو شخص نماز م
  نماز کو عليين ميں لکھا جائے گا اور اگر چار رکعت نماز بجاالئے تو اسکے لئے پاکيزه حج لکھا جائے گا۔ 

و آلہ وسلم) سے روايت کرتے ہيں کہ خداوند حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ ) ٣(
  متعال نے فرمايا۔ 
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  اے اوالد آدم ! نماز صبح اور عصر کے بعد ايک ايک گھنٹہ ميرا ذکر کيا کرو۔ تا کہ ميں تمھاری اہم حاجتيں بر الؤں۔ 

   ٣ثواب االعمال 

  زکات جدا کرنے کا ثواب 
جو مکمل طور اپنے مال سے زکات جدا کرکے اس کے مقام پر  حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں) ١(

  رکھے گا تو اس سے يہ سوال نہيں کيا جائے گا کہ اس نے کس ليے مال جمع کيا تھا۔ 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے والد سے ورايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا جب بھی هللا ) ٢(

چاہتا ہے تو بہشت کے خزانہ دار فرشتے کو اس کے پاس بھيجتا ہے وه اسکے سينے پر ہاتھ پھيرتا کسی بندے کو نيکی دينا 
ہے اور اسے زکات ادا کرنے کی سخاوت نصيب ہوتی ہے۔ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) اپنی وصيت ميں ارشاد 

پر وردگار کے غضب کو خاموش کر ديتی  فرماتے ہيں خدا را۔ خدارا۔ زکات کی طرف متوجہ رہو ۔ کيونکہ زکات تمھارے
  ہے۔ 

راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا۔ اپنے اموال کی زکات کيساتھ ) ٣(
حفاظت کرو۔ اپنے بيماروں کا صدقہ سے مداوا کرو۔ زکات ادا نہ کرنے والے کا مال خشکی يا تری ميں ضائع ہو سکتا ہے ۔ 

  
  حج و عمره کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ )١(
بے شک هللا تعالٰی حاجی ، اسکے گھر والوں ، رشتہ داروں اور جسکے ليئے حاجی استغفار کرے ، کو ماه ذی الحجہ کے 

 گئے گناہوں کو معاف کردے گا۔ باقی مانده دنوں ، محرم ، صفر ، ربيع االول اور ربيع الثانی کے پہلے دس دنوں ميں کئے 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو لوگوں کے ديکھا وے کے بغير صرف هللا کی رضا کی خاطر ) ٢(

  حج ادا کرے گا تو يقينا خدا اسے معاف کردے گا۔ 
(عليہ السالم) نے فرمايا ۔حج اورحضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت امام زين العابدين ) ٣(

عمره بجاالؤ۔ تا کہ تمھارے جسم صحيح و سالم رہيں ۔ رزق ميں وسعت ہو۔ تمھارے ايمان کی اصالح ہوا ور حج سے لوگوں 
  اور اپنے گھر والوں کے اخراجات حاصل کرو۔ 

   راوی کہتا ہے کہ ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کی خدمت ميں عرض کيا۔) ۴(
ميں نے اراده کيا ہے کہ ميں ہر سال حج پر جاؤں يا اپنے خاندان ميں سے کسی کو حج پر بھيجوں حضرت نے فرمايا۔ کيا تم 
نے يہ پکا اراده کر رکھا ہے۔ ميں نے کہا جی ہاں۔ فرمايا اگر تم ايسا کرو گے تو تمھيں يقين ہو نا چاہيے کہ تمھيں کثير مال 

  کثير کی بشارت ہو۔  ملے گا۔ ( بہر حال) تجھے مال
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ )۵(

بے شک جب حاجی لوازم سفر مہيا کرنے کا اراده کرتا ہے اور ابھی اس نے کوئی چيز بھی خريد نہيں کی ہوتی ، هللا اسکے
ور دس گناه مٹا ديتا ہے اور دس درجات بلند کرديتا ہے۔ جب وه شتر (سواری) پر سوار ہو نے لئے دس نيکياں لکھ ديتا ہے ا

کا اراده کرے گا۔ ابھی قدم نہيں اٹھائے گا اور سوار نہيں ہو گا اسے مندرجہ باال اجر و ثواب کی مثل ثواب عطا ہوگا۔ جب 
اور مروا کے درميان سعی کرے گا تو اپنے گناہوں سے خانہ خدا کا طواف کريگا تو اسکے گناه ختم ہو جائيں۔ گے جب صفا

پاک ہو جائے گا۔ جب عرفات ميں وقوف کريگا اسکے گناه محو ہو جائيں گے۔ جب جمرات پر رمی کريگا تو سب گناه مٹ 
جائيں گے۔ اسی طرح حضرت رسول خدا نے باقی تمام اعمال حج بيان کيئے کہ يہ سب اعمال اسکے گناه ختم کرديں گے 

  ر فرمايا تم حاجی کی قدر و منزلت تک کہاں پہنچ سکتے ہو؟۔ پھ
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا ۔ ) ۶(

جب حاجی مکہ ميں داخل ہوتا ہے تو خدا دو فرشتوں کو اسکے طواف ، نماز اور سعی کے وقت محافظ قرار ديتا ہے۔ جب 
وقف کريگا تو اسکے دائيں کندھے پر ہاتھ مارکر کہاجائے گا تمھارے گذشتہ گناه ختم ہوگئے ہيں۔ اب ديکھو وه عرفہ ميں ت

  آئنده کس طرح (زندگی) کرو گے؟ 
ايک شخص نے حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) سے کہا کہ جہاد مشکل تھا ، اس لئے آپ نے نہيں کيا اور حج )٧(

 رہے۔ ہيں حضرت ٹيک لگا کر بيٹھے تھے ، آپ اٹھ کر بيٹھ گئے اور فرمايا تجھ پر افسوس ہے۔آسان عمل ہے اس لئے بجاال
حجة الوداع کے موقع پر حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کا فرمان تيرے کانوں تک نہيں پہنچا !!؟ بيشک 
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خاموش ہو جائيں۔ جب لوگ خاموش ہوگئے  حضرت نے غروب آفتاب کے وقت جناب بالل سے فرمايا تھا لوگوں سے کہو ،
تو حضرت نے فرمايا آج کے دن کو خداوند متعال نے تمھارے لئے بابرکت بناياہے ،اس نے تمھارے نيک لوگوں کومعاف 

کرديا ہے تمھارے نيک لوگوں کی ، بدکا روں کے حق ميں شفاعت قبول ہوگی ۔چلے جاؤ ،تم بخش دئيے گئے ہو اور تم نے 
  ں کيلئے هللا کی رضا اورخوشنودی حاصل کرلی ہے ۔ اپنے بدکار و

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) نے فرمايا جب حضرت رسول خدا نے عرفات کی طرف کوچ کيا تو ايک اعرابی )٨(
ہوں نے بيابان ميں آپکی زيارت کی اور عرض کيا يا رسول هللا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) ميں حج کی ادائيگی کيلئے آيا 

ليکن کوئی مشکل پيش آگئی ہے جسکی وجہ سے حج نہيں کرسکتا ميں مالدار ہوں مجھے حکم فرمائيں ميں کوئی ايسا کام 
کروں جس کی وجہ سے مجھے حج کا ثواب مل جائے حضرت نے ابو قبيس پہاڑ کی طرف ديکھکر فرمايا اگر تمھارے پاس

 کی راه ميں خرچ کر ديتا تو تب بھی حج کے برابر ثواب حاصل نہ ابو قبيس پہاڑ کے برابر سرخ سونا ہوا اور اسے تو هللا
  کر سکتا ۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں کہ حج سے و آپس آنے والے تين طرح کے ہيں۔ بعض آتش )٩(
طرح ماں کے جننے جہنم سے نجات حاصل کرليتے ہيں ، بعض اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہوجاتے ہيں جس 

والے دن پاک تھے اور بعض لوگ اپنے خاندان اور مال کی حفاظت کرليتے ہيں۔ يہ حاجی کو حاصل ہونے والے کمتر ين 
  فوائد ہيں ۔ 

راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا حج بجاالنا ، دس غالم آزاد ) ١٠(
اسی طرح آپ گنتے رہے کہ اعمال حج کو ستر غالم آزاد کرنے سے برتر قرار ديا اور فرمايا طوافکرنے سے بڑھکر ہے 

  اور اسکی دو رکعت نماز ايک غالم آزاد کرنے سے بڑھکر ہے۔ 
حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہيں کہ هللا تبارک و تعالٰی نے مکہ کے ارد گرد ايک سو بيس رحمتيں قرار دی ہيں ) ١١(

 ساٹھ طواف کرنے والوں کيلئے ہيں اور چاليس نماز گزاروں کيلے ہيں جبکہ بيس رحمتيں ديکھنے والوں کيلئے ہيں  اِن ميں
ايک شخص حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) کی زيارت کيلئے حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا حج سے آرہے ) ١٢(

ب ہے ؟ عرض کی ، ميں آپ پر فدا ہو جاؤں نہيں جانتا حضرت ہو ؟ عرض کی جی ہاں فرمايا ! جانتے ہو حاجی کا کتنا ثوا
نے فرمايا ہر شخص حج کيلئے انکساری کيساتھ مکہ ميں داخل ہو جب مسجد الحرام ميں جائے تو خوف خدا سے چھوٹے 

لکھے گا  چھوٹے قدم اٹھائے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے اور دو رکعت نماز پڑھے هللا تعالٰی اسکے لئے ستر ہزار نيکياں
اور اس کے ستر ہزار گناه مٹائے گا ستر ہزار درجات بلند کريگا ، ستر ہزار حاجتيں پور ی کرے گا اور دس ہزار درہم 

  قيمت والے ستر غالم آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ 
ہے تو هللا تعالٰی اس حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں اے اسحاق ! جو خانہ کعبہ کا ايک طواف کرتا ) ١٣(

کے لئے ايک ہزار نيکياں لکھتا ہے ايک ہزا رگناه مٹا ديتا ہے اور ايک ہزار درجات بلند کرتا ہے اور بہشت ميں اسکے لئے
ايک ہزار درخت لگائے گا اور اسے ايک ہزار غالم آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا يہاں تک کہ جب وه اپنا سينٔہ کعبہ کی 

چسپاں کرے گا تو هللا اسکے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا اور اس سے کہا جائے گا جس سے ديوار کيساتھ 
بھی چاہتے ہو بہشت ميں چلے جاؤ ۔راوی کہتا ہے ميں آپ پر قربان جاؤں کيا يہ سب اجر و ثواب طواف کرنے والے کا ہے 

جی ہاں فرمايا جو شخص کسی مؤمن کی ايک حاجت ؟ فرمايا جی ہاں کيا چاہتے ہو اس سے بڑھکر ثواب بتاؤں؟ عرض کی 
  پوری کرے گا تو هللا اسے طواف، طواف ، طواف (دس مرتبہ کہا) کا اجر وثواب عطا کرے گا۔ 

  حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں حج ہمارے کمزور اور نادار شيعوں کا جہاد ہے ۔ )١۴(
فر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا کہ خدا ہم حاجيوں کيساتھ کيا سلوک کرے گا راوی کہتاہے ميں نے حضرت امام جع) ١۵(

  ؟ فرمايا خدا کی قسم کسی استثناء کے بغير سب حاجيوں کو معاف کر دے گا۔ 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں حج دو قسم کا ہے هللا کيلئے حج ،لوگوں کيلئے حج۔ جو شخص هللا ) ١۶(

ج کرے گا تو اسکا ثواب بھی هللا پر ہے اور وه اسے روز قيامت جنت عطا کرے گا اور جو لوگوں کيلئے حج کرے کيلئے ح
  گا اسکا اجر لوگوں کی گردن پر ہے ۔ 

راوی کہتا ہے ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السال م کو فرماتے ہوئے سنا جو فقط هللا کی خاطر حج بجاالئے )١٧(
  کھا وانہ ہو تو يقينا خدا اسے معاف کردے گا۔ اس کے عمل ميں د

  
  حاجی کا ديدار اور اس سے مصافحے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص حاجی کا ديدار کرے اور اس سے مصافحہ کرے تو گو ) ١(
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  يا اس نے حجر االسود کو لمس کيا (بوسہ ديا)ہے۔ 
  

  ث حج کے متعلق ايک اور حدي
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت امام زين العابدين نے اپنی وفات کے وقت اپنے فرزند ) ١(

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) سے فرمايا۔ ميں نے اس ناقہ (اونٹنی) پر بيس حج ادا کئے ہيں۔ اور اسے کبھی تازيانہ 
ن ميں دفن کر دينا تاکہ درندے اسکا گوشت نہ کھائيں کيونکہ ميں نے حضرت تک نہيں مارا۔ جب يہ مرے تو اسے زمي

رسول خدا سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی اونٹ ايسا نہيں ہے جو سات حجوں ميں مقام عرفہ پر توقف نہ کرے مگر 
محمد باقر (عليہ السالم)  خدا ان اونٹوں کوبہشتی اور اسکی نسل کو مبارک قرار ديتا ہے۔ جب يہ اوٹنی مری تو حضرت امام

  نے گڑھا کھود کر اسے دفن کرديا ۔ 
  

  روزے رکھنے والے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ) ١(

ر پر ہی کيوں نہ سويا رہے البتہ اسوقت تک عبادت ميںآلہ وسلم) نے فرمايا۔ روزه دار هللا کی عبادت ميں رہتا ہے ، خواه بست
  ہوتا ہے جبتک کسی مسلمان کی غيبت نہ کرے۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ و اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا روزه ) ٢(
  دار کی نيند عبادت اور سانس تسبيح ہے۔ 

دق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ، روزه دار کی نيند عبادت ، خاموشی تسبيح ، عمل مقبول اور دعا حضرت امام جعفر صا) ٣(
  مستجاب ہے۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں روزه دار کے منہ سے آنے والی بد بو خدا کے نزديک مشک سے ) ۴(
  افضل ہے۔ 

ے ہيں۔ ظہر کے وقت قيلولہ کرو (سوجاؤ) کيونکہ هللا تعالٰی نيند ميں روزه حضرت امام موسی کاظم (عليہ السالم) فرمات) ۵(
  دار کو کھالتا پالتا ہے۔ 

  
  روزے کی حالت ميں ناسزا سننے کاثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ) ١(
ن روزے کی حالت ميں ناسزا سنکر يہ کہے کہ ميں روزے سے ہوں ، تجھ پر سالم ہو تو هللا تعالٰی نے فرمايا جو انسا

فرشتوں سے کہتا ہے ميرے عبد نے اس بندے کے شر سے روزے کے ساتھ پناه اور مدد مانگی ہے تم اسے جہنم سے پناه 
  ديکر جنت ميں داخل کرنا۔ 

  
  راه خدا ميں ايک روزے کا ثواب 

سول خدا فرماتے ہيں جو شخص هللا کی راه ميں ايک روزه رکھے گا وه ايک سال تک روزے رکھنے والے حضرت ر) ١(
  شخص کی مانند ہے۔ 

  
  گرميوں کے ايک دن کے روزے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص ايک دن گرميوں ميں روزه رکھے اور بہت زياد تشنگی ) ١(
و هللا تعالٰی ايک ہزار فرشتوں کو يہ ذمہ داری سونپتا ہے کہ جاؤ اس کے چہرے پر ہاتھ پھيرو اور اسے محسوس کرے ت

خوشخبری سناؤ جب وه روزه افطار کرنے لگتاہے تو هللا فرماتاہے تيری روح اور خوشبو کتنی عمده ہے اے مالئکہ گواه 
  رہنا ، ميں نے اسے معاف کرديا ہے۔ 

  
  ے کا ثواب ايک دن کے مستحبی روز

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت بيان کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا جو) ١(
  شخص ايک دن مستحبی روزه رکھے گا هللا تعالٰی اسے بہشت ميں داخل کرے گا۔ 
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  آخری عمر ميں ايک مستحبی روزے کا ثواب 
السالم) فرماتے ہيں جس کی زندگی کا آخری عمل ايک دن کا روزه ہو تو وه (سيدھا) جنت  حضرت امام محمد باقر (عليہ) ١(

  ميں جائے گا۔ 
  

  دن کے ابتدائی حّصے ميں روزے کی حالت ميں عطر لگانے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص دن کے ابتدائی حّصے ميں روزے کی حالت ميں عطر ) ١(
  ائے گا تو اسکی عقل زائل نہ ہوگی ۔ لگ
  

  کھانے والوں ميں روزه دارکی موجود گی کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)کی روايت بيان کرتے ہوئے ) ١(

تسبيح پڑھتے ہيں ، اور مالئکہ اس پر  فرماتے ہيں جو روزه دار کھانا کھانے والوں کے درميان موجود ہو تو اسکے اعضاء
  درود و سالم بھيجتے ہيں اور ان کا درود و سالم مغفرت ہے۔ 

  
  رجب کے روزے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت نوح جب پہلی رجب کو کشتی ميں سوار ہوئے تو اپنے ) ١(
فرماياجو شخص آج کے دن روزه رکھے گا جہنم ايک سال کی مسافت تک دور  ساتھيوں کو حکم ديا کہ آج روزه رکھيں اور

ہو جائے گی جو شخص سات دن تک روزه رکھے گا اس پر جہنم کے ساتوں دروازے بند ہو جائيں گے اور جو آٹھ دن 
ائل روزے رکھے گا اس پر جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائيں گے اور جو شخص پندره روزے رکھے گا اسے اسکے مس

  کاحل عطا کيا جائے گا جو اس سے زياده روزے رکھے گا هللا اسے زياده اجر وثواب عطا کرے گا 
حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں رجب جنت کی نہر ہے جو دودھ سے سفيد اور شہد سے زياده ) ٢(

  يراب کرے گا۔ شيرين ہے جو شخص ماه رجب کا ايک روزه رکھے گا هللا اسے اسی نہر سے س
حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں رجب عظيم مہينہ ہے هللا اس ميں نيکياں دوگنی کرديتا ہے اور گناه ) ٣(

مٹا ديتا ہے۔ جو شخص رجب ميں ايک روزه رکھے گا تو جہنم ايک سو سال کی مسافت تک دور ہوجائے گی اور جو تين دن
  ب ہوگی۔ روزے رکھے گا اس پر جنت واج

حضرت رسول خدا فرماتے ہيں جان لو ما ه رجب هللا کا ﴿أصم﴾ ہے يہ عظيم مہينہ ہے اس مہينے کو ﴿أصم ﴾ اس لئے ) ۴(
کہتے ہيں کيونکہ هللا کے نزديک تکريم اور فضائل کے لحاظ سے کوئی مہينہ اس جيسا نہيں۔ زمانہ جاہليت ميں بھی اس کی 

و اس نے بھی اس تعظيم اور فضيلت ميں اضافہ کيا جان لو رجب هللا کا مہينہ اور شعبان تعظيم کی جاتی تھی۔ جب اسالم آيا ت
ميرا مہينہ ہے اور رمضان ميری امت کا مہينہ ہے جان لو جو ايمان اور هللا سے جزا کی نيت سے ايک دن رجب کا روزه 

اس دن کے (هللا کے) غضب کو ختم  رکھے گا اس نے هللا کی بہت زياده رضا و خوشنودی حاصل کی ہے اور اسکا روزه
کرديگا اس پر جہنم کا ايک دروازه بند ہو جائے گا۔ جو شخص پوری زمين کو سونے سے بھر کر (صدقہ کے طور پر) دے 
دے تو خلوص سے رکھا ہوا يہ روزه اس سے بھی افضل ہو گا نيکيوں کے عالوه دنيا کی کوئی چيز اسکے اجر و ثواب کی 

جو نہی رات ہوگی اس کی دس دعائيں مستجاب ہونگيں اگر وه دنيا وی زندگی کيلئے کوئی دعا مانگے  تکميل نہيں کرسکتی۔
گا تو هللا اسے مستجاب کرے گا جو اس کے دوستوں ، محبوں اور برگزيده لوگوں نے اس کيلئے دعا مانگی تھی تو هللا اس 

گا تو زمين و آسمان ميں رہنے والی کوئی  کے لئے خير کثير ذخيره فرمائے گا جو شخص رجب ميں دو روزے رکھے
مخلوق بھی هللا کے نزديک آپکی عظمت کی توصيف نہيں کر سکتی اور اسے اِن صادق اور سچے لوگوں کا سا اجر و ثواب 
ملے گا جنہوں نے پوری زندگی (خواه کتنی ہی طوالنی کيوں نہ ہو)جھوٹ نہ بوال ہو قيامت والے دن انہی کی طرح ہونگے 

دن جتنے لوگوں کی صادقين شفاعت کريں گے اتنے لوگوں کی يہ بھی شفاعت کرے گا اور انہی کيساتھ محشور  اور اس
ہوگا يہاں تک کہ جنت ميں داخل ہو کر انکے دوست بن جائے گا۔ جو رجب کے تين روزے رکھے گا تو هللا اسکے اور جہنم 

ہ مسافت کے برابر ہو گا اور افطار کے وقت هللا کہے گا کے درميان خندق يا پرده حائل کردے گا کہ جسکا طول ستر سال
مجھ پر تيرا حق واجب ہو گيا ہے اور ميری محبت اور واليت تجھ پر الزم ہو گئی ہے اے ميرے فرشتو ! ميں تمھيں گواه بنا 

دن روزه کر کہہ رہا ہوں ميں نے اس کے اول سے آخر تک تمام گناه معاف کرديئے ہيں۔ جو شخص ما ه رجب ميں چار 
رکھے گا اسے جنون، جزام ، برص فتنٔہ دجال اور عذاب قبر ميں گرفتاری جيسی تمام بالؤوں سے چھٹکا را ملے گا اور 

اسے توبہ کرکے لوٹنے والے عقالء کا اجر و ثواب ملے گا اور اسے دائيں ہاتھ ميں اعمال نامہ دے کر عابدين کی پہلی صف
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رجب ميں پانچ دن روزے رکھے گا تو قيامت والے دن اسے راضی کر نا هللا کے ذمہ ميں کھڑا کيا جائے گا۔ جو شخص ماه 
ہے اور قيامت والے دن جب اٹھے گا تو اسکا چہره چودھويں کے چاند کی طرح ہو گا اس کے لئے ريت کے ذّرات کی تعداد

ا جائے گا تو جو چاہتا ہے خدا سے کے برابر نيکياں لکھی جائيں گی اور بغير حساب جنت ميں ليجايا جائے گا اور اسے کہ
مانگ لے اور جو ما ه رجب ميں چھ روزے رکھے گا تو جب قبر سے نکلے گا تو اسکا چہره سورج سے زياده سفيدہوگا اور

اسے اس نور کے عالوه بھی نور عطا کيا جائے گا جو قيامت والے دن تمام اہل محشر کو منور کرے گا اور اس دن اسے 
ں سے اٹھايا جائے گا اور يہ پل صراط سے بغير حساب و کتاب گزر جائے گا اور اسکے والدين کی نافرمانی امان يافتہ لوگو

اور قطع رحم جيسے گناه معاف کرديئے جائيں گے۔ جو رجب ميں سات دن روزه رکھے گا تو هللا تعالٰی جہنم کے ساتوں 
گا اور اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دروازوں کو اس کے ايک ايک روزے کے بدلے ميں اس پر بند کردے 

دے گا۔ جو رجب ميں آٹھ روزے رکھے گا هللا ہر ہر روزے کے بدلے جنت کے آٹھوں دروازے اس پر کھول دے گا اور 
جس سے چاہو (جنت ميں) داخل ہو جاؤ۔ جو رجب ميں نو روزے رکھے گا وه ال ‘ کہے گا جنت کے آٹھ دروازوں ميں سے 

 کی ندا کرتے ہوئے قبر سے نکلے گا جنت کی عالوه اسے کوئی چيز ديکھائی نہ دے گی اور جب قبر سے نکلے گاالہ االهللا
تو اسکے چہرے کا نور اہل محشر کو درخشاں کرے گا يہاں تک کہ اسے کہا جائے گا (يعنی لوگوں کا خيال ہوگا) يہ 

ير حساب جنت ميں داخل ہونا ہے۔ جو ماه رجب ميں دس برگزيده پيغمبر ہے اسوقت اسے عطا ہونے والی کمترين چيز بغ
روزے رکھے گا تو خدا اسے درخشان مرواريد اور ياقوت سے مّزين دو سبز پر عطا کرے گا جس کے ذريعے يہ ہوا کی 
ا طرح پل صراط سے پرواز کرتا ہوا جنت ميں داخل ہو جائے گا اور اسکا شمار مقّرِب خدا اور عادل لوگوں ميں ہوگا۔ گوي
اس نے سو سال تک هللا سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے نمازيں پڑھيں اور صبر کيا ہے ۔جو ماه رجب ميں گياره روزے 

رکھے گا تو قيامت والے دن هللا کی بارگاه ميں اس سے افضل کوئی نہ ہو گا مگر جس نے اس کی طرح يا اس سے زياده 
و اسے قيامت والے دن سندس اور استبرق کے دو سبز لباس روزے رکھے ہوں۔ جو ماه رجب ميں باره روزے رکھے گا ت

پہنائے جائيں گے۔ اگر ان لباسوں ميں سے ايک کو دنيا ميں ليجا يا جائے تو يقينی طور پر مشرق سے مغرب تک نور افشانی
ے دن کرے اور پوری دنيا مشک سے زياده خوشبودار ہو جائے ۔ جو ماه رجب ميں تيره روزے رکھے گا تو قيامت وال

اسکے لئے عرش کے سائے کے نيچے غذا اور کھانے کا دستر خوان لگايا جائے گا جسکی وسعت اس دنيا کے ستر برابر 
ہے اس پر بڑے مرواريد اور ياقوت کی سينياں رکھی جائيں گئيں ہر سينی ميں ستر ہزار قسم کی غذا ہوگی جسکی خوشبو 

خوان سے کھانا تناول کرے گا جبکہ دوسرے لوگ بڑی مشکل اور رنگ ايک دوسرے سے جدا جدا ہوگی وه اس دستر 
حاالت ميں گرفتار ہونگے جو شخص ماه رجب ميں چوده روزے رکھے گا تو هللا اسے ثواب کے طور پر بڑے مرواريد اور 

ميں  ياقوت سے بنے ہوئے محل عطا کرے گا جسے نہ آنکھوں نے ديکھا ہے اور نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ وه انسانی ذہن
آيا ہے۔ جو رجب ميں پندره روزے رکھے گا تو وه قيامت والے دن امان يافتہ لوگوں کی جگہ پر کھڑا ہوگا جس فرشتے ، 

رسول اور پيغمبر کا وہاں سے گزر ہو گا وه کہے گا تجھے مبارک ہو کہ تم امان يافتہ ، مقرب ،شريف ، سعادتمند ، خوش و 
يں سولہ دن روزے رکھے گا تو وه نور کی سواريوں پر سوار ہونے والے پہلے خرم اور بہشتوں کے ساکن ہو۔ جو رجب م

لوگوں ميں سے ہوگا جس ميں يہ جنتوں سے دار رحمان تک پرواز کرے گا جو رجب ميں ستره روزے رکھے گا تو قيامت 
کی روشنی ميں پلوالے دن اسکے لئے پل صراط پر ستر ہزار نور کے چراغ رکھے جائيں گے يہاں تک کہ وه ان چراغوں 

صراط سے گزرتا ہوا جنت ميں داخل ہو جائے گا اور فرشتے مرحبا اور سالم کے ورد کيساتھ اسکا استقبال کريں گے۔ جو 
رجب ميں اٹھاراں روزے رکھے گا تو بہشت جاويد ميں گنبد ابراہيم کے اندر دّرا ور ياقوت کے تختوں پر اس کيلئے جگہ 

يس روزے رکھے گا هللا تعالٰی بہشت ميں حضرت آدم اور حضرت ابراہيم کے محل کے تنگ ہوجائيگی جو رجب ميں اُن
مقابل تازه مرواريد سے اسکا محل بنائے گا يہ انہيں سالم کرے گا اور وه بھی اسکی بزرگی اور حق کی ادائيگی کيلئے اسے

جائے گا۔جو رجب ميں بيس  سالم کريں گے اور اس کے ہر روزے کے بدلے ميں ہزار سال کے روزے کا ثواب لکھا
روزے رکھے گا تو گو يا اس نے بيس ہزار سال هللا کی عبادت کی ہے ۔ جو رجب ميں اکيس روزے رکھے گا تو قيامت کے 

دن اسے ربيعہ اور مضر قبيلوں کی تعداد کے برابر خطا کاروں اور گناہگاروں کی شفاعت نصيب ہوگی۔ جو رجب ميں 
سے منادی ندادے گا اے هللا کے دوست تجھے بشارت ہو تيری هللا کے نزديک بڑی تکريم  بائيس روزے رکھے گا تو آسمان

ہے تو انبياء ، صديق ، شہداء اور صالحين جيسے لوگوں کا دوست ہے جن پر هللا نے انعام و اکرام کيا ہے اور يہ تمہارے 
ند ہو گی اے بنده خدا تو خوش قسمت ہے بہترين رفقاء ہيں۔ جور جب ميں تيئس دن روزے رکھے گا تو آسمان سے ندا بل

تونے زحمت کم اٹھائی ہے اور تجھے زياده نعمتوں سے نواز ا گيا ہے۔ تجھے مبارک ہو تجھ سے پرده ہٹا ديا گيا ہے ، 
تيرے کريم پروردگار کی طرف سے تجھے بہت بڑا ثواب نصيب ہوا ہے تو دار السالم ميں حضرت خليل کا ہمسايہ ہے۔ جو 

ں چوبيس روزے رکھے گا تو موت کا فرشتہ ايک نوجوان کی شکل ميں اس کے پاس آئے گا جو عمده ديباج کا ماه رجب مي
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سبز لباس پہن کر جنت کے سبز گھوڑے پر سوار ہو گا اسکے ہاتھ مشک سے خوشبوتر سبز ريشم اور بہشتی شراب سے 
ت کی سختيوں کو آسان کرے گا پھر اسکی روح لبريز سنہری جام ہوگا جو جان کنی کے وقت اسے پالئے گا اور اس پر مو

کو سبز ريشم ميں رکھے گا تو اس سے اتنی عمده خوشبو اٹھے گی کہ ساتوں آسمانوں کے ساکنين اس سے معطر ہونگے وه
حوض پيامبر اسالم پر پہنچنے تک قبر ميں بھی سيراب ہو گا اور اٹھتے وقت بھی سيراب ہوگا۔ جو شخص رجب ميں پچيس 

ے تو جب قبر سے اٹھے گا تو اسے ستر ہزار فرشتے تلقين کريں گے کہ جن کے ہاتھوں ميں در اور ياقوت کی روزے رکھ
چھترياں ہونگيں ، ان کے پاس زيورات اور عمده لباس ہونگے وه کہيں گے اے محبوب خدا جلدی سے پروردگار کی طرف 

سے راضی ہيں ) کيساتھ سب سے پہلے بہشت ميں جائے گا چلو تو وه ان مقرب لوگوں (جن کيساتھ هللا راضی ہے اور وه هللا
(يقينا)يہ بہت بڑی کاميابی ہے۔ جو شخص رجب ميں چھبيس روزے رکھے گا تو هللا تعالٰی اس کے ليے عرش کے سائے 

ميں در اور ياقوت کے سو محل بنائے گا ہر محل کے سامنے بہشتی حرير کا سرخ خيمہ ہو گا جب لوگ حساب و کتاب ميں 
شغول ہونگے يہ سکون و آرام سے يہاں ره رہا ہوگا۔ جو شخص رجب کے ستائيس روزے رکھے گا تو هللا تعالٰی چار سو م

سالہ مسافت کے برابر اسکی قبر کو وسعت دے گا اور يہ سب کی سب مسافت عنبر اور مشک سے معطر ہو گی۔ جو رجب 
رميان نو خندقوں کا فاصلہ ڈال ديگا اور ايک خندق کی ميں اٹھائيس روزے رکھے گا خدا اسکے اور جہنم کے آگ کے د

چوڑائی زمين اور آسمان کے درميان پانچ سو سالہ مسافت کے فاصلے جتنی ہوگی۔ جو رجب ميں انتيس دن روزے رکھے گا
يسی تو خدا اسے معاف کردے گا خواه اس نے کسی ظالم کے کہنے پر تمام لوگوں کے دس فيصد مال پر قبضہ کرليا ہو يا ا

عورت ہو جس نے ستر مرتبہ بے عفتی کروائی ہو اگر وه عورت ان روزوں سے هللا کی خوشنودی اور جہنم سے رہائی 
حاصل کرنا چاہے تو خدا حتماً اسے معاف کردے گا اور جو ماه رجب ميں تيس دن روزے رکھتا ہے تو اس کے ليئے منادی 

يئے گئے ہيں اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ هللا اسے ساری بہشتيں ندا ديتا ہے اے عبد خدا تيرے گذشتہ گناه معاف کرد
عطا کرے گا ہر جنت ميں سونے کے چاليس ہزار شہر اس کے ہونگے اور ہر شہر ميں چاليس محل اور ہر محل ميں چاليس

سے اور ہر چاليس ہزار گھر اور ہر گھر ميں چاليس چاليس ہزار دسترخوان ہر دسترخوان پر چاليس چاليس ہزار کاسے 
کاسے ميں چاليس چاليس ہزار قسم کی کھانے پينے کی اشياء موجود ہوں گی اور ان کے رنگ اور بو بھی جدا جدا ہو گی ہر 

گھر ميں چاليس چاليس ہزار سونے کے تخت ہونگے اور ان تختوں کی وسعت دو ہزار ضرب دو ہزار ہاتھ ہيں ہر تخت پر 
يشانی پر تين الکھ نورانی زلفيں ہونگيں ہر زلف کو ايک ہزارہزار چھوٹی خدمتگار کنواری حورالعين بيٹھی ہو گی جس کی پ

کنيزوں نے اٹھا رکھا ہو گا اور وه اسے مشک اور عنبر سے معطر کر رہی ہونگيں تا کہ ماه رجب ميں روزے رکھنے واال 
گيا يا رسول هللا اگر جو اس کے پاس آئے يہ سب کچھ اس شخص کيلئے ہے جو رجب کا پورا مہينہ روزے رکھے۔کہا 

کمزوری يا کسی اور علت يا حيض کی وجہ سے رجب ميں سارے روزے رکھنے سے عاجز ہو وه کيا عمل بجاال ئے کہ 
اسے بھی ان جيسا اجرو ثواب مل سکے۔ فرمايا يہ لوگ صدقہ کے طور پر ہر روز مساکين کو روٹی ديں مجھے اس ذات 

ان ہے اگر يہ ہر روز صدقہ ديں تو جو کچھ ميں نے کہا ہے اس سے زياده ملے کی قسم جس کے قبضٔہ قدرت ميں ميری ج
گا زمين اور آسمان پر رہنے والی تمام مخلوق جمع ہو کر جنتوں ميں اسے ملنے والے فضائل اور درجات کے دسويں 

دينے پر بھی قادر نہ ہو  حّصے کے اجر وثواب کا بھی اندازه بھی نہيں لگا سکتے ۔کہا گيا يا رسول هللا جو شخص يہ صدقہ
تو وه کيا کرے ؟ کہ ان صفات کو پالے فرمايا ما ه رجب ميں تيس دن تک ہر روز سو مرتبہ خدا کی يہ تسبيح پڑھے ُسبَحاَن 

  اَھٌل ‘ َو ہَُو لَہ ُسبَحاَن األَعزِّ األکَرم ُسبَحاَن َمن لَبَِس الِعزَّ ‘ إالَ لَِہ الَجلِيل ُسبَحان َمن الَ يَنبَِغی التَّسبِيُح ااِلَّ لَہ
حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں هللا تعالٰی نے رجب کی تين راتيں گزرنے کے بعد حضرت محمد (صلی هللا ) ۵(

عليہ و آلہ وسلم) کو (مبعوث فرمايا لہذا اس دن(تين رجب ) کا روزه ستر سال کے روزوں کی طرح ہے سعد بن عبد هللا 
گوں کے مطابق يہاں کا تب سے غلطی ہوگی ہے اصل عبارت اس طرح تھی کہ ماه رجب ختم کہتے ہيں کہ ہمارے بزر

 ہونے سے تين راتيں پہلے مبعوث فرمايا (يعنی ستائيس رجب )۔ 

 

 ثواب االعمال 

   شعبان و رمضان کے روزوں کا ثواب  
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  شعبان کے روزے کا ثواب 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص شعبان کا روزه رکھے گا تو يہ روزه اسے ہر عيب ، عار ) ١(

اور غّصے سے پاک کردے گا۔ ابو حمزه کہتے ہيں ميں نے آنحضرت سے پوچھا عيب اور عار سے کيا مراد ہے؟ فرمايا 
سے کيا مراد ہے ؟ فرمايا غضب اور غصے ميں قسم کھا نا اور  خدا کی نافرمانی کی قسم اور نذر ، ميں نے پوچھا غصے

  پھر تو بہ کرکے پشيمان ہونا ۔ 
راوی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کے پاس ماه شعبان کے روزے کے متعلق گفتگو چل نکلی آپ) ٢(

ے يہاں تک کہ اگر کوئی محترم شخص کا خون نے فرمايا اس روزے کی يہ اور وه فضيلت ہے اور اس ميں يہ ، يہ ثواب ہ
کر بيٹھتا ہے تواگر ( توبہ کے طور پر ) شعبان کا روزه رکھے گا تويہ اسکے لئے مفيد ہو گا اور اسے معاف کر ديا جائے 

  گا۔ 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص ماه شعبان اور رمضان کے پے در پے روزے رکھے تو) ٣(
  دا کی قسم بارگاه خداوندی ميں يہ روزے اسکی تو بہ (شمار) ہوگی۔ خ
راوی کہتاہے ميں نے حضرت امام جعفرصادق عليہ السال م کو فرما تے ہوئے سنا۔کہ جوشخص شعبان کے پہلے دن ) ۴(

ميں ہرروز و روزه رکھے گاتو حتماًا س پر جنت واجب ہو جائے گی۔اور جو شخص دو روزے رکھے گا توهللا تعالٰی دنيا 
شب اس پر نظر (کرم) کرے گا اورجنت ميں بھی اس پر نظر (کرم) رکھے گا جو تين دن روزے رکھے گا تو اسے جنت 

  کے عرش پر ہر روز(دل کی آنکھوں سے) هللا کی زيارت نصيب ہو گی۔ 
ن ميرا اور رمضان هللا حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا شعبا) ۵(

کا مہينہ ہے اور يہ غرباء کی بہار ہے هللا تعالٰی نے عيد االضحی (قربان) مساکين کے گوشت کھانے کے لئے بنائی ہے ، 
  لہذا تم قربانی کر کے انہيں گوشت دو ۔ 

دا کی قسم۔ شعبان راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خ) ۶(
  اور رمضان کے روزے بارگاه خداوندی ميں توبہ ہيں۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ ميرے والد کی عادت تھی کہ ما ه شعبان اور رمضان کے ) ٧(
ونوں مہينے متواتر درميان ايک دن (روزه نہ رکھکر ) فاصلہ ڈالتے تھے ليکن حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) د

روزه رکھتے تھے اور فرماتے تھے ان دونوں مہينوں ميں متواتر روزے رکھنا بارگاه خداوندی ميں توبہ ہے اور فرماتے يہ 
  دونوں خدا کے مہينے اِس اور يہ دونوں پہلے اور بعد والے دو دو مہينوں کے گناہوں کا کفاره ہيں 

فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا ماه شعبان اور رمضان ميں متواتر روزے حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ) ٨(
رکھتے ليکن لوگوں کو متصل روزه رکھنے سے منع فرماتے يہ دونوں خدا کے مہينے ہيں اوراس کے لئے اس مہينوں کے 

  بعد اور پہلے والے مہينوں کا کفاره ہيں۔ 
ہ ازواج رسول هللا کی گردن پر اگر کوئی واجب روزه ہوتا تو وه حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ک) ٩(

اسے شعبان تک اس چيز سے ڈرتے ہوئے مؤخر کر چھوڑ تيں کہيں حضرت کی ضروريات سے مانع نہ ہوجائيں جو نہی 
  شعبان ہوتا تو يہ روزے رکھتيں اور حضرت بھی روزے رکھتے نيز حضرت فرماتے شعبان ميرا مہينہ ہے ۔ 

کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)سے پوچھا کيا آپ کے آبأو اجداد ميں کوئی ماه شعبان راوی)١٠(
  کے روزے رکھتا تھا ؟ فرمايا جی ہاں ہمارے بہترين جّد حضرت رسول خدا شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ 

ماه شعبان کے متعلق پوچھا کيا آپ کے آبأو  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے)١١(
اجداد نے کبھی يہ روزے رکھے ہيں فرمايا ہمارے بہترين جد حضرت رسول خدا شعبان ميں کثرت سے روزے رکھتے 

  تھے۔ 
حضرت رسول خدا سے رجب کے روزے کے متعلق سوال کيا گيا تو آپ نے فرمايا تمھيں ما ه شعبان کے روزوں کی ) ١٢(

  ہيں ہے ؟ ۔ فکر کيوں ن
اسامہ بن زيد کہتے ہيں کہ حضرت رسول خدا اتنے روزے رکھتے کہ لوگ کہتے کہ آپ ہميشہ روزے سے ہوتے ہيں) ١٣(

اور کبھی روزه نہ رکھتے تو لوگ کہتے اب آپ روزے نہ رکھيں گے۔ راوی کہتا ہے ميں نے پوچھا کہ کوئی ايسا مہينہ ہے 
کسی اور مہينے ميں اتنے روزے نہ رکھتے ہوں۔ فرمايا جی ہاں ، پوچھا جس ميں حضرت بہت روزے رکھتے ہوں ليکن 

کس مہينے ميں ؟ کہا شعبان ميں۔ شعبان جو کہ رجب اور رمضان کا درميانی مہينہ ہے لوگ اس سے غافل ہيں حاالنکہ اس 
ال اوپر جائيں تو ميں مہينے ميں تمام اعمال پروردگار عالم کی بارگاه ميں جاتے ہيں ميری خواہش ہے کہ جب ميرے اعم

  روزے سے ہوں۔ 
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حضرت رسول خدا سے پوچھا گيا کہ کونسے روزے افضل ہيں ؟ فرما يا ما ه رمضان کی تعظيم ميں شعبان کے )١۴(
  روزے افضل ہيں ۔ 

راوی کہتا ہے کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) شعبان کے عالوه کسی مہينے ميں پورے روزے نہ )١۵(
  ے فقط اسے رمضان کيساتھ متصل فرماتے ۔ رکھت

ابن عباس کہتے ہيں حضرت رسول خدا کے اصحاب آپ کی بارگاه ميں ماه شعبان کے فضائل کے متعلق گفتگو فرما ) ١۶(
رہے تھے۔ حضرت نے فرمايا۔ يہ شريف مہينہ ہے۔ اور ميرا مہينہ ہے حامالن عرش اسے بزرگ سمجھتے ہيں اور اسکی 

اس مہنيے ميں ما ه رمضان کيلئے مؤمنين کے رزق ميں اضافہ ہوتا ہے اور بہشتوں کو سجايا جاتا ہے۔  قدر جانتے ہيں ۔
اسے شعبان بھی اسی ليئے ہی کہا جاتا ہے کہ اسميں مؤمنين کا رزق زياده ہوتا ہے۔ اس مہينے کے اعمال ستر مرتبہ دوگنے 

سنات قبول ہوتی ہيں ، هللا اپنے بندوں پر فخر و مباھات کرتا ہے۔ ہوتے ہيں۔ بدياں ختم ہو جاتی ہيں ، گناه مٹ جاتے ہيں ، ح
اور اپنے عرش سے روزه داروں اور عبادت گزاروں کو ديکھتا ہے اور ان کی وجہ سے اپنے عرش کے حاملين پر فخرو 

ميرے ماں  مباھات کرتا ہے اسوقت حضرت علی ابن ابی طالب (عليہ السالم) کھڑے ہو کر عرض کرتے ہيں يا رسول هللا
باپ آپ پر قربان جائيں۔ ماه شعبان کے روزے کے کچھ فضائل بيان فرمائيں تا کہ ہم اس ماه کے روزے اور عبادت کی 

  طرف زياده راغب ہوں اور خدا تعالٰی کيلئے شب بيداری کريں ۔ 
  حضرت نے فرمايا۔ 

اں لکھے گا اور ہر نيکی ايک سال کی جو شخص شعبان ميں ايک روزه رکھے گا تو خداوند متعال اسکے لئے ستر نيکي
  عبادت کے برابر ہوگی۔ 

  جو شعبان ميں دو روزے رکھے گا اسکے ہالکت ميں ڈالنے والے گناه معاف ہو جائيں گے ۔ 
  جو شعبان کے تين روزے رکھے گا تو بہشتوں ميں اس کے در اور ياقوت سے ستر درجات بلند ہونگے ، 

  کا رزق وسيع ہو گا ۔ جو شعبان کے چار روزے رکھے تو اس
  جو شعبان کے پانچ روزے رکھے وه لوگوں ميں محبوب ہوگا ۔ 

  جو شعبان کے چھ روزے رکھے تو هللا اس سے ستر قسم کی بالئيں دور کرے گا۔ 
  جو شعبان کے سات روزے رکھے تو وه شيطان اور اسکے لشکر کے وسوسوں اور چکروں سے محفوظ ہوگا ۔ 

  رکھے گا تو وه دنيا سے پياسا نہيں جائے گا اور اسے پاک حوض سے سيراب کيا جائے گا ۔ جو شعبان ميں آٹھ روزے 
  جو شعبان کے نو روزے رکھے تو سوال وجواب کے وقت منکر اور نکير اس پر مہربان ہونگے ۔ 

  جو شعبان کے دس روزے رکھے تو اس کی قبر ستر ضرب (ستر ہاتھ) وسيع ہو جائے گی۔ 
  روزے رکھے تو اس کی قبر کو گياره منارٔه نور منور کريں گے۔ جو شعبان کے گياره 

جو شعبان کے باره روزے رکھے تو صور پھونکنے کے دن تک ہر روز ستر ہزار فرشتے قبر ميں اسکی زيارت کريں 
  گے۔ 

  جو شعبان کے تيره روزے رکھے ساتوں آسمانوں کے فرشتے اسکے لئے استغفار کريں گے ۔ 
وزے رکھے تمام درندے ، چوپا ہے ، حتی دريا ميں مچھليوں تک کو الھام ہو گا کہ اسکے لئے جو شعبان کے چوده ر

  استغفار کريں۔ 
  جو شعبان کے پندره روزے رکھے َرّب العّزت نداديتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم تجھے جہنم ميں نہيں جالؤں گا ۔ 

  ھا ديئے جائيں گے ۔ جو شعبان کے سولہ روزے رکھے توآگ کے ستر دريا اس پر بج
  جو شعبان کے ستره روزے رکھے جہنم کے تمام دروازے اس پر بند کر ديئے جائيں گے۔ 

  جو شعبان کے اٹھاراں روزے رکھے جنت کے تمام دروازے اس پر کھول ديئے جائيں گے۔ 
  کيے جائيں گے۔  جو شعبان کے انيس روزے رکھے تو بہشت ميں اسے در اور ياقوت کے بنے ہوئے ستر ہزار محل عطا

  جو شعبان کے بيس روزے رکھے تو ستر ہزار حور العين کے ساتھ اسکی تزويج ہو گی۔ 
  جو شعبان کے اکيس روزے رکھے فرشتے اسے خوش آمديد کہيں گے اور اپنے پر اسکے جسم پر مليں گے۔ 

  ائيں گے۔ جو شعبان کے بائيس روزے رکھے تو اسے سندس اور استبرق کے ستر ہزار لباس پہنائے ج
جو شعبان کے تيئس روزے رکھے قبر سے نکلتے وقت اسے نورانی چوپا ہے پر سوار کراکے جنت کی سير کرائے جائے 

  گی۔ 
  جو شعبان کے چوبيس روزے رکھے وه ستر ہزار اہل توحيد کی شفاعت کرے گا۔ 

  جو شعبان کے پچيس روزے رکھے اسے نفاق سے بيزاری عطا کی جائے گی۔ 
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  چھبيس روزے رکھے هللا اسے پل صراط سے گزر نے کا پر مٹ عطا کرے گا۔  جو شعبان کے
  جو شعبان کے ستائيس روزے رکھے هللا اس کے لئے جہنم سے رہائی کا حکم لکھے گا۔ 

  جو شعبان کے اٹھائيس روزے رکھے اسکا چہره درخشان ہوگا اور اس کے چہرے سے نور بر سے گا۔ 
  ے هللا تعالٰی رضوان نصيب کرے گا۔ جو شعبان کے انتيس روزے رکھے اس

جو شعبان کے تيس روزے رکھے حضرت جبرائيل (عليہ السالم) عرش کے سامنے کھڑے ہو کر ندا ديں گے اے شخص 
نئے سرے سے اعمال شروع کر تيرے گذشتہ گناه معاف کردئيے گئے ہيں۔ هللا جل شانہ فرمائے گا اگر تيرے گناہوں کی 

بارش کے قطروں ، درختوں کے پتوں ، ريت کے ذّروں ، شبنم کے قطروں اور دنيا کے دنوں  تعداد آسمان کے ستاروں ،
کے برابر بھی ہوں تو تب بھی تجھے معاف کردوں گا۔ ماه شعبان کے روزے رکھنے کے عوض اتنی مغفرت اور ثواب هللا 

  ہی کا ثواب ہے۔ کی بارگاه ميں کوئی زياده نہيں ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہيں يہ سب ماه شعبان 

  ماه رمضان کی فضيلت اور روزے کا ثواب
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں اے جابر جسے ماه رمضان نصيب ہو اور وه دن ميں روزه اور رات ) ١(

اور  کے ايک حّصے ميں هللا کی عبارت کرے ، اپنی زبان اور شرم گاه کی حفاظت کرے ، آنکھوں کو حرام سے بچائے
کسی کو آزار نہ پہنچائے تو وه ماں سے متولد ہونے والے دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو گا جناب جابر کہتے ہيں ميں 

  قربان جاؤں۔ کتنی عمده حديث ہے۔ حضرت نے فرمايا ( يہ بھی ديکھوکہ ) اسکی شرائط کتنی سخت ہيں۔ 
ت رسول خدا جب ماه رمضان کا چاند ديکھتے تو قبلہ رخ ہو حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضر) ٢(

