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  مقدمٔہ مترجم
يہ ايك سنت اٰلھی ھے اور سنت اٰلھی  خداوندعالم نے ھميشہ نوع بشر كی ھدايت كے لئے كوئی نہ كوئی انتظام كيا ھے،

ميں كبھی تبديلی نھيں آسكتی۔ جناب آدم (ع) سے لے كر ختمی مرتبت حضرت رسول اكرم (ص) تك تمام انبياء عليھم 
السالم انسان كی ھدايت كے لئے اس دنيا ميں رنج و الم اور مصائب برداشت كرتے رھے، اور جب يہ نبوت كا سلسلہ 

  ول اسالم (ص) نے اس ھدايت كے سلسلہ كو امامت كی شكل ميں آگے بڑھاتے ھوئے فرمايا: ختم ھونے لگا تو رس
ْكتُْم بِِہَما لَْن تَِضلُّْوا بَْعِدی اَبَ ”    1۔ “داً ۔ ۔ ۔ اِنِّی تَاِرٌك فِْيُكُم الثَّقَلَْيِن َكتَاَب هللاِ َو ِعْتَرتِی؛ َما اِْن تََمسَّ
ر چيزيں چھوڑے جا رھا ھوں: ايك كتاب خدا اور دوسرے ميری عترت، جب بے شك ميں تمھارے درميان دو گراں قد”

  ۔ “تك تم ان دونوں سے متمسك رھو گے ميرے بعد ھرگز گمراه نھيں ھوگے
حضرت رسول اكرم (ص) جانتے تھے كہ ميرے بعد امت ،گمراھی كا شكار ھوجائے گی لٰہذا اپنی امت كو گمراھی 

يسا نسخہ پيش كيا جو حقيقت ميں ھدايت كا ضامن ھے، مسلمانوں نے قرآن كو سے بچانے اور اس كی ھدايت كے لئے ا
ظاھری طور پر لے ليا ليكن عترت رسول كو چھوڑ ديا جبكہ حديث رسول دونوں سے تمسك كا حكم ديتی ھے اور اسی 

دلوں ميں صورت ميں ھدايت ممكن ھے۔ حضرت علی عليہ السالم نے لوگوں كی الكھ ھدايت كرنی چاھی ليكن ان كے 
بغض و حسد بھرا ھوا تھا، جس كی وجہ سے ان كی آنكھوں پر پردے پڑے ھوئے تھے۔ آنحضرت (ص) نے اپنے بعد 
آنے والے ائمہ (عليھم السالم) كا نام بنام تعارف كرايا اور امام كی معرفت كے سلسلہ ميں يہ مشھور و معروف حديث 

  ) سے نقل كی ھے : ارشاد فرمائی،جسے شيعہ اور اھل سنت نے آنحضرت (ص
   2“ َمْن َماَت َو لَْم يَْعِرْف اَِماَم َزَمانِِہ َماَت ِمْيتَةً َجاِہلِيَةً۔”
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جو شخص اپنے زمانہ كے امام كی معرفت اور انھيں پہچانے بغير مرجائے تو اس كی موت جاھليت (كفر) كی موت ”
  ۔ “ھوگی

م ھيں ، جو دنيا كی ھدايت كرتے ھيں، ليكن آج ھمارے اس سلسلہ امامت كی آخری كڑی حضرت امام مھدی عليہ السال
امام ھماری نظروں سے غائب ھيں، ھم اسی امام كے ظھور كے منتظر رہتے ھيں اور جمعہ كے دن دعائے ندبہ ميں 

  امام عليہ السالم كے فراق ميں مزيد آنسو بھاتے ھيں۔ 
طے كرنا ممكن نھيں ھے، لٰہذا امام مھدی عليہ السالم ليكن امام عليہ السالم كی صحيح معرفت كے بغير راه انتظار كو 