ْزِق الَواِسِع َوَدفِع األسقَاِم َو تِالَ َوِة  کر يہ دعا مانگتے ﴿اَللَّھُّم أَِھلَّہُ َعلَينَا باالَمِن َوااليَماِن َوالسَّالََمِة َو االسالَِم َو الَعافِيَةَ الُمَجلَّلَةِ  َو الرِّ
لَوِة َوالقِيَا ِم اَللَّھُمَّ َسلِّمنَا لَِشھِر َرَمَضاَن و َوَسلَّمہالقُرآِن والَعوِن َعلَ  ی يَنقَِضَی َشھُر َرَمَضاَن َوقَدَغفَرَت لَنَا﴾ ‘ ی الصَّ لَنَا و تََسلَّْمہُ ِمنَّا َحتّٰ

ں جکڑ ديا پھر لوگوں کی طرف ديکھ کر فرمايا اے مسلمانو! جب رمضان کا چاند نظر آئے تو مردود شيطان کو زنجيروں مي
جاتا ہے آسمان ،جنت اور ر حمت کے دروازے کھول ديئے جاتے ہيں۔ جہنم کے دروازے بند کر ديئے جاتے ہيں ، دعائيں 
مستجاب ہوتی ہيں۔ هللا کے پاس کچھ آزاد کرنے والے لوگ ہيں جنھيں ہر افطاری کے وقت آزاد کيا جاتا ہے ہر رات منادی 

ہنے واال ہے ؟ پروردگارا ہر خرچ کرنے والے کو عوض عطا فرما اور ہر بخيل کے ندا ديتا ہے کوئی سائل اور بخشش چا
مال کو تلف فرمايہاں تک کہ ماه شوال کا چاند ظاہر ہوتا ہے تو مؤمنين کو ندا دی جاتی ہے ۔ صبح خيزی کرنے والو ، اپنے 

سالم) نے فرمايا مجھے اس ذات کی قسم جسکےانعام۔ لينے کيلئے نکلو، آج يوم انعام ہے پھر حضرت امام محمد باقر (عليہ ال
  قبضٔہ قدرت ميں ميری جان ہے يہ انعام درہم و دينار نہ ہونگے۔ 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں جب حضرت رسول خدا عرفات سے لوٹے اور مٰنی کی طرف روانہ ) ٣(
کر شب قدر کے متعلق سوال کرنے لگے۔ حضرت نے  ہوئے تومسجد ميں تشريف لے گئے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو

کھڑے ہو کر خطبہ ديا اور حمد وثنا کے بعد فرمايا۔ تم ميں سے جو بھی مجھ سے شب قدر کے متعلق سوال کرے گا تو ميں 
اسے جواب دونگا اور اس سے کچھ بھی پنھان نہيں کرونگا۔ اے لوگو جان لو ِجسے صحت و سالمتی کيساتھ ماه رمضان 

ہو وه دن ميں روزے رکھے اور رات کا ايک حّصہ عبادت ميں گزارے۔ اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ نماز جمعہ او  نصيب
رعيد بجاالئے تو اس نے يقينا شب قدر درک کرلی ہے اور اپنے پروردگار کے انعام کا مستحق ٹھہرا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ 

نے ايسے انعامات حاصل کئے ہيں جو انسانوں کے انعامات کی مثل حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا انہوں
  نہيں ہيں ۔ 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ رمضان نزديک تھا اور شعبان کے تين دن باقی تھے ، ) ۴(
يف لے گئے حمد وثنا حضرت رسول خدا نے جناب بالل سے فرمايا لوگوں کو بالؤ جب لوگ آگئے تو حضرت منبر پر تشر

الہی کے بعد فرمايا تم پر آنے واال مہينہ ، تمام مہينوں کا سردارہے اس ميں ايک ايسی رات ہے جو ہزار مہينوں سے بہتر 
ہے ، اس ميں جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول ديئے جاتے ہيں جو اس مہينے کو پا کر بھی نہ بخشا 

يتا ہے اسی طرح ِجسے ماں باپ نصيب ہوں اوروه بخشش نہ کر اسکے تو اسے بھی هللا دور جائے تو هللا اسے دور کر د
کرديتا ہے جس کے سامنے ميرا تذکره ہو اور وه مجھ پر صلوات نہ بھيجے تو اس کی بخشش ممکن نہيں اور هللا اسے بھی 

  خود سے دور کرديتا ہے۔ 
جب ماه رمضان آياحضرت رسول خدا (خطبٔہ دينے کيلئے ) کھڑے حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ۵(

ہوئے حمد و ثنا الہی کے بعد ارشاد فرمايا اے لوگو هللا نے تمہاری دشمنوں (جنات ميں سے) سے حفاظت فرمائی ہے اور هللا
ر رانده شيطان پر سات کا فرمان ہے ﴿مجھے پکارو ميں تمھيں جواب دونگا﴾ دعا کی قبوليت کا تمھيں وعده ديا ہے جان لو ہ
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فرشتوں کو مقرر کيا گيا ہے تا کہ اس ما ه کے اختتام تک کوئی شيطان تم پر مسلط نہ ہو سکے جان لو ، رمضان کی پہلی 
  رات سے ہی آسمان کے دروزاے کھول ديئے جاتے ہيں جان لو اس ميں کی گئی دعا مقبول ہے۔ 

ليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا۔ يقينا ماه رمضان کی ہر رات راوی کہتا ہے ميں نے حضرت امام جعفر صادق (ع) ۶(
بارگاه خداوندی ميں جہنم کی آگ سے رہائی حاصل کرنے والے بہت لوگ ہيں البتہ جو نشے والی چيز سے افطا ر کريگا وه 

  ہونگے۔  آزادنہ ہوگا ماه رمضان کی آخری رات گذشتہ تمام راتوں ميں آزاد کيے گئے لوگوں کی تعداد ميں آزاد
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے شعبان کے آخری جمعہ لوگوں کو خطبہ ) ٧(

ديتے ہوئے حمد و ثنا ء الہی کے بعد فرمايا اے لوگو عنقريب ايک مہينہ آنے واال ہے جسکی ايک رات ہزار مہينوں سے 
تم پر روزے فرض کيئے ہيں اس مہينے ميں ايک رات مستحبی نمازوں کيساتھ بہتر ہے وه ماه رمضان ہے اس ميں هللا نے 

هللا کی گئی عبادت باقی مہينوں کی ستر راتوں کی مستحبی نماز کے برابر ہے اس مہينے ميں ادا کئے گئے مستحبی اعمال 
فرض بجاال نے واال دوسرے مہينوں اور نيک کا م باقی مہينوں کے واجبات انجام دينے کی مانند ہيں اس ماه ميں هللا کا ايک 

کے ستر واجبات بجاالنے والے کے برابر ہے۔ يہ صبر کا مہينہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور يہ مواسات (مدد کرنے)
کا مہينہ ہے ، يہ وه مہينہ ہے جس ميں هللا مؤمنين کا رزق بڑھاتا ہے جو اس مہينے ميں روزه دار مؤمن کو افطاری دے گا 

اسے ايک غالم آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا اور اسکے گذشتہ گناه معاف کرے گا۔ کہا گيا يا رسول هللا ہم سب  تو هللا
ميں روزه افطار کرانے کی طاقت نہيں ہے۔ حضرت نے فرمايا هللا کريم ہے وه يہ ثواب اسے بھی عطا کرتا ہے جو روزه 

ربت يا چند کجھور کے دانے سے زياده دينے پر قادر نہيں ہے جو دار کو افطار کرنے کيلئے تھوڑا دودھ يا ايک گالس ش
اس مہينے غالموں کيساتھ نرمی کرے گا تو هللا تعالٰی اسکے حساب و کتاب ميں نرمی کرے گا يہ ايسا مہينہ ہے جسکی 

سے تم بے  ابتداء رحمت ، و سط مغفرت اور آخر دعاؤوں کی قبوليت اور جہنم سے آزادی ہے چار خصلتيں ايسی ہيں جن
نياز نہيں ہوسکتے دو چيزوں سے تم خدا کو راضی کروگے اور دوسری دونوں سے بھی تم کبھی بے نياز نہيں ہوسکتے 

جن دوچيزوں سے تم خدا کو راضی کروگے وه اس بات کی گواہی ہے کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہيں اور ميں رسول 
نہيں ہوسکتے وه يہ ہيں کہ تم اپنی حاجتوں اور بہشت کو خدا سے چاہو خداہوں اور وه دوچيزيں جن سے تم کبھی بے نياز 

  اور هللا سے عافيت اور جہنم کی آگ سے پناه مانگو۔ 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں رمضان نزديک تھا ، شعبان کے تين دن باقی تھے ، حضرت )٨(

بالؤ جب لوگ اکھٹے ہو گئے تو حضرت منبر پر تشريف لے گئے حمد وثنا رسول خدا نے جناب بالل سے فرمايا لوگوں کو 
الہی کے بعد فرمايا تم پر آنے واال مہينہ ، (تمام ) مہينوں کا سردارہے اس کی ايک رات ہزار مہينوں سے بہتر ہے ، اس ميں

ی نہ بخشا جائے تو هللا اسے جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول ديئے جاتے ہيں جو اس مہينے کو پا کر بھ
دور کر ديتا ہے اسی طرح جسے ماں باپ نصيب ہوں اوروه بخشش نہ کر اسکے تو اسے بھی هللا دور کرديتا ہے جس کے 

سامنے ميرا تذکره ہو اور وه مجھ پر صلوات نہ بھيجے تو اس کی بخشش ممکن نہيں اور هللا اسے بھی خود سے دور کرديتا 
  ہے۔ 

جعفر صادق (عليہ السالم) ايک طويل حديث کے آخر ميں فرماتے ہيں کہ رمضان ميں آسمان کے دروازے حضرت امام ) ٩(
کھل جاتے ہيں ،شياطين زنجيروں ميں جکڑ ديئے جاتے ہيں ، مؤمنين کے اعمال قبول ہوتے ہيں رمضان عمده مہينہ ہے 

  ينہ) کہتے تھے۔ حضرت رسول خدا کے زمانے ميں اسے ماه مرزوق (روزی ديئے جانے واال مہ
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ماه رمضان کی راتوں ميں جہنم کی آگ سے آزادی هللا کے ذمہ ) ١٠(

ہے مگر يہ کہ جو نشے والی چيز سے افطار کرے ، کينہ رکھے يا صاحب شاہين ہو راوی کہتا ہے ميں نے پوچھا کونسی 
   چيز صاحب شاہين ہے فرمايا شطرنج ۔

راوی کہتا ہے ميں نے حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) سے پوچھا کہ هللا نے فرمايا ہے﴿ ميں نے اسے (قرآن) )١١(
مبارک رات ميں نازل کيا ہے ﴾تو مبارک رات کونسی ہے ؟ حضرت نے فرمايا وه شب قدر ہے جو ہر سال فقط ما ه رمضان 

رآن نازل ہوا هللا کا فرمان ہے ﴿ اس رات تمام چيزيں حکمت الہی سے کی آخری دس راتوں ميں آتی ہے شب قدر ميں ہی ق
معين و مشخص ہوں گی ﴾ اسی ايک رات ميں ہر خير و شر اطاعت و معصيت ، تولد و مرگ اور رزق و غيره ايک سال تک

رض کی ﴿ شب قدرکيلئے معين ہو جاتا ہے جو کچھ ملنا ہے اسی رات ہی طے ہوگا اور اس ميں هللا کی مشيت ہے ميں نے ع
ہزار مہينوں سے بہتر ہے﴾ اس سے کيا مراد ہے ؟ فرمايا اس مہينے کے اعمال صالح جيسے نماز ، زکات اور دوسری 

نيکياں ان ہزار مہينوں کے عمل سے بہتر ہيں جن ميں شب قدر نہ ہو اگر هللا تعالٰی مؤمنين کے ثواب کو دگنا نہ کرتا تو انہيں 
  کن هللا تعالی نے ان کيلئے نيکياں دگنی کردی ہيں ۔ يہ ثواب حاصل نہ ہوتا لي

سعيد بن جبير کہتا ہے ميں نے ابن عباس سے پوچھا کہ اس شخص کا کيا اجر وثواب ہے جو رمضان ميں روزے ) ١٢(
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رکھے اور ماه رمضان کے حق کو پہچانے ؟ فرمايا ابن جبير آماده ہو جا تا کہ ميں تجھے ايسی حديث سناؤں جو تيرے 
وں نے نہيں سنی اور نہ تيرے دل سے گزری ہے پوچھے گئے سوال کے متعلق اپنے ذہن کو خالی کر لو جو تم نے سوالکان

کيا ہے يہ اولين و آخرين کا علم ہے۔ سعيد بن جبير کہتا ہے ميں وہاں سے چال گيا اور اگلی صبح آماده ہو کر طلو ع فجر کے
فجر ادا کرنے کے بعد اسے حديث والی بات ياد دالئی اس نے ميری طرف  وقت ابن عباس کے پاس پہنچ گيا ميں نے نماز

رخ کرکے کہا جو ميں کہنا چاہتا ہوں اسے غور سے سنو ميں نے حضرت رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر 
کی پہلی رات ہوتی  تمھيں علم ہوتا کہ ماه رمضان ميں تمھارے لئے کتنا ثواب ہے تو تم هللا کا مزيد شکر کرتے۔ جب رمضان

ہے تو هللا تعالٰی ميری امت کے تمام ظاہر اور پوشيده گناه معاف کرديتا ہے اور دو الکھ درجات بلند کرتا ہے اور بہشت ميں 
پچاس شہر تعمير کرتا ہے۔ دوسرے دن هللا تمھارے اٹھائے گئے ہر قدم کے بدلے ميں ايک سال کی عبادت ، ايک پيغمبر کا 

  ل کے روزے لکھتا ہے۔ ثواب اور ايک سا
تيسرے دن تمہارے جسم کے ہر بال کے بدلے ميں بہشت کے اندر سفيد دّروں سے مزيّن گنبد بناتا ہے کہ جسکے اوپر اور 

نيچے باره ہزار نورانی گھر ہوں گے اور ہر گھر ميں باره ہزار تخت ہونگے اور ہر تخت پر حور بيٹھی ہوگی ہر روز ہزار 
  ہ ليے تمھارے پاس آئيں گے۔ فرشتے ہاتھوں ميں ھدي

چوتھے دن هللا بہشت جاويد ميں ستر ہزار محل تمھيں عطا کرے گا کہ ہر محل ميں ستر ہزار گھر ، ہر گھر ميں پچاس ہزار 
تخت اور ہر تخت پر حور بيٹھی ہوگی اور ہر حور کے سامنے ہزار چھوٹی کنيزيں کھڑی ہونگيں اور ان کے لباس دنيا اور 

  سے بہتر ہونگے۔ اس کی ہر چيز 
پانچويں دن هللا جنت مأوی ميں تمھيں ايک ہزار شہر عطا کرے گا ، ہر شہر ميں ستر ہزار گھر ، ہر گھر ميں ستر ہزار 

  دسترخوان اور ہر دسترخوان پر ستر ہزار کا سے اور ہر کاسے ميں ساٹھ ہزار قسم کی غذا ہوگی اور 
  ہر غذ ايک دوسرے سے مختلف ہوگی ۔ 

 تمھيں دارالسالم ميں ايک الکھ شہر عطا کرے گا ، ہر شہر ميں ايک الکھ گھر ، ہر گھر ميں ايک الکھ سونے چھٹے دن هللا
کے تخت ہونگے جنکا طول ستر ہزار ہاتھ ہوگا ہر تخت پر حور العين تمھاری بيوی کے طور پر بيٹھی ہوگی جس کے 

  ر ہر دلف کو ايک سو کنيزوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ پيشانی پر در اور ياقوت سے مزيّن تيس ہزار دلفيں ہونگيں او
  ساتويں دن هللا تعالی جنت نعيم ميں تمھيں چاليس ہزار شہيد اور چاليس ہزار صديق کا اجروثواب عطا کرے گا۔ 

  آٹھويں دن هللا تمھيں ساٹھ ہزار عابد اور ساٹھ ہزار زاہد کے عمل کے مثل اجر وثواب عطا کرے گا ۔ 
اجر و ثواب ايک ہزار عالم ايک ہزار اعتکاف ميں بيٹھنے والے اور ايک ہزار جنگجو کو ديتا ہے ، تمھيں نويں دن هللا جو 

  نصيب کرے گا ۔ 
دسويں دن هللا تمھاری ستر ہزار حاجتيں بر الئے گا سورج ، چاند، ستارے ،چوپائے ، پرندے ، تمام پتھر ، پھول ، ہر خشک 

  پتے تمھارے لئے استغفار کريں گے۔  و تر ، مچھلياں ، دريا اور درختوں کے
گيارہواں دن تمھارے لئے چار حج اور چار عمروں کا ثواب لکھے گا اور حج ايسا ہوگا جو پيغمبر کيساتھ اور عمره ايسا 

  ہوگا جو کسی شہيد يا صديق کيساتھ ادا کيا گيا ہو۔ 
کو دو برابر کرديگا اور ہر نيکی کے بدلے ايک بارہواں دن تمھارے گناہوں کو حسنات ميں بدل دے گا ور تمھاری نيکيوں 

  الکھ نيکياں لکھے گا ۔ 
اور تير ہويں دن هللا اہل مکہ اور مدينہ کی عبادت کی مثل ثواب دے گا اور تمھيں مکہ اور مدينہ کے درميان ہر پتھر اور 

  مٹی کی تعداد ميں شفاعت نصيب کريگا ۔ 
ح اور انکے بعد حضرت ابراہيم اور موسٰی اور انکے بعد حضرت داود اور اور چودہويں دن گويا تمھيں حضرت آدم اور نو

  سلمان کی مالقات کا شرف ہوا ہو اور تم نے ہر پيغمبرکيساتھ دو سو سال تک خدا کی عبادت کی ہو۔ 
گا ، پندرہويں دن تمھاری دنيا و آخرت کی ہر حاجت پور ی کريگا جو کچھ حضرت ايوب کو ديا تھا، تمھيں بھی عطا کرے 

تمھاری دعائيں مستجاب کريگا ، حاملين عرش تمھارے ليے استغفار کريں گے اور قيامت والے دن چاليس نور عطا کرے گا 
  جو دس دس ہوکر تمھارے دائيں ، بائيں ، آگے پيچھے ، رہيں گے ۔ 

ھيں سواری کيلئے ناقہ ملے گا سولہويں دن جب تم قبر سے نکلو گے تو تمھيں ساٹھ لباس عطا کرے گا تا کہ تم انہيں پہنو۔ تم
  اور هللا تمھارے لئے ابر رحمت بھيجے گا جو اس دن کی گرمی ميں تجھ پر سايہ کئے رکھے گا۔ 

اور جب ستر ہواں دن آئے گا هللا فرمائے گا يقينا ميں نے انہيں اور ان کے والدين کو معاف کر ديا ہے اور هللا ان سے قيامت 
  کی سختياں اٹھالے گا۔ 

ھارواں دن آئے گا تو هللا تعالٰی حضرت جبرائيل ، مکائيل ، اسرافيل ، حاملين عرش، کرسی اور کروبين کو حکم ديگا جب اٹ
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  کہ اگلے سال تک امت محمد کيلئے استغفار کريں اور هللا تمھيں قيامت والے دن اہل بدر کا ثواب عطا کرے گا۔ 
ہر روز تمھاری قبروں کی زيارت کيلئے هللا سے اجازت ليکر آئيں  جب انيس واں دن ہوگا تو زمين وآسمان کے تمام مالئکہ
  گے اور ہر فرشتے کے پاس ہديہ اور شربت بھی ہوگا۔ 

جب بيسواں دن ہوگا تو خدا تمھارے لئے ستر ہزار فرشتے بھيجے گا کہ تمھيں را ندے ہوئے شيطان کے شر سے بچائيں 
ر لکھيں گے هللا تمھارے اور جہنم کے درميان خندق بنادے گا اور وه ہر دن کے روزے کو سوسال کے روزے کے براب

تمھارے لئے تورات ، زبور ، انجيل اور فرقان کی تالوت کرنے والوں کا ثواب لکھے گا تمھارے لئے حضرت جبرائيل کے 
ے گاقرآن ہر پر کی تعداد کے برابر ايک سال کی عبادت لکھے گا عرش اور کرسی کی تسبيح کا ثواب بھی تمھيں عطا کر

کی ہر آيت کی تعداد کے برابر حور العين عطا کرے گا اکيسويں دن هللا تعالٰی تمھاری قبروں ميں ايک ہزار فرسخ تک وسعت
عطا کرے گا اور تم سے قبر کی تاريکی اور وحشت کو دور کريگا تمھاری قبور کو شہدا ء کی قبريں بنائے گا اور تمھارے 

کے چہرے جيسا بنائے گا ۔ بائيسويں دن خدا تمھارے پاس ملک الموت کو اس طرح چہروں کو حضرت يوسف بن يعقوب 
بيھجے گا جس طرح انبياء کے پاس بھيجتا ہے اور تم سے منکر و نکير کا خوف اٹھا لے گا دنيا کے غم اور عذاب قبر کو تم 

يساتھ گزرو گے (تمھيں اس چيز کا سے دور کريگا ۔ تيئسويں دن تم پل صراط سے انبياء ، صدقاء ، شہداء اور صالحين ک
ثواب ملے گا گويا) تم نے ميری امت کے ہريتيم کو کھانا اور ہر عريان کو لباس عطا کيا ہے چوبيسويں دن تم ميں سے ہر 

شخص دنيا سے اس وقت تک نہيں جائے گا جبتک جنت ميں اپنا مکان نہ ديکھ لے تم ميں سے ہر شخص کو ايک ہزار 
کا ثواب عطا کيا جائے گا جو هللا کی اطاعت کرتے ہوئے وطن سے نکال ہو اور تمھيں حضرت  مريض اور اس بے وطن

اسماعيل کی اوالد سے ايک ہزار غالم آزاد کرنے کا ثواب ملے گا ۔ پچيسويں دن خدا تمھارے لئے عرش کے نيچے ايک 
هللا تعالٰی کہے گا اے امِت محمد ميں تمھارا  ہزار سبز گنبد تعمير کرے گا اور ہر گنبد کے ِسرے پر ايک نور کا خيمہ ہو گا

پرودگار ہوں اور تم ميرے غالم اور کنيزيں ہو ميرے عرش کے سايہ ميں بنائے گئے گنبدوں ميں بيٹھو۔ کھاؤ پيو۔ تمھيں 
مبارک ہو۔ تمھارے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و مالل اے امت محمد مجھے اپنی عزت و جاللت کی قسم ميں 
تمھيں جنت ميں ضرور بھيجو نگا تم پر اولين و آخرين (امتيں) تعجب کريں گی تم ميں سے ہر ايک کو ايک ہزار نورانی تاج 

عطا کرونگا تم ميں سے ہر شخص کو نور سے خلق کئے گئے ناقہ پر سوار کرونگا جس کی لگا ميں نور کی ہونگيں جس 
فرشتہ کھڑا ہوگا جسکے ہاتھ ميں نور کا ستون ہوگا يہاں تک کہ  پر سونے کے ايک ہزار حلقے ہونگے ہر حلقے پر ايک

تمھيں بغير حساب وکتاب جنت ميں داخل کروں گا جب چھبيسواں کا دن ہوگا هللا تم پر نظر رحمت کريگا قتل اور اموال کے 
پاک کريگا جب  عالوه تمھارے سب گناه معاف کريگا اور ہر روز ستر مرتبہ تمھارے گھر کو غيبت جھوٹ اور تہمت سے

ستائيسويں کا دن ہوگا تو تمھيں تمام مؤمنين و مؤمنات کی نصرت ومدد اور ستر ہزار عريان لوگوں کو لباس پہنانے ميدان 
جنگ ميں ايک ہزار جنگجو کی خدمت ، اور انبياء پر خداکی نازل کرده ہر کتاب کا تالوت کا ثواب عطا کريگا آٹھائيسويں دن

بہشت جاويد ميں نور کے ايک الکھ گھر بنائے گا اور هللا تمھيں جنت مأوی ميں چاندی کے ايک الکھ  هللا تعالٰی اسکے لئے
گھر عطا کرئے گا اور جنت نعيم ميں خالص عنبر کے ايک الکھ گھر عطا کريگا اور جنت فردوس ميں ايک الکھ شہر عطا 

مشک کے ايک الکھ منبر عطا کريگا ہر منبر کے  کرے گا اور ہر شہر ميں ايک ہزار حجرے ہونگے اور هللا جنت خلدميں
وسط ميں ايک ہزار زعفران کے گھر ہونگے اور ہر گھر ميں ايک ہزار ُدر اور ياقوت کے تخت ہونگے اور ہرتخت پرحور 
العين زوجہ بنکر بيٹھی ہوگی اور جب انتيسويں کا دن آئے گا ايک الکھ محلے عطا کرے گا ہر محلے کے وسط ميں درخشان

ہ ہوگا ہر قبہ ميں سفيد کا فور کا تخت ہوگا ہر تخت پر ايک ہزار سبز سندس کے فرش ہونگے ہر فرش پر حوريں بيٹھی قب
  ہونگيں ان کے پاس ستر ہزار عمده لباس ہونگے انکی پيشانی پر اسی ہزار در اور ياقوت سے مزين زلفيں ہونگيں۔ 

دن کے مقابلہ ميں ايک ہزار شہيد اور ايک ہزار صديق کا اور پچاسجب تيس دن مکمل ہونگے تو هللا تعالٰی ہر گزرے ہوئے 
سالہ عبادت کا ثواب لکھے گا ہر روزے کے لئے دو ہزار کے روزوں کا ثواب لکھے گا دريائے نيل جو کچھ اگاتا ہے اسکی

طا کريگا جنت کا تعداد ميں درجات بلند کرے گا جہنم سے نجات ، پل صراط سے گزرنے کا پر مٹ ، اور عذاب سے امن ع
ريان نامی دروازه (کہ جو قيامت تک نہيں کھلے گا ليکن اسے) حضرت محمد کی امت کی روزه دار خواتين و حضرات 
کيلئے کھول ديا جائے گا پھر جنت کا خازن فرشتہ ندادے گا جس کی اس ماه رمضان ميں مغفرت نہ ہوسکی تو پھر کس 

  بر تر خدا کے عالوه کسی کے پاس کوئی طاقت وقوت نہيں ہے ۔  مہينے ميں اسکی مغفرت ہوگی!؟ اور بزرگ و
حضرت ابن عباس روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا کا طريقہ کا ريہ رہا ہے کہ جو نہی رمضان کا مہينہ آتا تو ) ١٣(

  آپ ہر قيدی کو آزاد اور ہر سائل کو (مال) عطا فرماتے۔ 

  ذی الحجہ کے اعمال کا ثواب 
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  پہلے عشرے کی دعا کا ثواب  ذی الحجہ کے
راوی کہتا ہے کہ حضرت علی (عليہ السالم) ذی الحجہ کے پہلے عشرے ميں ہرروز يہ با برکت دعا پڑھا کرتے تھے ) ١(

خليل راوی کہتا ہے کہ ميں نے اس سے سنا کہ امير المؤمنين فرمايا کرتے تھے۔ جو شخص اس عشرے ميں ہر روز اس 
جَمُعوَن،ال اِلہَ ااِل ّهللاُ َعَدَد  َعَدَد اللَّيَالِی َوالدُّھُوِر،ال اِلہَ ااِل ّهللاُ َعَدَد اَمَواِج البُُحوِر،ال اِلہَ ااِل ّهللاُ و َرحَمتُہ َخيرِمّما يَ دعا ؛ ال اِلہَ ااِل ّهللاُ 

َدَد الَحَجِر َوالَمَدِر،ال اِلہَ ااِل ّهللاُ َعَدَد لَمِح الُعيُوِن،ال اِلہَ ااِل ّهللاُ فِی الشَّوِک َو الشََّجِر،ال اِلہَ ااِل ّهللاُ َعَدَد الشَّعِر َو الَوبَر،ال اِلہَ ااِل ّهللاُ عَ 
ُخوِر،ال اِلہَ  ياِح فَی البََراِری َوالصُّ بِح اِذاتَنَفَّس،ال اِلہَ ااِل ّهللاُ َعَدَد الرِّ نفَُخ فِی ااِل ّهللاُ ِمَن اليَوِم اِلی يَوٍم يُ اللَّيِل اِذاَعسَعَس َو فِی الصُّ

وِر۔کی دس مرتبہ تالوت کرے گا تو هللا تعالٰی ہر تہليل (الالہ االهللا) کے مقابلہ ميں بہشت کے اندر در اور ياقوت کا ايک  الصُّ
درجہ عطا کريگا ہر درجہ کے درميان سريع اور تيز سواری کيساتھ ايک سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے ہر درجے پر 

وہر کا قصر ہے ان شہروں ميں سے ہر شہر دوسرے سے جدا نہيں ہے ان تمام ميں چار ايک شہر ہے جسميں ايک ج
ديوارياں ، قلعے، باالخانے ، گھر ، فرش ، بيوياں، تخت ، حور العين، دستر خوان: خدمتگار ، نہريں ، درخت ، زيورات اور 

لے گا تو اسکا ہر بال نور افشانی لباس موجود ہيں کوئی وصف کرنے واال اس کی توصيف نہيں کرسکتا جب قبر سے نک
کريگا اور ستر ہزار فرشتے اسکے ارد گرد جمع ہو جائيں گے کچھ آگے ، کچھ دائيں ، کچھ بائيں اس کيساتھ چلتے ہو ئے 

باب جنت پہنچيں گے جب يہ جنت ميں داخل ہوگا تو يہ سب فرشتے پيچھے کھڑے ہونگے اور يہ آگے ہوگا يہاں تک کہ اس 
گے جسکا ظاہر سرخ ياقوت کا اور باطن سبز زبر جد کا ہوگا هللا کی پيدا کرده مختلف انواع و اقسام کی  شہر تک پہنچيں

بہشتی چيزيں اس ميں موجود ہونگی جب يہاں پہنچيں گے تو کہا جائے گا اے حبيب خدا جانتے ہو کہ يہ کونسا شہر ہے اور 
يں ؟ وه کہيں گے ہم فرشتے ہيں جب تم نے دنيا ميں ال الہ اال هللا کہا اسميں کيا کيا ہے ؟ کہے گا ہم نہيں جانتے اور آپ کون ہ

تھا تو ہم نے تمھيں ديکھاتھا يہ شہر تمام لوازمات کيساتھ تمھارا ہے تجھے هللا تعالٰی کی طرف سے اس سے بڑھکر ثواب 
کيا عطا کيا ہے تم ديکھنا يہ عطا ملے گا يہاں تک کہ تو دارالسالم ميں ، جوار خدا ميں مالحظہ کرے گا کہ هللا نے تجھے 

  کبھی منقطع نہ ہوگی خليل کہتا ہے کثرت سے اس ذکر کی تالوت کرو تا کہ تمھيں زياده ثواب مل سکے۔ 
  

  ذی الحجہ کے پہلے عشرے ميں روزے کا ثواب 
ور صبح روزه راوی کہتا ہے کہ ايک شخص اہل غنا سے تھا جب اس نے ذی الحجہ کی پہلی کے رات کا چاند ديکھا ا) ١(

رکھ ليا يہ خبر حضرت رسول خدا تک پہنچی ، آپ نے کسی کو بھيجا کہ اسے بال الؤ جب وه آيا تو حضرت نے فرمايا اس 
دن تم نے روزه کيوں رکھا ہے ؟ کہنے لگا يا رسول هللا ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آجکل ايام مشعر اور حج ہيں ۔شايد 

ں شريک کرلے حضرت نے فرمايا جس جس دن تم نے روزه رکھا ہے تجھے ہر روزے خدا مجھے بھی ان کی دعاؤں مي
کے بدلے ميں ، ايک سو غالم کو آزاد کرنے ، ايک سو اونٹيوں کی قربانی اور ايک سو گھوڑوں پر هللا کی راه ميں بار 

بدلے ہزار غالم آزاد کرنے ،  اٹھانے کا ثواب ملے گا جب يوم ترويہ (آٹھ ذی الحجہ ) آئے گا تو پھر تجھے ايک روزے کے
ہزار اونٹوں کی قربانی اور ہزار گھوڑوں پر هللا کی راه ميں باراٹھانے کا ثواب ملے گا اور عرفہ والے دن ايک روزے کے 
بدلے ميں دو ہزار غالم آزاد کرنے ، دو ہزار اونٹوں کی قربانی اور دو ہزار گھوڑوں پر هللا کی راه ميں بار اٹھانے کا ثواب 

  طا ہوگا نيز يہ تمھاری زندگی کی ابتدائی ساٹھ سال اور آخری ساٹھ سالہ گناہوں کا کفاره بھی ہوگا۔ ع
حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص ذی الحجہ کے پہلے عشرے ميں پہلے دن روزه رکھے ) ٢(

نو دن روزے رکھے گا تو هللا اسکے لئے ايک زمانے  مہينے کے روزے لکھے گا اگر) ٨٠گا تو هللا تعالٰی اسکے لئے اَسی(
  کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں روز ترويہ کا روزه ايک سالہ گناہوں کا کفاره ہے اور روز عرفہ کا) ٣(
  روزه دو سال کے گناہوں کا کفاره ہوگا۔ 

  
  عيد غدير کے روزے کا ثواب 

بن راشد کہتا ہے ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی خدمت ميں عرض کی ميں آپ پر قربان  حسن)١(
جاؤں۔ آيا مسلمانوں کی دو عيدوں (فطر اور قربان) کے عالوه بھی کوئی عيد ہے ؟ فرمايا ، ہاں اے حسن وه عيد ان دونوں 

کس دن ہے ؟ فرمايا جس دن حضرت علی (عليہ السالم) کو سے عظيم اور شرف والی ہے راوی کہتا ہے ميں نے پوچھا وه 
لوگوں کا پيشوا بنايا گيا ميں نے کہا ميں آپ پر قربان جاؤں ، يہ کس دن ہے ؟ فرمايا دن گزرتے رہتے ہيں اور وه اٹھاره ذی 

دن روزه رکھو اور الحجہ کا دن تھا ميں نے کہا آپ پر قربان جاؤں اس دن ہماری کيا ذمہ داری ہے ؟ فرمايا اے حسن اس 
حضرت محمد اور انکی اہلبيت عليہم السالم پر کثرت سے درود بھيجو اور جن لوگوں نے ان پر ظلم کيا اور انکے حق کے 
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منکر بنے، ان سے بيزاری اختيار کرو انبياء اپنے و صيوں کو حکم ديا کرتے تھے ، جس دن وصی بنائے گئے ہو اس دن 
ميں سے جو اس دن روزه رکھے گا اسے کتنا ثواب ہوگا فرمايا اسے ساٹھ مہينوں کے عيد مناؤ ميں نے عرض کی کہ ہم 

روزوں کا ثواب ملے گا اسی طرح ستائيس رجب کا روزه بھی ترک نہ کرو اسی دن حضرت رسول خدا پيغمبری کيلئے 
  مبعوث ہوئے اس دن کے روزے کا ثواب بھی ساٹھ ماه کے روزوں کی مانند ہے ۔ 

ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی خدمت ميں عرض کی کہ کيا مسلمانوں کی دو راوی کہتا ) ٢(
عيدوں اور جمعہ کے عالوه بھی کوئی عيد ہے ؟ فرمايا جی ہاں ان سے بڑی عيد بھی ہے جس دن امير المؤمنين (عليہ 

کی واليت کو خواتين و حضرات کی گردن پر السالم) خالفت کيلئے معين ہوئے اور حضرت رسول خدا نے غدير خم ميں ان
رکھا اس دن بجاال يا جانے واال عمل اسی مہينوں کے عمل کے مساوی ہے اس دن (مسلمانوں کو ) چاہئے کہ کثرت سے 

ذکر خدا کريں اور حضرت رسول خدا پر بہت زياده درود و سالم بھيجيں اور اس دن انسان اپنے اہل و عيال کو زياده خرچہ 
  دے۔ 

  حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہيں کہ عيد غدير خم کا روزه ساٹھ سال کے گناہوں کا کفاره ہے۔ ) ٣(

  شوال و ذی قعده کے اعمال کا ثواب 

  شب عيد مستحبی عبادت کا ثواب 
راوی کہتا ہے کہ حضرت رسول خدا حضرت جبرائيل (عليہ السالم) سے اور وه حضرت اسرافيل سے نقل کرتے ہيں ) ١(

داوند متعال نے فرمايا جو عيد فطر کی رات دس رکعت نماز دو دو رکعت کرکے پڑھے اور ہر رکعت ميں سوره فاتحہ کہ خ
ِ ِ َوالَاِلَٰہ ااِلَّ هللا َو هللا اَکبَ  ر ﴾ پھر ہر دواور دس مرتبہ توحيد کی تالوت کرے اور سجده اور رکوع ميں کہے﴿ُسبَحاَن هللاِ َوالَحمُد

م پڑھے نماز کے بعد ہزار مرتبہ﴿ اَستَغفُِر هللا َ َو اَتُوُب اِلَيِہ﴾ کہے پھر سجدے ميں جاکر کہے ﴿يَا َحیُّ يَا رکعت کے بعد سال
نيَا َو االَِخَرِة َوَرِحيَمھَُما يَا اَکَرَم االَکَرِميَن يَا اَرَحمَ  اِحِمين يَا اِ قَيُّوُم يَا َذالَجالَِل َو ااِلکَراِم ياَ َرحٰمَن الدُّ لِيَن واالِخِريَن اِغفِرلِی  الرَّ لَہَ ااَلوَّ

ُذنُوبِی َوتَقَبَّل َصوِمی َوَصاَلتِی َوقِيَاِمی﴾مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے بر حق نبی بناياہے وه سجده سے سر اٹھانے 
ستر  سے پہلے ہی معاف کر ديا جائے گا اسکا ماه رمضان قبول ہوگا اسکے سب گناه ختم ہوجائيں گے اگر چہ وه ايسے

گناہوں کا مرتکب ہوا ہو جو تمام لوگوں کے گناہوں سے بڑھکر ہوں ميں نے کہا اے جبرائيل کيا صرف اسی ايک شخص کا 
ماه رمضان قبول ہوگا يا دنيا کے تمام لوگوں کا۔ جبرائيل (عليہ السالم) نے کہا اے محمد مجھے اس ذات کی قسم جس نے 

مت اور هللا کے نزديک عظيم منزلت کا تقاضا يہ ہے کہ اسکا اور دوسرے تجھے بر حق نبی مبعوث کيا اس شخص کی کرا
لوگوں کا ماه رمضان قبول ہو نيز مشرق و مغرب کے درميان رہنے والے توحيد پرستوں کی نمازيں اور روزے قبول 

ق نبی مبعوثہونگے انکے گناه معاف ہونگے ، دعائيں مستجاب ہونگيں پھر کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے برح
کيا جو شخص بھی نماز پڑھے گا اور يہ استغفار کرے گا تو اسکی نماز ، روزه اور قيام قبول کرے گا اسے معاف اور 

اسکی دعائيں مستجاب کرے گا کيونکہ هللا تعالٰی اپنی کتاب ميں فرماتا ہے ﴿اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور گناه سے 
ا مناسب کام کرتے ہيں يا خود پر ستم کرتے ہيں هللا کو ياد کرو اپنے گناہوں سے مغفرت توبہ کرو﴾مزيد فرمايا ﴿جو شخص ن

طلب کرو گناه معاف کرنے والی ذات فقط پروردگار دو عالم ہے ﴾ مزيد فرمايا ﴿ هللا سے مغفرت چاہو بيشک هللا بخشنے اور 
  رحم کرنے والے ہے﴾ ايک اور جگہ فرمايا ﴿ اس سے مغفرت چاہو 

وہی توبہ قبول کرنے واال ہے ﴾ يہ خاص طور پر ميرے اور ميری امت کے خواتين و حضرات کيلئے ہديہ ہے يہ کيونکہ 
  ہديہ مجھ سے پہلے والے انبياء اور غير انبياء ميں سے کسی کو نہيں مال ۔ 

گھر والوں کی حضرت رسول خدا فرماتے ہيں جو شخص بھی عيد کی رات چھ رکعت نماز ادا کريگا تو وه اپنے تمام ) ٢(
شفاعت کرسکے گا خواه وه لوگ پکے جہنمی ہی کيوں نہ ہوں ميں نے عرض کی يا رسول هللا گناہگاروں کی شفاعت کيوں 

  قبول ہوگی ؟ فرمايا نيک لوگوں کو تو شفاعت کی ضرورت ہی نہيں ہے ، شفاعت تو ہرگناہگار کيلئے ہے۔ 
  ر رکعت ميں پانچ مرتبہ سوره توحيد کی تالوت کی جائے ۔ محمد بن حسين (شيخ صدوق مؤلف کتاب ) فرماتے ہيں ہ

  
  عيد فطر کی رات شب بيداری کا ثواب 

  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں ) ١(
  جو عيد رات شب بيداری کريگا تو دلوں کے مرنے والے دن اسکا دل زنده رہے گا ۔ 

  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں ) ٢(
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  جاگتا رہے گا تو دلوں کے مرنے والے دن اسکا دل نہيں مرے گا ۔ جو عيد رات اور پندره شعبان کی رات 
  

  ماه رمضان کے روزے کوصدقے کے ساتھ ختم کرنے اور باغسل مصلّے پر جانے کاثواب 
حضرت رسول خدا فرماتے ہيں ۔جو ماه رمضان ميں روزه رکھے صدقہ دينے کيساتھ روزے کا اختتام کرے اور باغسل ) ١(

  ب مصلّے سے اٹھے گا تو اسے معاف کرديا گيا ہوگا۔ مصلّے پر جائے تو ج
  

  عيد فطر کو باجماعت نماز کے بعد چار رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 
  حضرت رسول خدا فرماتے ہيں۔ ) ١(

جو شخص عيد کی با جماعت نماز پڑھنے کے بعد چار رکعت نماز پڑھے جسکی پہلی رکعت ميں سوره اعلٰی پڑھے تو گويا
نازل کی گئی تمام کتابوں کی تالوت کی ہے اگر دوسری رکعت ميں سوره شمس پڑھے تو جس جس چيز پر  اس نے هللا کی

سورج چمکتا ہے اسکی تعداد کے برابر اسے ثواب ملے گا اگر تيسری رکعت ميں سوره ُضحٰی پڑھے تو اسے تمام مساکين 
گا اگر چوتھی رکعت ميں دس مرتبہ سوره  کو کھانے کھالنے، انہيں خوشولگانے اور صاف ستھرا کرنے کا ثواب ملے

  توحيد پڑھے تو خدا اسکے گذشتہ اور آنے والے پچاس سالوں کے گناه معاف کردے گا ۔ 
جناب ابو جعفر محمد بن علی مؤلف کتاب کہتے ہيں يہ ثواب اس شخص کيلئے ہے جس نے تقيّہ کرتے ہوئے دوسرے مذہب 

ھر ان چار رکعتوں کو عيد کے عنوان سے پڑھے اور اس نماز کو شمار نہ کے پيش امام کی اقتداء ميں نماز پڑھی ہو پ
کرے۔ اور اگر امام هللا کی طرف سے نصب کرده ہو جسکی اطاعت انسانوں پر واجب ہے يہ انکی اقتداء ميں نما زعيد پڑھے

پڑھے (جسکی اطاعت واجب تو زوال تک کوئی اور نماز نہيں پڑھ سکتا اور اگر موافق مذہب پيش امام کے پيچھے نماز عيد
  نہيں) تو اس صورت ميں بھی زوال تک کسی نماز کے پڑھنے کی ضرورت نہيں ہے۔ 

اسے يہ معلوم ہونا چاہيئے نماز عيدين امام کی اقتداء ميں ہی ادا ہو سکتی ہيں اگر کوئی تنہا (بغير جماعت کے) عيد نماز 
  کی تصديق کرتی ہيں ۔ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے مندرجہ ذيل روايات اس

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں جوشخص نماز عيد (باجماعت) ادا نہيں کرسکا تو اس پر کوئی نماز ) ١(
  اور قضا نہيں ہے ۔ 

ی حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں عيد فطر اور قربان کی نماز فقط امام کی اقتداء ميں ہے اگر کوئ) ٢(
  تنہا پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہيں ۔ 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٣(
  عيد فطر اور قربان کی نماز فقط امام کی اقتداء ميں ہے ۔ 

راوی کہتاہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا کہ عيد فطر اور قربان سے پہلے اور بعد )۴(
  کوئی نماز ہے فرمايا۔  ميں

  نہ پہلے ہے نہ بعد ميں ۔ 
راوی کہتاہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے عيد فطر اور عيد قربان کی نماز کے متعلق ) ۵(

بعد ميںپوچھا تو انہوں نے جواب ميں فرمايا۔ ان دونوں کيلئے اذان و اقامت نہيں ہے اور ان دو رکعتوں کے عالوه پہلے اور 
  کوئی نماز نہيں ۔ 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ۶(
  نماز عيد فطرو قربان دو رکعت ہے اس سے پہلے اور بعد ميں کوئی نماز نہيں ۔ 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٧(
ن کی اذان سورج کا طلوع ہونا ہے جونہی سورج طلوع کرے عيد فطر اور قربان کی نماز کيلئے اذان و اقامت نہيں ہے ، ا

لوگ نماز کيلئے گھر سے نکليں ان دونوں سے پہلے اور بعد کوئی نماز نہيں جو شخص امام کی اقتداء ميں نماز نہ پڑھے 
  اس پر کوئی اور نماز نہيں اور قضاء بھی واجب نہيں ہے ۔ 

  
  پچيس ذيقعد کے روزے کا ثواب 

ے کہ جوانی کے عالم ميں ميں نے اپنے والد کيساتھ پچيس ذيقعد کی رات حضرت امام رضا (عليہ السالم) راوی کہتا ہ) ١(
  کے پاس کھانا کھايا تو وھاں حضرت نے فرمايا۔ 

حضرت ابراہيم اور حضرت عيسٰی بن مريم پچيس ذيقعد کی شب متولد ہوئے اور اسی رات کعبہ کے نيچے زمين بچھائی 
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وصيت يہ بھی ہے کہ جسکا کسی نے تذکره نہيں کيا کہ جو اس دن روزه رکھے گا گويا اس نے گئی اسکی ايک اورخص
  ساٹھ سال روزے رکھے ہيں۔ 

  
  پانی سے روزه افطار کرنے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔ ) ١(
  پانی سے روزه افطار کرنا ، دل کے گناه دھو ڈالتاہے ۔ 

  
  جمعرات ، درميانی بدھ اور آخری جمعرات روزه رکھنے کا ثواب  ہر ماه پہلی

راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے سنا۔ حضرت رسول خدا کا طريقہ کار يہ تھا جب) ١(
وزے نہ روزے رکھتے تو اتنے (زياده) رکھتے کہ لوگ کہتے آپ کبھی روزے ترک نہيں کرتے بعض اوقات کافی دير ر

رکھتے کہ لوگ کہتے آپ روزے ہی نہيں رکھتے ايک مدت بعد آپ اپنے طريقہ کار ميں تبديلی الئے ايک دن چھوڑ کر 
روزے رکھتے پھر کچھ مدت بعد آپ ہر اتوار اور جمعرات کو روزه رکھتے کچھ مدت بعد پھر طريقہ کا ر ميں تبديلی الئے 

آخری جمعرات (تين دن) روزه رکھتے اور فرماتے يہ ايک دھر اور زمانے ہر مہينے ، پہلی جمعرات ، درميانی بدھ اور 
کے برابر روزے ہيں حضرت فرماتے ہيں کہ ميرے والد فرمايا کرتے تھے ميرے نزديک اس شخص سے بڑھکر کسی پر 

نماز  زياده غضب نہ ہوگا جو کہے کہ حضرت رسول خدا تو اس طرح اور اُس طرح کيا کرتے تھے ليکن خدا مجھے ميری
ميں سعی اور کوشش کی وجہ سے عذاب نہ دے گا گويا وه کہناچاہتا ہے کہ نا توانی اور عاجزی کی وجہ سے حضرت کوئی

  فضيلت ترک کر بيٹھے ہيں (تبھی نماز کے عالوه اور نيک کام بھی کرتے ہيں )۔ 
(عليہ السالم) نے فرمايا ماه صبر حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين )٢(

(رمضان) اور ہر مہينے کے تين روزے سينے ميں پيدا ہونے والے وسوسے دور کرتے ہيں ہر مہينے کے تين روزے تو 
  پورے زمانے کے روزے ہيں هللا اپنی کتاب ميں فرماتا ہے ﴿جو ايک نيکی انجام دے گا اسے دس برابر ثواب ملے گا﴾ 

ميں نے حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے پوچھا کس طرح ايک ماه کے روزوں کا ثواب راوی کہتا ہے کہ ) ٣(
حاصل کيا جاسکتا ہے فرمايا ہر مہينے ميں تين روزے رکھنے کيساتھ۔ کيونکہ هللا تعالٰی کا فرمان ہے ﴿جو ايک نيکی انجام 

  ور زمانے کے روزے ہيں ۔ دے گا اسے دس برابر ثواب ملے گا ﴾ مہينے ميں تين روزے ايک دھر ا
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خداسے دو جمعراتوں اور انکے درميانی ) ۴(

بدھ کے روزے کے متعلق سوال کيا گيا تو آپ نے فرمايا جہاں تک جمعرات کا تعلق ہے اس دن اعمال پيش ہوتے ہيں اور 
  نم خلق کی گئی اس دن کا روزه جہنم کی ڈھا ل ہے ۔ بدھ اس لحاظ سے کہ اس دن جہ

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے بدھ کے روزے کے متعلق سوال کيا گيا آپ نے فرمايا حضرت علی(عليہ ) ۵(
گ السالم) فرمايا کرتے تھے هللا تعالٰی نے جہنم بدھ والے دن خلق کی ۔وه اس دن کے روزے کو محبوب جانتا ہے تاکہ لو

  جہنم کی آگ سے پناه مانگيں ۔ 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے يہ روايت سنی ہے کہ حضرت رسول خدا اتنے ) ۶(

  روزے رکھتے کہ لوگ کہتے آپ کبھی روزه ترک نہيں کرتے ، اور کبھی اِتنی مدت نہ رکھتے کہ لوگ 
داود (عليہ السالم) کی طرح ايک دن روزه رکھتے اور ايک دن نہ رکھتے  کہتے آپ روزے نہيں رکھتے پھر آپ حضرت

جب آپ کی وفات ہوئی تو ( ہر ماه ميں رکھے جانيوالے تين روزوں ميں سے ايک ) روزے ميں تھے فرمايا يہ زمانے کے 
آپ پر قربان جاؤں يہ برابر ہيں اس سے سينے ميں پيدا ہونے واال وسوسہ جاتا رہتا ہے راوی کہتا ہے ميں نے کہا ميں 

کونسے دن ہيں ؟ فرمايا ہر مہينے کی پہلی جمعرات پہلے عشرے کے بعدو اال بدھ ، اور آخری جمعرات ميں نے کہا ان ايام 
ميں کيوں ہيں ؟ فرمايا ہم سے پہلے والی امتوں پر ان ايام ميں عذاب نازل ہوتا تھا۔لہذا حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و 

  ايام ميں روزه رکھتے بہر حال يہ ايام خوف ہيں ۔ آلہ وسلم) ان 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا بدھ کا روزه کيوں ہے ؟ فرمايا کيونکہ ) ٧(

  جہنم بدھ والے دن خلق کی گئی تھی ۔ 
ا روزے ميں سنت کيا ہے ؟ فرمايا ہر ماه راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھ) ٨(

تين دن (پہلے عشرے کی جمعرات ، دوسرے عشرے کا بدھ اور تيسرے عشرے کی جمعرات) راوی کہتاہے ميں نے عرض
  کی کيا يہ سنت روزے کے متعلق ہے ؟ فرمايا جی ہاں۔ 

دق (عليہ السالم) کی خدمت ميں عرض راوی کہتا ہے کہ ميں حضرت امام باقر (عليہ السالم) يا حضرت امام جعفر صا)٩(
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گزار ہوا ! کيا ہر مہينے کے تين روزوں کو ميں گرميوں کے بجائے سرديوں تک مؤخر کر سکتا ہوں کيونکہ ، اسميں 
  مجھے آسانی ديکھائی ديتی ہے فرمايا جی ہاں ليکن اسکی تعداد فراموش نہ کرنا۔ 

کی خدمت عرض کی ، موال گرميوں ميں روزه رکھنا ، ميرے  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق) ١٠(
لئے مشکل ہے کيونکہ مجھے سردرد کی شکايت ہونے لگتی ہے فرمايا جو ميں کرتا ہوں تم بھی کرو ميں جب مسافرت پر 

  جاتا ہوں تو ايک ُمد(تين کلو) غذا اپنے گھر والوں کو صدقہ کيلئے ديکر جاتا ہوں۔ 
  

  صدقے کا ثواب روزے کے بدلے ايک درہم 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا کہ ہر مہينے تين روزے رکھنا ميرے لئے) ١(

مشکل ہيں اگر ميں ہر روزے کے بدلے ايک درہم صدقہ دے دوں تو کيا يہ کافی ہے؟ فرمايا ايک درہم صدقہ ايک دن کے 
  روزے سے بہتر ہے ۔ 

  
  ئی کے گھر روزه افطار کرنے کا ثواب کسی مؤمن بھا

  راوی کہتا ہے کہ ميں نے امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا کہ ) ١(
  مؤمن بھائی کے گھر روزه افطار کرنا تيرے روزے کے مقابلے ميں ستر يا نوے گنا (زياده ثواب رکھتا) ہے۔ 

کی حالت ميں کسی مومن بھائی کے گھر جائے اور اس کے پاس  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) جو روزے) ٢(
افطاری کرے اور ا پنے روزے کے متعلق نہ بتائے تاکہ اس پر احسان ہو۔ اور خدا اسکے لئے ايک سال کے روزے کا 

 ثواب لکھے گا۔ 

 

 ثواب االعمال 

 

  معصومين عليھم السالم کی زيارت کا ثواب 

حضرت رسول خدا ، حضرت علی (عليہ السالم) ، حضرت امام حسن (عليہ السالم) ، حضرت امام حسين (عليہ السالم) اور 
  دوسرے ائمہ (عليھم السالم)کی زيارت کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ )١(
حضرت امام حسن (عليہ السالم) نے حضرت رسول خدا سے پوچھا بابا جان آپ کی زيارت کرنے والے کاکيا ثواب ہے؟ آ پ

ذمہ داری ہے کہ قيامت والے دن اس  نے فرمايا جو ميری ، تيرے والد ، تيری يا تيرے بھائی کی زيارت کر يگا تو يہ ميری
  کی زيارت کروں اور اسے گناہوں سے چھٹکارا دالؤں۔ 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) اپنے آباء اجداد سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت امام حسين (عليہ السالم) نے ) ٢(
فرمايا جو شخص ميری ،تيرے باپ کی حضرت رسول خدا سے پوچھا باباجان ہماری زيارت کرنے والے کا کيا ثواب ہے ؟ 

تيرے بھائی کی اور تيری زندگی ميں يا زندگی کے بعد زيارت کريگا تو يہ مجھ پر ہے کہ قيامت کے دن اسکی زيارت 
  کروں اور اسے گناہوں سے چھٹکارا دال کر جنت ميں داخل کروں۔ 

  
  مصائب پر گريہ کا ثواب امام حسين (عليہ السالم) کی شھادت اور اہل بيت (عليھم السالم)کے 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) نے فرمايا جس ) ١(
شخص کی آنکھوں سے حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی خاطر اشک جاری ہو کر رخساروں پر گريں تو هللا تعالٰی 

ہ ميں جگہ عطا کرے گا جہاں يہ سالہا سال سکونت اختيار کرے گا اس دنيا ميں ہمارے اسکے عوض (جنت کے ) باال خان
دشمنوں کی طرف سے ہميں ہونے والی اذيت پر جو مؤمن روئے گا اور اسکے آنسو رخساروں پر جاری ہونگے تو هللا 

داشت کرے اور ہماری راه ميں تعالٰی بہشت ميں مقام صدق پر اسے جگہ عنايت فرمائے گا جو مؤمن ہماری خاطر تکليف بر
ديکھنے والی مصيبت کی وجہ سے اسکا دل غمگين ہوا ہو ، آنکھيں روئی ہوں، اشک رخساروں پر پہنچے ہوں تو هللا اذيتوں
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  کو اسکے چہرے سے دور کرے گا اور قيامت والے دن اپنی سختی اور عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ 
  

  شعرکہنے اور گريہ کرنے، رالنے اور رونے کی شکل بنانے کا ثواب  حضرت امام حسين (عليہ السالم) کے متعلق
راوی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السال م نے مجھے فرمايا ، ابو ہارون حضرت امام حسين (عليہ السالم) ) ١(

يعنی رقّت کيساتھ سناؤ کے متعلق شعر سناؤ۔ ميں نے چند اشعار پڑھے۔ فرمايا اس طرح مجھے سناؤ جيسا سنايا جاتا ہے۔ 
  ميں نے پڑھا ۔ 

  
  ﴿اُمُرر َعلٰی َجَدِث الُحَسيِن 

  فقل ألعظُِمِہ اَلَزِکيَِّة﴾ 
  (جب حسين کی قبر سے گزرو تو اسکی پاک ہڈيوں سے کہو) 

تو حضرت بہت روئے اس وقت فرمايا اور پڑھو ميں نے ايک مرثيہ اور پڑھا تو حضرت بہت روئے ميں نے پس پرده 
نے کی آواز سنی جب ميں شعر پڑھ چکا تو فر مايا اے ابو ہارون جو حسين کے شعر پڑھکر روئے اور دس بندوں (بھی) رو

کو ُرالئے تو هللا سب کو جنت دے گا جو امام حسين کے شعر پڑھکر خود بھی روئے اور پانچ آدميوں کو بھی رالئے تو سب 
ے اور ايک آدمی کو رالئے تو دونوں پر جنت واجب کو بھی جنت ملے گی جو شخص موال حسين کے شعر پڑھکر روئ

ہوگی جو کسی کے سامنے ذکر حسين بيان کرے اور اسکی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر اشک جاری ہوں اس کا ثواب 
  هللا تعالٰی کے ذمہ ہيں اور هللا اسے جنت ديئے بغير راضی نہ ہوگا۔ 

عليہ السالم) نے مجھ سے فرمايا ابو عماره مجھے حضرت امام حسينابو عماره کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادق ()٢(
کے متعلق شعر سناؤ۔ميں نے شعر پڑھے آپنے گريہ کيا۔ ميں نے پھر پڑھے گريہ کيا خدا کی قسم ميں پڑھتا رہا آپ روتے 

و امام حسين کے رہے يہاں تک کہ آپکے گريہ کی آواز گھر سے باہر سنائی دينے لگی اسوقت مجھے فرمايا ابو عماره ج
متعلق اشعار پڑھکر پچاس لوگوں کو رالئے تو جنت اسکی ہے جو شعر پڑھے اور چاليس آدمی رو پڑيں انکے ليے بھی 

جنت ہے اور تيس لوگوں کو رالئے ان کيلئے جنت ہے جو اشعار پڑھکر بيس آدميوں کو رالئے اسے بھی جنت ملے گی جو 
شعار پڑھکر دس آدميوں کو رالئے ، انہيں بھی جنت ملے گی اور جو حضرت حضرت امام حسين (عليہ السالم) کے لئے ا

امام حسين کے متعلق اشعار پڑھکر صرف ايک آدمی کو رالئے اسے بھی جنت ملے گی اور جو تنہا امام حسين کے متعلق 
ی شکل بنائے اشعار پڑھ کر رو دے اسے بھی جنت ملے گی اور جو حضرت امام حسين کے متعلق اشعار پڑھ کر رونے ک

  تو اسے بھی جنت ملے گی ۔ 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو حضرت امام حسين (عليہ السالم) کے متعلق ايک شعر پڑھ کر ) ٣(

روئے اور دس لوگوں کو رالئے تو ان کيلئے بہشت ہے ۔ جو حضرت امام حسين (عليہ السالم) کے متعلق ايک شعر پڑھ کر 
نو لوگوں کو رالئے تو ان کيلئے بہشت ہے ۔ آپ مسلسل کہتے گئے اور يہاں تک پہنچے کہ جو شخص حضرت روئے اور 

امام حسين (عليہ السالم) کے متعلق شعر کہہ کر خود روئے (راوی کہتا ہے کہ مير اخيال ہے يہ بھی فرمايا) يا رونے والی 
  شکل بنائے تو اسکے لئے جنت ہے۔ 

  
  لسالم) کی زيارت کا ثواب حضرت امام حسين (عليہ ا

  حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔ ) ١(
جو دريائے فرات کے کنارے حضرت امام حسين (عليہ السالم) کے قبر کی زيارت کی وه اس شخص کی مانند ہے جو هللا 

  سے عرش پر زيارت کرتا ہے۔ 
حسين (عليہ السالم) کے حق کی شناخت کيساتھ زيارت کو  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ جو امام) ٢(

  جائے تو هللا تعالٰی اس زيارت کو اعلٰی عليين ميں لکھتا ہے ۔ 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٣(

  ائے گا۔ جو امام حسين (عليہ السالم) کے حق کی شناخت کيساتھ زيارت کو جائے تو اسکا يہ عمل عليين ميں لکھا ج
  حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔ ) ۴(

جو امام حسين (عليہ السالم) کے حق کی شناخت کيساتھ زيارت کو جائے تو خداوند متعال اسکے اول سے آخر تک تمام گناه 
  معاف کرے گا ۔ 

  ہوا۔  راوی کہتا ہے کہ ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی خدمت ميں عرض گزار) ۵(
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موال لوگ کہتے ہيں کہ جو حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر کی زيارت کريگا تو وه اس شخص کی مانند ہے جو حج
وعمره بجااليا ہو ؟ فرماياخدا کی قسم جو حضرت امام حسين (عليہ السالم) کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زيارت کرے 

  ناه معاف کردے گا۔ گا تو هللا اسکے اول سے آخر تک کے تمام گ
حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔جو حضرت امام حسين کے حق ، احترام اور واليت کو پہچانتے ) ۶(

ہوئے دريائے فرات کے کنارے زيارت کرے گا تو اس کا کمترين ثواب يہ ہے کہ خدا اسکے اول سے آخر تک کے تمام گناه
  معاف کردے گا۔ 

م جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص حضرت امام حسين (عليہ السالم) کے حق کی معرفت حضرت اما) ٧(
  کيساتھ زيارت کريگا تو هللا اول سے آخر تک کے تمام گناه معاف کردے گا۔ 

ثواب ہےکسی شيعہ نے حضرت امام رضا (عليہ السالم) سے پوچھا حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی زيارت کا کتنا ) ٨(
  ؟ فرمايا ايک عمرے کے برابر۔ 

ابو سعيد مدائنی کہتے ہيں کہ ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی زيارت کيلئے گيا اور ميں نے عرض کی ) ٩(
آپ پر قربان جاؤں کيا ميں حضرت امام حسين کی زيارت کيلئے جاؤں ؟ فرمايا ہاں ابو سعيد فرزند رسول کی قبر کی زيارت 

جاؤ کہ وه نيک لوگوں ميں نيک ترين ، پاکيزه لوگوں ميں پاک تر اور نيکو کاروں ميں نيک ترين ہيں جب تم انکی زيارتکو 
  کرو گے تو هللا تعالٰی تمھيں بائيس عمروں کا ثواب عطا کرے گا۔ 

(عليہ السالم) کی  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام رضا (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا قبر امام حسين)١٠(
  زيارت کا ثواب ايک قبول شده عمره کے برابر ہے ۔ 

راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے پوچھا آپ حضرت امام حسين کی زيارت کے ) ١١(
عض ايک حج اور متعلق کيا فرماتے ہيں ؟ حضرت نے مجھے فرمايا تم اسکے متعلق کيا کہتے ہو ؟ ميں نے عرض کی کہ ب

  بعض ايک عمرے کا ثواب کہتے ہيں فرمايا ايک مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ 
راوی کہتا ہے کہ ميری موجودگی ميں ايک شخص نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے سوال کيا کہ قبر )١٢(

نے حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی  امام حسين (عليہ السالم) کی زيارت کرنے والے کا کيا ثواب ہے فرمايا هللا تعالیٰ 
قبر پر چار ہزار فرشتوں کی ڈيوٹی لگائی ہے يہ غبار آلود پريشان بالوں کيساتھ قيامت تک حضرت پر گريہ کرتے رہيں گے 
ميں نے عرض کی ميرے ماں باپ آپ پر قربان جائيں آپکے والد سے روايت بيان ہوئی ہے کہ حضرت کی زيارت کا ثواب 

  بر ہے فرمايا جی ہاں ايک حج اور ايک عمره کا ثواب ہے يہاں تک کہ دس حج اور عمره کا ثواب کہا ۔ حج کے برا
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو حضرت امام حسين (عليہ السالم) کے حق کو پہچان کر زيارت) ١٣(

يک ہزار غالم آزادکيئے ہوں اور هللا کی راه ميں ايک کريگا تو هللا تعالٰی اسے اس شخص کا ثوا ب عطاکرے گا جس نے ا
  ہزار جنگی ہتھياروں سے پس زين دار گھوڑوں سے استفاده کيا ہو۔ 

ابو سعيد مدائنی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی خدمت ميں عرض کی ميں آپ پر ) ١۴(
م) کی زيارت کو جاؤں فرمايا ہاں ، دختر رسول کے بيٹے کی قبر کی قربان جاؤں کيا ميں حضرت امام حسين (عليہ السال

زيارت کو جاؤ کہ جو نيک لوگوں ميں نيک ترين پاکيزه لوگوں ميں پاک تر اور نيکو کاروں ميں نيک تر تھے جب تو اسکی 
  زيارت کريگا تو هللا تيرے لئے پچيس غالم آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا ۔ 

صادق (عليہ السالم) نے فرمايا بے شک چا ر ہزار فرشتے پريشان اور غبار آلودبالوں کيساتھ  حضرت امام جعفر) ١۵(
حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر پر قيامت تک کيلئے گريہ کررہے ہيں ان کے سردار فرشتے کا نام منصور ہے جو 

ب تک يہ زنده ہے اس سے جدا نہ ہونگے اگر شخص بھی زيارت کيلئے جاتا ہے يہ اسکا استقبال کرتا ہے يہ سب فرشتے ج
بيمار پڑجائے گا تو اسکی عيادت کريں گے اگر مرے گا تو اسکی نماز جنازه پڑھيں گے اور مرنے کے بعد اسکے لئے 

  استغفار کريں گے۔ 
لوں والے فرشتوں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں هللا تعالٰی نے ستر ہزار پريشان اور غبار آلود با) ١۶(

کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہر روز حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر پر صلوات بھيجيں جو حضرت امام حسين 
(عليہ السالم) کی زيارت کيلئے آتا ہے يہ اسکے لئے دعا کرتے ہوئے کہتے ہيں پروردگارا يہ حضرت امام حسين (عليہ 

  اور وه کر۔  السالم) کے زائرين ہيں ان کے لئے يہ
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق سے فرماتے ہوئے سنا خدا وند متعال نے حضرت امام حسين ) ١٧(

(عليہ السالم) کی قبر پر چار ہزار فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے کی قيامت تک قبر حسين (عليہ السالم) پر گريہ کرتے 
ہيں جو حضرت کے حق کو پہچانتے ہوئے زيارت کرے گا يہ فرشتے وطن واپس رہيں جنکے بال پريشان اور غبار آلود 
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جانے تک اس کے ساتھ ساتھ چليں گے جب بيمار ہوگا تو صبح و شام اسکی عيادت کريں گے جب مرے گا تو اسکے 
  جنازے ميں شريک ہونگے اور قيامت تک اسکے لئے استغفار کرتے رہيں گے۔ 

السالم) فرماتے ہيں کہ چار ہزار پريشان بال اور غبار آلود فرشتے قيامت تک حضرت  حضرت امام محمد باقر (عليہ)١٨(
امام حسين (عليہ السالم) پر گريہ کرتے ہيں جو بھی ان کے پاس آتا ہے اسکا استقبال کرتے ہيں ، وه اس وقت تک واپس لوٹتا

يادت کرتے ہيں کوئی مرتا نہيں مگر اسکے نہيں جب تک يہ اس کے ساتھ نہ چليں کوئی مريض نہيں ہوتا مگر يہ اسکی ع
  جنازے ميں حاضری ديتے ہيں ۔ 

ابو الجارود کہتے ہيں کہ حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) نے مجھ سے پوچھا تمھارے گھر سے حضرت امام ) ١٩(
ا ہے اور اگر پيدل جاؤں حسين (عليہ السالم) کے مزار تک کتنا فاصلہ ہے؟ ميں نے کہا اگر سواری پر جاؤں تو ايک دن لگت

تو ايک دن سے کچھ زياده لگتا ہے فرمايا آيا ہر جمعہ زيارت کيلئے جاتے ہو ميں نے عرض کيا نہيں جب وقت ملتا ہے چال 
جاتا ہوں فرمايا تو کتنا جفا کار ہے اگر ہمارے قريب ہوتا تو ہم اسے اپنے ليے ہجرت کا مقام قرار ديتے يعنی ہم اسکی طرف

  ے۔ ہجرت کرليت
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) نے فرمايا کہ ہماری واليت مختلف شہروں کے لوگوں کو پيش کی گئی ليکن ) ٢٠(

کسی نے بھی اہل کوفہ کی طرح ہميں تسليم نہيں کيا اور يہ اسلئے ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب (عليہ السالم) کا مزار 
بر بھی ہے يعنی قبر حضرت امام حسين (عليہ السالم) جو بھی ان کی زيارت مقدس وہاں ہے اور ان کے نزديک ايک اور ق

کو آئے اور قبر کے پاس دو يا چار رکعت نماز پڑھے اور خدا سے اپنی حاجت طلب کرے تو فوراً خدا اسے بر الئے گا 
  بيشک ہرروز ايک ہزار فرشتے قبر کے اطراف کو گھيرتے ہيں ۔ 

ے ہيں جب بھی حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی زيارت کرنا چاہو تو غمگين ، حضرت امام جعفر صادق فرمات)٢١(
حزن سے نڈھال ،کھلے بال ،غبار آلود چہرے بھوکے اور پياسے زيارت پر جاؤ کيونکہ حضرت امام حسين (عليہ السالم) 

يشان تھے اور آپ بھوکے جب شہيد ہوئے تو آپ غمگين ،اور حزن و مالل سے نڈھال تھے آپ کے بال غبار آلود اور پر
  پياسے تھے۔ پہلے اپنی حاجات طلب کرو پھر وہاں سے لَوٹ آؤ۔ اسے اپنا وطن نہ بناؤ۔ 

راوی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے مجھ سے پوچھا کيا تم حضرت امام حسين (عليہ السالم) ) ٢٢(
ھا زيارت پر جاتے وقت زاد راه (نياز) بھی ساتھ ليجاتے ہو ميں کی قبر کی زيارت کيلئے جاتے ہو عرض کی ہاں پھر پوچ

نے عرض کی جی ہاں فرمايا اگر تم اپنے والدين کی قبروں پر جاؤ تو ايسانہيں کرو گے پھر ميں نے عرض کيا پھر ہم کيا 
  کھائيں فرمايا روٹی اور دودھ۔ 

ع ملی ہے بعض لوگ جب حضرت امام حسين (عليہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں مجھے اطال) ٢٣(
السالم) کی زيارت کو جاتے ہيں تو اپنے ساتھ سفره (نياز) ليجاتے ہيں جس ميں حلوا (ساده اور کجھور کا حلوا وغيره) ہوتا 

  ہے ليکن اپنے محبوبوں کی قبروں پر جاتے وقت نہيں لے جاتے۔ 
ہيں جو مؤمن حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر کی زيارت  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے) ٢۴(

انکے حق کو پہچان کر عيد کے عالوه کسی دن کرے گا تو اسے مقبول بيس حج اور بيس مقبول عمروں کا ثواب ملے گا اور
  حضرت رسول خدا يا امام عادل کيساتھ ملکر کيئے جانے والی بيس جنگوں کا ثواب ملے گا۔ 

ہان کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے عرض کی بسا اوقات حج پر نہيں بشير د) ٢۵(
جاسکتا اگر روز عرفہ قبر حسين (عليہ السالم) پر چال جاؤں تو کيسا ہے ؟ فرمايا اے بشير بہت اچھا ہے۔ جو شخص امام 

کرے تو اسکے لئے بيس مقبول حج اور بيس  حسين کے حق کی معرفت کيساتھ ، عيد کے دن کے عالوه قبر کی زيارت
مقبول عمرے اور پيغمبر مرسل يا امام عادل کی ہمراہی ميں بيس جنگيں لکھی جائيں گئيں ۔ اور جو عيد والے دن زيارت کو 

جائے تو ايک سو حج اور ايک سو عمرے اور پيغمبر مرسل يا امام عادل کی ہمراہی ميں ايک سو جنگيں لکھی جائيں گی 
عرفہ کے دن اسکے حق کو پہچانتے ہوئے زيارت کو جائے تو ايک ہزار حج اور ہزار مقبول عمرے اور پيغمبر مرسل اور 

يا امام عادل کی ہمراہی ميں ايک ہزار جنگيں لکھی جائيں گی ۔ ميں نے عرض کی کہ ميں عرفات ميں وقوف کے ثواب کو 
سے ديکھ کر فرمايا اے بشير جب کوئی مؤمن يوم  کس طرح حاصل کرسکتا ہوں؟ جضرت نے مجھے غضبناک نگا ہوں

عرفہ امام حسين (عليہ السالم) کی قبر کی زيارت کو جانے لگے تو پہلے دريائے فرات ميں غسل کرے پھر زيارت کو 
جائے تو اسکے ہر قدم پر مناسک کيساتھ ايک حج کا ثواب ملے گا راوی کہتا ہے کہ ميں نہيں جانتا مگر حضرت نے اتنا 

  يا تھا ايک جنگ اور عمرے کا ثواب بھی لکھا جائے گا۔ فرما
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ، حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) ، اور ) ٢۶(

کی حضرت امام رضا (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا ہے جو عرفہ کے دن حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر 
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  زيارت کريگا تو هللا تعالٰی اسے تسکين قلب کيساتھ واپس لوٹائے گا۔ 
علی بن اسباط کہتا ہے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں خداوند متعال يوم عرفہ کی عصر سے ) ٢٧(

ں موجود لوگوں کو بھی پہلے قبر حسين (عليہ السالم) کے زائرين کو ديکھتا ہے ميں نے کہا کيا ان سے پہلے عرفات مي
ديکھتا ہے! ؟ فرما يا جی ہاں ميں نے کہا کيوں ؟ حضرت نے فرمايا ان ميں کچھ زناکی پيدادار اوالديں موجود ہوتی ہيں ليکن

  اب ان ميں کوئی بھی اوالد زنا ( متولد ) نہيں ہوگا۔ 
فہ اہل عرفات سے پہلے قبر حسين (عليہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ هللا تعالٰی يوم عر)٢٨(

السالم) کے زائرين پر تجلّی کرتا ہے ان کی حاجتيں بر التا ہے ، انکے گناه معاف کرتا ہے ان کے مسائل ميں انکی شفاعت 
  کرتا ہے پھر اہل عرفات پر تجلّی کرتا ہے اور انہيں بھی يہ سب کچھ عطا کرتا ہے ۔ 

کہ ميں نے امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے عرض کی ميں آپ پر قربان جاؤں امام حسينعبد هللا بن ہالل کہتے ہيں ) ٢٩(
(عليہ السالم) کے زائر کا کم سے کم کتنا ثواب ہے ؟ فرمايا عبدهللا سب سے کم يہ ہے کہ اسکے گھر لوٹنے تک هللا اسکی 

   کی حفاظت ميں ہوگا۔ اور اسکے مال کی حفاظت کرتا ہے اور قيامت والے دن اس سے بھی زياده هللا
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں حضرت امام حسين (عليہ السالم) کے زائر کے گناه اسکے گھر )٣٠(

ميں پل کی طرح ہيں جس طرح تم جب پل سے عبور کرتے ہو تو تمہارے پيچھے ره جاتی ہے اس طرح جب زائر زيارت 
  ر جاتا ہے ( اسکے گناه ختم ہو جاتے ہيں)۔ کيلئے جاتے ہيں تو گناه سے عبور ک

حسين بن ثوير کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے مجھے فرمايا اسے حسين جو حضرت امام ) ٣١(
حسين (عليہ السالم) کے مرقد کی زيارت کا قصد کرتے ہوئے گھر سے نکلے وه جتنا بھی چلے گا هللا ہر قدم پر ايک نيکی 

ا ايک گناه مٹائے گا اگر وه سوار ہے تو هللا سواری کے ہر قدم پر نيکی لکھے گا اور گناه مٹائے گا يہاں تک کہ وه لکھے گ
کربال پہنچ جائے گا تو هللا تعالٰی اسے فالح اور نجات پانے والوں ميں لکھے گا اور جب وه اعمال زيارت بجاالئے گا تو هللا 

ه واپسی کا اراده کريگا تو ايک فرشتہ آکر کہے گا حضرت رسول خدا نے تجھے اسے کامياب لوگوں ميں لکھے گا جب و
  سالم کہا ہے اور فرمايا ہے تمہارے گذشتہ گناه معاف ہوگئے ہيں اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ 

ی حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ جب کوئی شخص حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر ک) ٣٢(
زيارت کيلئے گھر سے نکلے اور اپنے خاندان کو الوداع کرنے کے بعد پہال قدم رکھے گا اسکے گناه معاف ہو جائيں گے 

اور قبر حسين (عليہ السالم) تک جو نہی مسلسل قدم اٹھا تا جائے گا پاک سے پاک تر ہوتا جائے گا جب مزار مقدس پر پہنچ 
فرمائے گا ميرے بندے مجھ سے مانگ ميں تجھے عطا کرونگا مجھے پکار  جائے گا تو خدا اس سے مناجات کرتے ہوئے

ميں تجھے جواب دونگا مجھ سے طلب کر ميں پوری کرونگا اپنی حاجات کا مجھ سے سوال کر ميں بر الؤں گا راوی کہتا 
  ہے حضرت نے فرمايا يہ هللا پر ہے کہ اس نے جو کچھ خرچ کيا ہے اسے عطا کرے ۔ 

  عفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں حضرت امام ج)٣٣(
يقينا هللا تعالٰی نے ہی قبر امام حسين (عليہ السالم) پر فرشتوں کی ڈيوٹی لگائی ہے جب کوئی زيارت پر جانا چاہتا ہے تو هللا 

م اٹھاتا ہے اسکے گناه فرشتوں کو دے ديتا ہے جب يہ پہال قدم اٹھاتا ہے تو فرشتے اسکے گناه مٹا ديتے ہيں جب يہ دوسرا قد
تو اسکی نيکياں دوگنی ہو جاتی ہيں يہاں تک کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے پھر فرشتے اسکے ارد گرد آکر اسے مقدس 
بناتے ہيں اور مالئکہ آسمان پر ندا ديتے ہيں کہ اے فرشتو! حبيِب خدا کے زّوار کو پاک کردو اور جب زائرين غسل کرتے 

صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں اے مہمان خدا ، تجھے بہشت ميں ميری رفاقت کی ہيں تو انہيں حضرت رسول خدا (
بشارت ہو پھر حضرت علی (عليہ السالم) ندا ديں گے ميں دنيا و آخرت ميں تيری حاجات اور تجھ سے بالوؤں کے دور 

  اندان تک چھوڑ آئيں گے ۔ ہونے کا ضامن ہوں اور پھر سب فرشتے اس کے دائيں بائيں حلقہ بناکر اسے اسکے خ
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر کی زيارت بيس حج کے ) ٣۴(

  برابر (بلکہ ) بيس حج سے افضل ہے ۔ 
سے عرض گزار ہوا ابو سعيد مدائنی کہتے ہيں ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی زيارت کو گيا اور ان ) ٣۵(

ميں آپ پر فدا جاؤں کيا ميں حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر کی زيارت کو جاؤں ؟ فرمايا ہاں سعيد تم حضرت 
رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کے فرزند کی زيارت کو جاؤ کہ جو نيکوں ميں نيک ترين پاکوں ميں پاکتر اور نيکو 

  تم زيارت کرو گے تو هللا تعالٰی تجھے پچيس حجوں کا ثواب عنايت کرے گا۔  کاروں ميں نيک تر تھے جب
شھاب کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے مجھ سے پوچھا اے شہاب تونے کتنی دفعہ حج ادا کيا ) ٣۶(

ہ تجھے حضرت امام حسين (عليہ ہے ؟ ميں نے عرض کی انيس بار۔ فرمايا ايک اور حج بھی بجاال تا کہ بيس ہو جائيں تا ک
  السالم) کی ايک زيارت کا ثواب بھی مل جائے۔ 
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حذيفہ بن منصور کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے مجھ سے پوچھا کتنی مرتبہ حج ادا ) ٣٧(
ہو جاؤ گے جو حضرت  کرچکے ہو؟ميں نے کہا انيس مرتبہ فرمايا اگر اکيس مرتبہ حج بجاالؤ تو يقينا اس شخص کی طرح

  امام حسين ابن علی (عليھم السالم) کی ايک مرتبہ زيارت کر چکا ہو۔ 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو حضرت امام حسين (عليہ السالم) کے حق کی معرفت کيساتھ ) ٣٨(

  کيساتھ حج بجاال يا ہو ۔  ايک مرتبہ زيارت کريگا تو وه اس شخص کی طرح ہے جو سو مرتبہ پيغمبر اسالم
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی زيارت کرے تو هللا تعالٰی) ٣٩(

  اسکے لئے اسی قبول شده حج لکھے گا۔ 
ر صادق (عليہ موسٰی بن قاسم حضرمی کہتے ہيں کہ منصور دوانيقی کی حکومت کے آغاز ميں حضرت امام جعف) ۴٠(

السالم) نجف تشريف الئے اور مجھ سے فرمايا موسٰی شاہراه پر جاؤ ، راستہ ميں کہيں رکنا اور ديکھنا ايک شخص جلد ہی 
قادسيہ سے تيری طرف آئے گا جب تيرے پاس پہنچے تو اس سے کہنا اوالد رسول خداسے ايک شخص تجھے ملنا چاہتا ہے

راوی کہتا ہے ميں گيا اور انتظار کرنے لگا بہت گرمی تھی ميں نے اتنی دير انتظار کياوه تيرے ساتھ ہی ميرے پاس آئے گا 
کہ قريب تھا کہ ميں امام کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے لوٹ آؤں اچانک مجھے اونٹ پر سوار شخص کی مانند کوئی 

ے اس سے کہا اے شخص يہاں اوالد نظر آيا ميں مسلسل اسکی طرف ديکھتا رہا يہاں تک کہ وه ميرے نزديک آيا ميں ن
رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) ميں فالں نے تمھيں باليا ہے انہوں نے ہی مجھے تيرے متعلق بتايا تھا۔ اس نے کہا۔ 

مجھے ان کے پاس لے جا۔ جب ہم خيمہ کے پاس پہنچے تو اس نے اونٹ کوبيٹھايا جضرت نے اسے اندر آنے کا کہا تو وه 
در آگيا ميں خيمے کے دروازے پر آکر انکی گفتگو سننے لگا اور ميں انہيں ديکھ نہيں رہا تھا۔ حضرت نے اس اعرابی ان

سے فرما يا تم کہاں سے آئے ہو کہا يمن کی کسی دور ترين جگہ سے فرمايا تم (يمن ميں فالں جگہ کے رہنے والے ہو کہا 
آئے ہو ؟ کہا حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی زيارت کيلئے  جی ہاں ميں فالں جگہ پر رہتا ہوں فرمايا اس طرف کيوں

حضرت نے پوچھا تجھے زيارت کے عالوه اور کوئی کام نہيں ہے ؟ کہا مجھے اور کوئی کام نہيں ہے ميں تو فقط اسلئے 
ھے حضرت کی آيا ہوں کہ وہاں نماز پڑھوں زيارت کروں ان پر درود و سالم بھيجوں اور اپنے گھر لوٹ جاؤں فرمايا تج

زيارت کا کيا فائده ہوگا؟ کہا ميرا عقيده ہے کہ ان کی زيارت ميرے ، ميرے گھر والوں ، بيٹوں ، اموال اور ميری زندگی 
کے لئے باعِث برکت ہے اور اس سے ہماری حاجتيں پوری ہوتی ہيں حضرت نے فرمايا اے يمنی بھائی کيا چاہتے ہو کہ 

ا اے فرزند رسول (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) بتائيے فرمايا حضرت امام حسين (عليہ ميں تجھے اور فضائل بھی بتاؤں کہ
السالم) کی زيارت ايک اُس مقبول ، اور پاکيزه حج کے برابر ہے جو حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی 

خدا کی قسم يہ تو ان دو مقبول و پاکيزه ہمراہی ميں ادا کيا جائے اس نے تعجب کيساتھ حضرت کو ديکھا تو آپ نے فرمايا 
حجوں کے برابر ہے جو حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی ہمراہی ميں ادا کيئے جائيں اس نے پھر تعجب 
کيا حضرت مسلسل زياده ثواب بيان کرتے رہے يہاں تک کہ فرمايا حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کيساتھ 

  گئے تيس مقبول ، اور پاکيزه حجوں کے برابر ہے۔  اداکيئے
راوی کہتا ہے ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کيساتھ تھا ہمارے نزديک سے چند خچر سوار گزرے ) ۴١(

حضرت نے پوچھا يہ لوگ کہاں جارہے ہيں؟ ميں نے عرض کی شھداء کی قبور پر فرمايا يہ شہيد اور غريب (حضرت امام 
عليہ السالم)) کی قبر کی زيارت کو کيوں نہيں جاتے ؟ اہل عراق کے ايک شخص نے پوچھا کيا ان کی زيارت واجبحسين (

ہے؟ فرمايا ان کی زيارت حج، عمره ، عمره ، حج يہاں تک کہ بيس حجوں اور بيس عمروں سے بہتر ہے پھر فرمايا سب 
ہيں۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم ہمارے اٹھنے سے پہلے  کے سب مقبول و مبرور حج اور عمرے ہوں تب زيارت کے برابر

ايک شخص آکر حضرت سے کہنے لگا ميں نے انيس حج کيئے ہيں آپ هللا سے دعا کريں تا کہ بيس پورے ہو جائيں فرما يا 
زيارت بيس کيا تم نے حضرت امام حسين (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی قبر کی زيارت کی ہے ؟ کہنے لگا نہيں فرمايا انکی

  حجوں سے بہتر ہے۔ 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا يقينا حضرت امام حسين کی )  ۴٢( 

قبر کی جگہ باعث احترام اور معروف ہے اگر کوئی معرفت کيساتھ وہاں پناه لے تو اسے پناه ملے گی ميں نے عرض کی 
جاؤں مجھے اس جگہ کے متعلق بتائيں کہ کتنی ہے ؟ فرمايا آج انکی قبر مشخص ہے اس قبر کے سر ، ميں آپ پر قربان 

  پاؤں ، دائيں ، بائيں ہر طرف سے پچيس ہاتھ کا فاصلہ، مقام قبر، ہے ۔ 
ليہ راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا ہے حضرت امام حسين (ع) ۴٣(

السالم) کی قبر کا مقام، دفن ہونے والے دن سے جنت کے باغوں ميں ايک باغ ہے اور پھر فرمايا حضرت امام حسين (عليہ 
  السالم) کی قبر بہشت کے گلستانوں ميں ايک گلستان ہے۔ 
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تو آپ کو مصلے  معاويہ بن وہب نے کہا: ايک موقع پر ميں امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی خدمت ميں حاضر ہوا) ۴۴(
ميں وہاں بيٹھا رہا يہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ميں نے آپ کو اپنے پروردگار سے راز‘ پر مشغول عبادت ديکھا

و نياز فرماتے ہوئے سنا کہ اے پروردگار! تو نے ہميں اپنی طرف سے خاص بزرگياں عطا فرمائيں اور ہميں يہ وعده ديا کہ
ں علوم نبوت ديے اور پيغمبروں کا وارث بنايا اور ہماری آمد پر سابقہ امت کا دور ختم کر ديا تو ہم شفاعت کريں گے۔ ہمي

نے ہميں پيغمبر اکرم کا وصی بنايا اور گزشتہ و آئنده کا علم بخشا اور لوگوں کے دل ہماری طرف مائل کر ديے ميرے 
خش دے اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو اپنا مال صرفبھائيوں اور ہمارے جّد امام حسين(عليہ السالم) کے زائروں کو ب

کر کے اور اپنے شہروں کو چھوڑ کر حضرت کی زيارت کو آئے ہيں وه ہم سے نيکی طلب کرنے۔ تجھ سے ثواب حاصل 
کرنے، ہم سے متصل ہونے، تيرے پيغمبر کوخوشنود کرنے اور ہمارے حکم کی اطاعت کرنے آئے ہيں۔ حاالنکہ وه اپنے 

ميں تيرے پيغمبر کو راضی و خوش کرناچاہتے تھے۔ اے هللا! تو ہی اس کے بدلے ميں انہيں ہماری خوشنودی عطا اس عمل 
ان کے خاندان اور اوالد کا نگہبان رہنا کہ جن کو وه اپنے وطن ميں چھوڑ آئے ‘ دن اور رات ميں ان کی حفاظت کر‘ فرما
ا اور جن وانس کے شرکو ان سے دور رکھ۔ ان کو اس سے کہيں زياده ان کی اعانت کر ہر جابر و دشمن ناتواں و توان‘ ہيں

اپنے خاندان اور اپنی اوالد کو ہماری خاطر چھوڑ کر آ ‘ جب وه اپنے وطن‘ عطا فرما جس کی وه تجھ سے اميد رکھتے ہيں 
ان کی مالمت پر رہے تھے تو ہمارے دشمن ان کو طعن و مالمت کر رہے تھے۔ خدايا جب وه ہماری طرف آ رہے تھے تو 

خدايا! انکے چہروں پر رحم فرما جن کو سفر ميں سورج کی گرمی نے متغير کر ‘ وه ہماری طرف آنے سے رکے نہيں ہيں
ان رخساروں پر رحم فرما جو قبر حسين(عليہ السالم) پر ملے جا رہے تھے۔ ان آنکھوں پر رحم فرما جو ہمارے مصائب‘ ديا

فرما جو ہماری مصيبتوں پر رنج و غم ظاہر کر رہے ہيں اور ہمارے دکھ ميں دکھی ہيں  ان دلوں پر رحم‘ پر رو رہی ہيں
اور ان آہوں اور چيخوں پر رحم فرما جو ہماری مصيبتوں پر بلند ہوتی ہيں۔ خدايا! ميں ان کے جسموں اور جانوں کو تيرے 

آپ بار بار سجدے کی حالت‘ ے ہوں گےحوالے کر رہا ہوں کہ تو انہيں اس وقت حوض کوثر سے سيراب کر جب لوگ پياس
ميں يہی دعا کرتے رہے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو ميں نے عرض کيا کہ جو دعا آپ فرما رہے تھے اگر يہ دعا اس شخص 
کيلئے بھی کی جائے جو هللا تعالٰی کو نہ جانتا ہو تو بھی ميرا گمان ہے کہ جہنم کی آگ اسے نہ چھوئے گی۔ قسم بخدا اس 

آرزو کی کاش ميں نے بھی امام حسين(عليہ السالم) کی زيارت کی ہوتی اور حج پرنہ گيا ہوتا اس پر آپ نے وقت ميں نے 
فرمايا کہ تم حضرت کے روضہ اطہر کے نزديک ہی رہتے ہو۔ پس تمہيں ان کی زيارت کرنے ميں کيا رکاوٹ ہے ؟ اے 

عرض کيا کہ ميں آپ پر قربان ہو جاؤں!ميں نہيں جانتا  معاويہ ابن وھب! تم آنجناب کی زيارت ترک نہ کيا کرو۔ تب ميں نے
آپ نے فرمايا کہ اے معاويہ! جو لوگ امام حسين(عليہ السالم) کے ‘ تھا کہ آنحضرت کی زيارت کی فضليت اس قدر ہے

زائرين کے ليے زمين ميں دعا کرتے ہيں ان سے کہيں زياده مخلوق ہے جو آسمان ميں ان کے ليے دعا کرتی ہے ۔ اے 
معاويہ! زيارت امام حسين(عليہ السالم) کو کسی خوف کی وجہ سے ترک نہ کيا کرو۔ کيونکہ جو شخص کسی کے خوف کی
وجہ سے آپ کی زيارت ترک کرے گا اسے اس قدر حسرت اور شرمندگی ہو گی کہ وه تمنا کرے گا کہ کاش ميں ہميشہ آپ 

سند نہيں کہ حق تعالٰی تجھ کو ان لوگوں کے درميان ديکھے جن کے روضہ پر رہتا اور وہيں دفن ہوتا۔ کيا تجھے يہ بات پ
کے ليے حضرت رسول خدا دعا کر رہے ہيں۔ کيا تم نہيں چاہتے کہ تم ان لوگوں ميں سے ہو کہ جن سے روز قيامت فرشتے

ی گناه نہ ہو گا آيا تم جو قيامت ميں آئيں تو ان کے ذمہ کوئ‘ کيا تم نہيں چاہتے کہ تم ان لوگوں ميں سے ہو کہ‘ مصافحہ کريں
نہيں چاہتے کہ تم ان لوگوں ميں سے ہو کہ جن سے حضرت رسول(صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) قيامت کے دن مصافحہ کريں 

  گے۔ 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا کہ زمين وآسمان پر کوئی )  ۴۵( 

ے جو هللا سے اجازت لے کر حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی زيارت کو نہ جائے مسلسل فرشتوں کا ايسا فرشتہ نہيں ہ
  ايک گروه زيارت کيلئے نيچے آتا ہے اور نيچے سے ايک گروه اوپر جاتا ہے۔ 

ے زياده راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے سنا خدا کی کوئی مخلوق فرشتوں س)  ۴۶( 
نہيں ہے اور ہر رات ستر ہزار فرشتے زمين پر آتے ہيں اور ساری رات خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہيں طلوع فجر 
کے وقت حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی قبر مطہر پر آکر سالمی ديتے ہيں پھر حضرت امير المؤمنين 

ور پھر حضرت امام حسن (عليہ السالم) کی قبر پر سالم کرتے ہيں اور آخر ميں (عليہ السالم) کی قبر پر سالم کرتے ہيں ا
حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر پر آکر سالم کرتے ہيں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آسمان پر چلے جاتے ہيں 

ہيں اور غروب آفتاب کے  اور پھر ستر ہزار فرشتے دن کے وقت زمين پر آتے ہيں سارا دن کعبہ کا طواف کرتے رہتے
وقت حضرت رسول خدا کی قبر پر آکر سالم کرتے ہيں پھر حضرت امير المؤمنين کی قبر پر آکر سالم کرتے ہيں پھر 

حضرت امام حسن کے قبر پر آکر سالم کرتے ہيں اور پھر حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر کا سالم کرتے ہيں اور 
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  مان کی طرف لوٹ جاتے ہيں ۔ سورج غروب ہونے سے پہلے آس
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں حضرت امام حسين ابن علی (عليہ السالم) کی قبرسے ساتويں )  ۴٧( 

  آسمان تک فرشتوں کی آمد و رفت کا محل ہے۔ 
سالم) کی قبر کی زيارت حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں حضرت امام حسين ابن علی (عليہ ال)  ۴٨( 

  کرو ان پر جفا، نہ کرو کيونکہ وه سيد شہداء اور نوجوانان جنت کے سردار ہيں ۔ 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے مدينے ميں پوچھا شہداء کی قبريں کہاں ہيں ؟ ) ۴٩( 

شہداء ميں سے افضل ترين نہيں ہيں ؟مجھے اس ذات کی قسم فرمايا کيا تيرے نزديک حضرت امام حسين (عليہ السالم) 
جسکے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے حضرت کی قبر کے ارد گرد چار ہزار مالئکہ سر ميں خاک ڈال کر قيامت تک 

  گريہ کرتے رہيں گے۔ 
ضر تھی کہ ميں نے کسی ام سعيد حمسيہ کہتی ہيں کہ ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی بارگاه ميں حا)  ۵٠( 

کو کرائے پر خچر النے کيلئے بھيجا تا کہ شہداء کی قبروں کی زيارت پر جاؤں حضرت نے فرمايا سيدالشھداء کی زيارت 
کيلئے کيوں نہيں جاتی ؟ ميں نے عرض کی آپ پر قربان جاؤں سيد الشھداء کون ہيں ؟ فرمايا سيد الشھداء حضرت امام حسين

ہنے لگی جو ان کی زيارت کريگا اسکا کيا ثواب ہے ؟ فرمايا ايک حج اور ايک عمره اور ہاتھ سے اشاره(عليہ السالم) ہيں ک
  کرکے فرمايا ان فضائل کے تين برابر ثواب ہے۔ 

ام سعيد حمسيہ کہتی ہيں کہ ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی خدمت ميں حاضر تھی ميری کنيزنے آکر ) ۵١(
  ا) سواری لے آئی ہوں ۔ کہاميں (چوپاي

حضرت نے فرمايا يہ سواری کس لئے ہے ؟ کہاں جار ہی ہو؟ ميں نے کہا شہداء کی قبروں کی زيارت پر جارہی ہوں۔ 
حضرت نے فرمايا مجھے تعجب ہے تم اہل عراق دور دراز کا سفر کرکے شہداء کی قبروں کی زيارت کيلئے تو آتے ہو 

يں جاتے ! تم انکی زيارت کو کيوں نہيں جاتے ؟ ميں نے پوچھا سيد الشھداء کون ہيں ؟ ليکن سيد الشھداء کی زيارت کو نہ
فرمايا حضرت امام حسين (عليہ السالم) ميں نے کہا ميں عورت ہوں ! فرمايا کوئی فرق نہيں پڑتا تم جيسی دوسری عورتيں 

ا يہ زيارت ايک حج ، ايک عمره ، دو مہينے بھی زيارت کو جايا کريں ميں نے کہا ان کی زيارت کا کيا ثواب ہے ؟ فرماي
  مسجد الحرام ميں اعتکاف اور دو مہينوں کے روزوں کے برابر ہے۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت امام حسين (عليہ السالم) نے فرمايا ميں شہيد )  ۵٢( 
ميری زيارت کيلئے غم و اندوه کيساتھ آئے گا هللا اسے اپنے اہل و  اشک ہوں غم و اندوه کی حالت ميں شہيد کياگياہوں ۔جو

  عيال کی طرف خوشحال اور مسرور لوٹائے۔ 
  

  ائمہ عليہم السالم کے مزاروں کی زيارت کا ثواب 
راوی کہتاہے کہ ميں نے حضرت امام رضا (عليہ السالم) کی خدمت ميں عرض کی جو ائمہ اطہار ميں سے کسی امام ) ١(

ارت کرے تو اسکا کيا ثواب ہے ؟ فرمايا اسے حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر کی زيارت کا ثواب ملے گا کی زي
ميں نے پوچھا جو حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) کی قبر کی زيارت کرے اسکا کيا ثواب ہے ؟ فرمايا حضرت امام 

  حسين (عليہ السالم) کی قبر کی زيارت کا ثواب ۔ 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جواد (عليہ السالم) کی خدمت ميں عرض کی کہ جو حضرت امام رضا (عليہ ) ٢(

  السالم) کی قبر کی زيارت کريگا اسکا کيا ثواب ہے؟ فرمايا خدا کی قسم اسکی پاداش جنت ہے۔ 
۔ ميرے شيعوں سے کہو هللا کے نزديک راوی کہتا ہے کہ حضرت امام رضا (عليہ السالم) کے خط ميں يہ عبارت تھی ) ٣(

ميری زيارت ہزار حج کے برابر ہے راوی کہتا ہے ميں نے حضرت امام جواد (عليہ السالم) سے پوچھا ہزار حج !!؟ فرمايا 
جی ہاں خدا کی قسم جو انکے حق کی معرفت کيساتھ انکی زيارت کريگا تو يہ دس الکھ حج کے برابر ہے اور حضرت امام 

(عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو ہم سے کسی ايک کی زيارت کرے گا تو گويا اس نے حضرت امام حسين  جعفر صادق
  (عليہ السالم) کی زيارت کی ہے۔ 