كے اسم گرامی اور نسب كی شناخت كے عالوه ان كی عظمت اور ان كے رتبہ كی كافی مقدار ميں شناخت بھی 
  ضروری ھے۔ 

امام حسن عسكری عليہ السالم كے خادم؛ امام مھدی عليہ السالم كی غيبت سے پھلے امام عسكری عليہ “ ابو نصر”
سالم كی خدمت ميں حاضر ھوئے، امام مھدی عليہ السالم نے ان سے سوال كيا: كيا مجھے پہچانتے ھو؟ انھوں نے ال

جواب ديا: جی ھاں، آپ ميرے موال و آقا اور ميرے موال و آقا كے فرزند ھيں! امام عليہ السالم نے فرمايا: ميرا مقصد 
  مائيں كہ آپ كا مقصد كيا تھا۔ ايسی پہچان نھيں ھے!؟ ابو نصر نے عرض كی: آپ ھی فر

  امام عليہ السالم نے فرمايا: 
ميں پيغمبر اسالم (ص) كا آخری جانشين ھوں، اور خداوندعالم ميری (بركت كی) وجہ سے ھمارے خاندان اور ”

   3۔ “ھمارے شيعوں سے بالؤں كو دور فرماتا ھے
اچھی طرح پہچانيں تاكہ ھم آپ كے حقيقی انتظار لٰہذا ھماری ذمہ داری ھے كہ اپنے امام كی شخصيت اور صفات كو 

  كرنے والوں ميں شمار ھوں۔ 
 4ممكن ھے بعض لوگوں كے ذھنوں ميں يہ سوال پيدا ھوكہ كس طرح ايك انسان كی اتنی طوالنی عمر ھوسكتی ھے؟! 

ذا ايسی عمر سال كی عمر ھوتی ھے، لہٰ  100سے  80اس سوال كی وجہ يہ ھے كہ آج كل كے زمانہ ميں عام طور پر 
كو ديكھنے اور سننے كے باوجود اتنی طوالنی عمر پر يقين كس طرح كرے، ورنہ تو طوالنی عمر كا مسئلہ عقل اور 
سائنس كے لحاظ سے بھی كوئی ناممكن بات نھيں ھے، دانشوروں نے انسانی بدن كے اعضا كی تحقيقات اور جائزے 

نی عمر پاسكتا ھے، يھاں تك كہ اس كو بڑھاپے اور ضعيفی كا احساس سے يہ نتيجہ نكاال ھے كہ انسان بہت زياده طوال
  تك نہ ھو۔ 

  چنانچہ برنارڈ شو نامی دانشور كا كھنا ھے: 
ماھرين اور دانشوروں كے نزديك يہ ايك مسلم الثبوت حقيقت ھے كہ انسان كی عمر كے لئے كوئی حد معين نھيں كی ”

   5۔ “ئی حد معين نھيں ھوسكتیجاسكتی، يھاں تك كہ طول عمر كے لئے بھی كو
  كا كھنا ھے: “ اٹينگر”اسی طرح پر وفيسر 

ھماری نظر ميں عصر حاضر كی ترقی اور ھمارے شروع كئے كام كے پيش نظر اكسويں صدی كے لوگ ہزاروں ”
   6۔ “سال زندگی بسر كرسكتے ھيں

نسان ہزاروں سال زندگی بسر كرسكتا قارئين كرام! مذكوره دانشوروں كے نظريہ سے يہ بات معلوم ھوجاتی ھے كہ ا
 11ھے، دوسری طرف ھم اس خدا كو مانتے ھيں جو ھر چيز پر قادر ھے، لٰہذا اس كی قدرت كے پيش نظر تقريبا 

  سوسال سے زياده عمر گزار لينا كوئی تعجب كی بات نھيں ھے۔ 
كی غيبت كے زمانہ ميں اپنے فرائض خداوندعالم ھميں امام زمانہ عليہ السالم كی صحيح معرفت حاصل كرنے اور آپ 