  
  حضرت معصومہ قم کی زيارت کا ثواب 

ظم راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام رضا (عليہ السالم) سے پوچھا کہ حضرت فاطمہ بنت حضرت امام موسٰی کا) ١(
  (عليہ السالم) کی زيارت کا کيا ثواب ہے؟ فرمايا انکی زيارت کرنے والے کيلئے جنت ہے۔ 
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  ری ميں حضرت عبدالعظيم کی زيارت کا ثواب 
راوی کہتا ہے کہ اہليان ری سے ايک شخص حضرت امام علی نقی عليہ السالم کی زيارت کيلئے گيا تھا وه کہنے لگا ) ١(

کيلئے گيا تو حضرت نے فرمايا کہاں سے آرہے ہو ميں نے کہا حضرت امام حسين عليہ کہ جب ميں حضرت کی زيارت 
السالم کی زيارت سے فرمايا اگر تم شہر ری ميں حضرت عبدالعظيم کی قبر کی زيارت کروگے تو گو يا تم نے حضرت امام

  حسين بن علی کی زيارت کی ہے۔ 
پر قادر نہ ہو وه اہلبيت (عليھم السالم)کے کسی نيک موالی کی زيارت  جو اہلبيت اطہار (عليھم السالم)کی زيارت اور صلے

  کرے اور صلہ دے 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

جو ہم سے نيکی کرنے پر قادر نہيں ہے وه ہمارے محبّوں اور مواليوں کيساتھ نيکی کرے اسے ہمارے ساتھ نيکی کرنے کا 
و شخص ہماری زيارت پر قدرت نہيں رکھتا تو ہمارے کسی نيک محب اور موالی کی زيارت کرے تو ثواب ملے گا اور ج

  اسے ہماری زيارت کا ثواب ملے گا۔ 
  

  امام (عليہ السالم) کيساتھ نيکی کرنے کا ثواب 
 کيلئے قرض راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا کہ خدا کی اس آيت ﴿جو هللا) ١(

  حسنہ دے گا تو هللا (اسکے مال کو) کئی گناه بڑھا دے گا﴾ سے کيا مراد ہے ؟ 
  فرمايا اس سے مراد امام (عليہ السالم) کيساتھ نيکی کرنا ہے۔ 

  راوی کہتا ہے ميرے والد کہتے ہيں کہ اس جيسی ايک اور روايت بھی بيا ن ہوئی ہے۔ 

  اہل قرآن کا ثواب

صادق (عليہ السالم) اپنے والد سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)  حضرت امام جعفر)١(
  نے فرمايا۔ 

پيغمبروں اور رسولوں کے بعد اہل قرآن کے درجات بلند ہيں اہل قرآن کو ضعيف نہ سمجھو اور ان کے حقوق کو کم نہ 
  سمجھو انکا خدا کے نزديک بلند مقام ہے۔ 

  
  رآن ختم کرنے کا ثواب مکہ ميں ق

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو مکہ ميں ايک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران يا اس )١(
سے کم يا زياده وقت ميں قرآن مجيد ختم کرے اور جمعہ والے دن تالوت کا اختتام کرے تو اس کے دنياميں آنے کے پہلے 

کی تمام نيکياں اس کے لئے لکھے گا او راگر جمعہ کے عالوه کسی ا ور دن قرآن ختم جمعہ سے لے کر آخری جمعہ تک 
  کرے تب بھی يہی ثواب ہوگا۔ 

  
  مشکل يا آسانی سے قرآن ياد کرنے کا ثواب 

راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو يہ فرماتے ہوئے سناکہ جو مشکل سے قرآن ياد )١(
  سے دو نيکياں مليں گی اور جو آسانی سے قرآن ياد کرے گا وه نيک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کرے گا ا

  
  جوان مؤمن کے قرآن پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جب کوئی جوان مؤمن قرآن مجيد کی تالوت کرتا ہے تو قرآن اسکے)١(
ر هللا تعالی اسے نيک اور مکرم فرشتوں کے ساتھ قرار دے گااور قيامت والے دن گوشت اورخون ميں مخلوط ہو جاتا ہے او

قرآن مجيد آتش جہنم کے سامنے ڈھال ہوگا اس دن قرآن کہے گا مجھ پر عمل کرنے والوں کے عالوه ہر عمل کرنے والے 
تی لباس پہنائے گا اور اس کے سر پر تاج نے اپنا انجام پاليا ہے خدا تو انہيں بہترين انعامات سے نواز ۔ خدا قاری کو دو بہش

کرامت رکھے گا خدا قرآن کو مخاطب کرکے فرمائے گا اب راضی ہو قرآن کہے گا ميں اس سے بھی بہتر جزء کا 
خواہشمند ہوں اب خدا دائيں طرف سے امن اور بائيں طرف سے ہميشہ کی جنت عطا کرے گا پھر يہ بہشت ميں داخل ہوگا 

ہا جائے گا ايک ايک آيت کی تالوت کرتے جاؤ تمھارے مزيد درجات بلند ہوتے جائيں گے۔ اب قرآن اور بہشت ميں اسے ک
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کو مخاطب کرکے کہا جائے گا تمھاری آرزوئيں پوری ہوئی ہيں اب راضی ہو ؟ قرآن کہے ، جی ہاں پروردگار۔ امام 
 تبارک و تعالٰی اسے دو بار يہی اجر عطا فرماتے ہيں جو بہت زياده قرآن کی تالوت کرے اور اس کا پابند رہے گاتو هللا

  فرمائے گا۔ 
  

  نماز يا غير نماز ميں کھڑے يا بيٹھ کر قرآن کی تالوت کا ثواب 
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں )١(

و نماز ميں جو نماز ميں کھڑے ہو کر قرآن پڑھے خدا اس کے ہر حرف کے بدلے ميں ايک سو نيکياں عطا کرے گا اور ج
بيٹھ کر قرآن کی تالوت کرے گا هللا اسے ہر حرف کے بدلے ميں پچاس نيکياں دے گا اور جو نماز کے عالوه قرآن مجيد کی

  تالوت کرے گا تو هللا اسے ہر حرف کے بدلے دس نيکياں عطا کرے گا۔ 
  

  نماز ميں قرآن مجيد کی ايک سو سے پانچ سو آيات کی تالوت کرنے کا ثواب 
  ضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ح)١(

جو نماز شب ميں ايک سو آيات پڑھے گا تو هللا اس کے ليئے ايک رات کی نماز لکھے گا اور جو نماز شب کے عالوه رات 
و قيہ کا کو دو سو آيات کی تالوت کرے گا تو هللا تعالٰی لو ح محفوظ پر نيکيوں کا ايک قنطار لکھے گا ہر قنطار باره سو ا

  ہوتا ہے اور ہر اوقيہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ 
  

  حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں )١(

  کہ حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے واال بزرگ فرشتوں کا ہم نشين ہے۔ 
  

  تالوت دقت سے حفِظ قرآن اور سونے سے پہلے ايک سوره کی 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو يہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو حافظہ کی کمی کی )١(

وجہ سے مشقت اور سختی سے قرآن مجيد کو حفظ کرنے کی سعی کرتا ہے ، اس کے دو اجر ہيں اور مزيد فرمايابازار ميں 
ا کيوں نہيں کرتے کہ جب گھر لوٹ آئيں اور سونے سے پہلے ايک سوره کی کا روبار کرنے والے تمھارے تاجر بھائی ايس

  تالوت کرليں تا کہ ان کے لئے ہر ہر آيت کے بدلے دس نيکياں لکھی جائيں گی اور دس گناه محو کردئے جائيں۔ 
  

  آنے اور کوچ کرنے والے کا ثواب 
رت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)سے سوال حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں کہ حض)١(

ہوا کہ يا رسول هللا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)بہترين انسان کون ہے ؟ حضرت نے فرمايا آنے اورکوچ کرنے واال پوچھا گيا 
تم کرے تو آنے اور کوچ کرنے واال کون ہے ؟ فرمايا شروع کرنے اور ختم کرنے واال۔ جو قرآن کو شروع کرے اور پھر خ

  خدا کے نزديک اسکی دعا مقبول ہے۔ 
  

  قاری قرآن کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں قرآن کی تالوت کرنے واال غنی ہے اس کے بعد اسے کوئی فقر )١(

  الحق نہيں ہوگا اور تالوت نہ کرنے واالغنی نہيں ہے۔ 
  

  ديکھ کر قرآن پڑھنے کا ثواب 
م جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو ديکھ کرقرآن مجيد کی تالوت کرے گا اسکی انکھيں قوی ہونگيںحضرت اما)١(

  اور اگر اس کے ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی انکا عذاب کم ہوجائے گا۔ 
نسبت کوئی چيز  حضرت پيامبر گرامی (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں شيطان کيلئے ديکھ کر قرآن پڑھنے کی) ٢(

  زياده سخت نہيں ہے۔ 
  

  گھر ميں قرآن رکھنے کا ثواب 
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حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت نقل کرتے ہيں کہ ميرے والدنے فرماياگھر ميں قرآن کا ہونا مجھے بہت )١(
  اچھا لگتا ہے تا اس وجہ سے خدا شيطان کو گھر سے دور رکھتا ہے۔ 

  
  رات ميں تالوت کرنے کا ثواب دس سے ايک ہزار آيات کی 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) کہتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا۔ جو شخص )١(
رات کو دس آيات کی تالوت کرتا ہے وه غافلوں ميں نہيں لکھا جائے گا۔ او رجو پچاس آيتوں کی تالوت کرتا ہے اسکا شمار 

د کرنے والوں) ميں ہوگا۔ اور جو ايک سو آيتوں کی تالوت کرے گا وه قنوت کرنے والوں ميں لکھا جائے گا۔ اور ذاکروں (يا
دو سو آيتوں کی تالوت کرنے واال خاشعين ميں سے ہوگا اور جو تين سو آيات کی تالوت کرے گا، اسکا کامياب لوگوں ميں 

مجتھدين ميں لکھا جائے گا اور ايک ہزار آيتوں کی تالوت کرنے والے شمار ہوگا اور پانچ سو آيتوں کی تالوت کرنے واال 
کيلئے ايک قنطار ثواب لکھا جائے گااور ہر قنطار پندره ہزار سو نے کے مثقال کا ہے اور ہر مثقال چوبيس قيراط کا ہے 

نی و سعت کے برابر اور سب سے چھوٹا قيراط کوه احد کے برابر ہے جبکہ سب سے بڑا قيراط زمين و آسمان کی درميا
  ہے۔ 

  
  بہار قرآن کا ثواب 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں )١(
  ہرچيز کی بہار ہے اور بہار قرآن ماه رمضان ہے ۔ 

  
  قرآن مجيد کی ايک سو آيات پڑھکرسات مرتبہ يا هللا کہنے کا ثواب 

  حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
خص قرآن مجيد کی کہيں سے بھی سو آيتوں کی تالوت کرنے کے بعد سات مرتبہ يا هللا کہے گا تو اگر وه صخره نامیجو ش

  پتھر کو بد دعا کرے گا تو انشاهللا وه بھی اکھڑآئے گا۔ 
  

  سوره حمد پڑھنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ 

  الکتاب يعنی سوره حمد ميں ہے۔  خداوند متعال کا اسم اعظم ام
  

  سوره بقره و آل عمرا ن پڑھنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ 

جو شخص سوره بقره اور آل عمران کی تالوت کرے گا تو يہ دونوں سورتيں قيامت والے دن ابر يا سائبان کی طرح اس پر 
  سايہ کئے رکھيں گی۔ 

  
پہلی چار آيات، آيت الکرسی اور اسکے بعد والی دو آيات اور اس سوره کی آخری تين آيات کی تالوت کا سوره بقره کی 

  ثواب 
  حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا۔ 

والی دو آيات، اور اس سوره کی آخری تين آيات کی تالوت  جو سوره بقره کی پہلی چار آيات، آيت الکرسی اور اسکے بعد
کرے گا تو وه خود اور اسکا مال ہر آفت سے بچا رہے گا۔ شيطان اس سے دور ہوگا اور وه کبھی قرآن کو فراموش نہيں 

  کرے گا۔ 
  

  ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت آيت الکرسی پڑھنے کا ثواب 
  م رضا (عليہ السالم) کو يہ فرماتے ہوئے سنا۔ راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت اما)١(

جو سوتے وقت آيت الکرسی کی تالوت کرے گا انشاهللا اسے فالج ہونے کا خوف نہيں ہوگا اور جو اسے ہر نماز کے بعد 
  پڑھے گا کوئی زھر اسے کوئی آسيب نہيں پہنچا سکے گا۔ 
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  ہر جمعہ کو سوره نساء پڑھنے کا ثواب 
  نين علی ابن ابی طالب (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امير المٔوم)١(

  جو شخص ہر جمعہ والے دن سوره نساء کی تالوت کرے گا وه فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ 
  

  سوره مائده پڑھنے کا ثواب 
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ )١(

ايمان لباِس ظلم نہيں پہنے گا اور وه کبھی بھی شرک نہيں جو شخص ہر جمعرات کو سوره مائده کی تالوت کرے گا اسکا 
  کرے گا۔ 

  
  سوره انعام پڑھنے کا ثواب 

جناب ابن عباس روايت کرتے ہيں کہ جو ہر رات سوره انعام کی تالوت کرے تو وه قيامت والے دن امن ميں ہوگا اور )١(
  اپنی آنکھوں سے کبھی بھی جہنم کی آگ نہيں ديکھے گا۔ 

جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ سوره انعام اکٹھا نازل ہوا۔ نازل ہونے کے وقت ستر ہزار فرشتے اس حضرت امام
پر نگران تھے اور پھر حضرت محمد صلی هللا عليہ و آلہ وسلم پر نازل ہوا۔ لہذا اسے بہت بزرگ سوره سمجھو اور اسکی 

  ے؟ تو کبھی اسے ترک نہ کرتے۔ تکريم کرو اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اسميں کيا ہ
  

  سوره اعراف پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ جو شخص ہر ماه ميں ايک مرتبہ سوره اعراف کی تالوت کرے گا )١(

ے گا تو وهتو وه قيامت والے دن ان لوگوں ميں سے ہوگا جن کيلئے خوف و حزن نہيں ہے اور جو اسکی ہر جمعہ تالوت کر
ان لوگوں ميں سے ہوگا جنکا قيامت والے دن کوئی حساب و کتاب نہيں ہوگا۔ آگاه رہو! قرآن کے محکمات ميں سے ايک 

  محکم اسی سوره ميں بھی موجود ہے اور وہی قيامت والے دن تالوت کرنے والے کی گواہی دے گا۔ 
  

  سوره انفال و توبہ پڑھنے کا ثواب 
  ق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام جعفر صاد)١(

جو سوره انفال اور توبہ کی ہر ماه تالوت کرے گا تو وه کبھی بھی نفاق ميں مبتال نہ ہوگا اور اميرالمٔومنين کے شيعوں ميں 
  سے ہوگا۔ 

  
  سوره يونس پڑھنے کا ثواب 

مرتبہ سوره يونس کی تالوت کرے گا  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ جو ہر دو يا تين ماه ميں ايک)١(
  تو اسے يہ خوف نہيں ہوگا کہ ميں جاہل ہوں(بلکہ) قيامت والے دن وه مقربين سے ہوگا۔ 

  
  سوره ہود پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ جو شخص ہر جمعہ سوره ہود کی تالوت کرے گا تو خداوند )١(
  الے دن اسے پيغمبروں کے گروه ميں محشور کريگا اور اس دن اسے بيگناه سمجھا جائے گا۔ متعال قيامت و

  
  سوره يوسف پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو سوره يوسف کی ہر روز يا ہر شب تالوت کريگا تو هللا تعالی )١(
د خوبصورتی ميں اٹھائے گا اور قيامت والے دن اسے کوئی خوف نہقيامت والے دن اسے حضرت يوسف کے جمال کی مانن

  ہوگا اور وه خدا کے صالح بندوں ميں سے ہوگا اور مزيد فرمايا کہ يہ سوره تورات ميں بھی نازل ہوا ہے۔ 
  

  سوره رعد پڑھنے کا ثواب 
وت کرے گا تو خدا اسے کبھی بھی حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو سوره رعد کی بہت زياده تال)١(

صاعقہ( ) ميں مبتال نہ کرے گا خواه وه دشمن اہلبيت (عليھم السالم) ہی کيوں نہ ہو ليکن اگر وه مٔومن ہو تو اسے بغير حساب
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و کتاب جنت ميں داخل کرے گا اور اگر وه اپنے خاندان اور جان پہچان لوگوں کی شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت قبول 
  ی۔ ہوگ
  

  سوره ابراہيم و حجر پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو شخص جمعہ والے دن سوره ابراہيم اور حجر کی دو رکعتوں ميں 

  تالوت کرے گا وه کبھی بھی فقر، ديوانگی اور مصيبت سے دوچار نہيں ہوگا۔ 
  

  سوره نحل پڑھنے کا ثواب 
  قر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام محمد با)١(

جو شخص ہر ماه سوره نحل کی تالوت کرے گا تو وه جرمانہ دينے اور ستر قسم کی بالٔوں سے محفوظ رہے گا ان ميں 
  کمترين ديوانگی، جزام اور برص ہے۔ اور اسکا ٹھکانہ بہشت کے درميان جنت عدن ميں ہوگا۔ 

  
  سوره بنی اسرائيل پڑھنے کا ثواب 

  امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت )١(
جو ہر شب جمعہ سوره بنی اسرائيل کی تالوت کرے گا تو جبتک وه حضرت قائم ﴿عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف﴾ کی زيارت 

  سے مشرف نہ ہوگا اور ان کے اصحاب سے نہ ہوگا، نہيں مرے گا۔ 
  

  سوره کھف پڑھنے کا ثواب 
  لی ابن ابی طالب (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ حضرت امير المٔومنين ع)١(

جو قُل انّما انا بََشر ٌ ِمثلُُکم سے آخر سوره تک کی تالوت کرے گا تو اس کيلئے هللا تعالٰی اسکے بستر سے لے کر خانہ کعبہ 
  تک نور پيدا کرے گا اور اگر وه اہل مکہ سے ہوا تو اسکا نور بيت المقدس تک ہوگا۔ 

  م جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت اما)٢(
جو ہر جمعہ سوره کھف کی تالوت کرے گا تو وه شھيد کی موت مرے گا اور شھدا، کيساتھ اٹھے گا اور قيامت والے دن 

  شھداء کے ہمراه ہوگا۔ 
  

  سوره مريم پڑھنے کا ثواب 
يساتھ سوره مريم کی تالوت کرتا رہے جبتک حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو ہميشگی ک)١(

اپنی جان، مال اور اوالد سے بے نياز نہيں ہوجائے گا، نہيں مرے گا اور آخرت ميں حضرت عيسٰی (عليہ السالم) کے 
اصحاب ميں ہوگا اور نيز سليمان بن دأود کی دنياوی بادشاہت کی مثل اسے آخرت ميں ملک اور بادشاہت سے نوازا جائے گا۔

  
  سوره ٰطہ پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔سوره ٰطہ کی تالوت ترک نہ کرو کيونکہ خدا اس سوره اور اسکے )١(
قاری سے محبت رکھتا ہے، جو اسکی باقاعدگی سے تالوت کرے گا تو قيامت والے دن خدا اسکا نامٔہ اعمال اسکے دائيں 

مان ہوتے ہوئے جو اعمال انجام دے چکا ہے اسکا محاسبہ نہ ہو گا اور آخرت ميں اتنا اجر ملے گا ہاتھ ميں دے گا اور مسل
  کہ وه راضی ہوجائے گا۔ 

  
  سوره انبياء پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو شخص سوره انبياء کی چاہت کے ساتھ تالوت کرے تو وه اس )١(
وگا جو ناز و نعمت سے بھر پور جنتوں ميں انبياء کا ہمنشين ہے۔ اور اپنی زندگی ميں لوگوں کی آنکھ کا شخص کی مانند ہ

  تارا ہوگا۔ 
  

  سوره حج پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو ہر تين دن ميں ايک مرتبہ سوره حج کی تالوت کرے گا وه ايک )١(
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حج پر جائے گا اور اگر سفر حج ميں مرگيا جو جنت ميں داخل ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ اگر ہمارے سال گزرنے سے پہلے 
  مخالفوں ميں سے تھا تو پھر؟ حضرت نے فرمايا اس کا کچھ عذاب کم ہوجائے گا۔ 

  
  سوره مومنين پڑھنے کا ثواب 

تالوت کرے گا خدا اسکا خاتمہ سعادت  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو شخص سوره مومنين کی)١(
پر کرے گا اور جو ہر جمعہ باقاعدگی سے اسکی تالوت کريگا تو فردوس اعلٰی ميں اسکی منزل پيغمبروں اور رسولوں 

  کيساتھ ہوگی۔ 
  

  سوره نور پڑھنے کا ثواب 
جان اور خواتين کی حفاظت حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔سوره نور کی تالوت سے اپنے مال، )١(

کرو۔ جو اسکی ہر دن يا رات ميں باقاعدگی سے تالوت کريگا تو اسکے مرنے تک اسکے خاندان کا کوئی فرد بھی زنا نہيں 
کرے گا اور جب وه مرے گا تو قبر تک ستر ہزار فرشتے اسکی تشيع جنازه کريں گے اور قبر ميں داخل کرنے تک اسکے 

  تغفار کرتے رہيں گے۔ لئے دعا اور هللا سے اس
  

  سوره فرقان پڑھنے کا ثواب 
َل الفُرقاَن َعلی َعبِدهِ ”حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔اے ابن عمار سوره )١( کی “ تَباَرَک الِّذی نَزَّ

ا محاسبہ نہ ہوگا اور تالوت ترک نہ کرنا جو بھی ہر رات اسکی تالوت کرے گا خدا اسے کوئی عذاب نہ دے گا اور اسک
  اسکی منزل فردوس اعلٰی ميں ہوگی۔ 

  
  سوره نمل، شعراء و قصص پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو سوره طواسين(نمل، شعراء،قصص) کی شب جمعہ تالوت کرے )١(
ر کبھی بھی ناداری کا شکار نہ ہوگا اور آخرت ميں اپنی گا تو وه اولياء هللا سے ہوگا اور هللا کی پناه ميں امن سے ہوگا او

  خواہش سے زياده جنت کا حقدار ٹھہرے گا اور هللا تعالٰی ايک سو حورالعين کيساتھ اس کی تزويج کرے گا۔ 
  

  سوره عنکبوت اور روم پڑھنے کا ثواب 
جو تئيسويں ماه رمضان کی رات کو سوره  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔اے ابا محمد، خدا کی قسم)١(

عنکبوت اور روم کی تالوت کرے گا، وه اہل بہشت سے ہوگا، ميں کسی کا استثناء نہيں کرتا۔ خدا اس قسم کا مجھ پر کوئی 
  گناه نہيں لکھے گا، ان دونوں سورتوں کی هللا کی نزديک بہت قدر و منزلت ہے۔ 

  
  سوره لقمان پڑھنے کا ثواب 

ام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو ہر شب سوره لقمان کی تالوت کرے گا تو اس رات خدا حضرت ام)١(
فرشتوں کو نگہبان بنائے گا کہ صبح تک ابليس اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کريں۔ اور اگر دن ميں اسکی تالوت 

  کرے تو رات تک ابليس اور اسکے لشکر سے اسکی حفاظت کريں گے۔ 
  

  سوره سجده پڑھنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ )١(

جو ہر جمعہ سوره سجده کی تالوت کرے تو خدا اسکا نامہ اعمال دائيں ہاتھ ميں دے گا اور اسکے اعمال کا محاسبہ نہ ہوگا 
  اور وه حضرت محمد اور آپ کی اہل بيت کے رفقاء ميں سے ہوگا۔ 

  
  احزاب پڑھنے کا ثواب سوره 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ )١(
جو سوره احزاب کی زياده سے زياده تالوت کرے گا تو قيامت والے دن حضرت محمد اور ان کی ازواج کے جوار ميں 

ان اسی سوره احزاب ہوگا، سوره احزاب ميں قريش اور غير قريش کی بعض خواتين اور مردوں کی رسوائی ہے اے ابن سن
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  نے قريشی خواتين کو رسوا کيا۔ 
  

  سوره سبا و فاطر پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔اگر کوئی سوره سبا اور فاطر کی رات کو تالوت کرے تو اس 

ا جائے تو اس دن کسی قسم کی ناگواریرات خدا اسکی حفاظت اورنگہداری کريگا اور اگر ان سورتوں کو دن ميں تالوت کي
نہيں ديکھے گا اور خدا اسے اتنی زياده دنيا و آخرت ميں خير اور بھالئی دے گا کہ اس نے کبھی اسکا سوچا تک نہيں ہوگا 

  اور آرزو تک نہ کی ہوگی۔ 
  

  سوره ياسين پڑھنے کا ثواب 
چيز کا ايک قلب ہوتا ہے اور قلِب قرآن ياسين ہے۔ جو حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ ہر )١(

سونے سے پہلے يا دن کے کسی حّصہ ميں اسکی تالوت کرے گا تو اس دن محفوظ رہے گا اور خداسے روزی پائے گا اور
جو رات کو سونے سے پہلے اسکی تالوت کريگا تو خداوند متعال ستر فرشتوں کی ڈيوٹی لگائے گا کہ اسکی شيطان کے 

اور ہر آفت سے حفاظت کی جائے۔ اگر اگلے دن مرجائے تو خدا اسے بہشت ميں داخل کرے گا اور تيس ہزار فرشتے  شر
غسل ديتے وقت وہاں موجود ہونگے اور اس کيلئے استغفار کريں گے اور دعائے مغفرت کيساتھ قبر تک تشييع جنازه ميں 

ہلے فرشتے قبر ميں داخل ہوکر عبادت کريں گے اور اس شريک ہونگے اور جب اسے قبر ميں داخل کيا جائے گا تو پ
عبادت کاثواب اس کے لئے ہوگا اور تا حِد نگاه اسکی قبر کو وسعت عطا فرمائے گا اور وه فشاِر قبر سے امن ميں رہے گا 

ا۔ اور اور اس کی قبر سے ليکر آسمان تک درخشان نور اس وقت تک باقی رہے گا جبتک خدا اسے قبر سے نکال نہيں ليت
جب اسے قبر سے نکاليں تو اس کے ساتھ فرشتے گفتگو کريں گے اسکا چہره خوشحال ہوگا اور وه اسے ہر مقام پر مژدهِٔ 

خير سنائيں گے يہاں تک کہ پِل صراط اور ميزان کو عبور کرے گا اور اسے خدا کے اتنا نزديک لے جائيں گے کہ مقرب 
دا کے اتنا نزديک نہ ہوگا۔ وه پيغمبروں کی ہمراہی ميں بارگاه خداوندی ميں کھڑافرشتوں اور مرسل انبياء کے عالوه کوئی خ

ہوگا جبکہ دوسرے لوگ غمگين، پريشان اور بيتاب ہونگے اسے کوئی غم، پريشانی اور مشکل نہ ہوگی۔ اس وقت خداوند 
نگ جو مانگنا چاہتا ہے تجھے متعال اسے فرمائے گا تو جس کی چاہے شفاعت کر۔ ميں تيری شفاعت قبول کرونگا اور ما

عطا کروں۔ وه جو چاہے گا اسے ملے گا اور جس کی شفاعت کرے گا قبول ہوگی حاالنکہ بعض لوگوں کا محاسبہ ہو رہا 
ہوگا۔ انہيں روکا گيا ہوگاوه ذليل ہو رہے ہونگے مگر اسکے لئے کوئی حساب کتاب نہيں ہوگا، کوئی نہيں روکے گا اور اس 

اعمال کھول کر  �ی ذلت نہ ہوگی اپنے کسی بھی غلط کام پر بدبختی کا سامنا نہيں کرے گا اور نامہکے لئے کسی قسم ک
اسے ديا جائے گا اور جب خدا کی بارگاه سے نيچے آئے گا تو لوگ اسے ديکھ کر سبحان هللا کا ورد کرتے ہوئے کہيں گے 

  ليہ و آلہ وسلم)کی رفاقت نصيب ہوئی ہے۔ اس عبد خدا کی کوئی خطا نہ تھی اور اسے حضرت محمد (صلی هللا ع
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو اپنی زندگی ميں ايک مرتبہ سوره ياسين کی تالوت کرے گا تو )٢(

خداوند متعال زمين، آخرت اور آسمان کی ہر مخلوق کے حساب سے اسکی دوہزار نيکياں لکھے گا اور دو ہزار گناه محو 
ا اور وه فقر، مالی نقصان ديوار کے نيچے آکر مرنے، بيچارگی، ديوانگی، جزام، وسوسے اور ہر نقصان، ده کردے گ

بيماری سے محفوظ رہے گا اور خدا موت کی سختيوں اور خوف کو آسان کردے گا اور خود اسکی روح قبض کرے گا اور 
داکے وقت فرحت و خوشی، اور آخرت ميں ثواب الہی اس کا شمار ان لوگوں ميں ہوگا جنکی زندگی ميں وسعت، مالقاِت خ

پر راضی ہونے کی خود خدا نے ضمانت دی ہے اور خدا زمين و آسمان پر موجود تمام فرشتوں سے فرمائے گا ميں فالں 
  شخص سے راضی ہوں تو تم سب اس کے لئے استغفار کرو۔ 

  
  سوره صافات پڑھنے کا ثواب 

  الم) فرماتے ہيں ۔ حضرت امام جعفر صادق (عليہ الس)١(
جو شخص ہر جمعہ سوره صافات کی تالوت کرے گا وه ہر آفت سے محفوظ ہوگا اور دنياوی زندگی کی ہر مشکل اس سے 

دور ہوگی اور دنيا کے تمام لوگوں کے رزق کی نسبت بہترين رزق اس کا مقدر ہوگا، اس کے مال، اوالد اور جسم پر هللا 
بر سلطان کا کوئی ظلم نہيں ہونے دے گا اگر اس دن يا رات کو مرجائے تو خدا اسے شھيد تعالٰی کسی رانده شيطان اور جا

  اٹھائے گا اور اسے شھادت(کی موت) نصيب کريگا اور اسے شھداء کے ساتھ جنت ميں داخل کرے گا۔ 
  

  سوره ص پڑھنے کا ثواب 
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  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ )١(
کی تالوت کرے گا تو اسے اس قدر دنيا و آخرت کی بھالئی نصيب ہوگی جو انبياء مرسل اور “ ص’رهجو ہر شب جمعہ سو

مقرب فرشتوں کے عالوه کسی کو نصيب نہيں ہوئی۔ خدا اسے اور اس کے خاندا ن کے افراد کو (جس فرد کو بھی وه چاہے 
ہ وه اسکے خاندان سے يا ان افراد سے نہ ہو جس گا خواه اسکا خدمتگذار ہی کيوں نہ ہو) بہشت ميں داخل کرے گا۔ اگر چ

  کی يہ شفاعت کرسکتا ہے۔ 
  

  سوره زمر پڑھنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ )١(

جو شخص سوره زمر کی تالوت کرے اور تالوت کو زبان پر آسان سمجھے تو هللا تعالٰی اسے دنيا و آخرت کا شرف عطا 
ور مال، خاندان اور اقوام کے بغير ہی اسے عزيز سمجھے گا اور ہر ديکھنے والی آنکھ ميں اس کے لئے فرمائے گا ا

بزرگی عطا فرمائے گا اور اسکے جسم کو آگ پر حرام قرار دے گا بہشت ميں اسکے لئے ہزار شہر تعمير کروائے گا ہر 
ں۔ اسکے عالوه دو چشمے عمومی، دو چشمے شہر ميں ايک ہزار محل ہونگے اور محل ميں ايک سو حورالعين ہونگي

درختوں کے نيچے اور دو سرسبز و خرم چشمے جاری کرے گا اور حور العين کو باپرده رکھے گا۔ اسی طرح مختلف قسم 
  کی نعمتيں اور ميوے عطا کرے گا ہر ميوه دو قسم کا ہوگا(ايک دنياوی قسم کا اور دوسرا اخروی قسم کا ہوگا۔ 

  
  ڑھنے کا ثواب سوره حم مٔومن پ

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو سوره حم مٔومن کی ہر رات تالوت کرے گا تو خدا اس کے ابتداء )١(
  سے آخر تک کے تمام گناه بخش دے گا اور اسے باتقوٰی بنائے گا اور اس کی آخرت کو دنيا سے بہتر بنائے گا۔ 

  
  سوره حم سجده پڑھنے کا ثواب 

رت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو شخص سوره حم سجده کی تالوت کرے گا تو قيامت والے دن حض)١(
اسکے لئے يہ سوره خوشحالی کا موجب بنے گا اور يہ سوره اسکے لئے ايسا نور ہوگا جو تا حد نگاه ديکھا جاسکے گا وه 

  اس کی آرزو کرنے واال ہوگا۔ اس دنيا ميں عمده زندگی کا مالک ہوگا اور دوسروں کيلئے 
  

  سوره حم عسق پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو سوره حم عسق کی باقاعدگی سے تالوت کرے گا تو هللا تعالٰی )١(

تک کہ وه جب قيامت والے دن اسے اٹھائے گا تو اسکا چہره برف کی طرح سفيد اور سورج کی طرح درخشاں ہوگا۔ يہاں 
بارگاه خداوندی ميں کھڑا ہوگا خدا فرمائے گا ميرا بنده حم عسق کی باقاعدگی سے تالوت کرتا تھا اور اسکے ثواب کو نہيں 
جانتا تھا، اگر يہ جانتا ہوتا کہ يہ کيا ہے؟ اور کسقدر ثواب کا حامل ہے تو کبھی بھی اسکی تالوت سے تنگ نہ آتا۔ليکن ميں 

واب پر پہنچاتا ہوں، هللا فرمائے گا اسے جنت ميں لے جأو، سرخ ياقوت سے بنا ہوا محل اسکا ہے تجھے اس کے جزا اور ث
جس کے دروازے، سيڑھياں اور اسکا باالئی حصہ بھی سرخ ياقوت کا ہے اسکا باہر واال حّصہ اندر سے اور اندر واال 

و ہميشہ بچے ہی رہيں گے اور کنيزيں ہونگيں حّصہ باہر سے ديکھا جاسکتا ہے اسکے لئے ايک ہزار غالم بچے ہونگے ج
  اور اسی طرح اس کی خدمت کرتی رہيں گی خدا نے(قرآن ميں) ان کی توصيف بيان کی ہے۔ 

  
  سوره زخرف پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو ہميشہ سوره حم زخرف کی تالوت کرے گا، خدا اپنے )١(
ہونے تک اسکی قبر کو زہريلے حشرات اور حيوانات کيساتھ ساتھ فشار قبر سے محفوظ رکھے گا يہاں تک کہ حضور پيش 

  يہ سوره هللا تعالی کے حضور ميں حاضر ہوگا اور اسے هللا کے حکم سے جنت ميں داخل کيا جائے گا۔ 
  

  سوره دخان پڑھنے کا ثواب 
ماتے ہيں۔جوسور ه دخان کی واجب اور مستحب نمازوں ميں تالوت کرے حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فر)١(

گا تو قيامت والے دن هللا اسے امان يافتہ لوگوں ميں محشور کرے گا۔اور اپنے عرش کے نيچے اس پر سايہ فگن ہو گا۔اس 
  کے حساب ميں آسانی کرے گا اور اس کے دائيں ہاتھ ميں نامہ اعمال دے گا۔ 
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  کا ثواب سوره جاثيہ پڑھنے 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ سوره جاثيہ کی تالوت کرنے کا ثواب يہ ہے کہ اس سوره کی)١(
تالوت کرنے واال کبھی بھی جہنم کو نہيں ديکھے گا اور جہنم کا شور و غوغا اسے نہيں سنايا جائے گا اور اسے حضرت 

  ی ہمراہی نصيب ہوگی۔ محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) ک
  

  سوره احقاف پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ جو ہر رات يا ہر جمعہ سوره احقاف کی تالوت کرے گا تو )١(

خدا اسے دنياوی زندگی ميں ترس و خوف ميں مبتال نہ کرے گا اور قيامت ميں بھی ہر خوف سے امن ميں ہوگا۔ 
  ……… اانشائ

  
  سورحم پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔سوره ھای حم قرآن کی عمده خوشبو ہيں۔ جب بھی ان کی )١(
تالوت کرو تو خدا کی بہت زياده حمد وثنا اور شکر ادا کرو۔ جب بھی کوئی ان کی تالوت کرتا ہے تو اس کے منہ سے 

ده خوشبو آتی ہے اس وقت خداوند متعال اسکی تالوت کرنے والے قاری، اسکے ہمسائے، دوست، مشک اور عنبر سے زيا
آشنا اور تمام قريبی لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور قيامت والے دن عرش، کرسی اور مقرب فرشتے اس کے لئے 

  استغفار کريں گے۔ 
  

  سوره محمد پڑھنے کا ثواب 
لسالم) فرماتے ہيں۔ جو شخص سوره محمد کی تالوت کريگا اسے کبھی بھی ريب اور حضرت امام جعفر صادق (عليہ ا)١(

شک کا سامنا نہ کرنا پڑے گااور وه کبھی بھی اپنے دين پر شک نہ کرے گا ۔خدا کبھی بھی اسے فقر اور سلطان(پادشاه) کے
گا اور جب مرجائے گا تو خدا خوف ميں مبتال نہيں کرے گا اور مرنے تک ہميشہ کيلئے شک اور کفر سے محفوظ رہے 

ايک ہزار فرشتوں سے کہے گا کہ اسکی قبر ميں جا کر نماز پڑھو اور اس نماز کا ثواب اسے ملے گا اور يہ فرشتے خدا 
کے نزديک جائے أمن تک اسکی راہنمائی کريں گے اور يہ هللا اور حضرت محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی امان ميں 

  ہوگا۔ 
  

  ح پڑھنے کا ثواب سوره فت
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ سوره فتح کی تالوت سے اپنے مال، خواتين اور لونڈيوں کی حفاظت )١(

کرو۔ جو اسکی باقاعدگی سے تالوت کرے گا تو اس کے لئے ايک منادی قيامت والے دن ندا کرے گا جيسے پوری مخلوق 
اور کہا جائے گا کہ اسے صالحين کيساتھ ملحق کرو، اور نعمتوں سے بھری ہوئی جنتسنے گی کہ تم مخلص بندوں سے ہو 

  ميں لے جأو، اور کافور کی مانند ٹھنڈا مہر شده جام پالٔو۔ 
  

  سوره حجرات پڑھنے کا ثواب 
ضرت حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جوشب و روز سوره حجرات کی تالوت کرے گا وه ح)١(

  محمد کے زائرين سے ہوگا۔ 
  

  سوره ق پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ جو واجب اور نافلہ نمازوں ميں باقاعدگی کيساتھ سوره ق کی تالوت )١(

کا آسان حساب و کرے گا تو هللا اسکے رزق ميں وسعت عطا فرمائے گا اور اسکا نامہ اعمال دائيں ہاتھ ميں ديگا اور اس 
  کتاب لے گا۔ 

  
  سوره ذاريات پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو سوره ذاريات کو رات يا دن ميں پڑھے گا تو هللا تعالی اسکے )١(
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يگا جو قيامت اموِر زندگی کی اصالح کرے گا اور اسے وسيع رزق دے گا اور اس کی قبر کو ايک چراغ کيساتھ نورانی کر
  تک نہيں بھجے گا۔ 

  
  سوره طور پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اور حضرت امام باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ جو سوره طور کی تالوت کرے )١(
  خدا اسے دنيا اور آخرت کی بھالئی دے گا۔ 

  
  سوره نجم پڑھنے کا ثواب 

السالم) فرماتے ہيں۔ جو شخص ہر شب و روز باقاعدگی سے سوره نجم کی تالوت کرے  حضرت امام جعفر صادق (عليہ)١(
  گا وه لوگوں کے درميان پسنديده زندگی گزارے گا اور لوگوں ميں مغفور(بخشا ہوا) اور محبوب ہوگا۔ 

  
  سوره قمر پڑھنے کا ثواب 

وت کرے گا هللا اسے بہشت کے اونٹوں ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو سوره قمر کی تال)١(
  سے ايک اونٹ پر سوار کرکے قبر سے نکالے گا۔ 

  
  سوره رحمن پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔سوره رحمن ہميشہ پڑھا کرو اور اسکی تالوت ترک نہ کرو کيونکہ )١(
والے دن هللا اسے ايک خوبصورت اور خوشبو سے مزين انسان کی شکل منافق کے دل ميں اسکی کوئی جگہ نہيں۔ قيامت 

ميں الئے گا اور يہ خدا کے اتنا نزديک ہوگا کہ کوئی اس جتنا خدا کے قريب نہ ہوگا اس سے سوال ہوگا کہ دنياوی زندگی 
الں، تو ان کے چہرے سفيد ميں کون تيری ہميشہ اور باقاعدگی سے تالوت کرتا تھا۔ يہ جواب ديگا، پروردگارا، فالں اور ف

کرديئے جائيں گے اور انہيں کہا جائے گا کہ جس کی چاہتے ہو شفاعت کرو۔ وه بے حدو حساب لوگوں کی شفاعت کريں 
گے۔ يہاں تک کہ کوئی بھی ايسا نہيں بچے گا کہ جس کی يہ شفاعت کرنا چاہتے تھے اور پھر ان سب سے کہا جائے گا 

  ور جہاں چاہو سکونت اختيار کرو۔ جأو، جنت ميں داخل ہوجأو ا
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو سوره رحمن کی تالوت کرے اور جب بھی(فَبِأَیِّ ااََلِء َربُِّکمٰا)٢(

بٰاِن) پر پہنچے اور يہ کہے ے تو شھيد کی موت مرا اور رات کو تالوت کرے اور مرجائ“ اَل بِشیٍء ِمن ااَلئَِک َربِّ اَُکذِّبُ ”تَُکذِّ
  ہے اور اگر دن ميں تالوت کرے اور مرجائے تب بھی شھيد کی موت مرا ہے۔ 

  
  سوره واقعہ پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو ہر شب جمعہ سوره واقعہ کی تالوت کرے گا تو هللا اس سے )١(
ں کے دلوں ميں جگہ دے گا۔ اور اسے بدبختی، فقر، ناداری اور دنيا کی آفات محبت کرے گا اور اسکی محبت کو تمام لوگو

ميں سے کسی آفت ميں دوچار نہيں کرے گا اور وه حضرت اميرالمٔومنين کے رفقاء سے ہوگا۔ يہ سوره فقط حضرت 
  اميرالمٔومنين کيساتھ مخصوص ہے اور کوئی دوسرا اس ميں شريک و سھيم نہيں ہے۔ 

عفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو شخص بہشت اور اسکے اوصاف کا مشتاق ہے وه سوره واقعہ حضرت امام ج)٢(
  کی تالوت کرے اور جو جہنم کے اوصاف جاننا چاہتا ہے وه سوره لقمان کی تالوت کرے۔ 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ )٣(
قعہ کی تالوت کرے گا تو اسکی خدا سے اس حالت ميں مالقات ہوگی جو رات کو سونے سے پہلے باقاعدگی سے سوره وا

  کہ اسکا چہره چودھويں کے چاند کی مانند ہوگا۔ 
  

  سوره حديد و مجادلہ پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو شخص ہميشہ واجب نماز ميں سوره حديد اور مجادلہ کی )١(

تو خدا مرنے تک اسے کسی عذاب ميں مبتال نہ کرے گا، وه اور اسکا خاندان کسی مشکل ميں گرفتار نہ  تالوت کرے گا
  ہوگا اور اسکا بدن صحيح و سالم اور بے عيب ہوگا۔ 
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  سوره حشر پڑھنے کا ثواب 
  حضرت رسول اعظم (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) ارشاد فرماتے ہيں۔ )١(

ے گا تو کوئی جنت، جہنم، عرش، کرسی، حجاب، آسمان، زمين، فضاء، ہوا، پرنده، جو شخص سوره حشر کی تالوت کر
درخت، پہاڑ، سورج، چاند اور فرشتہ ايسا نہيں ہوگا جو اس کے لئے درود نہ بھيجے اور اسکے لئے استغفار نہ کرے، اگر 

  وه اسی دن يا رات کو مرجائے تو شھيد کی موت مرا ہے۔ 
  

  ب سوره ممتحنہ پڑھنے کا ثوا
  حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ )١(

جو واجب اور مستحب نمازوں ميں سوره ممتحنہ کی تالوت کرے گا خدا اسکے دل کو ايمان کيلئے خالص کردے گا اور وه 
  چشِم روشن کا مالک ہوگا، گرفتاِر فقر نہ ہوگا وه اور اس کی اوالد مجنون و ديوانہ نہيں ہوگی۔ 

  
  سوره صف پڑھنے کا ثواب 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ )١(
جو سوره صف کی تالوت کرے اور واجب و مستحب نماز ميں باقاعدگی سے پڑھے تو خدا اسے فرشتوں اور مرسل 

  پيغمبروں کی صف ميں قرار دے گا۔ 
  

  سوره جمعہ، منافقين اور اعلی پڑھنے کا ثواب 
ت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ہمارے شيعوں پر واجب ہے کہ ہرشب جمعہ سوره جمعہ اور اعلٰی حضر)١(

کی تالوت کريں اور جمعہ کی نماز ظہر ميں سوره جمعہ اور منافقين پڑھيں۔ جو يہ عمل بجا الئے گاگويا وه عمِل رسول بجا 
  دا اسے جنت عطا فرمائے گا۔ النے واال ہے، اس عمل کی جزا اور ثواب يہ ہے کہ خ

  
  سوره تغابن پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو واجب نماز ميں سوره تغابن کی تالوت کرے گا تو يہ )١(
ه جنت سوره قيامت والے دن اسکی شفاعت کرے گا اور جس کی شھادت مقبول ہو اسکے نزديک عادل شاہد ہوگا اور يہ سور

  ميں پہنچنے تک اس سے جدا نہ ہوگا۔ 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو شخص سونے سے پہلے تمام مسبحات(وه سورتيں جو تسبيح )٢(

پروردگار سے شروع ہوتی ہيں) کی تالوت کرے گا جبتک حضرت قائم آل محمد کو درک نہيں کرے گا، نہيں مرے گا اور 
  ے اسے جوار ِحضرت رسول خدا نصيب ہوگا۔ اگر مرجائ

  
  سوره طالق و تحريم پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو واجب نماز ميں سوره طالق اور تحريم پڑھے گا تو خدا اسے )١(
کی تالوت اور محافظت کی روِز قيامت کے خوف اور حزن سے پناه دے گا اور وه جہنم سے معاف شده ہوگا، ان سورتوں 

  وجہ سے جنت ميں داخل ہوگا کيونکہ يہ دونوں سورتيں حضرت رسول اعظم کے ساتھ خاص ہيں ۔ 
  

  سوره ملک پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو سونے سے پہلے واجب نماز ميں سوره ملک کی تالوت )١(

  امان ميں ہوگا نيز قيامت والے دن بھی جب تک جنت ميں داخل نہ ہوگا هللا کی امان ميں ہوگا۔  کرے گا وه صبح تک هللا کی
  

  سوره قلم پڑھنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ 

گا تو اسے جو واجب، مستحب نماز ميں سوره قلم پڑھے گا خدا ہميشہ کيلئے اسے فقر سے نجات دے گا اور جب مرے 
  عذاِب قبر سے پناه دے گا۔ 
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  سوره حاقہ پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔سوره حاقہ کی کثرت سے تالوت کرو۔ اسے واجب اور مستحب نمازوں)١(

نازل ہوا ہے۔ اس سوره کا  ميں پڑھنا هللا اور رسول پر ايمان رکھنا ہے يہ سوره حضرت اميرالمٔومنين اور معاويہ کے متعلق
  قاری خدا سے مالقات کے دن تک اپنے دين پرباقی رہے گا۔ 

  
  سوره معارج پڑھنے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ )١(
ال نہ سوره معارج کی کثرت سے تالوت کرو کيونکہ قيامت والے دن خدا زياده پڑھنے والے سے گناہوں کے متعلق سو

  کرے گا اور بہشت ميں حضرت محمد اور اہل بيت کيساتھ سکونت عطا کرے گا۔ 
  

  سوره نوح پڑھنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ )١(

 جو هللا پر ايمان رکھتا ہے اور قاری قرآن ہے وه سوره نوح کی تالوت ترک نہ کرے۔ جوشخص صبر اور هللا سے جزا
چاہتے ہوئے واجب اور مستحب نمازوں ميں اسے پڑھے گا تو هللا اسے نيک لوگوں کيساتھ گھر عطاکرے گا۔ اور اس کی 
اپنی جنت کے عالوه تين اور بہشتيں عطا کرے گا اور دو سو حور العين اور چار ہزار دوسری عورتوں کو اسکی بيوياں 

  بنائے گا۔ 
  

  سوره جن پڑھنے کا ثواب 
  فر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام جع

جو سوره جن کی اپنی زندگی ميں کثرت سے تالوت کرتا ہے تو وه آشوب چشم، جادو اور مکر جن سے محفوظ رہے گا اور 
حضرت محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کے ہمراه ہوگا اور کہے گا پروردگارا مجھے حضرت محمد کی ہمراہی کے عالوه

  کی ضرورت نہيں ہے۔ کسی اور چيز 
  

  سوره مزمل پڑھنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ )١(

جو نماز عشاء يا آخر شب ميں سوره مزمل کی تالوت کرتا ہے تو شب و روز سوره مزمل کے ہمراه اسکی گواہی ديں گے 
   اور خداوند متعال اسے پاک و پاکيزه زندگی اور موت عطا کريگا۔

  
  سوره مدثر پڑھنے کا ثواب 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ )١(
جو واجب نماز ميں سوره مدثر پڑھے گا تو يہ خدا کے ذمہ ہے کہ اسے حضرت محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کے ہمراه 

  گرفتار نہ ہوگا۔  اسی مقام پر رکھے اور انشاء هللا وه دنياوی زندگی ميں کسی مشکل ميں
  

  سوره قيامت پڑھنے کا ثواب 
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ )١(

جو سوره قيامت کو باقاعدگی سے پڑھتا رہے اور اس پر عمل کرتا رہے تو خدا اسے خوبصورت شکل کيساتھ حضرت 
ا ۔اسے خوشخبری اور بشارت دی جائے گی اور وه ہنستے رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کے ساتھ قبر سے نکالے گ

  ہوئے پل صراط اور ميزان سے گزرجائے گا۔ 
  

  سوره انسان پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو ہر جمعرات کی صبح سوره انسان کی تالوت کرے گا تو خدا )١(

بقہ شادی شده حورالعين سے اسکی تزويج کرے گا نيز ايک اور عمده حورالعين بھی اسے آٹھ سو کنواری اور چار ہزار سا
  اسے عطا کرے گا۔ اور اسے حضرت محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی ہمراہی بھی نصيب ہوگی۔ 
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  سوره مرسالت، نباء اور نازعات پڑھنے کا ثواب 

سوره مرسالت کی تالوت کرے گا تو هللا اسکے اور حضرت حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو )١(
محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کے درميان آشنائی پيدا فرمائے گا۔ اور جو ہر روز باقاعدگی سے سوره نباء کی تالوت 

الوت کرے گاکرے گا انشاء هللا اسے ايک سال کے اندر اندر خانہ کعبہ کی زيارت نصيب ہوگی۔ اور جو سوره نازعات کی ت
  وه سيراب ہوکر مرے گا اور سيراب اٹھايا جائے گا نيز سيراب ہوکر جنت ميں داخل ہوگا۔ 

  
  سوره عبس و تکوير پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) نے فرمايا۔جو سوره عبس اور تکوير کی تالوت کرے گا تو وه خدا کے زير سايہ )١(
سے محفوظ رہے گا اور وه ظِل خدا اور کرامِت خدا(کا حقدار) ہوگا اور جنت ميں جائے گا۔ اگر ہوگا اور دوسروں کی خيانت

  خداوند متعال چاہے تو يہ اس کی ذات کيلئے کوئی بڑا کام نہيں ہے۔ 
  

  سوره انفطار اور انشقاق پڑھنے کا ثواب 
حب نمازوں ميں سوره انفطار اور انشقاق کو حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) نے فرمايا۔جو ہميشہ واجب اور مست)١(

پڑھے گا خدا اسکے اور اسکی حاجتوں کے درميان کوئی فاصلہ نہيں ڈالے گاخدا اور اس کے درميان کوئی مانع نہ 
  ہوگا(اسے قرب خداوندی نصيب ہوگا) اور لوگوں کے حساب و کتاب فراغت پانے تک هللا اس پر نظر کرم فرمائے گا۔ 

  
  ڑھنے کا ثواب سوره مطففين پ

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو واجب نماز ميں سوره مطففين کو پڑھے گا خدا قيامت والے دن )١(
اسے آگ سے محفوظ رکھے گا۔ نہ آگ اسے ديکھے گی اور نہ وه آگ کو۔ وه جہنم کے پل کو عبور نہيں کرے گا اور قيامت 

  والے دن اسکا محاسبہ نہ ہوگا۔ 
  

  سوره بروج پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو واجب نماز ميں سوره بروج کو پڑھے گا، (کيونکہ يہ پيغمبروں )١(

  کا سوره ہے لہذا) اسکا حشر پيغمبروں، رسولوں اور صالحين کيساتھ ہوگا۔ 
  

  سوره طالق پڑھنے کا ثواب 
لسالم) فرماتے ہيں۔جو واجب نمازوں ميں سوره طالق پڑھے گا اسکی هللا کے نزديک حضرت امام جعفر صادق (عليہ ا)١(

  مقام و منزلت ہوگی اور جنت ميں انبياء اور ان کے اصحاب کی رفاقت نصيب ہوگی۔ 
  

  سوره اعلی پڑھنے کا ثواب 
ے گا، انشاء هللا قيامت حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہيں۔جو واجب يا مستحب نماز ميں سوره اعلٰی کی تالوت کر)١(

  والے دن اسے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تمھارا جی چاہے جنت ميں داخل ہوجأو۔ 
  

  سوره غاشيہ پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو واجب يا مستحب نماز ميں سوره غاشيہ کی باقاعدگی سے )١(

دنيا اور آخرت ميں اپنی رحمت سے ڈھانپے گا اور قيامت والے دن اسے جہنم کی آگ سے امان تالوت کرے گا تو خدا اسے 
  دے گا۔ 

  
  سوره فجر پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ سوره فجر کو واجب اور مستحب نمازوں ميں پڑھو۔ يہ حضرت امام)١(
ہے جو اس کی تالوت کرے گا وه قيامت والے دن جنت ميں حضرت امام حسين (عليہ حسين ابن علی (عليھم السالم) کا سوره

  السالم) کے مقام پر ہوگا، بيشک خدا عزيز و حکيم ہے۔ 
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  سوره بلد پڑھنے کا ثواب 

 حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو واجب نماز ميں سوره بلد پڑھے گا وه دنيا ميں ايک صالح انسان،)١(
اور آخرت ميں اس عنوان سے کہ اسکی خدا کے نزديک بڑی منزلت ہے، پہچانا جائيگا۔ اور قيامت والے دن پيغمبروں، 

  شھيدوں اور نيک لوگوں (صالحين) کا دوست سمجھا جائے گا۔ 
  

  سوره شمس، ليل، ضحی اور الم نشرح پڑھنے کا ثواب 
شخص دن يا رات کو سوره شمس، ليل، ضحی اور الم نشرح کی  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو)١(

کثرت سے تالوت کرے گا تو کائنات کی ہر چيز اسکے لئے گواہی دے گی يہاں تک کہ اسکے بال، جلد، گوشت، خون، 
رگيں،اعصاب، ہڈياں اور روئے زمين پر موجود تمام چھوٹے چھوٹے ذرات بھی گواہی ديں گے خدا فرمائے گا ميں نے 

ے عبد کے حوالہ سے تمھاری گواہی قبول کرلی ہے اور اسے کافی سمجھا ہے۔ اسے ميری بہشتوں ميں لے جأو، اسے اپن
اختيار ہے جس بہشت کا چاہے انتخاب کرے اور اسے ميرے احسان کے بغير ہی سب کچھ دو۔ فقط ميری رحمت اور فضل 

  شگواری ہے۔ کے حوالہ سے اس پر عنايت کرو، خوشگواری تو ميرے بندے کی خو
  

  سوره تين پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو اپنی واجب اور مستحب نمازوں ميں سوره تين پڑھے گا ان )١(

  شاء هللا اسے اسکی خواہش کے مطابق جنت ملے گی۔ 
  

  سوره علق پڑھنے کا ثواب 
ے ہيں۔جو دن يا رات کو سوره علق کی تالوت کرے اور پھر اسی دن يا راتحضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرمات)١(

مرجائے تو وه شھيد کی موت مرا ہے۔ خدا اسے شھيد اٹھائے گا اور شھيد زنده کرے گا اور يہ اس شخص کی مانند ہوگا جو 
  حضرت رسول خدا کيساتھ راِه خدا ميں تلوار چالتا رہا ہو۔ 

  
  سوره قدر پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو سوره قدر کی بلند آواز ميں تالوت کرے گاوه راِه خدا ميں تلوار ) ١(
اٹھانے والے شخص کی طرح ہے اور جو اسے آہستہ آواز ميں پڑھے گا وه راِه خدا ميں خون ميں لت پت شخص کی مثل 

  گناہوں ميں سے ايک ہزار گناه بخش دے گا۔ ہے۔ جو دس مرتبہ اس کی تالوت کرے گا خدا اس کے 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو اپنی کسی واجب نماز ميں سوره قدر پڑھے گا تو ايک منادی ندا )٢(

  دے گا اے عبد! خدا نے تيرے گذشتہ گناه معاف کرديئے ہيں اب نئے سرے سے عمل شروع کرو۔ 
  

  سوره بيّنہ پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو شخص سوره بيّنہ کی تالوت کرے گا وه شرک سے دور ہوگا اور )١(

  دين محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)ميں داخل ہوگا، هللا اسے مٔومن اٹھائے گا، اس سے آسان حساب لے گا۔ 
  

  سوره زلزلہ پڑھنے کا ثواب 
(عليہ السالم) فرماتے ہيں۔سوره زلزلہ کی تالوت سے نہ اُکتا جو اسے مستحب نمازوں ميں حضرت امام جعفر صادق )١(

پڑھے گا تو خدا کبھی بھی اسے زلزلہ جيسی آفت ميں مبتال نہيں کرے گا جس سے اس کی موت واقع ہو۔ اسی طرح گرج 
گا اسے جنت جانے کا حکم ديا جائے  دار بجلی اور دنياوی آفات ميں سے کسی آفت ميں بھی مبتال نہيں کرے گا۔ جب مرے

گا، پروردگار عالم فرمائے گا، ميں نے تجھ پر بہشت حالل کی ہے، جہاں چاہتے ہو سکونت اختيار کرو، يہاں کوئی منع 
  کرنے واال اور دور(بھگانے) واال نہيں ہے۔ 

  
  سوره عاديات پڑھنے کا ثواب 

جو سوره عاديات کی باقاعدگی کيساتھ تالوت کرے گا تو هللا تعالٰی حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔)١(
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قيامت والے دن خاص طور پر اسے حضرت امير المٔومنين کيساتھ محشور کرے گا اور وه حضرت امير کا ہم حجره اور 
  دوستوں ميں سے ہوگا۔ 

  
  سوره قارعہ پڑھنے کا ثواب 

ماتے ہيں۔جو کثرت سے سوره قارعہ کی تالوت کرے گا تو هللا تعالٰی حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فر)١(
اسکی دجال کے فتنے پر عمل کرنے سے حفاظت کرے گا ۔اور انشاء هللا اسے قيامت والے دن جہنم کی پيپ سے محفوظ 

  رکھے گا۔ 
  

  سوره تکاثر پڑھنے کا ثواب 
ماز ميں سوره تکاثر کی تالوت کرے گا هللا اسکا اجر و حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو واجب ن)١(

ثواب ايک سو شہيدوں کے برابر قرار دے گا اور جو اسے مستحب نمازوں ميں پڑھے گا اسے پچاس شہيدوں کے برابر 
  ثواب ملے گا اور انشاء هللا واجب نماز ميں فرشتوں کی چاليس صفيں اس کيساتھ نماز پڑھيں گيں۔ 

ر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو سوتے وقت سوره تکاثر کی تالوت کرے گا وه قبر کے عذاب حضرت امام جعف)٢(
  سے امن ميں ہوگا۔ 

  
  سوره عصر پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو مستحب نمازوں ميں سوره عصر کی تالوت کرے گا تو خدا )١(
  نداں اور خوشحال چہرے کيساتھ اٹھائے گا يہاں تک کہ جنت ميں داخل ہوجائے گا۔ قيامت والے دن اسے درخشاں، خ

  
  سوره ہمزه پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو واجب نمازوں ميں سوره ہمزه کی تالوت کرے گا خدا اس سے )١(
  ری موت دفع کرے گا۔ فقر کو دور کرے گا، رزق کے دروازے کھولے گا اور اس سے ب

  
  سوره فيل اور سوره قريش پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو واجب نمازوں ميں سوره فيل کی تالوت کرے گا تو تمام دشت، )١(
متعلق سچ کہا ہے، پہاڑ اور مٹی گواہی ديں گے يہ نمازی ہے اور قيامت والے دن منادی ندا دے گا کہ تم نے ميرے عبد کے 

ميں اس کے متعلق تمھاری گواہی قبول کرتا ہوں۔ اسی گواہی کے سبب اسے جنت ميں داخل کرو اور اسکا محاسبہ نہ کرو 
  کيونکہ ميں اسے اور اس کے عمل کو محبوب جانتا ہوں۔ 

رے گا هللا قيامت والے حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو سوره قريش کی کثرت سے تالوت ک)٢(
  دن اسے جنت کی سواريوں ميں سے ايک سواری پربٹھائے گا۔ تاکہ وه قيامت ميں نور کے دسترخوان پر بيٹھے ۔ 

صاحب کتاب کہتے ہيں واجب نماز کی رکعت ميں سوره فيل اور قريش کی اکٹھی تالوت کرنا چاہيئے کيونکہ يہ دونوں ايک 
  نماز ميں ان ميں سے کسی ايک سوره کو جداگانہ طور پر پڑھنا کافی نہيں ہے۔ سوره شمار ہوتے ہيں۔ لہذا واجب 

  
  سوره ماعون پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو واجب اور مستحب نمازوں ميں سوره ماعون کی تالوت کرے گا تو )١(
کرتا ہے اور اسکے دنياوی زندگی ميں انجام ديئے جانے والے ان لوگوں ميں سے ہوگا هللا جن کی نماز اور روزه قبول 

  کاموں کا محاسبہ نہ ہوگا۔ 
  

  سوره کوثر پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو واجب اور مستحب نمازوں ميں سوره کوثر کی تالوت کرے گا۔ )١(

ور اس کی طوبٰی کے درخت کے نيچے حضرت محمد (صلی هللا عليہ و هللا اسے قيامت والے دن جام کو ثر عطا کرے گا ا
  آلہ وسلم) کيساتھ نشست ہوگی۔ 
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  سوره کافرون اور سوره توحيد پڑھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔جو کسی واجب نماز ميں سوره کافرون اور توحيد کی تالوت )١(

اسکے والدين اور اوالد کو معاف کردے گا، اگر وه شقی ہوا تو ديوان اشقياء سے اسکا نام مٹا کر سعداء کرے گا تو هللا اسے، 
  کے ديوان ميں لکھا جائے گا هللا اسے سعيد اور زنده کرے گا اسے شھيد کی موت عطا کرے گا اور شھيد اٹھائے گا۔ 

  
  سوره نصر پڑھنے کا ثواب 

الم) فرماتے ہيں۔جو واجب يا مستحب نماز ميں سوره نصر پڑھے گا تو خدا اسے تمامحضرت امام جعفر صادق (عليہ الس)١(
دشمنوں پر کاميابی عطا کرے گا اور جب قيامت والے دن آئے گا تو اس کيساتھ بولنے والی کتاب ہوگی۔ اور جب هللا اسے 

ا امان نامہ موجود ہوگا۔ جس سے بھی قبر سے باہر نکالے گا تو اس ميں جہنم کے پل، آگ اور جہنم کی خوفناک آوازوں ک
اس کی مالقات ہوگی وه اسے خير اور بھالئی کی بشارت اور خوشخبری دے گی يہاں تک کہ وه جنت ميں داخل ہوگا۔ اور 

دنيا ميں اسباب خير کے اتنے دروازے کھولے جائيں گے کہ جس کا يہ تصور تک نہيں کرسکتا اور جس کی اس نے کبھی 
  گی۔ آرزو تک نہ کی ہو

  
  سوره مسد پڑھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جب بھی سوره مسد کی تالوت کرو تو ابولہب کو بددعا ضرور کرنا )١(
کيونکہ يہ ايسا جھوٹا ہے کہ رسول خدا اور جو کچھ هللا کی طرف سے رسول پر نازل ہونے والی وحی کی تکذيب کيا کرتا 

  تھا۔ 
  

  حيد پڑھنے کا ثواب سوره تو
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو ہرروز پنجگانہ نماز تو پڑھتا ہو ليکن سوره توحيد کی تالوت نہ )١(

  کرتا ہو تو اسے کہا جائے گا اے بنده خدا تو نمازی نہيں ہے۔ 
حيد کی تالوت نہ کرے اور مرجائے تو حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو جمعہ والے دن سوره تو)٢(

  وه ابولہب کے دين پر مرا ہے۔ 
حضرت امام صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو شخص کسی بيماری يا پريشانی ميں ہو اور سوره توحيد کی تالوت نہ )٣(

  کرے اور اسی بيماری يا پريشانی ميں مرجائے تو وه جہنمی ہے۔ 
لسالم) فرماتے ہيں۔جو هللا اور قيامت پر ايمان رکھتا ہے اسکے لئے ضروری ہے کہ حضرت امام جعفرصادق (عليہ ا)۴(

واجب نماز ميں سوره توحيد کی تالوت کرے۔ جو يہ کام کرے گا تو هللا اسے دنيا اور آخرت کی بھالئی عطا فرمائے گا اور 
  اسے، اسکے والدين اور اوالد کی مغفرت کرے گا۔ 

ہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔جو سوتے وقت سو مرتبہ سوره حضرت اميرالمٔومنين (علي)۵(
  اخالص کی تالوت کرے تو خدا اسکے پچاس سالہ گناه بخش دے گا۔ 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) اپنے والد نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے سعد بن معاذ کی نماز )۶(
حضرت جبرائيل کے ہمراه نوے ہزار فرشتوں نے اس کی نماز جنازه پڑھی ہے۔ ميں نے حضرت  جنازه پڑھائی اور فرمايا

جبرائيل سے پوچھا آپ لوگ اس کی نماز جنازه ميں کيوں شريک ہوئے ہو؟ حضرت جبرائيل نے کہا، معاذ اٹھتے، بيٹھتے، 
  سوار پياده اور آمد ورفت کے وقت سوره توحيد کی تالوت کيا کرتا تھا۔ 

رت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔جو اپنے بستر پر سوتے وقت گياره مرتبہ سوره توحيد کی تالوت حض)٧(
  کرے توخدا اسکے گھر کے ساتھ ساتھ اطراف ميں موجود دوسرے گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ 

قل ہو هللا ”ح کے بعد گياره مرتبہ راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت اميرالمٔومنين کو يہ فرماتے ہوئے سنا۔جو نماز صب)٨(
  پڑھے تو اس دن وه گناه نہيں کرے گا خواه شيطان جتنی چاہے کوشش کرے اور اس طرح وه ذليل و خوار ہوگا۔ “ احد

  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا۔ )٩(
تالوت کرے تو خدا آگے، پيچھے، دائيں، بائيں (غرض ہر طرف) سے اسکا  جو ظالم کی مالقات سے پہلے سوره توحيد کی

دفاع کرے گاا ور ظالم کی طرف سے پہنچنے والے شر کے درميان رکاوٹ پيدا کردے گا۔ اور اسے اس ظالم سے خير 
رو اور نصيب کرے گا۔ مزيد فرمايا جب کسی چيز سے خائف ہوجأو تو قرآن مجيد کی کوئی سی سو آيات کی تالوت ک

  پھر(آخر ميں) تين مرتبہ کہو خدايا اس بالء اور مصيبت کو مجھ سے دور فرما۔ 
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حفص بن غياث کہتے ہيں ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے کسی شخص کو فرماتے ہوئے سناکہ ) ١٠(
نے جواب ديا کيوں کہ ميں سوره آيا تجھے دنيا ميں زنده رہنا پسند ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت نے پوچھا کيوں؟ اس 

توحيد کی تالوت کرتا ہوں۔کچھ دير بعد حضرت نے فرمايا اے حفص۔اگر ہمارے محبوں اور شيعوں ميں سے کوئی مرجائے 
اور وه اچھی طرح قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو تو قبر ميں اسے قرآن کی تعليم دی جاتی ہے تا کہ خدا اسکو بلند درجات عطا کرے

ہشت کے درجات قرآنی آيات کی تعداد کے برابر ہيں۔ وہاں قارِی قرآن سے کہا جاتا ہے قرآن پڑھو اور اگلے جان لو کہ ب
  درجے ميں جأو۔ 

  
  سوره ناس اور سوره فلق پڑھنے کا ثواب 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
ا ہے تو اسے کہا جائے گا اے بنده خدا تجھے بشارت ہو هللا ميں سوره ناس، فلق اور توحيد کی تالوت کرت“ وتر”جو نماز 

 تعالی نے تيری نماز وتر قبول کرلی ہے۔ 

 

 ثواب االعمال 

 

   ۵ثواب االعمال 

  کبيره گناہوں سے اجتناب کا ثواب 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے اس آيت کا معنی پوچھا ﴿جن کبيره گناہوں سے ) ١(

روکا گيا ہے اگر تم ان سے اجتناب کرو گے تو هللا تمھارے گناه ختم کرديگا﴾ فرمايا اگر کوئی مؤمن ان گناہوں سے اجتناب 
ا تو هللا انکے گناہوں کو ختم کرکے نيک جگہ (بہشت) ميں داخل کريگا۔ سات کرے جنکے ارتکاب پر هللا جہنم ميں ڈالے گ

بڑے گناه ايسے ہيں جو انسان کو جہنمی بناتے ہيں شخص محترم کا قتل ، والدين کی نافرمانی ، سود خوری ، اسالمی ملک 
  دان جہاد سے فرار ۔ ميں آنے کے بعد واپس جانا ، پاکدامن عورت پر تہمت لگانا ، مال يتيم کھانا ، اور مي

  حضرت امام رضا (عليہ السالم) درج ذيل آيت کے معنٰی کے متعلق فرماتے ہيں ) ٢(
﴿جن کبيره گناہوں سے روکا گيا ہے اگر تم ان سے اجتناب کرو گے تو هللا تمھارے گناه ختم کريگا ﴾ جو مؤمن ان گناہوں سے

  کا وعده کررکھا ہے تو هللا اسکے گناہوں کو ختم کرديگا۔  اجتناب اور پرہيز کريگا جنکے ارتکاب پر هللا نے جہنم
  

  گناه سے پشيمانی اور توبہ کاثواب 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا۔ )١(

پشيمان ہو کر گناه سے  خدا نے حضرت داؤد پيغمبر کی طرف وحی کی ۔اے داؤد اگر کوئی مؤمن بنده گناه کرتا ہے اور پھر
توبہ کرتا ہے اور اسے ميرے سامنے اس گناه کا تذکره کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو ميں اسے معاف کرونگا لکھنے والے 
فرشتوں کو يہ گناه بُھال دونگا اور اس گناه کو نيکی ميں بدل دونگا مجھے اسکی پروا نہيں ہے کيونکہ ميں بہت زياده رحم 

  کرنے واال ہوں۔ 
  
   کی عظمت کی خاطر قرض دار کو چھوڑ دينے کا ثواب هللا
  حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ )١(

جو کوئی کسی قرض دار کو حاکم کے پاس ليجائے اور اسے علم ہو کہ اس نے جھوٹی قسم کھا لينی ہے۔ اور خدا کی عظمت
 و هللا تعالٰی اسے مقام حضرت ابراہيم خليل کے عالوه کوئی دوسرا مقام دينے پر راضی نہ ہوگا۔ کی خاطر اسے چھوڑ دے ت

  
  اچھا استاد ہونے کا ثواب 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
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ہر بڑی چھوٹی مخلوقاچھے استاد کيلئے زمين پر چلنے والے جانور ، سمندر کی مچھلياں اور زمين و آسمان پر رہنے والی 
  استغفار کرتی ہے۔ 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔ ) ٢(
ايک عالم ايک ہزار عابدوں اور ايک ہزار زاہدوں سے بہتر ہے اور جس عالم کے علم سے لوگ استفاده کريں وه ستر ہزار 

  عابدوں سے بہتر ہے۔ 
  

  طالب علم کاثواب 
 ق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت بيان کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا ۔ حضرت امام جعفر صاد) ١(

جو شخص علم حاصل کرنے کی راه پر چلے تو هللا اسے جنت کی راه پر چالئے گا۔ طالب علم کی رضا کی خاطر فرشتے 
طالب علم کيلئے استغفار کرتی ہيں۔ عالم کو اپنے پر بچھاتے ہيں زمين و آسمان کی ہر مخلوق حتی درياؤں کی مچھلياں بھی 

عابد پر اسقدر فضيلت حاصل ہے جس طرح چودھوں کے چاند کی ستاروں پر۔ علماء انبياء کے وارث ہيں اور انبياء کی 
  وراثت درہم و دينار کے بجائے علم ہوتی ہے جس نے (اس وارثت سے ) کچھ پايا اس نے بہت کچھ حاصل کيا۔ 

  د باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام محم) ٢(
کسی بھی طالب علم کا شب و روز اس وقت تک ختم نہيں ہوتا جب تک وه رحمت خداوندی ميں داخل نہ ہوجائے۔ اسے 

  فرشتے ندا ديتے ہيں مرحبا اے زائر خدا جس راه کے راہی بنے ہو يہ جنت کا راستہ ہے۔ 
  

  اہل دين کيساتھ بيٹھنے کا ثواب 
  ام جعفر صادق عليہ السالم روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ حضرت ام) ١(

  اہل دين کيساتھ بيٹھنے والوں کيلئے دنيا اور آخرت کا شرف ہے۔ 
  

  ثواب سننے کے بعد عمل کرنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

ر کا اتنا ثواب ہے تو اسے وه ثوا ب ملے گا۔ اگر چہ حضرت رسول خدا نے اگر کوئی يہ سنکر عمل کرے کہ فالں عمِل خي
  خاص طور پر اس چيز کے ثواب کی مقدار کے متعلق کچھ ارشاد نہ فرمايا ہو۔ 

  ايسی حق بات کہنے کا ثواب جس پر لوگ عمل کريں 
س پر عمل کريں تو بات کہنے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص حق بات کہے اور لوگ ا) ١(

والے کو بھی عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور جو شخص گمراه کرنے والی بات کرے اور لوگ اس پر عمل 
  کريں تو اسے بھی عمل کرنے والوں کے برابر گناه ملے گا۔ 

  
  اچھی سنت زنده کرنے کا ثواب 

يں کہ هللا کے بندوں ميں جو ايک اچھی سنت زنده کرے تو اسے عمل حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہ) ١(
کرنے والوں کی مثل اجر وثواب ملے گا اور عمل کرنيوالوں کا ثواب بھی کم نہ ہوگا اور خدا کی بندوں ميں جو غلط رسم 

ی کوئی چيز کم نہ ايجاد کريگا تو اسے عمل کرنے والوں کی مثل گناه ملے گا جبکہ عمل کرنے والوں کے گناہوں سے بھ
  ہوگی۔ 

  
  علم کے مطابق عمل کرنے کا ثواب 

راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے علم کے ) ١(
  مطابق عمل کرے گا تو يہ عمل نہ جاننے والی چيزوں کيلئے کفايت کريگا۔ 

  
  والدين پر مہربانی اور غالموں کيساتھ اچھے سلوک کا ثواب يتيم کی پناه ، کمزور پر رحم ، 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں چارکاموں کو انجام دينے والے کيلئے هللا جنت ميں گھر بناتا ہے جو ) ١(
کيساتھ پيار و محبت کا يتيم کو پناه دے، کمزور پر رحم کرے ، والدين کيساتھ مہربانی اور شفقت سے پيش آئے اور غالموں 

  سلوک کرے۔ 
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  لوگوں کی آبرو عزت کی حفاظت اور غصے پر کنٹرول کا ثواب 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
جو لوگوں کی آبرو ريزی نہيں کريگا تو هللا تعالٰی قيامت والے دن اس پر عذاب نہيں کريگا اور جو لوگوں پر غضبناک نہيں 

  تو هللا تعالٰی قيامت والے دن اسکے گناہوں سے چشم پوشی کريگا۔ ہوگا 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا۔ ) ٢(

  جو اپنے غضب وغّصے پر کنٹرول کريگا توهللا اسکے عيب پوشيده رکھے گا۔ 
  

  ثواب عادل پيشوا، سچے تاجر اور اطاعت گزار بوڑھے کا 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

تين قسم کے لوگوں کو هللا حساب کے بغير جنت ميں داخل کريگا۔ عادل پيشوا۔ سچا تاجر اور اپنی زندگی هللا کی اطاعت ميں 
  گزارنے واال بوڑھا شخص۔ 

  
  پرانے گناه کيلئے نئی نيکی کا ثواب 

  يہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام جعفر صادق (عل) ١(
اپنے نفس کو دھوکہ نہ دے کيونکہ تو اپنے عمل کی سزا و جزاء خود ديکھ لے گا۔ اپنے دن کو ايسے ويسے ضائع نہ کر 
کيونکہ تيرے ساتھ موجود فرشتے تيرے عمل کو لکھ ليتے ہيں۔ ميں نے نئی نيکی کی پرانے گناه پر تأثير سے جلد کوئی 

خير کو چھوٹا نہ سمجھ کيونکہ کل تو ديکھ لے گا کہ يہ تجھے سرور و خوشی بخشے گا۔ کسی شر  تاثير نہيں ديکھی۔ عمل
کو بھی چھوٹا نہ سمجھ کيونکہ کل ديکھ لے گا کہ يہی تجھے اذيت دے گا اور ارشاد رب العزت ہے يقينا نيکياں گناہوں کو 

  وری ہے۔ ختم کرديتی ہيں اور يہ ياد کرنے والوں کے لئے (بہت بڑی ) يا د آ
  

  چاليس حديثيں ياد کرنے کا ثواب 
حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا اپنے دينی معامالت ميں جس) ١(

چيز کی احتياج ہے ، اسکے متعلق ميری امت ميں جو چاليس حديثيں ياد کريگا تو قيامت والے دن هللا سے فقيہ او رعالم 
  ٹھائے گا۔ ا

  
  ترک گناه کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں حضرت عيسٰی ابن مريم کا ايک قوم کے پاس سے گزر ہوا وه گريہ ) ١(
کررہے تھے۔ فرمايا تم کيوں رو رہے ہو انہوں نے کہا ہم اپنے گناہوں پر آنسو بہار ہے ہيں۔ فرمايا اگر يہ گناه ترک کرديں 

  يں معاف کرديا جائے گا۔ تو انہ
  

  مؤمن کو خوشحال کرنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ خداوند متعال نے حضرت داؤد (عليہ السالم) کی طرف وحی ) ١(

وچھا وه بھيجی کہ ميرا جو بنده نيکی کيساتھ ميرے پاس آئے گا تو ميں اس پر اپنی جنت مباح کردونگا حضرت داؤد نے پ
کون سے نيکی ہے ؟ فرمايا جب ميرے بندے کے پاس کوئی مؤمن آئے تو يہ اسے خوشحال کرے خواه کجھور کے ايک 
دانے سے ہی خوشحال کيوں نہ کرے۔ حضرت داؤد نے عرض کی پروردگارا جس نے تجھے پہچان ليا تو وه اس بات کا 

  سزاوار ہے کہ اپنی اميد تجھ سے نہ توڑے۔ 
  

  ور نماز ميں خدا کی طرف توجہ کا ثواب تقوی ، زہد ا
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا کہ هللا تعالٰی جس مؤمن کو ) ١(

دنيا ميں تقوی اور زہد عطا کرتا ہے ميں اسکے لئے جنت کا اميدوار ہوں (يعنی دنيا ميں تقوٰی اختيار کرنے واال جنتی ہے) 
پھر فرمايا مجھے يہ بات محبوب ہے کہ مؤمن واجب نماز ميں اپنا دل هللا کی طرف متوجہ رکھے اور دنيا کا فکر مند نہ ہو 
کيونکہ جو مؤمن بھی (واجب نماز ميں ) اپنے دل کو هللا کی طرف متوجہ رکھے گا توهللا بھی اس کی طرف رخ (رحمت) 
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  طرف پھير دے گا اور پھر خود بھی اس سے محبت کريگا۔ کريگا اور مؤمنين کے دلوں کی محبت کو اسکی 
  

  مؤمن کی پريشانی دور کرنے ، تنگدستی ميں نرمی سے پيش آنے ، عيب چھپانے اور مدد کرنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جومؤمن کسی مؤمن کی پريشانی اور مشکل کو دور کريگا تو هللا ) ١(

سے دنيا و آخرت کی ستر پريشانياں اور مشکليں دور کريگا جو کسی غريب مؤمن کيساتھ نرمی برتے گا توهللا  تعالٰی اس
تعالٰی اسکی دنيا و آخرت کی حاجات ميں نرمی برتے گا جو شخص کسی مؤمن کے اس عيب کو چھپائے جس سے يہ خوف 

ہ ڈرتا ہے جب ايک مؤمن دوسرے مؤمن بھائی کی مددکھاتا ہے تو خداوند متعال اس کے وه ستر عيب چھپائے گا جس سے ي
  کرتا ہے تو هللا اسکی مددکرتا ہے اس وعظ و نصيحت سے استفاده کرو اور نيکی کی طرف رغبت رکھو۔ 

  
  مؤمن کوکھانا کھالنے ، پانی پالنے اورلباس پہنانے کا ثواب 

ضان کی کسی رات ميں ، مؤمن بھائی کو کھانا حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جومؤمن ماه رم) ١(
کھالئے گا تو هللا تعالٰی اسے تيس مؤمن غالم آزاد کرنے والے کا ثواب عطا کريگا اور اسی عمل کی وجہ سے هللا تعالی کی 

  بارگاه ميں اس کی دعائيں مستجاب ہونگيں۔ 
بھوکے مؤمن کو کھانا کھالئے تو هللا تعالٰی اسے  حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں جو کسی)٢(

جنت کے ميوے کھانے کو عنايت کرے گا جو کسی پياسے مؤمن کو پانی پالئے گا تو هللا تعالٰی اسے جنت کے مختوم شربت 
سے سيراب کريگا اور جو کسی مؤمن کو لباس پہنائے تو هللا تعالٰی اسے شباب خضر (سبز کپڑے ) زيب تن کرنا نصيب 

  کريگا۔ 
  

  راه خدا ميں مؤمن کو کھانا کھالنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو کسی مؤمن بھائی کو هللا کی خاطر کھانا کھالئے گا تو اسے اس ) ١(

  ايک الکھ افراد۔ شخص کا ثواب ملے گا جو فئام لوگوں کو کھانا کھالئے راوی کہتا ہے ميں نے پوچھا فئام کيا ہے ؟ فرمايا 
  

  تين مؤمنوں کو کھانا کھالنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو تين مؤمنين کو کھانا کھالئے گا تو هللا اسے تين بہشتوں جنت ) ١(

ا نے کا فردوس ، جنت عدن اور جنت طوبی ميں کھانا عطا فرمائے گا طوبی جنت عدن کا ايک درخت ہے جس کو خود خد
  شت کيا ہے۔ 

  
  مؤمن کو سير کرکے کھانا کھالنے کاثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کائنات ميں هللا کے عالوه ، کوئی مخلوق بھی (خواه مقرب فرشتے ) ١(
کو سير کر کے  ہوں يا نبی مرسل) هللا کی کی طرف سے آخرت ميں ملنے والے اس ثواب کو نہيں جانتی جو ايک مسلمان

کھانا کھالنے کا ہے۔ معاف کئے جانے کا ايک عمل بھوکے مسلمان کو کھاناکھالنا ہے ، راو ی کہتا ہے کہ پھر امام نے اس 
  آيت کی تالوت کی ﴿يا قحط اور گرسنگی کے دن رشتہ دار يتيم اور خاک نشين مسکين کو کھانا کھالنا﴾ 

  
  ا ثواب چار مسلمانوں کو سير کرکے کھانا کھالنے ک

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
جو چار گرسنہ مسلمانوں کو سير کرکے کھانا کھالئے گا خدا اس کو حضرت اسماعيل کی اوالد ميں سے ايک غالم آزاد 

  کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ 
  

  بھوکے مٔومن کوپيٹ بھر کر کھانا کھالنے کا ثواب 
  دق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام جعفر صا) ١(

جو گرسنہ مسلمان کو سير کرکے کھانا کھالئے گا خدا بہشت ميں اسکے لئے ايسا دستر خوان بچھائے گا کہ اس سے تمام 
  جن وانس (ثقلين) سير ہوکر اٹھيں گے۔ 
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  مسلمان غالم آزاد کرنے کا ثواب 
  کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا۔ حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں ) ١(

جو هللا کی خاطر مسلمان غالم کو آزاد کريگا تو هللا تعالٰی اس غالم کے ہر ہر اعضاء کے بدلے اسکے اعضاء کو جہنم کی 
  آگ سے آزاد کريگا۔ 

  
  هللا کی خاطر نيک غالم کو آزاد کرنے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا۔  راوی کہتا ہے کہ ميں نے) ١(
جو هللا کی خاطر کسی نيک اور صالح غالم کو آزاد کريگا تو هللا تعالٰی اس غالم کے ہر ہر اعضاء کے بدلے ، آزاد کرنے 

  والے کے جسم کے اعضاء کو جہنم کی آگ سے آزادی ديگا۔ 
  

  مؤمن غالم کو آزاد کرنے کا ثواب 
  رت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا۔ حض) ١(

جو کسی مؤمن غالم کو آزاد کريگا تو هللا ہر عضو کے بدلے ميں اسکے اعضاء کو جہنم کی آگ سے آزادی ديگا اور اگر وه
ء مرد کنيز ہو تو بھی هللا ہردو عضو کے بدلے اسکے ايک عضو کو جہنم کی آگ سے آزادی ديگا کيونکہ عورت کے اعضا

  کا نصف ہيں (مثالً ديت) وراثت وغيره۔ 
  

  مؤمن کو قرض دينے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ )١(

جو کسی مؤمن کو قرض دے اور واپسی تک منتظر رہے تو اسکا مال پاکيزه رہے گا اور قرض کی واپسی تک وه مالئکہ 
  رود و سالم ميں رہے گا۔ کے د

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا۔ ) ٢(
جو مسلمان هللا کی خاطر کسی دوسرے مسلمان کو قرض دے تو قرض کی و اپسی تک هللا اسکے مال کو صدقہ شمار کرکے

  اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا۔ ) ٣(

  ا ثواب اٹھاراں ُگنا ہے اگر يہ مرجائے تو يہ مال زکات شمار ہوگا۔ قرض ک
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا۔ ) ۴(

ميں ويسے دينے کے بجائے قرض دينا پسند کرتا ہوں نيز فرمايا جو ايک مّدت کيلئے قرض ديتا ہے ليکن معين وقت پر ادا 
  يں گے ہر روز ايک دينار صدقہ دينے کا ثواب ملتا رہے گا۔ نہيں ہوتا تو جتنے دن اوپر ہوتے جائ

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ ) ۵(
مجھے ہزار درہم ايک مرتبہ صدقہ کے طور پر دينے کے بجائے دو مرتبہ قرض پر دينا زياده پسند ہے نيز جيسا کہ قرض 

ے ہوئے تأخير کرنا جائز نہيں ہے اسی طرح اگر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس پر سختی کرنا بھی جائز دار کيلئے قدرت رکھت
  نہيں ہے۔ 

  
  صدقہ دينے کاثواب 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) نے فرمايا ايک عابد شخص نے اسی سال هللا کی عبادت کی پھر اسے ايک عورت ) ١(
رلی جب اپنا کام کر بيٹھا تو جب ملک الموت آيا تو وه شخص گونگا ہو گيا اسی پسند آئی اور اس نے اس سے نزديکی ک

لمحے ايک سائل آگيا اس نے اشارے سے کہا کہ ميری جيب ميں جو روٹی کا ٹکڑا ہے ، اسے لے لے حاالنکہ هللا تعالٰی نے 
  وض معاف کرديا گيا۔ اسکا اسی سالہ عمل زنا کی وجہ سے ختم کرديا تھا ليکن اسے ايک روٹی کے ٹکڑے کے ع

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا کہ ميرے والد کا فرمان ہے کہ قيامت والے دن سب سے پہلے جس ) ٢(
  چيز کا ثواب ملے گا وه پانی کو صدقے کے طور پر دينا ہے۔ 

ں بيماری کا تذکره ہوا تو فرمايا راوی کہتا ہے کہ ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کے پاس موجود تھا وہا)٣(
اپنی بيماريوں کا صدقے سے عالج کرو۔ تم اپنی غذا سے ايک دن کی غذا صدقے پر کيوں نہيں ديتے؟ جب ملک الموت کو 
کسی کی روح قبض کرنے کا حکم ملتا ہے کہ فالں کی روح قبض کرو ليکن جب يہ صدقہ دے ديتا ہے تو ملک الموت کو 
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  روح قبض کرنے کا حکم منسوخ ہو گيا ہے۔  کہا جاتا ہے کہ اسکی
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے ايک شخص سے ) ۴(

فرمايا آج تم نے روزه رکھا تھا۔ اس نے کہا نہيں۔ فرمايا کيا کسی مريض کی عيادت کی ہے ؟ اس نے کہا نہيں۔ فرمايا آيا 
جنازه ميں گئے تھے ؟ اس نے کہا نہيں۔ فرمايا کسی غريب کو کھانا کھاليا تھا ؟ کہا نہيں فرمايا اپنے اہل وعيال کسی تشيع 

  کے پاس چلے جاؤ اور انکا بوسہ لو تو يہ تيری طرف سے ان کيلئے صدقہ ہوگا۔ 
ت سمجھانا بھی ايک عمده حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا کہ غصہ کھائے بغير کسی بہرے کو با) ۵(

  صدقہ ہے۔ 
حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ بنی اسرائيل ميں متواتر چند سال شديد قحط پڑا ايک خاتون نے روٹی کا ) ۶(

ايک لقمہ کھانے کيلئے منہ ميں رکھا ۔کسی سائل نے صدا دی کہ اے کنيِز خدامجھے بھوک ! لگی ہے اس عورت نے 
مجھے صدقہ دينا چاہيئے روٹی کا لقمہ منہ سے نکال کر اُسے دے ديا اس عورت کا ايک چھوٹا سا بيٹا تھا خودسے کہا کہ 

جو صحراء ميں لکڑياں جمع کرنے گيا ہوا تھا بھيڑ يا آيا اور بچے کو اٹھا کرلے گيا ماں بھيڑيے کے پيچھے بھا گی اس 
ے کو بھيڑيے کے منہ سے نکال کر اسکی ماں کو دے ديا اور وقت هللا تعالٰی نے حضرت جبرائيل کو بھيجا اور اس نے بچ

حضرت جبرائيل نے کہا اے کنيِز خدا اس لقمے (جو تو نے سائل کو ديا تھا ) کے بدلے اس لقمے ( جو بھيڑيے کے منہ سے
  نکاال گيا ہے ) پر راضی ہے ۔ 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٧(
  ميں صدقہ ديتا ہو (خواه دن يا رات ) تو هللا اس سے غم ، درندوں اور بری موت کو دور رکھتا ہے۔  جو شخص رات يا دن

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا صدقہ ) ٨(
  بری موت سے بچاتا ہے ۔ 

  اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)) ٩(
  مؤمن کے سايہ کے عالوه قيامت کی زمين آگ ہے بيشک اسکا صدقہ ہی اسکا سائبان ہوگا۔ 

حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے پوچھا گياکہ مالدار آدمی کے لئے مال کا صدقہ دينا افضل ہے يا غالم ) ١٠(
  ر (آزاد کرنا) فرمايا۔ خريد ک

  مجھے صدقہ دينا زياده پسند ہے۔ 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ نيکی اور صدقہ فقر کو دور کرتا ہے، عمر بڑھا تا ہے اور صدقہ ) ١١(

  دينے اور نيکی کرنے والے سے ستر قسم کی بری موت دور ہوتی ہے ۔ 
  لسالم) فرماتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) نے فرمايا۔ حضرت امام محمد باقر (عليہ ا) ١٢(

ميں نے ايک دن ايک دينار صدقہ ديا تو حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا اے علی (عليہ السالم) کيا 
گردن کو رہا کيا جاتا ہے ۔ وه سب نہيں جانتے ! مؤمن ابھی اپنے ہاتھ سے صدقہ نہيں دے پاتامگر يہ کہ ستر شيطانوں کو 

ملکر کہتے ہيں تم ايسا نہ کرو۔ يہ صدقہ سائل کے ہاتھ ميں پہنچنے سے پہلے هللا کے ہاتھ ميں آتا ہے۔ پھر آپ نے اس آيت 
ہ کی تالوت فرمائی کيا تم نہيں جانتے کہ هللا ہی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے ليتا ہے بيشک هللا بہت زياده توب

  قبول کرنے اور رحم کرنے واال ہے۔ 
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔ ) ١٣(

مجھے يہ زياده پسند ہے کہ ايک غالم آزاد کرنے کے بجائے حج ادا کروں پھر آپ ايک ايک گنتے ہوئے دس غالم آزاد 
ا اس طرح مزيد فرمايا کہ مجھے يہ زياده پسندکرنے تک پہنچے اور پھر دس دس گنتے ہوئے ستر غالم آزاد کرنے کا فرماي

ہے کہ ميں ايک مسلمان گھرانے کی سر پرستی کرتے ہوئے انہيں کھانا کھالؤں لباس پہناؤں اور انکی عزت و آبرو کی 
حفاظت کروں بجائے اس کے کہ ميں ايک حج ادا کروں پھر آپ ايک ايک گنتے ہوئے دس تک پہنچے اور پھر دس دس 

  ر حج تک پہنچے ( يعنی ستر حج کے بجائے ايک خاندان کی سر پرستی زياده پسند ہے )۔ گنتے ہوئے ست
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١۴(

  اگراسی افراد ملکر کوئی اچھا کام کريں تو کسی کا ثواب کم ہوئے بغير سب کو جدا گانہ ثواب ملے گا۔ 
  لسالم) فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ حضرت امام جعفر صادق (عليہ ا) ١۵(

  بے نيازی کی حالت ميں ادا کيئے جانے واال صدقہ افضل صدقہ ہے ۔ 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) يا حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا ) ١۶(

ل کا صدقہ۔ کيا تم نے هللا کا يہ فرمان نہيں سنا کہ دوسروں کو خود پر مقدم کہ کونسا صدقہ افضل ہے ؟ فرمايا۔ تھوڑے ما
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  رکھو اگر چہ خود بھی اس کے محتاج ہو۔ کيا اب تم نے اسکی فصيلت مالحظہ کرلی ہے؟۔ 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا۔ )١٧(

ت ،اور ستر قسم کی بالؤں کو دور کرتا ہے اور ستر شيطانوں کے دھان کھل جاتے ہيں اور وه ہاتھ سے صدقہ دينا بری مو
  سب کہتے ہيں تم يہ کام نہ کرو۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا سے پوچھا گيا ) ١٨(
  کہ کونسا صدقہ بہتر ہے ۔ 

  فرمايا 
  شتہ دار کو صدقہ دينا بہتر ہے۔ دشمن ر

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١٩(
  جو ماه رمضان ميں صدقہ دے گا تو هللا تعالٰی اس سے ستر بالئيں دور کرے گا ۔ 

قہ ديا حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا گيا کہ جو لوگ دروازے پر مانگنے آتے ہيں کيا انہيں صد) ٢٠(
  جائے يا ان کے بجائے قريبی دشتہ داروں کو ديا جائے ؟ 

  فرمايا۔ 
  قريبی رشتہ داروں کو دو ، اس کا زياده ثواب ہے۔ 

  راوی کہتا ہے کہ ) ٢١(
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم)يوم عرفہ کسی سائل کو خالی واپس نہ پلٹاتے تھے۔ 

  فرماتے ہيں۔ حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ) ٢٢(
  جمعہ والے دن خير و شر (دونوں) کی اجر و سزا برابر ہوتی ہے ۔ 

ايک سائل جمعرات کی شب حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)کے پاس آيا آپ نے اسے وآپس بھيج ديا اور پھر اہل)٢٣(
  مجلس کی طرف ديکھکر فرمايا۔ 

دے ديتا ليکن جمعہ والے دن ادا کيئے جانے واال صدقہ کئی گنا  ميرے پاس اتنا موجود تھا کہ ميں اسے صدقہ کے طور پر
  ہوتا ہے۔ 

  
  پنھان صدقہ دينے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)روايت کرتے ہيں کہ حضرت زين العابدين (عليہ السالم) نے فرمايا چھپا کر ) ١(
  صدقہ دينا هللا کے غضب کو ختم کر ديتا ہے۔ 

  
  نے کا ثواب آشکار صدقہ دي

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں واضح طور پر ديا جانے واال صدقہ ستر بالؤں کو دور کرتا ہے ) ١(
  اور پوشيده طور ديا جانے واال صدقہ هللا کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ 

  
  رات کے وقت صدقہ دينے کا ثواب 

ہيں کہ رات کو ديا جانے واال صدقہ بُری موت اور ستر قسم کی بالؤں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ) ١(
  کو دور کرتا ہے ۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) نے فرمايا رات کا صدقہ) ٢(
  هللا کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ 

  
   دن ميں ديئے جانے والے صدقے کا ثواب

راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا کہ دن ميں ديئے جانے واال ) ١(
  صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کرديتا ہے جس طرح پانی نمک کو ۔ رات کا صدقہ هللا کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ 

ر صادق (عليہ السالم) بارش ميں گھر سے نکلے ميں ان کے مّعلی بن خنيس کہتے ہيں کہ ايک رات حضرت امام جعف) ٢(
پيچھے چل ديا راستے ميں حضرت کے ہاتھ سے ايک چيز گری۔ آپ نے بسم هللا پڑھ کر کہا پروردگارا ميری گمشده چيز 

پر فدا ہو جاؤںمجھے لوٹا دے۔ ميں ان کے پاس گيا اور سالم کيا آپ نے فرمايا کيا تم معلی ہو ! ميں نے کہا جی ہاں۔ ميں آپ 
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، فرمايا زمين پر ہاتھ پھير کر ديکھو اگر کوئی چيز ملے تو مجھے بتا نا ميں نے جب ڈھونڈ نکاال ديکھا تو روٹيوں کی تھيلی 
ہے ميں نے کہا آپ پر قربان جاؤں ميں اسے اٹھا ليتا ہوں فرمايا ميں اسے اٹھا نے کيلئے تجھ سے زياده سزاوار ہوں ليکن تم 

ہم دونوں ملکر بنی ساعده کے سائبان کی طرف گئے وہاں کچھ لوگ سو رہے تھے حضرت نے سب کے  ميرے ساتھ آؤ
بستر کيساتھ ايک يا دو روٹياں رکھيں و اپس آتے ہوئے ميں نے حضرت سے عرض کی کيا يہ مذہب حقّہ کيساتھ تعلق 

کوئی مخلوق ايسی نہيں جسے کوئی ذخيره  رکھتے ہيں ؟ فرمايا اگر مذہب حقّہ پر ہوتے تو نمک بھی ساتھ ليجاتا هللا کی
کرنے واال نہ ہو مگر صدقہ يہ فقط هللا کے ہاتھ ميں ہے مزيد فرمايا ميرے والد جب صدقہ ديتے تو پہلے سائل کے ہاتھ ميں 
رکھتے اور پھر اسکے ہاتھ سے ليکر اسے بوسے ديتے اور اسکی خوشبو سونگھتے اور پھر سائل کو لوٹا ديتے ايسا اسلئے

رتے تھے کيونکہ صدقہ سائل کے ہاتھ ميں پہنچنے سے پہلے هللا کے ہاتھ ميں آتا ہے مزيد فرمايا مجھے اچھا لگتا ہے کہ ک
جو کچھ هللا کے ہاتھ ميں پہنچا ہے ميرے ہاتھ بھی آئے کيونکہ صدقہ هللا کے ہاتھ ميں پہنچنے کے بعد سائل کے ہاتھ آتا ہے 