ِمْيُع الَعلِْيم۔    پر عمل كرنے كی توفيق عطا فرمائے۔ (آمين يا رب العالمين) َربّنا تَقبّل ِمنّا اِنََّك اَنَت السَّ
  

  حوزه علميہ قم  -اقبال حيدر حيدری 
  
  

-------------------------------------------------------------------------- ------   
  
  
  ۔ 100، ص 2. بحار االنوار، ج1
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  ۔ 160، ص 7، ح 51. بحار االنوار، ج 2
  ۔ 171، ص 12، ح43، باب 2. كمال الدين، ج3
ہجری قمری ھے لٰہذا اس  255ہجری قمری ھے اور چونكہ امام زمانہ عليہ السالم كی تاريخ پيدائش  1427. اس وقت 4

  سال ھے۔  1172وقت آپ كی عمر مبارك 
  ۔ 13از طول عمر امام زمان عليہ السالم، علی اكبر مھدی پور ص . ر5
 ۔ 147، ص 6، ش6. مجلہ دانشمند، سال 6

 

  1 - 1شرح حديث 

 

  

  : اھل بيت عليھم السالم ، مركز حق ھيں1حديث نمبر 
7   
حق، ھم اھل بيت (عليھم السالم) كے ساتھ ھے، كچھ لوگوں كا ھم سے جدا ھونا ھمارے لئے وحشت كا سبب نھيں ھے، ”

  ۔ “كيونكہ ھم پروردگار كے تربيت يافتہ ھيں، اور دوسری تمام مخلوق ھماری تربيت يافتہ ھيں
  

   شرح
مرو عمری سے امام مھدی (عجل هللا تعالٰی فرجہ اس حديث مبارك كو شيخ طوسی عليہ الرحمہ نے معتبر سند كے ساتھ ابوع

  الشريف) سے نقل كيا ھے۔ امام عليہ السالم نے حديث كے اس فقره ميں تين نكات كی طرف اشاره فرمايا ھے: 
  ۔ مكمل حق و حقيقت، اھل بيت عليھم السالم كے ساتھ ھے۔ 1

سےلگ ھے؛ كيونكہ پھلے جملہ كا مفھوم يہ ھے كہ اھل كے جملہ “ ٔاھل البيت مع الحق”كا جملہ “الحّق معنا”توجہ رھے كہ 
بيت عليھم السالم حق و باطل كے تشخص كا بنيادی معيار ھيں، اور حق و باطل كی ايك دوسرے سے پہچان كے لئے اھل 
بيت عليھم السالم كی سيرت و كردار كی طرف رجوع كيا جائے، برخالف دوسرے جملہ كے، (كيونكہ دوسرے جملہ كے 

سے 8“علّی مع الحّق والحق مع علیّ ”ہ ھيں كہ اھل بيت عليھم السالم حق كے ساتھ ھيں) اور يھی (پھلے) معنی حديث معنی ي
  بھی حاصل ھوتے ھيں۔ 

۔ جس كے ساتھ حق ھو تو اسے دوسروں كی روگردانی اور اپنی تنھائی سے خوف زده نھيں ھونا چاہئے، اور اپنے 2
  د پر توجہ نھيں كرنی چاہئے۔ ساتھيوں كی كم تعداد يا كثير تعدا

  حضرت امام موسٰی كاظم عليہ السالم نے ھشام سے فرمايا: 
اے ھشام! اگر تمھارے ھاتھ ميں اخروٹ ھو اور سب لوگ يہ كھيں كہ تمھارے ھاتھ ميں دّر ھے تو اس كا كوئی فائده نھيں ”

ھاتھ ميں دّر ھو اور لوگ كھيں كہ تمھارے  ھے؛ كيونكہ تم جانتے ھو كہ تمھارے ھاتھ ميں اخروٹ ھے، اور اگر تمھارے
   9۔“ھاتھ ميں اخروٹ ھے تو اس ميں تمھارا كوئی نقصان نھيں ھے؛ كيونكہ تم جانتے ھو كہ تمھارے ھاتھ ميں دّر ھے