 کے غضب اور کبيره (بڑے) گناہوں کو ختم کرديتا ہے اور حساب کو آسان بناتا ہے اسی طرح تاريکی ميں صدقہ دينا ، هللا
اور دن کا صدقہ مال اور زندگی ميں وسعت پيدا کرتا ہے۔ حضرت عيسٰی ابن مريم کا جب دريا کے ساحل سے گزر ہوا تھا 

اے روح هللا ،اے کلمة هللا آپ نے ايسا کيوں تو انہوں نے اپنا کھانا دريا ميں ڈال ديا تھا۔ اس وقت آپ کے ايک حواری نے کہا
کيا ہے؟ يہ تو آپ کا کھانا تھا ؟ فرمايا ميں نے ايسا اسيلئے کيا ہے تا کہ اسے سمندر کے جانور کھائيں۔ اور اس کا هللا کی 

  بارگاه ميں بہت ثواب ہے۔ 
  

  صدقہ دينے والے کو دعا کرنے کاثواب 
) روايت کرتے ہيں کہ حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) نے فرمايا۔ جب حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ١(

  کوئی شخص کسی ناتواں مسکين کو صدقہ دے اور مسکين اسے دعائيں دے تو اسی لمحے دعا مستجاب ہوگی۔ 
  

  مقروض کو مہلت دينے کا ثواب 
  حضرت امام محمدباقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔ ) ١(

کچھ لوگ عرش کے سائے ميں منور چہروں اور نورانی لباس زيب تن کيئے ہونگے نوارنی کرسيوں قيامت والے دن 
  پربيٹھے ہونگے تو لوگ انہيں ديکھکر کہيں گے کيا يہ پيغمبر ہيں !!؟ 

منادی عرش کے نيچے سے ندادے گا يہ پيغمبر نہيں ہيں۔ لوگ کہيں گے يہ شہداء ہيں !!؟ پھر منادی عرش کے نيچے سے 
دے گا يہ شہداء نہيں ہيں بلکہ يہ لوگ مومنوں کيساتھ نرمی برتے تھے اور تنگدست مقروض کو مہلت ديا کرتے تھے ندا 

  اور ان سے کہتے تھے کہ جب قرض ادا کرنے پر قادر ہونا ، ادا کردينا ۔ 
  

  قرض معاف کرنے کا ثواب 
  خدمت ميں عرض کی۔  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی) ١(

عبدالرحمن بن سيابہ نے ايک شخص سے کچھ پيسے لينے تھے اور وه مر گيا تھا ہم نے اس سے بات کی کہ مقروض کا 
  قرض معاف کردے ، ليکن وه نہ مانا۔ 

ب حضرت نے فرمايا اس پر افسوس ہے کيا وه نہيں جانتا تھا کہ معاف کرنے والے ہر درہم کا دس برابر اجر ملے گا۔ ا
  معاف نہ کرنے کی صورت ميں اسے ايک درہم کا ايک درہم ہی ملے گا۔ 

  
  مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ ) ١(
  ت واجب ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کريگا اس پر حتماً جن

  
مؤمن بھائی کی حاجات کی بر آوری مشکالت کی دوری ، ظلم کے خالف مدد، حاجت کے وقت تعاون، پياسے کی سيرابی ، 

بھوک ميں کھالنے کپڑے پہنانے ، سوار کرانے ، کفايت کرنے، کفن دينے ، شادی کرنے اوربيمارکی عيادت کرنے کا 
  ثواب۔ 

السالم) فرماتے ہيں کہ مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے واال گويا ا  کی حاجت حضرت امام زين العابدين (عليہ ) ١(
سے آغاز کرتا ہے تو هللا تعالٰی اس کام کے بدلے اسکی ايک سو حاجتيں پوری کريگا جن ميں ايک جنت ہے۔ جو کسی مؤمن
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ا خواه کتنی زياده ہی کيوں نہ ہوں۔ جو بھائی کی مشکالت کو دور کريگا تو هللا قيامت والے دن اسکی مشکالت کو دور کريگ
کسی ظالم کے خالف مؤمن بھائی کی مدد کريگا تو هللا تعالٰی قدموں کے لڑکھڑانے سے اسکی مدد کريگا تا کہ وه پل صراط 

سے عبور کرسکے۔ جو کسی کی حاجت روائی کرنے کی کوشش کريگا يہاں تک کہ اسکی آرزو پوری ہو جائے اور وه 
گويا اس نے حضرت رسول خدا کو خوشحال کيا ہے۔ جو کسی پياسے کو سيراب کريگا تو هللا تعالٰی اسے خوش ہوجائے تو 

شربت مختوم (منہ بند) سے سيراب کريگا۔ جو کسی بھوکے کو کھاناکھالئے تو هللا اسے جنت کے ميوے کھالئے گا۔ جو 
عطا کريگا۔ جو بے لباس کے عالوه کسی کو لباس  کسی بے لباس کو لباس پہنائے گاتوهللا اسے استبرق اور حرير کے لباس

پہنائے گا تو جب تک وه ان کپڑوں کو پہنے رکھے گا اوراسکا ايک دھاگہ بھی باقی رہے گا تو يہ هللا کی کفالت ميں ہوگا۔ 
رہنے  جو کسی کی آبرو کی حفاظت کرے گا اور اسکی مدد کرے گا تو هللا قيامت والے دن ﴿ولدان مخلدين﴾ ہميشہ جنت ميں

والے بچے سے اسکی خدمت کروائے گا جو کسی کو اپنی سواری پر بٹھائے گاتو هللا قيامت والے دن اس کو ايک بہشتی 
اونٹ پر موقف پر الئے گا جسے ديکھکر فرشتے فخر و مباحات کريں گے۔ جو مرنے کے بعد مؤمن بھائی کو کفن پہنائے گا

ک اس کو پہنا ہوا ہے۔ جو شخص کسی کی محبت کرنے اور تسکين قلب عطا گويا جس دن ماں سے متولد ہوا تھا مرتے دم ت
کرنے والی بيوی سے شادی کرائے گا تو هللا تعالٰی اسے قبر ميں اہل وعيال کو مانوس کرنے واال خوب صورت چہره عطا 

عا کريں گے يہاں کريگا۔ جو بيماری ميں کسی مومن کی عيادت کريگا تو فرشتے اسکے ارد گرد جمع ہو کر اسکے لئے د
تک کہ وه عيادت سے واپس آجائے پھر فرشتے اس سے کہيں گے تو پاگ ہو گيا ہے تجھے پاکيزه جنت مبارک ہو۔ خدا کی 
قسم ميں کسی کی حاجت روائی کو عظمت والے مہينوں ميں ، اعتکاف ميں بيٹھکر مسلسل دو ماه روزے رکھنے سے زياده 

  محبوب سمجھتا ہوں۔ 
  

  زيارت ، مصافحہ اور گلے ملنے کا ثواب مؤمن بھائی کی 
اسحاق بن عمار کہتے ہيں جب ميں کوفہ ميں تھا تو بہت سے مؤمنين مجھے ملنے آئے۔ مجھے شہرت پسند نہ تھی۔ ) ١(

خاص طور پر شيعہ ہونے کے لحاظ سے شہرت پسند نہ تھی۔ لہذا ميں نے اپنے نوکر سے کہا جو مجھے ملنے آئے تم کہہ 
يں ہوں۔ اسی سال حج پر گيا تو حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی زيارت کيلئے گيا۔ ان کا برتاؤ پہلے دينا کہ ميں نہ

کی طرح نہ تھا بلکہ آپ ناراض ہوئے۔ ميں نے عرض کی آپ پر فدا جاؤں آپ کا رويّہ سخت کيوں ہے۔ فرمايا چونکہ تو 
پر قربان جاؤں ميں شہرت سے خائف تھا وگرنہ خدا جانتا ہے مومنين کيساتھ نامناسب برتاؤ رکھتا ہے۔ ميں نے کہا آپ 

مجھے ان سے کتنی محبت ہے ؟فرمايا اسحاق مؤمنين کی زيارت سے چہرے پر مالل نہ اليا کر۔ جب ايک مؤمن دوسرے 
ہے تو هللامؤمن سے ملتے وقت مرحبا کہتا ہے تو هللا تعالٰی قيامت تک اس کے لئے مرحبا لکھ ليتا ہے۔ جب وه مصافحہ کرتا 

تعالٰی ان کی انگليوں کے درميان ايک سور حمتيں نازل کرتا ہے ان ميں ننانوے اپنے دوست سے زياده محبت کرنے والوں 
کيلئے ہيں۔ اس کی دوست سے زياده محبت اور توجہ کی وجہ سے هللا تعالٰی اس کی طرف رخ فرمائے گا۔ اور جب مؤمنين 

حمت ميں ڈوب جاتے ہيں اور جب يہ هللا کی خاطر ، (نہ کہ دنياوی ہدف و مقصد کی آپس ميں گلے ملتے ہيں تو هللا کی ر
خاطر)ايک دوسرے کے پاس کھڑے ہوتے ہيں تو انہيں کہا جائے گا هللا نے تمھيں معاف کرديا گيا ہے لہذا اپنا عمل نئے 

سے کہتے ہيں کہ ان  ِسرے سے شروع کرو۔ جب يہ ايک دوسرے سے احوال پرسی کرتے ہيں تو فرشتے ايک دوسرے
سے دور ہو جائيں ان کے کچھ راز ہيں جنہيں هللا نے بھی چھپارکھا ہے۔ ميں نے عرض کی آپ پر فدا جاؤں وه ہماری گفتگو

کيوں نہيں لکھتے جبکہ هللا نے فرمايا ہے (انسان)کوئی لفظ نہيں کہتا مگر نگہبان اسکے سامنے آماده ہوتا ہے۔ راوی کہتا 
خدا نے سرد آه لی پھر اتنا گريہ کيا کہ ريش مبارک آنسوؤں سے بھيگ گئی۔ اور فرمايا اے اسحاق هللا  ہے کہ فرزند رسول

تعالٰی مالئکہ کو اسلئے ندا ديتا تا کہ انہيں مالقات کے وقت مؤمنين سے مخفی کر دے اور مالئکہ اسکی گفتگو نہيں لکھتے 
و فقط عالم سرو اخفاء کا نگہبان (خدا)ہی جانتا ہے۔ اے اسحاق خدا اور نہ ہی اسکی گفتگو سے آگاه ہوتے ہيں انکی گفتگو ک

سے اس طرح ڈرو گو يا اسے تم ديکھ رہے ہو کيونکہ اگر تو اسے نہيں ديکھ سکتا تو وه تو ، تمھيں قطعی طور پر ديکھ رہا 
هللا تجھے ديکھ رہا ہے اور تم ہے۔ اگر يہ خيال کرے کہ وه تجھے نہيں ديکھتا تو ، تو کافر ہوگا اور اگر يہ عقيده ہے کہ 

اپنے گناہوں کو دوسری مخلوق سے پنھان کرو اور هللا کے سامنے آشکار کرو تو پھر تم نے اس کو انتہائی کم ديکھنے 
  والوں ميں شمار کرکيا ہے ۔ 

  
  مؤمن کی نصرت ومدد کا ثواب 

کی مدد کريگا تو وه ايک مہينے کے روزے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو کسی مظلوم مؤمن ) ١(
رکھنے اور مسجدالحرام ميں اعتکاف بيٹھنے والوں سے افضل ہے اور جو کسی مؤمن بھائی کی نصرت پر قادر ہو اور اس 
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کی مدد کرے تو هللا تعالٰی اسکی دنيا و آخرت ميں نصرت کريگا۔ جو کسی مؤمن کی نصرت پر قدرت رکھنے کے باوجود 
  کرے تو هللا بھی دنيا و آخرت ميں اسکی مدد نہ کرے گا۔ اسکی مدد نہ 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کسی کے سامنے مؤمن بھائی کی غيبت ہو رہی ہو اور وه اسکا دفاع ) ٢(
ور وه اسکی کرتے ہوئے اسکی مدد کرے تو هللا دنيا و آخرت ميں اسکی مدد کريگا اور جس کے سامنے مؤمن کی غيبت ہو ا

  مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی اسکا دفاع اور مدد نہ کرے تو هللا تعالٰی اسے دنيا و آخرت ميں حقير سمجھے گا۔ 
  

  لوگوں ميں صلح کرانے کا ثواب 
نار حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) نے فرمايا کہ ميں دو دي) ١(

صدقہ دينے کے بجائے دو دوستوں ميں صلح کروانا زياده محبوب رکھتا ہوں حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) 
  فرماتے ہيں کہ ميں ايک سال کے نماز روزوں سے بڑھکر دو دوستوں ميں صلح کرانے کو پسند کرتا ہوں۔ 

  
  مسلمان کی فرياد پر پہنچنے کا ثواب 

  (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں۔  حضرت رسول خدا) ١(
جو کسی مسلمان کی فرياد کو پہنچ کر اسے غم و غّصہ اور پريشانی سے نجات دالئے تو هللا اسکے لئے دس نيکياں لکھتا 

ہے ، دس درجات بلند کرتا ہے ،دس غالم آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے ، دس مشکليں دور کرتا ہے اور قيامت والے دن 
  دس شفاعتيں نصيب کرتا ہے۔ 

  
  گفتگو ميں کسی مسلمان کی تکريم کرنے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ ) ١(
ک جو گفتگو ميں کسی مسلمان کی تکريم کريگا تو هللا اس سے لطف و محبت کريگا ، اسکی پريشانياں دور کريگا اور جب ت

  ايسا کرتا رہے گا تو وه رحمت خداوندی کے سايہ ميں رہے گا۔ 
  

  مشکالت ميں مسلمان بھائی کی فرياد کو پہنچنے اور اسکی حاجات ميں تعاون کرنے کا ثواب 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا ۔ ) ١(

کی فرياد کو پہنچے اور اسکی مشکالت کو دور کرے اسکی حاجتيں پوری کرنے  جو مشکالت کے وقت کسی مؤمن بھائی
ميں اسکے ساتھ تعاون کرے تو اس عمل کے بدلے ميں اس پر هللا کی بہتر رحمتيں ہونگيں ان ميں سے ايک رحمت کيساتھ 

  ره کر دے گا۔ خدا اسکی زندگی کی اصالح کريگا اور باقی اکہتر رحمتيں قيامت کے خوف اور وحشت کيلئے ذخي
  

  مؤمن کی پريشانی دور کرنے کا ثواب 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا۔ ) ١(

جو کسی مؤمن کی پريشانی دور کريگا هللا اس سے آخرت کی پريشانی دور کريگا اور اسے سکون قلب کيساتھ قبر سے 
  ی مسلمان کو کھانا کھالئے گا تو اسے جنت کے پھل کھانے نصيب کريگا ۔ نکالے گا۔ جو بھوک ميں کس

  اور جو کسی پياسے کو پانی پالئے گا تو هللا اسے شراب مختوم (مندبند) سے سيراب کريگا۔ 
  

  مؤمن کو خوشحال کرنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

و هللا تعالٰی قيامت والے دن اسے خوشحال کرے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جو بھی جو کسی مؤمن کو خوش کريگا ت
  پسند ہو خدا سے مانگو کيونکہ دنيا ميں تجھے محبان خدا کو خوشحال رکھنا پسند تھا۔ 

  ی نہيں ہيں۔ لہذا تيری جو تمنا ہے وه عطا کريگا اور هللا جنت کی اتنی نعمتيں عطا کرے گا جو تيرے خواب و خيال ميں بھ
  

  ايک مؤمن خاندان کو خوشحال کرنے کا ثواب 
  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

جو کسی مؤمن گھر انے کو خوشياں نصيب کرتا ہے تو هللا تعالٰی ا ن خوشيوں سے ايک مخلوق پيدا کرے گا جسے قيامت 
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  والے دن اس جگہ اليا جائے گا۔ 
وئی مشکل اور پريشانی الحق ہوگی اور وه اسے کہے گی اے محبوب خدا نہ گھبرا۔ يہ کہے گا هللا تجھ پر جہاں اسے ک

رحمت نازل کرے تم کون ہو ؟ اگر پور ی دنيابھی ميرے پاس ہوتی تو وه تيرے مقابلے ميں کچھ نہ تھی يہ کہے گی ميں وه 
   خوشی ہوں جو تم نے فالں خاندان اور گھرانے کو عطاکی تھی۔

  
  مؤمن بھائی کو خوشياں دينے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ هللا جب کسی مؤمن کو قبر سے اٹھائے گا تو اس کيساتھ ساتھ ) ١(
اسکی شبيہ کو بھی قبر سے نکالے گا جو اسکے آگے آگے ہوگی۔ جہاں بھی مؤمن قيامت کی کسی وحشت کو ديکھے گا تو 

ور مثال اس سے کہے گی غمگين نہ ہو خوف نہ کھا هللا کی طرف سے تجھے تکريم اور خوشحالی کی بشارت ہو يہ شبيہ ا
اور يہ اسے هللا کی بارگاه ميں حاضر ہونے تک مسلسل خوشخبرياں ديتی رہے گی۔ اس سے آسان حساب و کتاب ہوگا اور 

ہوگی۔ مؤمن اس سے کہے گا هللا تجھ پر رحمت کرے  اسے جنت ميں جانے کا حکم ديا جائے گا اور شبيہ اس کے آگے آگے
تو ميرے ساتھ ميری قبر ميں تھی ، ميرے ساتھ قبر سے باہر آنے والی کتنی اچھی چيز ہے کہ جب سے ميں نے تجھے 

ديکھا ہے تو مسلسل مجھے عظمت اور خوشخبرياں ديئے جارہی ہے بتاؤ تو سہی ، کون ہو تم ؟ وه جواب دے گی ميں وہی 
  ہو جو تم نے مؤمن بھائی کو عطاکی تھی هللا نے مجھے اسی سے پيدا کيا ہے تا کہ ميں تجھے خوشخبرياں دوں۔ خوشی 

  مؤمن کو اتنا صدقہ دينے کا ثواب کہ جس سے وه سير ہوجائے 
و حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ کسی مسلمان شخص کو اتنا صدقہ دينا کہ جس سے وه سير ہ) ١(

سکے يہ مجھے ايک أفق افراد کو کھانا کھالنے سے زياده محبوب ہے راوی نے پوچھا أفق سے کيا مراد ہے؟ فرمايا ايک 
  الکھ يا اس سے زياده لوگ۔ 

  
  مؤمن کو مٹھائی کھالنے کا ثواب 

جعفر صادق کی داؤد رقی کہتے ہيں کہ ميری بيوی رباب نے بتايا کہ ايک دن ميں کجھور کا حلوه تيارکرکے امام ) ١(
خدمت ميں لے گئی آپ نے خود بھی تناول فرمايا اور اپنے اصحاب کو بھی ديا اور ميں نے ان سے فرماتے ہوئے سنا کہ 

  جو کسی مؤمن کو مٹھائی کا ايک لقمہ کھالئے گا تو هللا اس سے روز قيامت کی تلخی دور کريگا۔ 
  

  مؤمن کا جھوٹا پينے کا ثواب 
  عصوم نے فرمايا ۔ راوی کہتا ہے کہ م) ١(

جو کسی مؤمن کا جھوٹا تبرک سمجھ کر پيئے گا تو هللا تعالٰی ان دونوں کيلئے ايک فرشتہ خلق کريگا جو قيامت تک ان کے 
  لئے استغفار کرتا رہے گا۔ 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٢(
  مؤمن کے جھوٹے ميں ستر بيماريوں کی شفاء ہے۔ 

  
  ر لطف کرنے کا ثواب مؤمن پ

  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
جو هللا کی خاطر اپنے بھائی سے کسی قسم کا لطف و محبت کرے گا تو هللا بہشتی خدمتگاروں کو اسکی خدمت پر مأمور 

  کريگا۔ 
  

  هللا کی خاطر مؤمن سے استفاده کرنے کا ثواب 
  يں نے حضرت امام رضا (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا ۔ راوی کہتا ہے کہ م) ١(

  جو هللا کی خاطر کسی بھائی سے استفاده کرے تو هللا اسے جنت کے ايک گھر سے استفاده کر نا نصيب کريگا۔ 
  

  مؤمن کو خوشحال کرنے کی خاطر ملنے کا ثواب 
  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں ۔ ) ١(

جو مؤمن کی خوشحالی کيلئے اس سے مالقات کرے گا تو هللا اسے قيامت والے دن خوشحال کريگا اور جو کسی مؤمن کی 
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  ناراحتی کيلئے اس سے ملنے جائے تو هللا تعالٰی قيامت والے دن اسے ناراحت کريگا۔ 
  

  مسلمان کو عطر لگانے کا ثواب 
  ہيں۔ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ) ١(

  جو کسی مسلمان کو عطر لگائے گا تو قيامت والے دن هللا تعالٰی اسکے ہر بال کے بدلے ميں نور عطا کريگا۔ 
  

  ايک دوسرے کيساتھ خدا کی خاطر محبت کا ثواب 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) کو فرماتے ہوئے سنا ۔ ) ١(

سے محبت کرنے والے قيامت کے دن نور کے منبروں پر بيٹھے ہونگے انکے چہرے اور جسم هللا کی خاطر ايک دوسرے 
منور ہونگے نيز منبروں کا نور ہر چيز کو منور کررہا ہوگا اور لوگ انہيں هللا کی خاطر ايک دوسرے سے محبت کرنے 

  والے کے عنوان سے پہچانتے ہونگے ۔ 
  

  واب کسی وادی ميں داخل ہوتے وقت ذکر خدا کا ث
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے اور وه حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) سے روايت ) ١(

  کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا ۔ 
ھر جو شخص کسی وادی ميں جائے اور دونوں ہاتھ پھيال کر ذکِر خدا اور دعا کرے هللا تعالٰی پوری وادی کو نيکيوں سے ب

  ديگا خواه اس ميں کوئی بڑا ہو يا چھوٹا۔ 
  

  پڑھنے کا ثواب … سوتے وقت اِنَّ هللا يُمِسک الَسٰمواِت 
  حضرت امام رضا (عليہ السالم) اپنے آباؤاجداد سے روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے فرمايا۔ ) ١(

َمٰواِت َواأْلرَض أَْن تَُزوالَ جو سوتے وقت درج ذيل آيت کی تالوت کريگا تو اسکا گھر (کبھی)خراب نہ ہوگا ﴿ إنَّ هللا يُْمِسک السَّ
  َولَئِْن َزاَلتَا إْن اَْمَسَکھَُما ِمْن أْحٍد ِمْن بَْعِدِه إنّہُ َکاَن َحليماً َغفُوراً﴾۔ 

  اذان صبح اوراذان مغرب کے وقت درج ذيل دعا پڑھنے کا ثواب 
مغرب کی اذان سننے کے بعد درج ذيل دعا پڑھے اور اس دن  حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو صبح يا) ١(

 اَْصَواِت ُدَعائِک يارات کو مرجائے تو توبہ کرکے مرا ہے ﴿اَللَّھُّم إنّی اَْسئَلَُک بِإْقبَاِل نھَاِرک َو أْدبَاِر لَْيلِک َوُحُضوِر َصلَوا تِک وَ 
  أْن تَتُوَب َعلَیَّ إنََّک أْنَت التَّواُب الّرِحيُم﴾ 

  جانتے ہوئے هللا سے دعا مانگنے کا ثواب کہ هللا نفع اور ضرر کی قدرت رکھتا ہے  يہ
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا۔ جو ) ١(

و ميں اسکی دعائيں مستجاب شخص مجھ سے يہ جان کر سؤال کرے کہ صرف ميں ہی ضّرر اور نفع دے سکتا ہوں ت
  کرونگا۔ 

  
  سوتے وقت درج ذيل دعا پڑھنے کا ثواب 

)١ ( ِ ِ الِّذی َعالَ فَقَھََر َو اْلَحْمُد    ِحضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو سوتے وقت تين مرتبہ﴿ اَْلَحْمُد
ِ الَِّذی َملَک فَقََدر َواْلَحْمُد  الِّذی يُْحيِی اْلُموٰتی َو يُِمْيُت ااْلَْحيَاَء َو ھَُو َعلٰی ُکلِّ َشیٍء قَِديٍر﴾ پڑھے گا تو  الِّذی بَطََن فََخبََر َواْلَحْمُد 

  ماں کے بطن سے پيدا ہونے والے دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ 
  

  مسلمان بھائی کے لئے اسکی عدم موجودگی ميں دعا کرنے کاثواب 
مام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو کسی مسلمان بھائی کے پشت پيچھے دعا کريگا تو يہ اس حضرت ا) ١(

کے رزق ميں وسعت الئے گا۔ اس سے بالئيں دور ہونگيں اور دعا کرنے والے سے فرشتے کہيں گے جو کچھ تو نے اپنے 
  بھائی کيلئے چاہا ہے تجھے اس کے دو برابر عطا ہوگا۔ 

  
  ل خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)کی محبت اور ان پر درود وسالم بھيجنے کا ثواب حضرت رسو

حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) پر درود پانی کے ) ١(
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رنا چند غالموں کو آزاد کرنے سے بہتر آگ کو ختم کرنے سے زياده جلدی گناہوں کو ختم کرديتا ہے اور حضرت پر سالم ک
  ہے نيز حضرت سے محبت، جانيں فدا کرنے اور هللا کی راه ميں تلوار چالنے سے بڑھکر ہے ۔ 

  
  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) پر ايک مرتبہ درود بھيجنے کا ثواب 

کا تذکره ہو تو کثرت سے ان پر درود بھيجو۔ جو حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جب بھی حضرت ) ١(
حضرت پر ايک مرتبہ درود بھيجے گا تو خدا فرشتوں کی ايک ہزار صف ميں ايک ہزار مرتبہ اس پر صلوات بھجے گااور 
 هللا کی پيدا کرده کائنات کی ہر چيز اس پر هللا اور مالئکہ کے درود کی خاطر اس پر درود بھيجے گی جاہل مغرور سے هللا

  اور رسول بيزار ہيں،لہذا جاہل اور مغرورکے عالوه کوئی بھی حضرت پر درود بھيجنے سے نہيں کتراتا۔ 
  

  بحق محمد و آل محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کہہ کر هللا سے مانگنے کا ثواب 
گا اور ہر خريف سترسال کا  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ انسان ستر خريف تک جہنم ميں رہے) ١(

ہوگا ليکن جب وه کہے گا پروردگارا محمد و اہل بيت محمد کے حق کے واسطہ مجھ پر رحم فرما تو هللا حضرت جبرائيل پر 
وحی کريگا کہ نيچے جاکر ميرے بندے کو آگ سے نجات دو۔ حضرت جبرائيل کہيں گے پروردگارا ميں کس طرح آگ ميں 

گا کہ ميں نے اسے حکم ديا ہے تجھ پر ٹھنڈی ہو جائے اور تجھے کوئی ضّرر نہ پہنچائے حضرت  اتروں ؟ تو هللا فرمائے
جبرائيل کہيں گے پروردگارا مجھے بتا تيرا بنده کہاں ہے ؟هللا فرمائے گا وه سّجيل جيسے آگ کے کنويں ميں ہے حضرت 

تنا عرصہ جہنم ميں رہے ہو۔ وه کہے گا جبرائيل وہاں جاکر اسے آگ سے نکاليں گے۔ هللا پوچھے گا ميرے بندے ک
پروردگارا اس کا شمار ميرے بس ميں نہيں۔ هللا فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم اگر اس طرح سؤال نہ کرتا تو ميں 

تجھے جہنم کی ذلت و خواری ميں ہی رکھتا ليکن چونکہ ميں نے اپنے اوپر ضروری قرار دے رکھا ہے کہ جو بنده محمد و 
محمد کے حق کا واسطہ ديکر سوال کريگا تو ميرے اور اسکے درميان جتنے گناه ہونگے معاف کردونگا۔ آج ميں اہل بيت 

  نے تيرے بھی سب گناه معاف کردئيے ہيں۔ 

   ۶ثواب االعمال 
  پيامبر اسالم پر درودبھيجنے کا ثواب 

  ہيں حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے )١(
قيامت والے دن ميں اعمال کے ترازو (ميزان) کے پاس ہونگا جس کے گناه اسکی نيکيوں پر بھاری ہونگے تو اس شخص 

  نے مجھ پر جو درود و سالم بھيجے تھے وه ترازو ميں رکھ کر اس کو سنگين تر کرونگا۔ 
  ق (عليہ السالم) سے عرض کی۔ راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صاد) ٢(

جب ميں خانٔہ خدا ميں داخل ہو ا تو حضرت پر درود کے عالوه مجھے کوئی دعا يا د نہيں آرہی تھی ؟ فرمايا خدا کے گھر 
  کسی نے بھی تجھ سے بہتر عمل انجام نہيں ديا۔ 

  حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٣(
  ود نہ بھيجا جائے تو کوئی دعا آسمان تک نہيں پہنچ سکتی۔ جبتک محمد و آل محمد پر در

  
  فجر کے بعد محمد وآل محمد پر سو مرتبہ درود بھيجنے کا ثواب 

  راوی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے مجھ سے فرمايا ۔ ) ١(
ی حرارت سے محفوظ رہے ميں نے عرض کيا چاہتے ہو کہ تجھے کوئی چيز کی تعليم دوں کہ جس سے تيرا چہره جہنم ک

  کی۔ جی ہاں۔ 
  فرمايا۔ (نماز) فجر کے بعد سو مرتبہ کہا کرو 

ٍد﴾  ٍد َوآَِل ُمَحمَّ   ﴿اَللَّھُّم َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ
  تا کہ هللا تعالٰی تيرے چہرے کو جہنم کی تپش سے محفوظ رکھے ۔ 

  
  محمد و آل محمد پر درود بھجنے کا ثواب 

عفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ ميں نے آسمانی صحيفے ميں پڑھا ہے جو محمد وآل محمد پر حضرت امام ج) ١(
 درود بھيجے گا تو هللا اس کے لئے ايک سو نيکياں لکھے گا اور جو شخص کہے﴿ ﴿اَللَّھُّم َصل َعلٰی ُمَحْمٍد َو أْہِل بَْيتِْہ﴾ تو هللا
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  اسکے لئے ايک ہزار نيکياں لکھے گا۔ 
  

  جمعہ حضرت پر سو مرتبہ درود بھيجنے کا ثواب  روز
حضرت امام رضا (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا جو روز جمعہ مجھ پر سور بار ) ١(

  درود بھيجے گا خداوند متعال اسکی دنيا اور آخرت ميں تيس تيس يعنی، ساٹھ حاجتيں پوری کريگا۔ 
  

  کہنے کا ثواب …… غرب إنَّ هللا بعد از نماز صبح اور م
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام رضا (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا ۔ ) ١(

  نماز صبح اور مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے اور مصلے سے اٹھنے سے پہلے جو يہ پڑھے گا 
يَّتِِہ﴾  ﴿إنَّ هللا َو َماٰلئَِکتَہُ يَُصلُّوَن َعلٰی النَّبِْی ٰيا أَيُّھا   الِّذيَن اََمنُوا َصلّواُ عليہ َو َسلُِّموا تَْسلِيما اَللّھَُم َصلِّ علٰی ُمَحّمٍد النَّبِی َو ُذرِّ

تو هللا تعالٰی اسکی ايک سو حاجتيں پوری کريگا جسميں سے ستر دنيا ميں اور تيس آخرت ميں پوری ہونگيں ميں نے عرض 
ے کيا مراد ہے ؟ فرمايا ، خدا کا درود نزول رحمت ہے فرشتوں کا درود حضرت کی هللا ، فرشتوں اور مؤمنين کے درود س

کی مدح و ثنا ہے اور مؤمنين کا درود حضرت کيلئے دعا ہے حضرت رسول خدا اور انکی آل پر درود بھيجنے کا ايک راز 
  اس دعا ميں ہے 

لِيَن ، دفِی اأْلوَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ دفِی اْلَمالِء  ﴿اَللَّھُّم َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ د فِی اأْلَِخِرْيَن اَللَّھُّم َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ٍد َوآَِل ُمَحمَّ َوَصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ
د فِی اْلُمْرَسلِْيَن ۔اَللّھّمَّ اْعِط ُمَحّمداً الَوِسْيلَةَ َو الشََّرَف َو  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َو الدََّرَجةَ اْلَکبِيرةَ۔ اَللَّھُمَّ إنِّی آَمْنُت  اْلفَِضيلَةَ األْعٰلی َوَصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

ٍدَولَْم اََره فاََل تَْحِرْمنِی يَْوَم القِيَاِمِہ ُرؤيَتَہُ واْرُزْقنيُصْحبَتہ َو تََو فَّنِی َعلٰی ِملَّتِِہ واَسْ  قِنِی ِمْن َحْوِضِہ َمْشَرباً َرويّاً َسائغاً ھَنِيئًا الَ بُِمَحمَّ
ٍد َو لَْم اَره فََعِرْفنِی فِی الِجنَاِن َوْجھَہُ اَ اظَمأ بَْعَده اَ  ٍد َعنِّی تَِحْيةً بَداً إنََّک َعلٰی ُکلِّ َشیِء قَِدير اللَّھُمَّ َکَما آَمْنُت بُِمَحمَّ لَّلھُمَّ بَلّْغ ُرْوَح ُمَحمَّ

  َکثيَرةً َو َسالَ ماً ﴾ 
ختم اور خطا ئيں معاف ہو جائيں گے۔ ہميشہ خوشحال جوشخص ہر روز صبح شام تين مرتبہ درود بھيجے گا اسکے گناه 

رہے گا۔ دعائيں مستجاب ہونگيں۔ آرزوئيں پوری ہونگيں۔ رزق زياده ہوگا۔ دشمن کے مقابلے ميں مدد ہوگی۔ خير کے اسباب 
  مہيا ہونگے اور اعلی بہشتوں ميں انبياء کی رفاقت نصيب ہوگی۔ 

  
  اتھ مختص کرنے کاثواب ايک تہائی يا آدھی يا پوری دعا پيغمبر کيس

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ۔ ايک شخص حضرت رسول خدا کی خدمت ميں حاضر ہو کر ) ١(
عرض کرنے لگا کہ ميں نے اپنی ايک تہائی دعا آپ کيساتھ مختص کی ہے فرمايا تيرے لئے بھالئی ہو پھر کہا ميں نے اپنی

کيا ہے فرمايا اچھا کام کيا ہے پھر کہا اگر ميں اپنی پوری دعا آپ کے ساتھ مختص کرتا ہوںآدھی دعا کو آپ کيساتھ مختص 
فرمايا هللا تيری دنيا وآخرت کی تمام حاجتيں بر الئے گا۔ اس وقت ايک مرد نے عرض کی هللا آپ کو دين ميں موفق رکھے 

جعفر صادق (عليہ السالم)نے فرمايا خدا ايک شخص کس طرح اپنی دعا حضرت کيساتھ مختص کرسکتا ہے۔ حضرت امام 
  سے کچھ مانگنے سے پہلے محمد و آل محمد پر درود بھيجے۔ 

  
  حضرت پر درود بھيجنے کے بعد اہل بيت پر درود بھيجنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں ۔ايک دن حضرت رسول خدا نے حضرت امير المؤمنين (عليہ ) ١(
الم) سے فرمايا کيا ميں تجھے ايک خوشخبری سناؤں؟ عرض کی ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ہی تو ہميشہ ہر الس

خير کی خوشخبری سناتے ہيں۔ حضرت نے فرمايا جبرائيل نے تعجب کے ساتھ تھوڑی دير پہلے مجھے بتايا ہے کہ جو مجھ
يجے تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول ديئے جاتے ہيں (محمد) پر درود بھيجنے کے بعد ميرے اہلبيت پر درود بھ

فرشتے اس پر ستر درود بھيجتے ہيں يقينا اسکے گناه درخت کے پتوں کی طرح جھڑجاتے ہيں اس وقت هللا فرماتا ہے 
پر ميرے بندے تيری دعا مستجاب ہے اور تو سعادتمند ہے۔ اے ميرے فرشتوں تم نے اس پر ستر درود بھيجے اور ميں اس 

  سات سو رحمتيں نازل کرونگا۔ 
  حضرت نے مزيد فرمايا ۔ 

اگر کوئی مجھ پر تو درود بھيجے اور اہل بيت پر نہ بھيجے تو گو يا اس درود اور آسمان کے درميان ستر حجاب ہيں۔ 
انا مگر يہ کہ خداوند متعال اسے فرماتا ہے تيرے لئے کوئی جواب اور سعادتمندی نہيں۔ اے فرشتو اس کی دعا اوپر نہ لے ج

حضرت کيساتھ عترت اور اہل بيت پر بھی درود بھيجے۔ حضرت نے مزيد فرمايا جبتک يہ ميرے ساتھ ، ميری اہل بيت کو 
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  ملحق نہيں کرتا تو اسکی دعا ہميشہ حجابوں ميں ره جائے گی۔ 
  

  جمعہ کے دن نماز کے بعد حضرت اور انکے اوصياء پر درود بھيجنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا۔ جمعہ کے دن بہترين عمل کونسا ہے ؟ فرمايا نماز عصر راوی نے ) ١(

  کے بعد محمد و آل محمد پر سو مرتبہ درود بھيجنا اگر اس سے زياده درود بھيجا جائے تو زياده بہتر ہے۔ 
  السالم) سے مروی ہے ۔  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) يا حضرت امام جعفر صادق (عليہ) ٢(

  کہ نماز جمعہ کے بعد يہ صلوات پڑھيں 
ٍدااَْلَ ْوِصياِء اْلَمْرِضيِّيَن بِأَْفَضِل َصلََواتَِک َوباِرْک َعلَْيِھْم ب ٍد َوآِل ُمَحمَّ أْفَضِل بََرکاتَک َوالسَّالَُم َعلَْيِہ َوَعلَْيِھْم ﴿اَللَّھُّم َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

  َو اَْجَساِدِھْم َو َر ْحَمةُهللاِ ِو بََرَکاتُہ ﴾  َوَعٰلی اَْرواِحِھمْ 
تا کہ خداوند متعال تيرے لئے ايک الکھ نيکياں لکھے او رتيرے ايک الکھ گناه مٹادے اور ايک الکھ حاجتيں پوری کرے اور

  تيرے ايک الکھ درجات بلند کرے ۔ 
پاس موجودتھا ايک شخص نے کہا ﴿اَللَّھُّم َصلِّ َعٰلی  راوی کہتا ہے کہ ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کے)٣(

ٍد﴾حضرت نے فرمايا تم نے اس صلوات ميں ہمارا تذکره نہيں کيا کيونکہ تجھے علم نہيں ہے کہ اہل بيت  ٍد َواَْہل بَْيِت ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ٍد َوآَِل تو فقط پنج تن آِل عبا ہيں !! اس نے پوچھا ہم کس طرح درود بھيجيں فرمايا اس طرح ک ہا کرو۔ ﴿اَللَّھُّم َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

ٍد﴾ تا کہ ہم اور ہمارے شيعہ بھی اس صلوات ميں شامل ہوں۔    ُمَحمَّ
  

ٍد َو أَْھِل بَْيتِہ﴾ کہنے کا ثواب    ايک دن ميں سو مرتبہ﴿ َربِّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ
ٍد َو أَْھِل  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو ايک دن) ١( ميں سو مرتبہ ﴿ َربِّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ

  بَْيتِہ﴾کہے گا تو هللا اسکی ايک سو حاجتيں پوری کريگا۔ تيس کا تعلق اس دنيا سے ہوگا اور ستر آخرت سے متعلق ہونگيں۔ 
  

  بلند آواز سے حضرت پر درود بھيجنے کا ثواب 
تے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا بلند آواز سے درود بھيجا حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کر) ١(

  کرو ، اس سے نفاق جاتا رہتا ہے ۔ 
  

  نماز صبح کے بعد سومرتبہ سبحان هللا اور ہر نماز کے بعد اَلَّلھُمَّ اِْھِدنی کہنے کا ثواب 
خدا کی خدمت ميں آکر عرض کی ياحضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ شبيہ ھذلی نے حضرت رسول ) ١(

رسول هللا ميں بوڑھا اورسن رسيده آدمی ہوں اب جسم ميں اتنی جان نہيں رہی کہ ميں پہلے کی طرح نماز ، روزه، حج اور 
جھاد جيسے اعمال بجا الؤں يا رسول هللا مجھے کوئی ايسا عمل بتائيے جس سے هللا مجھے فائده دے يا رسول هللا ميرے 

کيجئے حضرت نے فرمايا اپنی بات پھر دہرا اس نے تين مرتبہ اپنی بات کا تکرار کيا تو حضرت نے فرمايا  ساتھ تخفيف
تيرے اردگرد کے تمام درختوں اور زمينوں نے تيری رحمت کی خاطر گر يہ کيا ہے بہر حال جب تم صبح کی نماز سے 

ِ اْلَعلِّی اْلَعِظيم﴾ هللا تعالی تجھےفارغ ہو جاؤ تو دس مرتبہ يہ دعا پڑھا کرو ﴿ ُسْبَحاَن هللاِ ا ةَ ااِلَّ بِا ْلَعِظيم َو بَِحْمِده َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ
اس دعا کی بدولت اندھے پن ، جنون ، جزام ، فقر اور ديوار کے نيچے دب کرمرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس نے کہا 

فرمايا ہر نماز کے بعد يہ دعا پڑھا کرو ﴿ اللَّھُمَّ أْھِدنِی ِمْن ِعْنِدک َو يارسول هللا يہ تو دنيا کيلئے تھا آخرت کيلئے کيا کروں۔ 
م) فرماتے ہيں أفِْض َعلَیَّ ِمْن فَْضلَِک َواْنُشْر َعلَیَّ ِمْن َرحَمتَِک وأْنِزل َعلَیَّ ِمْن بََرَکاتَِک﴾ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السال

وه چل ديا حضرت رسول خدا نے فرمايا اگر وه قيامت والے دن آئے او راس  کہ اس نے ان دستورات کو ہاتھ ميں پکڑا اور
نے ہر نماز کے بعد عمداً اس دعا کو ترک نہ کيا ہو تو هللا اسکے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا پھر يہ جس 

  دروازے سے چاہے گا، داخل ہوجائے گا۔ 
  

   خوف ، ميالن اور غضب کے وقت نفس پر کنڑول کاثواب
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو خوف ، ميالن اور غضب کے وقت نفس پر کنڑول رکھے گا تو )١(

  خدا اس کے جسم کو آگ پر حرام قرار دے گا۔ 
  

  امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ميں مدد کرنے کا ثواب 
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المعروف اور نہی عن المنکر خدا کی مخلوق ہيں۔ان دونوں حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ امر ب) ١(
کے ساتھ تعاون کرنے واال هللا کے ساتھ تعاون کرنے واال ہے۔اور ان کو دھوکہ دينے واال هللا کو دھوکہ دينے واال ہے۔ اور 

  خدا اس کو ذليل کرے گا۔ 
  

  سوره زمر کی آخری آيات سنکر رونے يا رونے کی شکل بنانے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے انصار کے جوانوں کے پاس آکر فرمايا  )١(

ميں تمھيں ايک چيز سنانا چاہتا ہوں جو اسے سن کر روئے گا ، اسے جنت ملے گی پھر آپ نے سوره زمر کی آخری آيات 
تا آخر سوره﴾تو ايک جوان کے عالوه سب روئے اس نے کہا يا رسول … نََّم ُزَمراً کی تالوت کی ﴿َو ِسْيَق الَِّذيَن َکفَُروا اِلٰی َجہَ 

هللا ميں نے رونے کی شکل تو بنائی ہے ليکن ميری آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوسکے۔ حضرت نے فرمايا ميں ان آيات کی
دوباره تالوت فرمائی تو اس جوان دو باره تالوت کرتا ہوں جو رونے والی شکل بنائے گا اسے بھی جنت ملے گی۔ آپ نے 

  کے عالوه سب روئے ليکن اس نے رونے کی شکل بنائی اور سب کے سب جنت ميں داخل ہوئے۔ 
  

  اجتماعی دعا کاثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جب بھی چار آدمی کسی بات پر متفق ہو کر دعا کريں گے تو ان) ١(

  پہلے دعا قبول ہوگی۔ کے متفرق ہونے سے 
  

  پوشيده دعا کا ثواب 
حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ ايک شخص کيلئے پوشيده طور پر دعا ستر عالنيہ دعاؤں کے برابر ) ١(

  ہے۔ 
  

  سحری کے وقت دعا کا ثواب 
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

دعا کو محبوب جانتا ہے ميں تمھيں سحری سے طلوع شمس کے وقت دعا کی نصيحت کرتا ہوں کہ هللا تعالٰی مؤمنين کی ہر 
کيونکہ ان اوقات ميں آسمان کے دروازے کھول ديئے جاتے ہيں باد رحمت چلتی ہے۔ رزق تقسيم ہوتا ہے۔ اور بڑی بڑی 

  حاجتيں پوری ہوتی ہيں۔ 
  

  مؤمنين ومؤمنات کيلئے دعا کرنے کا ثواب 
ام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ جو کسی مؤمن بھائی کيلئے دعا کرتاہے تو هللا تعالٰی ہر مؤمن کے حضرت ام) ١(

  بدلے ايک فرشتے کو اس کے لئے دعا کرنے پر مأمور کرتا ہے ۔ 
  حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٢(

ا کرے گا تو هللا تعالٰی حضرت آدم (عليہ السالم) سے ليکر قيامتجو مؤمن کسی زنده يا مرده مسلمان مؤمن يامؤمنہ کيلئے دع
  تک تمام مؤمنين ومؤمنات کی تعدادکے برابر اسکے لئے نيکياں لکھے گا۔ 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔ )٣(
  جو ہر روزپچيس مرتبہ 

ِمنْيَن َو الْمؤِمنَات وَ    اْلُمْسلِِمْيَن واَْلُمْسلَِمات ﴾  ﴿ اَللَّھُمَّ اِْغفِْر لِْلُمْوٰ
کہے گا تو خداوند متعال دنيا سے جانے اور قيامت تک پيدا ہونے والے مؤمنين کے تعداد کے برابر اس کے لئے نيکياں 

  لکھے گا اس کے گناه مٹائے گا او ردرجات بلند کريگا ۔ 
  تے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)اپنے آباؤاجداد سے روايت کر)۴(

جو شخص کسی مؤمن يا مؤمنہ کيلئے کوئی دعا کريگا تو هللا تعالٰی دنيا سے جانے والے اور قيامت تک پيدا ہونے والے 
  مؤمنين کی تعداد کے برابر يہی دعا اسکے لئے قبول فرمائے گا۔ 
ؤمنين و مؤمنات کہيں گے پروردگارا اسی نے ہمارے لئے جب حکم ملے گا کہ اس بندے کو جہنم ميں لے جايا جائے تو م

  دعا کی تھی ہم اس کيلئے سفارش کرتے ہيں هللا انکی شفاعت کا سنکر اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا کرے گا۔ 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا۔ ) ۵(
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  ب بھی تم ميں سے کوئی دعا مانگناچاہے تو سب کيلئے دعا کرے کيونکہ يہ دعا کی قبوليت کا ذريعہ ہے۔ ج
  

  الحول وال قّوةکہنے کا ثواب 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو ) ١(

ةَ ااِلَّ بِا ِ اْلعَ    لِیِّ اْلَعِظْيِم﴾ ﴿ الََحْوَل َوالَقُوَّ
  کہے گا تو هللا تعالٰی اسکی وجہ سے اسے ستر بالؤؤں سے دور رکھے گا ان ميں سب سے کم ترين ُگھٹ کر مرنا ہے۔ 

  
  ہر روز الحول وال کہنے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
  کہ جو شخص ہر روز سو مرتبہ 

ةَ    ااِلَّ بِا ِ﴾  ﴿ الََحْوَل َوالَقُوَّ
  کہے گا تو هللا اس سے ستر مصيبتيں دور کريگا کہ سب سے کمترين غم و حزن ہے۔ 

  
  گھرسے نکلتے وقت بسم هللا و الحول وال کہنے کا ثواب 

  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
ةَکہ جوشخص گھر سے نکلتے وقت بِسم هللا کہے گا تو دو فرشت ے کہيں گے تجھے ہدايت نصيب ہو اگر وه کہے الََحْوَل َوالَقُوَّ

  ااِلَّ بِا ِ توکہتے ہيں تو حفاظت ميں ہے ۔ 
اور اگر ﴿تََوکَّْلُت َعلٰی هللاِ ﴾ کہے تو کہتے ہيں تو بے نياز ہوگيا ہے اس وقت شيطان کہتا ہے کہ ميں کس طرح ايک ہدايت يا 

  بندے کو گمراه کروں۔ فتہ ، حفاظت شده اور بے نياز 
  

  رات کو سو تکبيريں کہنے کا ثواب 
  حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

  جو غروب کے وقت سوتکبيريں کہے گا وه ايک سو غالم آزاد کرنے والے شخص کی مانند ہے۔ 
  

  تسبيح حضرت فاطمة الزہرا ء کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے مجھ سے فرمايا۔ ابو ہارون مکفوف کہتے ہيں کہ ) ١(

  اے ابو ہارون! 
جس طرح ہم لوگ اپنے بچوں کونماز کی تلقين کرتے ہيں اسی طرح تسبيح حضرت زہراء پڑھنے کا حکم بھی ديتے ہيں تم 

  بھی ہميشہ يہ تسبيح پڑھاکروکيونکہ اسے نہ پڑھنے واال شخص بدبخت ہے۔ 
  باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام محمد ) ٢(

جو تسبيح حضرت زہرا پڑھنے کے بعد بخشش طلب کرے اسے معاف کرديا جائے گا يہ تسبيح زبان سے تو سو مرتبہ پڑھی
  جاتی ہے ليکن ميزان الہی ميں ايک ہزار کے برابر ہے اس تسبيح سے شيطان دور ہوتا ہے اور رحمن راضی ہوتا ہے۔ 

  ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا۔ راوی کہتا ہے کہ )٣(
  مجھے ہر نماز کے بعد اس تسبيح کا پڑھنا ہر روز ہزار رکعت نماز پڑھنے سے زياده محبوب ہے۔ 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ۴(
تو هللا اسے معاف کردے گا اس تسبيح کو﴿ َهللاُ  اَْکبَُر﴾ واجب نماز ختم کرکے اٹھنے سے پہلے جو تسبيح حضرت زہرا پڑھے 

  سے شروع کيا جائے۔ 
  

  خاموشی کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جب تک بندٔه مؤمن خاموش ہے اسوقت تک وه نيک لوگوں ميں ) ١(

  ں۔ شمار ہے ليکن جب بولتا ہے تو پھر يا نيکوں ميں ہوگا يا بدوں مي
  

  استغفار کرنے کا ثواب 
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  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں ۔ ) ١(
  ہر مرض کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٢(
رح جھڑ جائيں گے اور صبح اس جو سوتے وقت سو مرتبہ استغفار کرے تو اسکے گناه درخت کے (سوکھے) پتوں کی ط

  کا کوئی گناه نہ ہوگا۔ 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) سے سنا کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ ) ٣(

ے ميرا تم ميں موجود ہونا اور تمھارا استغفار کرنا عذاب سے بچاؤ کا محکم قلعہ ہے اب بڑی پناه تو اس دنيا سے جاچکی ہ
باقی ہمارے پاس استغفار ہے بہت زياده استغفار کياکرو کيونکہ اس سے گناه ختم ہو جاتے ہيں جيسا کہ خدا تعالٰی کافرمان 

ہے ﴿جب تک تو ان کے درميان ہے هللا ان پر عذاب نہ کرے گا اور استغفار کرنے والوں کو بھی هللا عذاب ميں مبتالء نہيں 
  کريگا﴾۔ 

  راوی کہتا ہے۔ ) ۴(
نے حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) کے پاس خط لکھا کہ مجھے ايسے عمل کی تعليم ديجيئے جسے کرنے سے  ميں

  ميں دنيا و آخرت ميں آپ کيساتھ رہوں۔ 
  حضرت نے اپنے ہاتھ سے جواب لکھا۔ 

  إِنّا اَْنَزْلنَاهُ کثرت سے پڑھا کرو اور تمھاری زبان استغفار کرنا ترک نہ کرے۔ 
  امام محمد باقر (عليہ السالم) اپنے آبااؤ اجداد سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ حضرت ) ۵(

  وه شخص قيامت والے دن خوش قسمت ہے جس کے نامٔہ اعمال ميں ہر گناه کے نيچے أَْستَْغفُِرهللا موجود ہو۔ 
  

  ماه شعبان ميں ہر روز ستر مرتبہ استغفار کرنے کا ثواب 
حيِم اَْلَحیُّ اْلقَيُّجو شخص م) ١( حمُن الرَّ َّ ھَُو الرَّ وُم َو اتُوُب اه شعبان ميں ہر روز ستر مرتبہ يہ کہے ﴿ اَْستَْغفُِر هللا َ الِّذی الَ اِلہَ ااِِل

اِلَْيِہ﴾ تو اس شخص کا نام افق مبين ميں لکھا جائے گا ميں نے عرض کی افق مبين کياہے ؟ فرمايا عرش کے سامنے ايک 
دشت و صحرا ہے جسميں نہريں جاری ہيں اور اس ميں ستاروں کی تعداد کے برابر ثواب کے پيالے ہيں يعنی بہت  بہت بڑا

  زياده ثواب ہے۔ 
  

  نماز صبح کے بعد ستر مرتبہ استغفار کرنے کا ثواب 
خدا اسے معاف  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو نماز صبح کے بعد ستر مرتبہ استغفار کرے تو) ١(

کرديتا ہے خواه اس دن اس سے ستر ہزار گناه ہی کيوں نہ سر زد ہوئے ہوں اور جس نے ستر ہزار گناہوں سے زياده گناه 
  کئے ہيں تو پھر اسکی خير نہيں۔ 

ت خدا کی وحدانيت اور حضرت محمد کی رسالت کی گواہی ، مصيبت کے وقت انا  و انا اليہ راجعون ، اچھی خبر کے وق
  الحمد اور ارتکاب گناه کے وقت استغفر هللا کہنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اباؤ اجداد سے نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ ) ١(
۔اور اس امر کا محافظ وسلم) نے فرمايا جو شخص يہ چار کام کرتا ہوتو وه خدا کے بہت بڑے نور کا مستحق قرار پائے گا 

ِ َوإنَّا اِلَْيِہ َراجُعوَن ﴾ کہ َّ ِ تا ہو يہ ہے کہ هللا کے عالوه کوئی معبود نہيں اورميں اس کا رسول ہوں۔ نيز مصيبت کے وقت ﴿إنَّا 
ِ کہے اورجب کوئی گناه کر بيٹھے تو ﴿اَْستَْغفُِر هللاَ َو أَتُْوُب اِلَ    ْيِہ﴾ کہے ۔ جب اسے اچھی خبر ملے تو اَلَحمُد

  
  جلد ثواب حاصل ہونے والے کام 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اباؤ اجداد سے روايت نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا جلد ) ١(
حاصل ہونے والے ثواب ميں ايک کام نيکی ہے اور جلد عقاب ہونيوالے کاموں ميں ظلم ہے عيب کے حوالہ سے ايک 

ئے عيب لگاتے وقت يہی بات کافی ہے کہ اسے دوسروں ميں تو عيب نظر آتا ہے اور اپنی ذات کيلئے وه اندھا بنا شخص کيل
بيٹھا ہے يا لوگوں کو تو سرزنش کررہا ہے ليکن خود اسے ترک نہيں کرتا يا اپنے ہم نشينوں کو اليعنی (فضول) باتوں سے 

  اذيت ديتا رہتا ہے۔ 
  

  ن هللا کہنے کا ثواب صبح و شام تين مرتبہ سبحا
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  حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو رات ہوتے ہی تين مرتبہ کہے ) ١(
   تُْظِھُروَن﴾ ﴿ فَُسْبَحاَن هللا ِ ِحْيَن تُْمُسوَن وِحْيَن تُْصبُِحوَن َولَہُ اْلَحْمُد فِی السََّمٰواِت َو ااْلَْرِض َو َعِشيّاً َو ِحْينَ 

تمام نيکياں اس نے حاصل کرلی ہيں اور تمام شر کو دور کر ليا ہے اور جو صبح کے وقت بھی ان آيات کی تو اس رات کی 
  تالوت کرے گا تو اسے اس دن کی تمام نيکياں حاصل ہونگيں اور اس دن کے تمام شر اس سے دور ہونگے۔ 

  
  دنيا ميں زہد و تقوٰی کا ثواب 

رماتے ہيں جو شخص روزی کمانے ميں شر مندگی محسوس نہيں کرتا اور حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ف) ١(
زندگی کے اخراجات پورے کرليتا ہے تو وه خود آسوده حال ہے اور اچھے عيال کا مالک ہے اور جو دنيا ميں زہد اختيار 

عيب ، بيمارياں اور  کرتا ہے تو هللا اسکے دل کو حکمت (علم) سے منور کرتا ہے اسکی زبان کو گويا بناتا ہے دنيا وی
  انکے عالجوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے صحيح و سالم اس دنيا سے دار السالم (جنت) کی طرف ليجاتا ہے۔ 

  
  دن و رات کے ابتدائی اور آخری حّصے ميں عمل خير انجام دينے کا ثواب 

خدا نے فرمايا بتحقيق دن اور رات کے حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) روايت نقل فرماتے ہيں کہ حضرت رسول ) ١(
ابتدائی حّصے ميں ايک فرشتہ صحيفہ ليکر اتر تا ہے اور انسان کے اعمال لکھتا ہے لہذا دن اور رات کے ابتدائی حّصے 

فرماتا ميں عمل خير انجام دو تو انشاء هللا هللا تعالٰی ان کے درميانی اوقات ميں بھی تمھيں معاف کردے گا کيونکہ هللا تعالٰی 
  ہے ﴿مجھے ياد کرو تا کہ ميں تمھيں ياد کروں﴾ مزيد فرماتا ہے ﴿هللا کا ذکر تو بہت بڑا ہے﴾ 

  
  خوف خدا ميں رونے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
ديتا ہے جس کی آنکھيں پُر ہر چيز کا وزن اور پيمانہ ہوا کرتا ہے مگر آنسو کہ اس کا ايک قطره آگ کے سمندر کو بجھا 

  اشک ہوں تو اس کے چہرے کو کبھی فقر اور ذلت کا سامنانہ کرنا پڑے گا ۔ 
اور جب اشک جاری ہوں تو هللا اسے جہنم کی آگ پر حرام کر ديتا ہے اگر چہ ايک شخص گريہ کر رہا ہو ليکن هللا پوری 

  امت پر رحمت کرتا ہے۔ 
م) اپنے آباؤ اجداد سے روايت نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا ۔وه حضرت امام جعفر صادق (عليہ السال) ٢(

خوش قسمت چہره ہے جسکی طرف هللا نظر کرم فرمائے اور وه خوف خدا ميں اپنے ان گناہوں پر ُرو رہا ہو جس کی خدا 
  کے عالوه کسی کو خبر تک نہ ہو۔ 

  
  اب اپنی خواہشات پر رضا خداوندی کو مقّدم کرنے کا ثو

  راوی کہتاہے کہ ميں نے حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا ۔ ) ١(
هللا نے فرمايا مجھے اپنی عزت ، عظمت جاللت ، خوبصورتی ، توانائی اور اپنے مقام کی بلندی کی قسم جو شخص ميری 

کرونگا ، اسکے دل کو بے نياز قرار دونگا اسکے  رضاکو اپنی خواہش پر مقّدم کرتا ہے تو ميں اسکی آخرت کا ہدف پورا
امالک اسکی کفايت کريں گے ، زمين و آسمان اسکے رزق کے ضامن ہونگے نہ چاہنے کے باوجود اسے دنيا (کی دولت ) 

  نصيب ہوگی۔ 
  

  صبح و شام جسکا اصلی ہدف آخرت ہو، اس کا ثواب 
  کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)نقل فرماتے ہيں) ١(

جسکا صبح و شام اصلی اور بڑا ہدف آخرت ہو تو هللا اس کے دل کو بے نياز کرديگا اور زندگی کے سامان ميسر ہونگے۔ 
تکميل رزق سے پہلے دنيا سے نہ جائے گا اور جسکا صبح و شام بڑا مقصد دنيا ہوگا تو هللا اسکی آنکھوں ميں بھوک رکھ 

  مور زندگی ہميشہ بکھرے رہيں گے اور اُسے وہی ملے گا جو اسکی قسمت ہوگی۔ دے گا اسکے ا
  

  احسان کرنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔ ) ١(

جب کوئی مؤمن احسان کرتاہے تو هللا اسکے ہر نيک عمل کو سات سو گنا کرديتا ہے اور يہ هللا کے اس فرمان کے مطابق 
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   جسکے لئے جتنا چاہے اتنا زياده کرديتا ہے﴾ ہے ﴿هللا
  

  هللا کی خاطرمحبت ،عداوت،عطا اور محروم کرنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

 ايمان کی ايک محکم ترين نشانی يہ ہے کہ انسان هللا کی خاطر محبت کرے اور هللا کے لئے بغض رکھے اور هللا کی خاطر
  عطاکرے اور هللا کے لئے محروم رکھے۔ 

  
  گناه سے پشيمانی اور استغفار کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
 ااِلَّ کوئی مؤمن ايسا نہيں ہے جو شب وروز چاليس گناه کبيره انجام دے اور پھر پشيمان ہوکر يہ کہے ﴿اَْستَْغفُِرهللاَ الِّذْی الَ اِلَہَ 

﴾ تو هللا ْکَرام َو أَْسئَلُہُ أْن يَتُوَب َعلَیَّ  اسکے گناه معاف کر دے گا اور جو ہر ھَُو اْلَحیُّ اْلقَيُّْوُم بَِديُع السََّمَواِت َواأْلْرِض ذاْلَجالَِل َواإْلِ
  روز چاليس کبيره گناہوں سے زياده گناه انجام دے تو اسکی خير نہيں۔ 

  
  ثواب غريب الوطن مؤمن کی موت کا 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔ کوئی ايسا مؤمن نہيں جو ديار غربت ميں رخت سفر باندھ لے ) ١(
اوراس پر کوئی اشک بہانے واال نہ ہوتو جن زمين کے ٹکڑوں پر وه عبادت کيا کرتا تھا ، اور جو کپڑے وه پہنا کرتا تھا ، 

ے ساتھ ساتھ آسمان کے وه دروازے جن سے اسکے اعمال اوپر گئے تھے وه گريہ اسکے لئے گريہ کنا ں ہونگے اور اسک
  کر رہے ہونگے اور مؤکل فرشتے اس پر اشک بہائيں گے۔ 

  
  مؤمن کيساتھ بھالئی کرنے والے کافر کا ثواب 

ا اور وه مؤمن کيساتھ حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ بنو اسرائيل کے ايک مؤمن کا ہمسايہ کا فر تھ) ١(
اچھا سلوک کيا کرتا تھا اور دنيا ميں اچھے کام کرتا تھا جب کافر مرا تو هللا تعالٰی نے جہنم ميں اسکے لئے مٹی کا گھر بنايا 
تا کہ جہنم کی تپش سے محفوظ رہے اور اسے جہنم کے عالوه کسی اور جگہ سے رزق مہيا کيا اور اسے کہا گيا کہ تمھيں 

  نيا ميں مؤمن ہمسايہ کے ساتھ حسن سلوک اور نيکی کی وجہ سے دی گئی ہے۔ يہ آسانی د
  

  مؤمن بھائی سے نيکی کرنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کسی دوسرے مؤمن بھائی سے نيکی کرنے واال حضرت رسول خدا) ١(

  سے نيکی کرنے والے کی مانند ہے۔ 
  

  رياں پالنے کا ثواب دودھ کے لئے بھيڑ بک
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا جس گھر ميں دودھ دينے والی) ١(

بھيڑ يا بکری ہوگی اس گھر کے رہنے والے مقدس اور با برکت ہونگے اور اگر دو بکرياں پالے گا تو پھر اس دن ميں دو 
ی جائے گی کسی صحابی نے پوچھا ! ان کی تقديس کيسے ہوگی ؟ فرمايا ہر روز صبح و شام بار تقديس و تبريک پيش ک

ايک فرشتہ اسکے نزديک کھڑا ہو کر کہے گا تم مقدس ہو گئے ہو ، تمھيں تبريک پيش کرتے ہيں تم خود بھی پاک ہوگئے ہو
دس ہو گئے ہو ؟ فرمايا اس کا معنی يہ ہے اور تمھاری غذا بھی پاک ہے ميں نے عرض کی کہ اس کا کيا معنی ہے کہ تم مق

  کہ تمھيں پاک کرديا گيا ہے۔ 
  

  نماز ، زکات ، نيکی اور صبر کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(

کچھ جب مؤمن اپنی قبر ميں جاتا ہے تو اسکے دائيں نماز اور بائيں زکات ہوتی ہے اس پر نيکی کا سايہ ہوتا ہے اور 
فاصلے پر صبر بھی موجود ہوتا ہے جب سوال و جواب کرنے والے دونوں فرشتے قبر ميں داخل ہوتے ہيں تو صبر نماز ، 

  زکات اور نيکی سے کہتا ہے اپنے دوست کی حفاظت کرو اگر تمھارے لئے ممکن نہ ہو تو پھر ميں کوشش کرتا ہوں۔ 
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  بغض رکھنے کا ثواب  خدا کی خاطر آل محمد سے محبت اور انکے دشمنوں سے
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص هللا کی خاطر ہم سے محبت اور ہمارے دشمنوں سے ) ١(

عدوات رکھتا ہو (نہ کہ دنيا وی امور ہمارے دشمنوں کے ظلم و ستم سے تنگ آکر عداوات رکھے) اور مرجائے اور اس 
  ر بھی گناه کئے ہوں تب بھی خدا اسے معاف کر دے گا۔ نے دريا کے قطروں کی تعداد کے براب

  
  ايک سال تک نماز و ترکے قيام ميں ستر مرتبہ استغفر هللا کہنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو شخص ايک سال تک نماز و ترکے قيام ميں ستر مرتبہ ) ١(
ِہ ﴾ کہے گا تو هللا تعالٰی اسے سحری کے وقت استغفار کرنے والوں ميں شمار کرے گا اور هللا پر ﴿اَْستَْغفُِر هللا َ َو اتُوُب إلَيْ 

  اسکی بخشش ضروری ہوجائے گی۔ 
  

  خدا کيلئے مؤمن بھائی کو سالم کرنے کا ثواب 
کے پاس حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ ايک فرشتے کا کسی دروازے کے نزديگ کھڑے شخص ) ١(

سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا اے بندٔه خدا يہاں کيوں کھڑے ہو ؟ کہا يہاں ميرا مؤمن بھائی رہتا ہے ميں چاہتا ہوں کہ 
اسے سالم کرلوں۔ فرشتے نے پوچھا کيا يہ تيرا قريبی رشتہ دار ہے ؟ يا تجھے اسے سے کوئی کام ہے ؟ کہا نہيں يہ نہ تو 

نہ مجھے اسکی احتياج ہے بلکہ يہ تو فقط ميرا مسلمان بھائی ہے کہ ميں اسکے احترام کيلئے ميرا قريبی رشتہ دار ہے اور 
يہاں آيا ہوں اور ميں نے خود پر ضروری قرار ديا ہے کہ پروردگار دو جہاں کی رضا کی خاطر اسے سالم کروں فرشتے 

نے فرمايا ہے( اے ميرے عبد!)تيری مراد  نے کہا هللا نے مجھے تيرے پاس بھيجا ہے وه تجھے سالم کہہ رہا ہے او راس
صرف ميں تھا اور تو نے ميرا ديدار کيا ہے ، ميں نے تجھ پر جنت کو واجب قرار ديا ہے اور اپنے غضب سے تجھے 

  بخشش عطا کی ہے تجھے جہنم کی آگ سے نجات نصيب ہو۔ 
  

  مؤمن کی توبہ نصوح کا ثواب 
ر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی توبٔہ نصوح راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعف) ١(

کرتا ہے تو هللا اس سے محبت کرتا ہے اور اسکے دنيا وی و اخروی گناه مخفی کرديتا ہے راوی کہتا ہے کہ هللا گناہوں کو 
کے اعضاء وجوارح کی طرف کس طرح مخفی کرتا ہے فرمايا گناه لکھنے والے دونوں فرشتوں کو هللا بھال ديتا ہے اور اس

وحی کرتا ہے کہ اسکے گناه کو مخفی رکھنا اسی طرح زمين کے جس جس حصے پر يہ گناه کا مرتکب ہوا تھا اسے بھی 
وحی کرتا ہے کہ اسکے گناہوں کو چھپائے رکھنا لہذا جب يہ دربار خداوندی ميں حاضر ہوگا تو کائنات کی کوئی چيز بھی 

  ٹے سے چھوٹے گناه کے خالف گواہی دے سکے۔ ايسی نہ ہوگی جو اسکے چھو
  

  توقع نہ رکھنے، خوش اخالقی ، نرم روی ، اور آسان روی کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا کيا ميں تمھيں بتاؤں کہ جہنم کن ) ١(

 فرمايا توقع نہ رکھنے والے ، خوش اخالق ، نرمی برتنے والے کن لوگوں پر حرام ہوگی، عرض کی ، جی ہاں يا رسول هللا
  اور آسان روی سے پيش آنے والوں پر جہنم حرام ہوگی۔ 

  
خوف ِ خدا ميں متقربين کے رونے ،محارم خداسے بچتے ہوئے خدا کی عبادت کرنے اور دنيا ميں زہد کو زينت قرار دينے 

  والوں کا ثواب 
(عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ خداوند متعال نے حضرت موسٰی (عليہ السالم) کو کو ه طورپر جو حضرت امام محمد باقر ) ١(

نجات عطا کی تھی ، وه ان چيزوں ميں سے تھی کہ هللا نے فرمايا اے موسٰی متقربين ميں سے ميرے خوف ميں گريہ کرنے 
م سے بچتے ہوئے عبادت کرنے والے کی مثل والے کی طرح کسی کوتقرب نصيب نہيں ہوتا ۔عبادت گذاروں ميں ميرے حرا

کوئی نہيں ۔ اورمجھے زينت دينے والوں ميں دنيا کے زاہد جيسا کوئی نہيں ہے کيونکہ زاھد خود کو اس چيزسے مزين نہيں 
کرتے جس سے بے نياز ہيں ۔ حضرت نے فرما يا کہ حضرت موسٰی نے بارگاه خداوندی ميں عرض کی اے کريموں سے 

ات ان لوگوں کا کيا ثواب ہے ؟ فرمايا اے موسٰی ميرے خوف سے گريہ کرکے تقرب حاصل کرنے والے بڑھکر کريم ذ
ميرے ان بہترين دوستوں کيساتھ ہونگے جہاں کوئی دوسرا نہ جاسکے گا اور ميرے محارم سے کناره کشی کرتے ہوئے 

ش کروں اور جو دنيا کے زہد کيساتھ ميرا ميری عبادت کرنے والوں سے مجھے حياء آتی ہے کہ ميں ان کے اعمال کی تفتي
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  تقرب حاصل کرتے ہيں انہيں ہر قسم کی بہشت عطا کرونگا کہ وه جہاں چاہيں رہيں۔ 
  

  مؤمن سے نيکی کرنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں قيامت والے دن تم ميں سے ايک مؤمن کا ايسے شخص کے نزديک) ١(

کے ساتھ اس کی دنيا ميں شناسائی تھی اور اسے جہنم ميں داخل کرنے کا حکم ديا جائے گا اور ايک فرشتہ گزر ہوگا جس 
اس ڈيوٹی پر مأمور ہوگا وه اس سے کہے گا ميری فرياد رسی کرو ميں نے دنيا ميں تيرے ساتھ نيکی اور حاجت روائی کی 

ے سے کہے گا اسے چھوڑ دو هللا مؤمن کی خواہش سنکر تھی کيا آج اس کا بدلہ دے سکتے ہو ؟ اس وقت مؤمن اس فرشت
  فرشتے سے کہے گا مؤمن کا کہا مانو اور اسے چھوڑ دو۔ 

  
  هللا کيلئے ُحسن ظن کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں آخری بندے کو جہنم ميں ليجانے کا حکم ديا جائيگا تو وه رخ موڑ ) ١(
د اکہے گا اسے روکو جب اسے خدا کے حضور پيش کيا جائے گا تو خدا پوچھے گا تم رخ موڑ موڑکر پيچھے ديکھے گا خ

کر کيوں ديکھ رہے تھے ؟ وه عرض کريگا پروردگارا تيرے متعلق مجھے يہ گمان تک نہ تھا ! خدا کہے گا اے ميرے عبد 
تو ميری خطاؤں سے درگزر فرمائيگا اپنی جنت کو  ميرے متعلق تيرا کيا گمان تھا ؟ وه کہے گا خدا يا مجھے يہ گمان تھا کہ

ميرا مسکن بنائے گا خدا کہے گا اے ميرے فرشتو ! مجھے اپنی عزت و جاللت کی قسم ،نعمتوں اور بلند مرتبوں کی قسم 
ا اس نے پوری زندگی مجھ پر اس طرح کا اچھا گمان نہيں کيا اگر پوری زندگی ميں ايک مرتبہ بھی مجھ پر حسن ظن کرليت
تو يہ جہنم کے خوف سے محفوظ رہتا اسکی دروغگوئی مان لو اور اسے جنت ميں لے جاؤ اس وقت حضرت امام جعفر 

صادق (عليہ السالم) نے فرمايا جو بندٔه خدا کے متعلق حسن ظن رکھے گا تو هللا اسکے گمان کے مطابق جزا دے گا اور جو 
هللا کے اس فرمان کا بھی يہی معنٰی ہے کہ يہ تمھارا گمان تھا جو  سؤ ظن کرے گا تو اسکے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوگا

  تم نے اپنے پروردگار کے متعلق کيا تھا اور يہ تمھارا ہی اراده تھا لہذا اب تم ہی گھاٹے والوں ميں سے ہو۔ 
  

  اپنے اندر نصائح خداوندی پيدا کرنے کا ثواب 
  ں۔ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہي) ١(

جو شخص بھی اپنے اندر نصائح خداوندی کو پيدا کريگا اسے دو فائدے حاصل ہونگے يعنی اسے قانع کننده رزق اور نجات 
  دھنده رضائے خداوندی حاصل ہوگی۔ 

  
  عقيق کی انگوٹھی پہننے کا ثواب 

  ) نے فرمايا۔ حضرت امام رضا (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ١(
  انگلی ميں عقيق کی انگوٹھی پہننے واال محتاج نہ ہوگا اور اچھے طريقے سے اسکی حاجت روائی ہوگی۔ 

  راوی کہتا ہے کہ ) ٢(
حاکم نے آل ِ حضرت ابی طالب (عليہ السالم) ميں سے ايک شخص کو ظلم و زيادتی کرنے کی وجہ سے گرفتا ر کرکے 

ی حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے مالقات ہوئی تو آپ نے فرمايا۔ اس کے لئے النے کا حکم ديا راستہ ميں اسک
عقيق کی انگوٹھی لے جائی جائے اور عقيق کی انگوٹھی اس تک پہنچائی جائے۔ اسی وجہ سے اسے حاکم کی طرف سے 

  کسی ظلم و تعدی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ 
عليہ السالم) نے ايک شخص کو ديکھا جسے کوڑے لگائے گئے تھے فرمايا۔راوی کہتا ہے کہ حضرت امام محمد باقر () ٣(

  انگشتر عقيق کہاں ہے ؟ اگر اس کے پاس ہوتی تو اسے کوڑے نہ لگتے۔ 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا۔ ) ۴(

  عقيق سفر ميں حرز ہے۔ 
  اور وه حضرت امير المؤمنين سے روايت کرتے ہيں ۔  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے) ۵(

  عقيق کی انگوٹھی ہاتھ ميں رکھا کرو تا کہ هللا تمھيں برکت دے اور تم مصيبت و بال سے أمن ميں رہو۔ 
  ايک شخص نے حضرت رسول خدا سے رہزنوں کی شکايت کی آپ نے فرمايا۔ ) ۶(

  قيق انسان کی ہر بالء سے حفاظت کرتا ہے ۔ تيرے پاس عقيق کی انگوٹھی کيوں نہ تھی ؟ کيونکہ ع
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٧(
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جوشخص اپنے ہاتھ ميں عقيق کی انگوٹھی پہنے گا تو جبتک اسکے ہاتھ ميں ہے مسلسل خوبياں اور اچھائياں ديکھتا رہے گا
  اور ہميشہ خداوند متعال کی حفاظت ميں ہوگا۔ 

  م جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت نقل کرتے ہيں کہ۔ حضرت اما) ٨(
ٌد نَبِّی هللا ِ َو َعلِیٌ◌ّ◌ َولِّی هللاِ ﴾کے نقش والی انگوٹھی بنا کر پہنے تو هللا تعالٰی اسے مرگ بد سے محفوظ  جو شخص ﴿ُمَحمَّ

  رکھے گا اور وه فطرت کے مطابق ہی مرے گا۔ 
  ق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام جعفر صاد) ٩(

بارگاه خداوندی ميں (دعا کی خاطر ) اٹھنے والوں ہاتھوں ميں عقيق والے ہاتھ سے بڑھکر کوئی ہاتھ خدا کو زياده پسند نہيں 
  ہے۔ 

  حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١٠(
  جو شخص عقيق کيساتھ رزق حاصل کرنا چاہے تو وه کثير سھم پائے گا۔ 

حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت امام حسين (عليہ السالم) نے ) ١١(
  فرمايا۔ 

جب خدا نے حضرت موسٰی بن عمران کو پيدا کيا اور طور سينا پہاڑ پر اس سے تکلم فرمايا اور پھر زمين پر نظر کرم کی۔ 
  کو خلق کيا ۔اس وقت فرمايا !  اور اپنے چہرے کے نور سے عقيق

مجھے اپنی ذات کی قسم ! ميں نے خود پر الزم قرار ديا ہے کہ جس ہتھيلی ميں عقيق ہوگا اور وه واليت علی رکھتا ہوگا 
  ميں اسے کبھی عذاب نہيں دونگا۔ 

  
  فيروزے کے انگوٹھی پہننے کا ثواب 

  السالم) سے فرماتے ہوئے سنا  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ) ١(
  جس ہاتھ ميں فيروزے کے انگوٹھی ہوگی وه کبھی محتاج نہ ہوگا۔ 

راوی کہتا ہے کہ ميں حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) کی زيارت کيلئے گيا ميں نے حضرت کے ہاتھ ميں ) ٢(
  ره گيا ۔ فيروزے کی انگوٹھی ديکھی جس پر هللا الملک کا نقش تھا ميں ديکھتا ہی 

  آپ نے فرمايا۔ 
تم اس پتھر کو اس طرح کيوں ديکھ رہے ہو ؟ اس پتھر کو حضرت جبرائيل (عليہ السالم) جنت سے حضرت رسول خدا کے 

لئے ہديہ کے طور پر الئے تھے انہوں نے حضرت علی (عليہ السالم) کو عطا کيا فرمايا۔ جانتے ہو اس کا کيانام ہے ؟ 
اس کا فارسی نا م ہے۔ کيا اس کا عربی نام بھی جانتے ہو ؟ عرض کی نہيں۔ فرمايا اس کا عربی  عرض کی فيروزه فرمايا يہ

 نا م ظفر (کاميابی) ہے۔ 

 

 ثواب االعمال 

 

   ٧ثواب االعمال 

  جزع يمنی پہننے کا ثواب 
  حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

  جزع يمنی کی انگوٹھی ہاتھ ميں پہنا کرو اس سے راندے ہوئے شيطانوں کا مکر جاتا رہتا ہے۔ 
  

  زمرد کی انگوٹھی پہننے کا ثواب 
  راوی کہتا ہے کہ ايک دن حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) نے کسی صحيفے سے پڑھکر بتايا ۔ ) ١(

زمرد کی انگوٹھی ميں آسانياں ہی آسانياں ہيں اسکے پہننے والے کيلئے کوئی مشکل اور تنگی نہيں۔ اور ميں نے اس بات کو
  لکھ ليا۔ 
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  ياقوت کی انگوٹھی پہننے کا ثواب 

  امام رضا (عليہ السالم) کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا ۔ حضرت ) ١(
  ياقوت کی انگوٹھی پہنو اس سے فقر ختم ہو جاتا ہے ۔ 

  
  بلور کی انگوٹھی پہننے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(
  بلور ايک بہترين نگينہ ہے۔ 

  
  اب انکساری کا ثو

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) ) ١(
  نے فرمايا۔ 

ابن آدم کے ہر فرد کی پيشانی فرشتے کے ہاتھ ميں ہے جب وه تکبر کرتا ہے تو اسکی پيشانی جھکا کر کہتا ہے انکساری 
اگر انکساری کرے تو اسکی پيشانی پکڑ کر کہتا ہے اپنا سر اونچا رکھ هللا کے ہاں تيری رفعتکر خدا تجھے ذليل کرے اور 

  وعظمت ہے اور هللا کے سامنے انکساری کرنے کی وجہ سے تو ذليل نہ ہوگا۔ 
  

  خوف خدا ميں رونے ،محارم خدا سے بچنے اور هللا کی راه ميں شب بيداری کرنے کاثواب 
  ق (عليہ السالم) اپنے اباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ حضرت امام جعفر صاد) ١(

قيامت والے دن تين آنکھوں يعنی خوف خدا ميں رونے والی آنکھ ، هللا کی خاطر شب بيداری کرنيوالی آنکھ اور هللا کے محار
  م سے کناره کشی کرنے والی آنکھ کے عالوه سب رو رہی ہونگيں۔ 

  رت رسول خدا فرماتے ہيں حض) ٢(
اس چہرے پر نظر کرم کرنا کتنا اچھا لگتا ہے جسکی آنکھيں اپنے اس گناه پر خوف خدا سے گريہ کر رہی ہوں جس گناه 

  کی کسی کو خبر تک نہيں۔ 
  

  ان ديکھے وعدے کی خاطر خواہشات نفسانی کو ترک کرنے کا ثواب 
باؤ اجداد سے اور وه حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) سے روايت حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے ا) ١(

  کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا 
  خوش قسمت ہے وه شخص جو آج کی شھوات اور خواہشات کو ان ديکھے وعدے کی خاطر ترک کرتا ہے۔ 

  
  هللا کی خاطر محبت، مسجدوں کی تعمير او راستغفار سحر کا ثواب 

  ام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے فرمايا حضرت ام) ١(
هللا جب اہل زمين کو عذاب دينے کا راده کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ اگر ميری خاطر آپس ميں محبت کرنے والے ، مسجديں 

  ہل زمين پر عذاب نازل کرتا ۔ بنانے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے نہ ہوتے تو ميں يقينا ا
اس شخص کا ثواب جسکا ديکھنا عبرت ، خاموشی فکر اور گفتگو ذکر ہو اپنی خطاؤں پر روتا ہو اور لوگ اس کے شر سے

  (بھی) محفوظ ہوں۔ 
کياں تينحضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) نے فرماياتمام ني) ١(

خصلتوں ديکھنا ، خاموشی اور گفتگو ميں پوشيده ہيں جس کے ديکھنے ميں عبرت نہ ہو وه فضول ہے اور جو خاموشی 
غورو فکر کا سر چشمہ نہ ہو وه غفلت ہو ا کرتی ہے اور جو گفتگو ذکر (خدا)سے عاری ہو وه لغو ہے، خوش قسمت ہے وه

تگو ذکر ہو اور وه اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتا ہو اور لوگ اسکے شر سے شخص جسکا ديکھنا عبرت ، خاموشی فکر او رگف
  محفوظ ہوں۔ 

  
  خاموشی اور خانہ خدا ميں چل کر جانے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ هللا کی عبادت ميں کوئی چيز بھی خاموشی اور خانہ خدا ميں ) ١(
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  يں ہے ۔ پيدل چل کر جانے سے بڑھکر نہ
علی ابن مہزيار حضرت معصوم (عليہ السالم) سے روايت کرتے ہيں کہ امام (عليہ السالم) نے فرمايا (عنقريب) لوگوں )٢(

پر ايسا وقت بھی آئے گا جسميں خير و عافيت دس چيزوں ميں منحصر ہوگی نو چيزيں لوگوں سے کناره کشی اور ايک 
  خاموشی اختيار کرنا ہے۔ 

جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جبتک مسلمان شخص خاموش ہے اسکے لئے نيکياں لکھی جاتیحضرت امام ) ٣(
  رہيں گی ليکن جونہی گفتگو کريگا تو پھر نيکی لکھی جائے گی يا گناه ۔ 

  
  اپنے لباس اور جوتے کو پيوند لگانے اور اپنا بار اٹھانے کا ثواب 

) فرماتے ہيں جو شخص اپنے کپڑوں کو پيوند لگائے ، اپنا جوتا گانٹھے اور اپنا حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ١(
  بار خود اٹھائے تو وه تکبّر سے دور رہتا ہے۔ 

  
  سچ بولنے کا ثواب 

راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص سچ بولتا ہے، ) ١(
اسکی تّصديق کرتا ہے اور وه شخص خود کو صادق سمجھنے لگتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے تو تب سب سے پہلے هللا 

  بھی سب سے پہلے خد ا اسکی تکذيب کرتا ہے اور وه شخص خود کو بھی جھوٹا جانتا ہے۔ 
  

  نيکی اور برائی کو چھپا کر انجام دينے کا ثواب 
السالم) سے فرماتے ہوئے سنا کہ چھپا کر کيا جانے واال نيک کام  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام رضا (عليہ) ١(

ستر کاموں کے برابر ہے اور ظاہر بظاہر گناه کرنے والے کی مدد نہ کی جائے گی ہاں جو پوشيده گناه کرے گا اسکی 
  مغفرت ہو سکتی ہے۔ 

  ردے چاہے تو معاف کردے اس شخص کا ثواب جو يہ جانتے ہوئے گناه کرے کہ خدا چاہے تو عذاب ميں مبتال ک
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت نقل کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے ) ٢(

فرماياکہ هللا تعالٰی کا فرمان ہے کہ جو شخص يہ جانتے ہوئے گناه کرے کہ مجھ(خدا) کو اختيار ہے کہ چاہوں تو معاف 
  اب کروں ، تو ميں اسے معاف کردونگا۔ کردوں اور چاہوں تو عذ

  
  توبہ کا ثواب 

حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو توبہ کرے هللا اسے معاف کردے گا اسکے اعضاِء بدن کو حکم ) ١(
ے والے ملے گا کہ اس کے گناه پوشيده رکھو اور زمين کے ٹکڑوں کو حکم ملے گا اسکے گناہوں کو چھپاؤ اور اعمال لکھن

  فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے گناه کو بھول جاؤ۔ 
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا ) ٢(

ايک ماه جو شخص اپنے مرنے سے ايک سال پہلے توبہ کرلے تو خدا اسے معاف کردے گا پھر فرمايا سال زياده ہے جو 
پہلے توبہ کرے وه بھی معاف کرديا جائے گا پھر فرمايا ايک مہينہ بھی زياده ہے جو مرنے سے ايک دن پہلے توبہ کرے ، 
بخش ديا جائے گا پھر فرمايا ايک دن بھی زياده ہے جو جان کنی کے وقت بھی اگر توبہ کرلے تو خدا اسے معاف کردے گا۔ 

  لسالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا۔ حضرت امام جعفر صادق (عليہ ا) ٣(
جس طرح هللا جسے چاہتا ہے اپنی مخلوق ميں وسيع رزق عطا کرتا ہے اسی طرح ہر صبح رات کے گناہگار کيلئے رحمت 

کے گناہگار کيلئے  خدا وندی پھيلی ہوتی ہے کہ يہ توبہ کرے اور ميں اسے معاف کروں اور غروب آفتاب کے وقت دن
  رحمت خداوندی منتظر ہوتی ہے کہ يہ توبہ کرے اور بخشا جائے۔ 

  
  لکھنے کا ثواب …… انگوٹھی پر ماشاء هللا 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
گا تو وه برباد کرنے والے فقر سے محفوظ رہے کہ جو شخص اپنے انگوٹھی پر ﴿َماشاَء هللا ُ اَل قُّوةَ ااِلَّ بِا أْستَْغفُِر هللا﴾لکھے 

  گا۔ 
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  پھل وغيره ديکھ کر اسکی چاہت کرنا اور قّوت خريد نہ رکھنے کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے کسی محب سے پوچھتے ہيں ) ١(

اہش ہو ؟ اس نے عرض کی جی کہ کيا بازار ميں کچھ ايسے پھل وغيره بھی ہيں جو تجھے پسند ہوں اور تجھے انکی خو
  ہاں۔ فرمايا جس چيز کو ديکھو کہ قّوت خريد سے باہر ہے تو صبر کرو تجھے اسکے بدلے ميں ايک نيکی ملے گی ۔ 

  
  حالل کمائی کا ثواب 

  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں ) ١(
  ئی ہے۔ عبادت کے ستر اجزاء ہيں اور ان ميں افضل ترين حالل کما

  
  لوگوں کی ضروريات دور کرنے کيلئے دنيا داری کا ثواب 

  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا۔ ) ١(
اپنی عزت و آبرو اور قرض کی ادائيگی کيلئے مال حالل جمع نہ کرنے والے کيلئے بہتری نہيں ہے ايک دوسری حديث ميں

شخص لوگوں کی ضروريات اور ہمسائے پر لطف کيلئے دنيا داری کريگا تو وه چودہويں کے چاند جيسے روشن  ہے کہ جو
  چہرے کيساتھ هللا سے مالقات کرے گا۔ 

  
  خوش اخالقی کا ثواب 

  راوی کہتا ہے کہ حضرت ام سلمہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی خدمت ميں عرض گزار ہوئيں۔ )١(
ے ماں باپ آپ پر قربان جائيں ايک عورت نے ايک مرد کے مرنے کے بعد دوسرے سے شادی کرلی ہے۔ اب دونوں مير

مرچکے ہيں اور جنتی ہيں يہ عورت جنت ميں کس کی بيوی بنے گی؟ حضرت نے فرمايا جو خوش اخالق تر اور اہل و 
يا اے ام سلمہ اچھا اخالق دنيا و آخرت کی نيکياں عطا عيال کيساتھ اچھا سلوک کرنے واال تھا يہ اسکی بيوی ہوگی پھر فرما

  کرتا ہے۔ 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا ) ٢(

ہهللا کی مخلوق ميں کوئی انسان ايسا نہيں ہے جو خوش اخالق ہو مگر يہ کہ هللا کو حياء آتی ہے کہ اس کا گوشت جہنم کا لقم
  بنے۔ 

اس شخص کا ثواب جسکا ہم و غم آخرت ہو اور وه اپنے باطن کی اصالح چاہتا ہو اور اپنے اور خدا کے درميان (بھی) 
  اصالح کا طالب ہو 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) ) ١(
او رحکماء کا يہ طريقہ کا ر رہا ہے کہ جب بھی ايک دوسرے کيساتھ خط و کتابت کرتے تو تين چيزوں  نے فرمايا کہ فقھاء

کی نصيحت کيا کرتے کوئی چوتھی چيز نہ تھی يعنی جس کا ہم و غم آخرت ہے خدا اسکی دنياوی ضروريات بر التا ہے جو
و بينی وبين هللا اپنی اصالح کرلے تو خدا اس کے اپنے باطن کی اصالح کريگا خدا اسکے ظاہر کی اصالح کردے گااور ج

  اور لوگوں کے درميان اِصالح کريگا۔ 
  

  اپنے نفس سے مقاومت کرنے کا ثواب 
حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) ارشاد فرماتے ہيں جو شخص لوگوں کے بجائے اپنے نفس سے مقاومت ) ١(

  دن کی وحشت سے امن ميں رکھے گا۔ اور دشمنی رکھے گا تو خدا اسے قيامت کے 
  

  نعمتوں پر خدا کی حمد وثنا کا ثواب 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا کہ اگر هللا نے اپنے عبد کو ) ١(

مد و ثنا اس نعمت سے زياده بڑی سے بڑی نعمت سے نوازا ہے اور وه اس نعمت پر خدا کی حمد و ثنا بجاالتا ہے تو يہ ح
  افضل ، بزرگ اور باوزن ہے۔ 

  
  کھانے اور بغير کسی چيز کے ملنے پر شکر ادا کرنے والے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ کھانے پر شکر ادا کرنے واال روزه رکھنے والے کے مساوی ) ١(
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  شکر ادا کرے تو اسکے لئے صبر کرنے والے کا اجر و ثواب ہے۔ ہے اور جو کسی چيز کے ملنے کے بغير ہی 
  

  نيکی کرنے کا ثواب 
حضرت رسول خدا فرماتے ہيں کہ دنيا ميں نيکی کرنے واال آخرت ميں نيکی کرنے والے کی مانند ہے پوچھا گيا يا )١(

نيکياں لوگوں کو دی جائيں گی پھر  رسول هللا يہ کيسے ممکن ہے ؟ فرمايا يہ هللا کی رحمت سے معاف کيا جائے گا اسکی
  انہيں جنت ميں داخل کيا جائے گا لہذا يہ دنيا و آخرت دونوں جگہ نيکی کرنے واال ہوگا۔ 

  
  خدائی چيزوں ميں رغبت کا ثواب 

ايک شخص رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی خدمت ميں عرض گزار ہوا کہ مجھے ايسی چيز کی تعليم ديجئے ) ١(
بجا النے سے آسمان پر هللا اور زمين پر لوگ مجھے محبوب جاننے لگيں۔ حضرت نے فرمايا خدائی چيزوں ميں جسے 

رغبت رکھو تا کہ هللا تجھے محبوب جانے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے کناره کشی رکھو تا کہ لوگ تجھے 
  محبوب جانيں۔ 

  
  زبان کی حفاظت کا ثواب 

ہ السالم) اپنے والد (عليہ السالم) سے اور وه حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايتحضرت امام رضا (علي) ١(
کرتے ہيں کہ حضرت نے فرمايا مؤمن کی نجات اپنی زبان کی حفاظت ميں ہے اور حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) 

  شيده رکھے گا۔ بھی فرماتے ہيں کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو هللا اسکے عيب پو
  

  کتماِن َفقر کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا ) ١(

ياعلی (عليہ السالم) خداوند متعال نے غربت کو اپنی مخلوق ميں امانت کے طور پر رکھا ہے۔ جو اسے پوشيده رکھے گا وه 
بيداری کرنے والے روزه دار کی مانند ہوگا اور جو اپنی غربت کا اظہار ايسے شخص کے پاس کرے جو اسکی حاجت شب 

روائی پر قادر ہے اور وه اسکی حاجت بر نہ الئے تو يہ حاجت لے جانے والے کو قتل کرنے کی مانند ہے يہ شخص تلوار 
  را گيا ہے۔ اور نيزے سے قتل نہيں ہوا بلکہ دل پر زخم کھانے سے ما

  
  فقراء اور ان سے نيکی کرنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جب قيامت کا دن ہو گا تو هللا تعالٰی منادی کو حکم دے گا اور وه ) ١(
باب جنت پر الئےندا کرے گا کہ فقراء کہاں ہيں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے انہيں جنت ميں جانے کا حکم دياجائے گا اور وه 

جائيں گے ان سے کہا جائے گا کيا حساب و کتاب سے پہلے ہی جنت جانا چاہتے ہو؟ وه کہيں گے کيا ہميں کوئی چيز دی 
تھی کہ اب اس کا حساب چاہتے ہو ؟ اس وقت خداوند متعال فرمائے گا ميرے بندوں تم سچ کہہ رہے ہو ميں نے تمھيں رسوا 

بلکہ آج کيلئے تمھيں فقر ديا تھا پھر ان سے کہا جائے گا ديکھو ! لوگوں ميں جاکر ديکھو جس  کرنے کيلئے فقر نہيں ديا تھا
  نے بھی تم سے نيکی کی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت ميں لے چلو۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ) ٢(
وسلم) نے فرمايا اے مسکينو خوشحال ہو جاؤ۔ تمھارے دلوں کو خدا کی رضا عطا کی گئی ہے خدا تمھيں تمہارے فقر کی آلہ

  پاداش عطا کرے گا اگر تم ميں فقر نہ ہوتا تو تمہارے لئے کوئی پاداش و ثواب نہ تھا۔ 
  

  مشکالت ميں ہاتھ نہ پھيالنے کا ثواب 
  سالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام جعفر صادق (عليہ ال) ١(

خدا اپنے اس نيک اور پرہيزگار بندے پر رحم کرے جو مشکالت ميں ہاتھ نہ پھيال تا تھا حاالنکہ دنيا ميں اس کی ذلت ہوتی 
  تھی اور حاجتيں پوری نہيں ہوتيں تھيں۔ 

  
  مصافحہ کرنے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
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  افحہ کرنے کا ثواب مجاہد کے اجرو ثواب کی مانند ہے۔ ايک دوسرے سے مص
  

  کھانا کھاتے وقت ﴿بسم هللا﴾ کہنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) ) ١(

  نے فرمايا۔ 
  اس سے کبھی (کھانے جيسی) اس نعمت کا سؤال وجواب نہ ہوگا۔  جو شخص کھانا کھاتے وقت هللا کا نام لے گا تو

  
  بھوکے کو سير کرنے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
  جو شخص بھوکے کو سير کرے گا هللا تعالٰی اسکے لئے جنت ميں نہر جاری کرے گا۔ 

  ں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہي) ٢(
  جو شخص بھوکے کو پيٹ بھر کر کھانا کھالئے گا اس پر جنت واجب ہے۔ 

  
  پانی سے لّذت لينے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
  جو دنيا ميں پانی کو لّذت بخش سمجھے گا، هللا اسے جنت کی شراب کی لّذت عطا کرے گا۔ 

  
  جمعہ کے دن صدقہ دينے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
ميرے والد کے پاس مال کم تھا اور اخراجات زياده تھے پھر بھی ہر جمعہ کو ايک دينار صدقہ ديا کرتے اور فرمايا کرتے 

  تھے۔ جمعہ کے دن صدقہ کا ثواب دگنا ہے کيونکہ جمعہ باقی دنوں سے افضل ہے۔ 
  

  اب غمگين لوگوں کی مدد کا ثو
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا ) ١(

جو اپنے پياسے اور غمگين بھائی کی مشکالت ميں مدد کرے گا اور اسکی مشکالت دور کرے گا اور حاجتوں کی بر آوری 
  رحمتيں عطا کی جائيں گئيں۔ ) ٧٢ميں تعاون کرے گا تو اسے قيامت کی وحشت اور خوف سے بچاؤ کيلئے بہتر (

  
  بھائيوں سے محبت و الفت کرنے کا ثواب 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں ) ١(
خدا کے نزديک کسی شخص کی فضيلت بھائيوں سے محبت کرنا ہے۔ هللا نے بھائيوں کی محبت ان کے دل ميں ڈالی ہے۔ 

  امت والے دن اس کا پورا پورا اجر عطا کرے گا۔ ويسے ہی هللا اس سے محبت کرتا ہے اور قي
  

  جس پر هللا راضی ہے اسکی آرزو رکھنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے اباؤ اجداد سے اور وه حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) سے روايت ) ١(

  يا کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرما
جس چيز پر هللا راضی ہے، جو اسکی آرزو رکھے گا تو وه اس وقت تک دنيا سے نہ جائے گا جب تک اس کی آرزو پوری 

  نہيں کردی جاتی۔ 
  

  مسلمان کی مالقات کا ثواب 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا ) ١(

ی مالقات کيلئے جائے گا اسے هللا تعالٰی ندا دے گا اے زيارت و مالقات کرنيوالے تو بھی جو شخص کسی مسلمان بھائی ک
  پاک ہو گيا ہے اور تيری پاداش بھی پاکيزه جنت ہے۔ 
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  گھر تعمير کرنے کے بعد جانور ذبح کرکے مساکين کو کھالنے کا ثواب 
حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے  حضرت امام جعفر صادق اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ) ١(

فرمايا جو شخص نيا گھر تعمير کرے اور پھر صحت مند جانور ذبح کرکے اس کا گوشت مساکين کو کھالئے اور يہ دعا 
يَاِطْيَن َو بَاِرْک لِْی فِْی بِنَائی﴾ تو   جو خواہش رکھتا ہوگا ، وه پوری ہوگی۔  پڑھے ﴿اَللَّھُّم اْدَحر َعنِّی َمْرَدةَ ْالِجنِّ َواإْلْنِس َوالشَّ

  
  نيکی ميں تعاون کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق اپنے آباؤ اجداد سے اور وه حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) سے روايت کرتے ہيں کہ ) ١(
کرنے والے باپ پر  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا هللا نيکی کے کام ميں بيٹے کيساتھ تعاون

رحمت کرتا ہے۔ ايک ہمسايہ دوسرے ہمسائے کے نيکی کے کاموں ميں تعاون کرے تو اس پر (بھی) رحمت کرتا ہے اور 
اگر ايک دوست دوسرے دوست کی مدد کرتا ہے تو هللا اس پر رحمت کرتا ہے اسی طرح اگر ايک ہمدم اور قريبی ساتھی 

صرت کرتا ہے تو هللا اس پر بھی رحمت نازل کرتا ہے اس طرح اگر کوئی شخصدوسرے ساتھی کی نيکی کے کاموں ميں ن
  اپنے مالک کی نيکی کے کاموں ميں مدد کرے تو هللا اس پر بھی رحمت کرتا ہے۔ 

  
  ميانہ روی سے خرچ کرنے کا ثواب 

ر اسراف ناپسنديده حتی کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ميانہ روی هللا کی پسنديده چيز ہے او) ١(
  تھوڑی سی کجھور کی گٹھلی اور بچا ہوا پانی ہی کيوں نہ ہو۔ 

  
  ہاتھ ميں تلخ عصا لے کرسفر پر جانے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ ميرے والد محترم نے اپنے ابأواجداد سے اور انہوں نے حضرت) ١(
سالم) سے روايت کی ہے کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا جو شخص امير المؤمنين (عليہ ال

ہَ تِْلقَاَء َمْديََن ﴾ سے ليکر ﴿ َهللا َعلٰی مَ  ا تََوجَّ ا نَقُُوُل َو عصا ہاتھ ميں ليکر سفر پر جائے اور اس آيت کی تالوت کر رہا ہو ﴿ َولَمَّ
ے گا تو خدا اسے ہر درندے ، چور ، ظالم اور زہريلے جانور سے محفوظ رکھے گا نيز ِکْيٌل ﴾تک تو جبتک گھر نہيں لوٹ آئ

حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا ايسا کرنے سے فقر جاتا رہتا ہے اور شيطان دور ہوتا ہے پھر 
گی اور انہوں نے بيماری کی حضرت فرمايا حضرت آدم (عليہ السالم) اتنے شديد بيمار ہوئے کہ ان پر وحشت طاری ہو 

جبرائيل (عليہ السالم) سے شکايت کی۔ حضرت جبرائيل نے ان سے کہا تلخ بادام کی ايک شاخ ليکر اپنے سينے پر رکھو 
انہوں نے ايسا ہی کيا تو خدا نے انہيں وحشت سے نجات عطا فرمائی ۔ حضرت رسول (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے مزيد 

  ہتا ہے کہ اسکی مسافت کم ہو اور فاصلے سمٹ جائيں وه تلخ بادام کا عصا ہاتھ ميں رکھے۔ فرمايا جو چا
  

  عمامہ پہن کر گھر سے نکلنے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں کہ ميری ضمانت ہے جو شخص عمامہ پہن کر گھر سے ) ١(

  الم لوٹ آئے گا۔ نکلے وه اپنے گھر والوں کے پاس صحيح و س
حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم)ارشاد فرماتے ہيں کہ ميں ضمانت ديتا ہوں جو شخص عمامہ پہن کر اسکی تحت ) ٢(

  الحنک بنا کر گھر سے مسافرت پر جائے گا وه چوری ، غرق ہونے اور جل کر مرنے سے محفوظ رہے گا۔ 
  

  ے کا ثواب ذکر اہل بيت (عليھم السالم) سن کر آنسو بہان
راوی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے مجھ سے پوچھا کہ کيا اپنی مجالس ميں ہمارے متعلق بھی) ١(

گفتگو کرتے ہو ؟ ميں نے عرض کی آپ پر قربان جاؤں۔ جی ہاں فرمايا مجھے وه مجالس پسند ہيں جن ميں ہمارے احکام کو
رنے واال يا جس کے پاس ہمارا تذکره کيا جا رہا ہو اگر اسکی آنکھوں سے مکھی کے پروں زنده کيا جاتا ہے ہمارا تذکره ک

  کے برابر آنسو نکل پڑيں تو خدا اس کے گناه معاف کرديتا ہے خواه وه گناه دريا کی وسعت سے زياده ہی کيوں نہ ہوں۔ 
  

  محبت اہل بيت (عليھم السالم) کا ثواب 
السالم) فرماتے ہيں کہ ہم اہل بيت (عليھم السالم)سے محبت کرنے والوں کے گناه اس حضرت امام جعفر صادق (عليہ ) ١(

  طرح جھڑتے ہيں جس طرح ہوا کی وجہ سے درختوں کے خشک پتے۔ 
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  کسی مسلمان کی ايک حاجت پوری کرنے کا ثواب 

روائی کريگا تو اسے خدا ندا حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو بھی کسی مسلمان بھائی کی حاجت ) ١(
  دے گا کہ تيرا ثواب ميرے ذمہ ہے اور تجھے بہشت ميں بھيجنے سے کم پر ميں راضی نہ ہوں گا۔ 

  
  مؤمن بھائی سے مصافحہ کرنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)ارشاد فرماتے ہيں بے شک جو شخص خدا کی قدر و منزلت سے آگاه نہيں ہے ) ١(
رت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی عظمت و منزلت سے بھی آگاه نہيں ہے اور جو حضرت رسول خدا وه حض

(صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی قدر و منزلت سے آگاہی نہيں رکھتا اسے مؤمن کی عظمت سے بھی آگاہی نہيں ہے جب کوئی
وجب تک يہ ايک دوسرے سے جدا نہيں ہو جاتے ان کے چہرے کسی مؤمن بھائی کو ديکھتاہے اور اس سے ہاتھ مالتا ہے ت

  سے گناه اس طرح جھڑتے رہتے جس طرح تيز آندھی سے درختوں کے پتے۔ 
  

  نعمت ملنے پر خدا کی حمد و ثنا کرنے کا ثواب 
تا ہے اور حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں اے ابو اسحاق ! هللا اپنے بندے کو جب نعمت سے نواز ) ١(

اسے دل سے اس نعمت کی معرفت ہو جاتی ہے اور وه واضح طور پر خدا کی حمد و ثناء بجاال تا ہے تو جو نہی يہ نعمت 
  ختم ہوگی خدا اس سے بڑھکر نعمتيں عطا کرنے کا حکم صادر کرے گا۔ 

  
  چاليس سے نوے سال کا سن پانے کاثواب 

صادق (عليہ السالم) سے فرما تے ہوئے سنا کہ جب انسان چاليس سال کا راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر ) ١(
ہو جاتا ہے توهللا تعالٰی اسے ديوانگی جذام اور برص جيسی تين بيماريوں سے محفوظ رکھتا ہے اور جب پچاس سال کا ہوتا 

و خدا اسے اپنی طرف لوٹنا ہے تو هللا اسکے حساب ميں تخفيف کرديتا ہے اور جب زندگی کے ساٹھ سال گزار بيٹھتا ہے ت
نصيب کرتاہے جب ستر سال تک زندگی کی منزليں لے کر بيٹھتا ہے تواہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہيں جب اسی 
سال تک پہنچتا ہے تو خدا حکم ديتا ہے کہ اس کے اچھے کام لکھے جائيں اور گناه نہ لکھے جائيں اور جب نوے سال کا ہو 

کے پہلے اور بعد کے سب گناه معاف کر ديتا ہے اور اسے اپنی زمين پر ﴿اسيِر خدا﴾ کے عنوان سے  جا تاہے تو هللا اسکے
  لکھ ديتا ہے۔ 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٢(
  بے شک هللا ستر سالہ شخص کی تکريم کرتا ہے اور اسی سالہ شخص کا حياء کرتا ہے ۔ 

  عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام جعفر صادق () ٣(
هللا کو حياء محسوس ہوتی ہے کہ اسی سالہ شخص کو عذاب دے اور مزيد فرمايا قيامت والے دن ايک بوڑھے شخص کو 

نامہ اعمال ہاتھ ميں ديکر اليا جائے گا اور لوگ اس بدی کے عالوه کچھ نہيں ديکھيں گے اور وه عرض کرے گا خدا يا کيا 
نکا جائے گا ؟ خدائے جبار فرمائے گا اے عمر رسيده شخص تم دنيا ميں ميرے حضور نمازيں مجھے بھی آگ ميں جھو

  پڑھتے رہے ہو مجھے حياء آتی ہے کہ تجھے جہنم ميں ڈالوں (پھر حکم ملے گا) اسے جنت ميں لے جايا جائے۔ 
  

  عمر رسيده شخص کی فضيلت کو جانتے ہوئے احترام کرنے کا ثواب 
  صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) ارشاد فرماتے ہيں۔ حضرت رسول خدا () ١(

جو شخص عمر رسيده شخص کی عظمت و فضيلت کو جانتا ہو اور اسکی بزرگ سنی کا احترام کرتا ہو تو خدا اسے قيامت 
کی وحشت سے نجات عطا کرے گا۔ مزيد فرمايا هللا کی بزرگی اور جاللت کے قائل ہونے کا ايک طريقہ عمر رسيده شخص 

  ترام اور تعظيم کرنا ہے ۔ کا اح
  

  اماِم عادل کی ہمراہی ميں فی سبيل هللا جہاد کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق اپنے والد اور وه اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا کہ ) ١(

ون اور دل کو فرحت ملی ہے۔اس حضرت جبرائيل (عليہ السالم) نے مجھے ايک خبر سنائی جس سے ميری آنکھوں کو سک
نے کہا اے محمد (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) اگر تيری امت کا ايک فر د راه خدا ميں کسی غزوه اور جنگ ميں شريک ہوگا 
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  تو آسمان سے برسنے واال ہر قطره قيامت والے دن پيش آنی والی مشکل ميں اسکی شھادت دے گا۔ 
و آلہ وسلم) نے فرمايا جنت کے دروازوں ميں ايک کوباب المجاھدين کہا جاتا ہے  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ) ٢(

لوگ ابھی انتظار ميں کھڑے ہوں گے ليکن يہ دروازه کھال ہو گا او رمجاہد اپنی تلواريں گردن ميں لٹکائے اس ميں داخل ہو 
اد سے کناره کشی اختيار کريں گے خدا رہے ہونگے اور فرشتے انہيں خوش آمديد او رمرحبا کہہ رہے ہونگے ليکن جو جہ

انہيں دنيا ميں ذلت او رفقر جبکہ آخرت ميں بربادی اور نابودی کا لباس پہنا ئے گا بے شک خداوند متعال نے ميری امت کی 
  گھوڑوں کی ٹاپوں اور نيزے کی انيوں ميں عظمت و عزت رکھی ہے 

فرماتے ہيں جو شخص غازی کا خط (اسکی منزل تک) پہنچائے حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) ارشاد ) ٣(
  گا وه غالم آزاد کرنے والے شخص کی مانند ہے اور اس جہاد کے ثواب ميں اس کا شريک ہے۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ ) ۴(
  زيوں کے گھوڑے بہشتی گھوڑے ہيں۔ وسلم) نے فرمايا غا

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا نے فرمايا تمام ) ۵(
بھالئياں تلوار اور اسکے سائے ميں ہيں۔ تلوار کے عالوه کوئی چيز لوگوں کی اصالح نہيں کرسکتی۔ تلوار ہی جنت و جہنم 

  ۔ کی کنجی ہے
  

  گھوڑے کا خيال رکھنے کا ثواب 
راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سناکہ جو عقيق (نجيب الطرفين) ) ١(

گھوڑے کا خيال رکھے گا ہر روز اسکے تين گناه مٹاديئے جائيں گے اور اسکے لئے اکيس نيکياں لکھی جائيں گی اور جو 
(نر عربی اور ماده غير عربی) کا خيال رکھے گا ہر روز اسکے دو گناه مٹاديئے جائيں گياور اسکے لئے ہجين گھوڑے 

سات نيکياں لکھی جائيں گئيں جو برذون گھوڑے کو اپنی ضروريات اور دشمن سے بچاؤ کيلئے رکھے گا ہر روز اس کا 
  ۔ ايک گناه مٹاديا جائے گااور اسکے لئے چھ نيکياں لکھی جائيں گئيں

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا ) ٢(
  قيامت تک کے لئے نيکی گھوڑے کی پيشانيوں پر بندھی ہوئی ہے۔ 

فائده تمھيں ہوگا اور  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ اگر تم چار پائے خريد کرو گے تو اس کا) ٣(
  اس کا رزق خدا کے ذمے ہوگا۔ 

راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سناکہ جو هللا کيلئے اس گھوڑے )۴(
کی پرورش کرتا ہے جس کا ماتھا مکمل طور پر سفيد ہے يا اس کا ايک ٹکڑا سفيد ہے (اور مجھے بہت پسند ہے کہ 

ھوڑے کی پيشانی کيساتھ ساتھ اسکے ہاتھ پاؤں بھی سفيد ہوں)جب تک ايسا گھوڑا اس کے گھر ميں ہے تو اس کے گھر گ
ميں فقر نہيں آسکتا اور جبتک يہ گھوڑا اسکی ملکيت ميں ہے اسے کوئی مشکل پيش نہ آئے گی راوی کہتاہے کہ ميں نے يہ

يا باربرداری کرنے کيلئے گھوڑا رکھتا ہے تو جبتک وه اس  فرماتے ہوئے بھی سناکہ جو شخص دشمن کو خائف کرنے
  گھوڑے کا مالک ہے مسلسل اسکی مدد ہوتی رہے گی اور اسکے گھر ميں فقر بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ 

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو اپنے ياکسی اور کے گھر سے نکلتے وقت ايسا گھوڑا ديکھے ) ۵(
پيشانی ، زانو اور پاؤں پر سفيد نشان ہو ( اور اگر سفيدی پيشانی سے ناک تک ہو تو بہت ہی بہتر ہے )تو اس دن جس کی 

اسے خوشحالی ہی خوشحالی ديکھنا نصيب ہوگی اور اگر يہ کسی کام پر جار ہا ہو اور استے ميں ايسا گھوڑا ديکھ لے تو هللا 
  اس کا کام اور حاجت پوری کردے گا۔ 

  
  وتے وقت ﴿بسم هللا﴾ پڑھنے کا ثواب سوار ہ

حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) روايت بيان کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے ) ١(
فرمايا جو شخص چوپائے پر سوار ہوتے وقت بسم هللا پڑھتا ہے تو ايک فرشتہ اسکے پيچھے سوار ہو جاتا ہے اور سواری 

تک اسکی حفاظت کرتا رہتا ہے ليکن اگر وه سوار ہوتے وقت بسم هللا نہ پڑھے تو شيطان ساتھ سوار ہو جاتا ہےسے اتر نے 
اور اسے کہتا ہے کہ غناء کرو اگر وه کہے کہ ميں نہيں جانتا تو اس سے کہتا ہے کہ کوئی خواہش کرو اور وه اترنے تک 

فرمايا جو شخص سوار ہوتے وقت کہے ﴿بِْسِم هللا ِ َو اَلَحْوَل  مسلسل مختلف خواہشات کرتا چال جاتا ہے حضرت نے نيز
َر لَنَا ھََذا َو َما ُکنَّا لَ  ِ ِ الِّذی ھََدانَالِھََذا َو ُسْبَحاَن الَِّذی َسخَّ ہُ ُمْقِرنِْيَن﴾ تو يہ خود اور اس کی سواری منزل َواَلقُّوة ااِلَّ بِا ِ اَْلَحْمُد 

  رہيں گے۔ مقصود پہنچنے تک محفوظ 
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  چوپا ئے کے متعلق روايت 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا ) ١(
  جو چوپا ياپانچ دفعہ مواقِف حج پر جائے تو وه جنتی شتر کی مانند ہے۔ 

  
  بخار کا ثواب 

سالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم)نے فرمايا حضرت امام جعفر صادق (عليہ ال) ١(
  بخار موت کا جاسوس اور زمين پر هللا کا قيد خانہ ہے تيز بخار ہونا جہنم سے ہے اور مؤمن کيلئے آگ کا ايک حّصہ ہے۔ 

اس سے ہر عضو کو مصيبت و بال کا ايک  حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ بخار اچھی بيماری ہے) ٢(
  حّصہ ملتا ہے اسميں مبتال نہ ہونے ميں بھالئی نہيں۔ 

  معصوم (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٣(
جب کوئی مؤمن ايک مرتبہ بخار ميں مبتال ہوتا ہے تو اسکے گناه پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہيں اس کے لئے بستر پر رونا 

لوٹنا پوٹنا هللا کی راه ميں تلوار چالنے والے کی مانند ہے اور اگر يہ اپنے بھائيوں اور دوستوں  تسبيح اور کراہنا تھليل ہے
کيساتھ ملکر عبادت خدا بجا الئے تو معاف کر ديا جائے گا ۔اگر وه توبہ کرے تو کتنا خوش قسمت ہے اور اگر توبہ توڑ 

  اده محبوب ہے۔ ڈالے تو اس پر تُف ہے بہر حال ہميں اسکی خيريت و عافيت زي
  

  پوری رات کے بخار کا ثواب 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا۔ ) ١(

  ايک رات کا بخار ايک سال کے گناہوں کا کفاره ہے اسی وجہ سے کہ اس کا درد بدن ميں ايک سال تک باقی رہتا ہے۔ 
  عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ حضرت امام جعفر صادق () ٢(

  ايک رات کا بخار گذشتہ اور آئنده کے گناہوں کا کفاره ہے۔ 
  

  ايک رات بيماری کو عمدگی سے برداشت کرنے اور خدا کا شکر بجاالنے کا ثواب 
  راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سنا۔ ) ١(

ر خنده پيشانی سے برداشت کرنے کے بعد خدا کا شکر بجاالئے تو يہ اسکے ساٹھ سالوں کا کفاره جو ايک رات مريض ره ک
  ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ميں نے برداشت کرنے کا معنٰی پوچھا تو حضرت نے فرمايا اس بيماری پر صبر کرے۔ 

  
  بيماری کا ثواب 

  حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں ) ١(
تطہير کرتی ہے اور اسکے لئے رحمت ہے اور کافر کيلئے شکنجہ ہے اور لعنت ہے اس وقت تک مؤمن  بيماری مؤمن کی

  بيمار رہتا ہے جبتک اس کے سب گناه نہ مٹ جائيں۔ 
  

  ايک رات کے سردرد کا ثواب 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

  وں کو ختم کرديتا ہے۔ ايک رات کا سردرد گناه کبيره کے عالوه سب گناہ
  

  مريض کا ثواب 
 حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا۔ ) ١(

مريض کے چار ثواب ہيں اس سے قلم تکليف اٹھالی جاتی ہے ، خدا فرشتے کوحکم ديتا ہے کہ تندرستی کے وقت جو اچھے 
بجاالتا تھا اسے بيماری کی حالت ميں دوباره لکھو بيماری اسکے تمام اعضاء ميں جاکر اسکے گناہوں نکال باہر  اعمال

کرتی ہے اگر دنيا سے چال جائے تو معاف شده ہو کر مرے گا اگر زنده رہے تو تب بھی گناہوں سے معاف ہو کر زنده رہے 
  گا۔ 

  م) فرماتے ہيں ۔ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسل) ٢(
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جب کوئی مسلمان بيمار ہوتا ہے تو خداوندمتعال تندرستی ميں بجاالنے والے اچھے اعمال بيماری ميں بھی لکھتا ہے اور 
  درخت کے پتوں کی طرح اسکے گناه جھڑ جاتے ہيں۔ 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ٣(
  ا ہے تو مريض عيادت کرنے والے کيلئے جو دعا بھی کرے گا وه قبول ہوگی۔ جو هللا کيلئے کسی مريض کی عيادت کرت

  
  بچے کی بيماری کا ثواب 

حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) بچے کی بيماری کے متعلق فرماتے ہيں کہ بچے کی بيماری والدين کے گناہوں کا ) ١(
  کفاره ہے۔ 

  
  ٹے کی موت پر ماں کو پرسہ دينے کا ثواب عيادت مريض ، غسل ميّت، تشييع جنازه ، جوان بي

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں۔ ) ١(
حضرت موسٰی (عليہ السالم) نے بارگاه خداوندی ميں مناجات کرتے ہوئے عرض کی پروردگارا مجھے مريض کی عيادت 

کو حکم ديتا ہے کہ اسکی قبر ميں محشر تک عبادت کرنے والے کے ثواب سے آگاه فرما؟ خدا نے فرمايا ميں ايک فرشتے 
کرتے رہو۔ پھر حضرت موسٰی نے عرض کی پروردگارا ميّت کو غسل دينے والوں کا کيا ثواب ہے؟ فرمايا ميں اسکے 
گناہوں کو دھوڈالوں گا گويا يہ ماں سے متولد ہونے والے دن کی طرح ہو جائے گا عرض کی خدا يا تشييع جنازه کرنے 

کا کيا ثواب ہے؟ فرمايا اپنے مالئکہ ميں سے پرچم دار مالئکہ کی ذمہ داری لگاؤں گا کہ قبر سے محشر تک اسکی والوں 
تشييع کريں عرض کی يا هللا جس ماں کا بيٹا مرگيا ہو اس کو تعزيت کرنے والوں کا کيا ثواب ہے ؟ فرمايا جس دن کوئی 

  سايہ نہ ہوگا اسے ميرا سايہ نصيب ہوگا۔ 
  

  زوال سے جمعہ زوال تک مرنے والوں کا ثواب  جمعرات
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ ) ١(

جو شخص جمعرات کو زوال سے ليکر جمعہ والے دن زوال کے وقت کے درميان داعی أجل کو لبيک کہہ جائے تو هللا 
  اسے فشارقبر سے پناه عطا فرمائے گا۔ 

  
  ب ميّت کو قبلہ رخ کرنے کا ثوا

حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) اپنے والد سے اوروه حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) سے روايت کرتے ہيں) ١(
کہ ايک دن حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) اوالد عبدالمطلب ميں سے ايک شخص کے پاس گئے وه مرنے 

ے فرمايا اسے قبلہ رخ کرو کيونکہ جب تم اسے قبلہ رخ کرو گے تو روح کی حالت ميں تھا اور قبلہ رخ نہ تھا حضرت ن
  قبض ہونے تک فرشتے اور خدا اسے ديکھتے رہيں گے۔ 

  
  تلقين ميّت کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ) ١(
اپنے مردوں کو ﴿ اَل اِلَہَ ااِلَّ هللا ُ﴾ کی تلقين کرو جس کا آخری کالم ﴿ اَل اِلَہَ ااِلَّ هللا ُ﴾ ہو وه جنت ميں داخل ہو آلہ وسلم)نے فرمايا

  گا۔ 
  

  مؤمن کی ميّت کو غسل دينے کا ثواب 
رخ تبديل  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جب ايک مؤمن دوسرے مؤمن کو غسل دے اور اس کا) ١(

  کرتے وقت کہے 
ْقَت بَْينَھَُما فََعْفَوَک َعْفَوکْ    ﴾ ﴿اَللَّھُمَّ ھََذاَ بََدُن َعْبِدک اْلُمْؤِمِن َو قَْد اَْخَرْجَت ُرْوَحہُ ِمْنہُ َو فَرَّ

  توگناه کبير ه کے عالوه خدا اسکے ايک سال کے تمام گناه معاف کردے گا ۔ 
م) فرماتے ہيں۔ جو مؤمن کی ميت کو غسل دے گا ۔اور اس متعلق امانت داری حضرت امام جعفر صادق (عليہ السال) ٢(

کرے گا۔ خد اسکے تمام گناه معاف کر دے گا سوال کيا گيا کہ وه کس طرح امانت ادا کرنے واال ہے ؟ فرمايا جو کچھ بدن پر 
  ديکھے دوسروں سے نہ کہے۔ 
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  رکھنے کا ثواب چند بچوں کی موت کے بعد (بھی) خدا سے پاداش کی اميد 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جس کے چند بچے فوت ہوجائيں اور اسے اميد ہو کے خدا اسکے ) ١(

  بدلے ثواب دے گا تو يہ بچے خدا کے حکم سے جہنم کی آگ کے سامنے اس کے لئے ڈھال بن جائيں گے۔ 
هللا عليہ و آلہ وسلم) سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت رسول خدا (صلی ) ٢(

تين بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جائيں يا کسی خاتون کے تين بچے اس دنيا سے چلے جائيں تو يہ بچے جہنم کے آگ 
  کے سامنے ڈھال بن جائيں گے۔ 

ے جائيں تو خدا ان والدين کو اپنے حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہيں کہ جس ماں باپ کے تين بچے اس دنيا سے چل) ٣(
  فضل و رحمت سے بہشت ميں داخل کرے گا۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جس شخص کا ايک بچہ دنيا سے کوچ کر جائے تو يہ زنده رہنے)۴(
  والے ستر بچوں سے بہتر ہے اور وه بچہ حضرت امام زمان ﴿عج ﴾ کو درک کرے گا۔ 

  
  و کندھا دينے کا ثواب جنازے ک

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں جو شخص جنازے کو کندھا دے گا خدا اس کے پچيس گناه کبيره ) ١(
  معاف کردے گا اور اگر وه جنازے کی چاروں اطراف کندھا دے تو وه گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ 

  
  ثواب اچھاکفن انتخاب کرنے اور درست کفن پہنانے کا 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ اپنے ُمردوں کيلئے اچھے کفن کا انتظام کرو اور اچھی طرح ) ١(
  کفن پہناؤ کيونکہ کفن ہی ان کی زينت ہے۔ 

  
  مؤمن کيلئے فشار قبر کا ثواب 

المؤمنين (عليہ السالم) سے روايت حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے اور وه حضرت امير ) ١(
  کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا ۔ 

  مؤمن کيلئے فشار قبر اسکی ضائع کرده نعمتوں کا کفاره ہے۔ 
  

  اہل بيت (عليھم السالم) کا موالی بن کر ثواب کی اميد رکھتے ہوئے خدا سے مالقات کا ثواب 
مد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ نابينا شخص اپنی نابينائی پر خدا سے ثواب کی اميد رکھتا ہو اور حضرت امام مح) ١(

  محب اہل بيت(عليھم السالم) ہو تو جب خدا سے مالقات کرے گا تو اس کا کوئی گناه نہ ہوگا۔ 
کھا ہے اس سے گناہوں کے متعلق نيز روايت ہوتی ہے کہ هللا نے جس مؤمن کو ايک يا دونوں آنکھوں سے محروم ر) ٢(

  کوئی سوال نہ کياجائے گا۔ 
  

  مصيبت کے وقت ﴿ اَل اِلہَ ااِلّ هللا ﴾کہنے کا ثواب 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو مؤمن اس دنيا ميں کوئی مصيبت ديکھے اور اس مصيبت کے ) ١(

ان کبيره گناہوں کے عالوه جن پر جہنم واجب تھی تمام گناه معاف کر دے گا۔ مزيد وقت ﴿ اَل اِلہَ ااِلَّ  ﴾کہے تو خدا اسکے 
ی دفعہ ﴿فرمايا جب بھی آئنده تم پر کوئی مصيبت آئے تو ﴿ اَل اِلہَ ااِلَّ هللا ﴾کہا کرو اور هللا کی حمد و ثنا کيا کرو تو هللا تعالٰی پہل

  کے درميان ہونے والے تمام گناه (سوائے گناه کبيره) معاف کر دے گا۔  اَل اِلہَ ااِلَّ هللا ﴾کہنے اور دوسری دفعہ کہنے
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جب مصيبت کے وقت ﴿ اَل اِلہَ ااِلَّ هللا ﴾کہنے کا الہام ہو اس پر ) ٢(

  جنت واجب ہے۔ 
  

  صبر کرنے کا ثواب 
يت کرتے ہيں کہ حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ارشاد فرماتے ہيں کہحضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) روا) ١(

ميں اس مالزم اورگھر والوں کے حنظل (کڑتُّما) سے تلخ رّويے پر صبر و تحمل کر رہا ہوں بہر حال جو شخص صبر و 
س نے حضرت محمد تحمل کا دامن تھامے رکھے تو وه شب بيداری کرنے والے روزه دار اور اس شہيد کی مانند ہے ج

  (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی بارگاه ميں تلوار چالئی ہو ۔ 
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راوی کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) سے فرماتے ہوئے سناجو شخص کسی مصيبت پر صبر) ٢(
سلم)اور انکی اہل بيت (عليھم کرے گا تو خدا اسکی عزت ميں اضافہ فرمائے گا اور حضرت محمد (صلی هللا عليہ و آلہ و

  السالم) کيساتھ جنت ميں داخل کرے گا۔ 
  

  تعزيت کرنے کاثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ) ١(

  آلہ وسلم) نے فرمايا تعزيت کہنا جنت جانے کا ذريعہ ہے۔ 
ول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا غمگين شخص کو تعزيت پيش کرنے والے کو (قيامت ميں) حضرت رس) ٢(

  پہننے کيلئے عمده لباس ديا جائے گا۔ 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے ايک شخص سے اسکے بيٹے کی تعزيت کرتے ہوئے فرمايا کہ حضرت ) ٣(

لم) بھی اس دنيا سے کوچ کر گئے ہيں تم اس بزرگ ہستی کے اسوه حسنہ کو کيوں نہيں رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وس
ديکھتے ؟ اس نے کہا ميرا بيٹا گنہگار تھا حضرت نے فرمايا اس کے سامنے تين چيزيں موجود ہيں ، انشاء هللا تعالٰی ان 

ا کے عالوه کوئی معبود نہيں رحمت تينوں ميں سے کسی ايک کو بھی ضائع نہ کرے گا۔ يعنی اس بات کی گواہی کہ خد
  خداوندی اور شفاعِت حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) اس کے شامل حال ہے۔ 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ) ۴(
خص کو تعزيت کرے گا اسے مصيبت زده شخص کے برابر اجر و ثواب ملے آلہ وسلم) نے فرمايا۔ جو کسی مصيبت زده ش

  گا اور مصيبت زده کے ثواب ميں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ 
  

  مؤمن کی قبر کی زيارت کا ثواب 
  راوی کہتا ہے۔ ) ١(

ہاتھوں کو قبر پر رکھ کر سات ميں اور ابراہيم بن ہاشم ايک قبرستان ميں گئے ابراہيم ايک قبر پر قبلہ رخ بيٹھ گئے اور اپنے
مرتبہ ﴿ اِنَّا اَْنَزْلنَاهُ﴾ پڑھی اور کہا کہ صاحب قبر جناب محمد بن اسماعيل بن بزيع نے ايک حديث بيان کی تھی کہ جو کسی 
دا مؤمن کی قبر کی زيارت کرے اور پھر اس پر سات مرتبہ﴿ اِنَّا اَْنَزْلنَاهُ﴾ پڑھے تو اس شخص اور صاحب قبر کی بخشش خ

  کے ذمہ ہے۔ 

   ٨ثواب االعمال 
  يتيم کے سر پردست ِشفقت رکھنے کا ثواب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اپنے آباؤ اجداد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت امير المؤمنين (عليہ السالم) ) ١(
  نے ارشاد فرمايا ۔ 

ا تو خدا اسے قيامت والے دن ہر بال کے مقابلے ميں جو مؤمن يا مؤمنہ کسی يتيم پر رحم کرتے ہوئے دست شفقت رکھے گ
  نور عطا فرمائے گا۔ 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) روايت کرتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرمايا۔ ) ٣(
رکھے تو هللا کے جو شخص اپنی سخت دلی سے پريشان ہے ، وه يتيم کے سر پر لطف و محبت کرتے ہوئے دست شفقت 

حکم سے وه نرم دل ہو جائے گا اور يہ يتيم کا حق بھی ہے ايک دوسری حديث ميں ہے کہ اسے اپنے بھائيوں کی محفل ميں 
بٹھائے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھے تو نرم دل ہو جائے گا اور وه جو نہی يہ عمل بجاالئے گا تو خدا تعالٰی کے 

  ے گا۔ حکم سے اس کا دل نرم ہو جائ
  

  گريہ کرنے والے يتيم کو چپ کروانے کا ثواب 
حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں بے شک جب يتيم گريہ کرتا ہے تو عرش الہی لرزنے لگتا ) ١(

ہی ہے اورخدا تبارک تعالٰی فرماتا ہے کس نے ميرے اس بنده کوراليا ہے جسکے والدين کو ميں نے اسکی کمسنی ميں 
  اٹھاليا تھا مجھے اپنی عزت وجاللت کی قسم اسے چپ کروانے والے پر ميں اپنی جنت واجب قرار دونگا۔ 

  
  مرنے کے بعد مؤمن کا ثواب اور مؤمن کو خوشحال کرنے کا ثواب 
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نکال راوی کہتا ہے کہ ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی خدمت ميں حاضر تھا وہاں مؤمن کا تذکره چل ) ١(
آپ نے ميری طرف متوجہ ہو کر فرمايا اے ابوالفضل کيا چاہتے ہو کہ تمھيں بتاؤں هللا کے نزديک مؤمن کا کيا مقام ہے ؟ 
ميں نے کہا جی ہاں فرمايا جب هللا کسی مؤمن کی روح قبض کرتا ہے تو دو فرشتے آسمان پر جاکر بارگاه خداوندی ميں 

اچھا انسان تھا ، تيری اطاعت ميں جلدی اور نافرمانی ميں کوتاہی و سستی کرتا تھا ابعرض کرتے ہيں خدا يا تيرا فالں بنده 
جبکہ تم نے اس کی روح قبض کرلی ہے ہمارے لئے اس کے متعلق کيا حکم ہے ؟ خدا ان سے فرمائے گا دنيا ميں چلے جاؤ

تے رہو قبر سے نکالنے تک اس عمل کا ثواب اور ميرے بندے کی قبر کے پاس بيٹھ کر تحميد ، تسبيح ، تہليل او ر تکبير کر
ميرے بندے کيلئے لکھتے جاؤ اس وقت حضرت نے فرمايا کيا چاہتے ہو اس سے زياده فضائل بيان کروں ميں نے عرض 

کی جی ہاں فرمايا جب هللا اس مؤمن کو قبر سے نکالے گا تو اسکی شبيہ اور مثل بھی قبر سے نکلے گی اور وه اسکے آگے
جب بھی مؤمن قيامت کی ہولناکی کا مالحظہ کرے گا يہ شبيہ اسے کہے گی نہ ڈر غمگين نہ ہو اور اسے  آگے ہو گی

خوشحالی اور کرامت خداوندی کی بشارت دے گی اور خدا کی بارگاه ميں حاضر ہونے تک مسلسل خوشی اور کرم خداوندی
  کی بشارت ديتی چلی جائے گی۔ 

ا اور اسے جنت جانے کا حکم ملے گا يہ مثال اور شبيہ اس کے آگے آگے ہوگی اس سے آسان حساب و کتاب ليا جائے گ
مؤمن اسے کہے گا تو کتنی اچھی ہے کہ تجھے ميری قبر سے نکاال گيا ہے اور تو مسلسل مجھے خوشی اور کرِم خدا کی 

ال کہے گی ميں وہی خوشحالی بشارت دے رہی ہے ، ميں سارا منظر اپنی آنکھوں سے ديکھتا چال آرہا ہوں تم ہو کون؟ وه مث
  ہوں جو تم نے دنيا ميں اپنے مؤمن بھائی کو عطا کی تھی هللا نے تجھے خوشخبرياں سنانے کيلئے مجھے پيدا فرمايا ہے۔ 

  
  اوالد سے محبت کرنے کاثواب 

اوالد سے شديد حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ يقينا هللا اس شخص پر رحم کرے گا جسے اپنی ) ١(
  محبت ہے۔ 

  
  اپنے اہل وعيال کے لئے تخفے تحائف لينے اور اپنی بيٹی اور بيٹے کوخوشحال کرنے کا ثواب 

حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں کہ جوشخص بازار جاکر تحفہ خريدے اور اپنے اہل وعيال ) ١(
ہ دينے والوں کی طرح ہے پہلے بيٹيوں کو اور پھر بيٹوں کو (تحفہ) ديا کو دے تو يہ ضرورت مندوں کی ايک قوم کو صدق

کرو جو شخص اپنی بيٹی کو خوشحال کرتاہے گويا اس نے حضرت اسماعيل (عليہ السالم) کی اوالد ميں سے ايک غالم آزاد
خوف خدا ميں روئے هللا کيا ہے اور اپنے بيٹوں کو خوشحال کرنے واال خوف خدا ميں رونے والوں کی مانند ہے اور جو 

  اسے نعمتوں بھری بہشت ميں داخل کرتا ہے۔ 
  

  بيٹيوں کا باپ ہونے کا ثواب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ بيٹياں حسنات (نيکياں ) اور بيٹے نعمت ہيں نيکيوں (حسنات) کا ) ١(

  ثواب ملے گا اور نعمتوں کا حساب وکتاب دينا ہوگا۔ 
ضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کو حضرت فاطمة الزہراء کی والدت کی خوشخبری سنائی گی۔ حضرت ح) ٢(

نے اپنے اصحاب کے چہروں پر ناپسنديدگی کے آثار ديکھے تو فرمايا تمھيں کيا ہوگياہے؟ يہ خوشبو ہے جس سے ميں 
  کے ذمہ ہے۔  لطف اندوز ہو رہا ہوں اور اس کا رزق (بھی تو ) خداوند متعال

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ ايک شخص حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کی ) ٣(
بارگاه ميں حاضر تھا اسے صاحب اوالد ہونے کی اطالع دی گئی اس کا رنگ متّغير ہو گيا حضرت (صلی هللا عليہ و آلہ 

ہے ؟ اس نے کہا ، چھوڑيں حضور۔ فرمايا بتاؤ۔ عرض گزار ہوا کہ جب ميں گھر سے وسلم)نے پوچھا ، تمھيں کيا ہو گيا 
نکال تو ميری بيوی کو درد ِزه ہو رہا تھا اب اطالع ملی ہے کہ اس نے بيٹی َجنّی ہے حضرت نے اسے فرمايا اس کا بوجھ 

ہ ہے اور وه خوشبو ہے جسے تم سونگھو تو زمين نے اٹھانا ہے ، آسمان نے اس پر سائبان بننا ہے ، اس کا رزق خدا کے ذم
گے ۔ پھر آپ نے اصحاب کی طرف ديکھ کر فرمايا جسکی ايک بيٹی ہے وه پريشان ہے جسکی دو بيٹياں ہيں اسکی فرياد 
رسی کرو جس کے ہاں تين بيٹياں ہيں اس سے جہاد اور ہر سخت تکليف معاف ہے اس پر کوئی تکليف و سختی نہيں اور 

  ہيں هللا کے بندوں اسکی مدد کرو اس کو قرض دو اور اس پر رحم کرو۔  جس کی چار بيٹياں
راوی حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) يا حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت کرتا ہے کہ آپ نے ) ۴(

کہ اپنے پروں کو اس  فرمايا جب کسی کے ہاں بيٹی پيدا ہوتی ہے تو هللا اس بچی کی طرف ايک فرشتے کو حکم ديتا ہے
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کے سر و سينہ پر ملتے ہوئے کہو يہ کمزور ی سے خلق ہوئی ہے اس کے اخراجات اٹھانے والے کيساتھ کے ساتھ قيامت 
  والے دن تعاون کيا جائے گا۔ 

م کو کتاب ثواب االعمال يعنی نسيم بہشت کا اردو ترجمہ بنده حقير کے ہاتھوں حضرت ثامن االئمہ کے حرم مطہر ميں اختتا
  پہنچا ۔ 

  
  الحمد  رب العالمين وصلی هللا علی محمد وآلہ الطيبين الطاہرين۔ 

   سيد محمدنجفی ابن حضرت آيت هللا حافظ سيد رياض حسين نجفی دام ظلہ
   ١۴٢٢ذی الحجہ
----------   

  عرض مترجم
رادف ہے۔ چوتھی صدی کے اوائلزير نظر کتاب يا اس کے مؤلف کے بارے ميں کچھ کہنا سورج کو چراغ ديکھانے کے مت

لکھی جانی والی اس کتاب کا شمار اصول روائی کی معتبر ترين کتب ميں ہوتا ہے ۔ عالمہ مجلسی کے بقول شيخ صدوق 
(عليہ الرحمہ) کی کتابوں کی شہرت کتب اربعہ کے نزديک نزديک ہے ۔ اس کتاب ميں شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے اچھے 

اعمال کی سزا بيان کی ہے۔ يہ کتاب اسالمی احکام ، حالل اور حرام کا معتبر ترين انسيکلوپيڈيا اعمال کی جزاء اور برے 
  ہے۔ شايد ہی کوئی ايسا دانشمند يا اديب ہو ،جو کسی موضوع پر قلم تو اٹھائے ، اوروه اس کتاب کا محتاج نہ ہو۔ 

نور الثقلين غرض) چوتھی صدی کے بعد لکھی جانے  آپ تفاسيرکا مطالعہ کريں۔ (تفسير صافی، تفسير مجمع البيان، تفسير
والے تقريباً ہر تفسير نے اس کتاب سے ضرور استفاده کيا ہے۔ اسی طرح عقائد، اخالقيات اور دوسرے موضوع پر قلم 

اٹھانے والے علماء کو اس کتاب کی احتياج رہی ہے۔اس کتاب کی تأليف کی وجہ بيان کرتے ہوئے شيخ صدوق(عليہ الرحمہ)
فرماتے ہيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) کا فرمان ہے کہ نيک اعمال کی طرف راہنمائی کرنے واال، 
انہيں بجاالنے والے کی طرح ہے۔ لہذا ہم نے بھی ثواب کی اميد اور يقين پر اس کتاب کو اردو زبان ميں منتقل کر ديا ہے 

  ہره مند ہوسکے۔ قاری کو بھی ثواب ملے اور ہم بھی اس سے حّصہ پائيں۔ تاکہ اردو دان طبقہ اس کتاب کے فيض سے ب
عنوانات کے ذيل ميں بيان کيا  ۵٢٠احاديث بيان کی گئی ہيں اور انہيں مجموعی طور پر  ١١١٩اس کتاب ميں کلی طور پر 

يث مذکور ہوئی ہيں جبکہ احاد ٧٨٨عنوانات کے تحت  ٣٨٩گيا ہے۔اگر جداگانہ ديکھا جائے تو ثواب االعمال کے طور پر 
  فرامين بيان ہوئے ہيں ۔  ٣٣١عنوانات کے ذيل ميں ائمہ اطہار (عليھم السالم) کے  ١٣١عقاب االعمال کے لحاظ سے 

اس کتا ب ميں اردو ترجمے کيساتھ ساتھ مکمل عربی عبارت بھی دی جارہی ہے اور عربی عبارت کو اعراب سے مّزين 
ہر خاص و عام استفاده کرسکے۔اردو ترجمے ميں روايات کی سند بيان نہيں کی گئی کيونکہ بھی کرديا گيا ہے تا کہ اس سے

عموماً حديث کی سند کا ترجمہ نہيں کيا جاتا ۔ بہر حال محققين حضرات اس سلسلے ميں عربی عبارت مالحظہ فرمائيں،وہاں 
سمائے مبارک کا اردو ترجمہ ميں بھی تبرک کے مکمل سند مذکور ہے۔ البتہ سند ميں سے ائمہ اطہار (عليھم السالم) کے ا

 ٣٠۵طور پر ذکر موجود ہے۔بہر حال شيخ صدوق کے نام سے مشہور شخصيت جناب محمد بن علی بن حسين بابويہ قمی 
  ہجری قمری ميں قم جيسے علم و اجتھاد کے مرکز ميں پيدا ہوئی۔ 

يہ الرحمہ تحرير فرماتے ہيں کہ آپ کے والد محترم شيخ صدوق عليہ الرحمہ کی پيدائش کے حوالے جناب شيخ طوسی عل
نے اپنی چچا زاد سے شادی کی اور حضرت امام زمان ﴿عج﴾ کی خدمت ميں جناب ابو القاسم حسين بن روح کے واسطے 
سے دعا کی درخواست کی کہ خدا مجھے صالح اور فقيہ اوالد عطا فرمائے۔کچھ عرصے بعد حضرت امام زمان ﴿عج﴾ کا 

ل ہوا جس کی عبارت يہ تھی۔ اس بيوی سے تيری اوالد نہيں ہے ۔ ليکن بہت جلد ديلمی کنيز سے تيری شادی جواب موصو
  ہوگی۔ اس سے تيرے دو بيٹے ہونگے۔ اور دونوں فقيہ ہونگے۔ 

شيخ صدوق عليہ الرحمہ خود بھی اپنی کتاب کمال الدين ميں اسی مطلب کی طرف اشاره کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں۔جب
بھی جعفر بن محمد بن علی االسود سے ميری مالقات ہوتی اور وه مجھے استاد کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہوا ديکھتے 
 تو فرماتے ۔ تيرا علم دين ميں ميالن اور اشتياق تعجب کا باعث نہيں ہے ، تو پيدا جو امام زمان ﴿عج ﴾ کی دعا سے ہوا ہے۔ 

زمانہ کی دعاؤں سے متولد ہوئے ، وہاں يہ خصوصيت بھی ہے کہ آپ کا خاندان جہاں آپ کی يہ خصوصيت ہے کہ آپ امام 
ايک علمی خاندان تھا۔ آپ کے والد محترم جناب علی بن حسين بن بابويہ کا شمار قم کے برجستہ ترين علماء و فقہاء ميں ہوتا 

وں نے تجارت کيساتھ ساتھ تدريس اور تھا بلکہ اس زمانہ ميں ہدايت و مرجعيت کا پرچم آپ کے والد کے دوش پر تھا انہ
تبليغ احکام کا بيڑا بھی اٹھا رکھا تھا۔شيخ صدوق عليہ الرحمہ کی ايک خصوصيت يہ بھی ہے آپ کو عصر ائمہ (عليھم 
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السالم) کے نزديک ترين زمانے ميں زندگی کرنا نصيب ہوئی ۔ بيس بائيس سال کی عمر تک اپنے والد محترم اور دوسرے 
اء سے کسب فيض فرماتے رہے۔والد صاحب کی وفات کے بعد علوم آل محمد کی ترويج اور نشرو اشاعت بزرگ قمی علم

  کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آگئی اور آپ نے يہ ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ 
الک جناب شيخ طوسی آپ کے متعلق فرماتے ہيں کہ آپ جليل القدر عالم اور حافظ حديث تھے۔ آپ بے نظير شخصيت کے م

تھے اور تقريباً تين سو کے قريب کتابوں کے مؤلف بھی تھے۔عالمہ بحرينی آپ کی عظمت بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ
ہمارے تقريباً تمام علماء مثالً جناب عالمہ مختلف ميں، جناب شہيد شرح ارشاد ميں اور جناب سيد محقق داماد اپنی کتابوں 

يح شمار کيا کرتے تھے، بلکہ ان پر عمل کرتے تھے حتی کہ جس طرح ابن عمير ميں آپ کی مرسلہ روايات کو بھی صح
  کی مرسلہ روايات قابل قبول تھيں۔ اسی طرح شيخ صدوق کی روايات بھی قابل قبول تھيں۔ 

  
   اساتيد:۔

  علی بن حسين بن موسٰی بن بابويہ قمی (آپ کے والد محترم) ) ١(
  محمد بن حسن بن احمد وليد ) ٢(
  ه بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن حضرت علی (عليہ السالم) حمز) ٣(
  ابوالحسن ، محمد بن قاسم )۴(
  ابو محمد، قاسم بن محمد استر آبادی ) ۵(
  ابو محمد ، عبدوس بن علی ) ۶(
  محمد بن علی استر آبادی ) ٧(

  
   شاگردان

  حسين بن علی بن موسٰی بن بابويہ (بھائی) ) ١(
  يد عليہ رحمہ شيخ مف) ٢(
  حسن بن حسين بن علی (بھتيجا) ) ٣(
  علی بن احمد بن عباس ( نجاشی کے والد محترم) ) ۴(
  ابو القاسم علی بن محمد بن علی خزاز ) ۵(
  ابن غضائری ابو عبدهللا حسين بن عبيد هللا ) ۶(
  شيخ جليل ابو الحسن جعفر بن حسين ) ٧(
  بن فاحز شيخ ابو جعفر محمد بن احمد بن عباس ) ٨(
  ابو زکريا محمد بن سليمان حمدانی ) ٩(
  شيخ ابو البرکات ، علی بن حسن خوزی ) ١٠(

  
   تالفات

آپ کی تأليفات کے حوالے سے اشاره ہو چکا ہے کہ شيخ طوسی نے فرمايا کہ آپ نے تين سو سے زياده کتابيں تأليف 
موتی اور علم کا گنجينہ ہيں۔ اس کا اندازه صرف اس بات سے فرمائی ہيں۔ اگر چہ آپ کی تمام کتابيں گرانبھا گوہر ، تابناک 

لگاليں کہ تيره سو سال گزرنے کے باوجود آپ کی کتابيں آج بھی ہر کتابخانے ، عالم دين ، عوام ، طالب علم غرض ہر 
ہيں اور  طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کی ضرورت بنی ہوئی ہيں۔ نہ تو فقہاء کے سينے انہيں ياد کرنے سے اکتائے

نہ نوجواں کے ذہن ۔ نہ ان کی رونق ختم ہوئی ہے نہ ان کی ارزش و قيمت۔ ان کی چاشنی اور اہميت پہلے دن کی طرح باقی 
  ہے۔ آپ کی بعض تأليفات درج ذيل ہيں۔ 

  من اليحضره الفقيہ ) ١(
  مدينة العلم ) ٢(
  کمال الدين و تمام النعمة ) ٣(
  توحيد ) ۴(
  خصال ) ۵(
  عيون اخبار رضا (عليہ السالم) ) ٧الخبار (معانی ا) ۶(
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  أمالی شيخ صدوق) ٨(
  المقنعہ فی الفقہ ) ٩(
  الھداية فی الخير۔ ) ١٠(

ہجری کا وه دن بھی آيا جب خاندان اہلبيت (عليھم السالم) کے حقيقی موالی نے اس فانی دنيا سے رخت سفر  ٣٨١آخر کار 
  الِم موت الَعالَم کے مفہوم کو حقيقی معنوں ميں مالحظہ کيا۔ باندھ ليا اور تمام شيعيان جہان نے موت العَ 

  
  والسالم عليکم ورحمة هللا وبرکاتہ 

  سيد محمد نجفی۔قم

 

 