  اسی طرح حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں: 
   10“راه (حق و) ھدايت ميں لوگوں كی كم تعداد سے نہ گھبراؤ۔ ”
كے تيسرے جملہ ميں جو چيز بيان ھوئی ھے اس كی مختلف تفسيريں بيان كی گئی ھيں جن كو يكجا جمع ۔ اس حديث 3

  كرنے ميں كوئی مضائقہ نھيں ھے، ھم ذيل ميں ان كی طرف اشاره كرتے ھيں: 
عالم كی طرفالف۔ بے شك اھل بيت عليھم السالم عقائد اور دينی اعمال ميں لوگوں كے محتاج نھيں ھيں، اور جو كچھ خداوند

سے رسول اكرم (ص) پر نازل ھوا ھے وه ان حضرات كے لئے كافی ھے، جبكہ امت ان تمام چيزوں ميں اھل بيت عليھم 
السالم كی محتاج ھے، اور صرف قرآن و سنت ان كے لئے كافی نھيں ھے، نيز اھل بيت عليھم السالم كی طرف رجوع كئے 

  بغير امت گمراه اور ھالك ھے۔ 

 
   



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

 
 

عليھم السالم پر خدا وندعالم كی نعمتيں براه راست او ربغير كسی واسطہ كے نازل ھوتی ھيں، اور جب  ب۔ اھل بيت
  خداوندعالم دوسرے لوگوں پر اپنی نعمتيں نازل كرتا ھے تو وه اھل بيت عليھم السالم كے واسطہ كے بغير نھيں ھوتيں۔ 

  : امام زمانہ(ع) زمين والوں كے لئے امان ھيں 2حديث نمبر
11   

  ۔ “بے شك ميں اھل زمين كے لئے امن و سالمتی ھوں، جيسا كہ ستارے آسمان والوں كے لئے امان كا باعث ھيں”
  

   شرح
يہ كالم حضرت امام مھدی عجل هللا تعالی فرجہ الشريف كے اس جواب كا ايك حصہ ھے جس كو امام عليہ السالم نے اسحاق

س خط ميں امام عليہ السالم سے غيبت كی وجہ كے بارے ميں سوال كيا تھا۔بن يعقوب كے جواب ميں لكھا ھے، اسحاق نے ا
امام عليہ السالم نے غيبت كی علت بيان كرنے كے بعد اس نكتہ كی طرف اشاره فرمايا كہ غيبت كے زمانہ ميں امام كا وجود

والوں كے لئے باعث امن و امان ھيں،  بے فائده نھيں ھے، وجود امام كے فوائد ميں سے ايك ادنٰی فائده يہ ھے كہ امام زمين
جيسا كہ ستارے آسمان والوں كے لئے امن و سالمتی كا ذريعہ ھوتے ھيں۔ دوسری صحيح روايات ميں اسی مضمون كی 
طرف اشاره ھوا ھے۔ جيسا كہ اُن روايات ميں بيان ھوا ھے: اگر زمين پر حجت (خدا) نہ ھو تو زمين اور اس پر بسنے 

  باه و برباد ھوجائيں۔ والے مضطرب اور ت
امام زمانہ عليہ السالم كو اھل زمين كے لئے امن و امان سے اس طرح تشبيہ دينا جس طرح ستارے اھل آسمان كے لئے امن 

و امان ھوتے ھيں؛ اس سلسلہ ميں شباہت كی چند چيزيں پائی جاتی ھيں جن ميں سے دو چيزوں كی طرف اشاره كيا جاتا 
  ھے: 

لحاظ سے ستاروں كا وجود اور ان كو ان كی جگھوں پر ركھنے كی حالت اور كيفيت، تمام كّرات، ۔ جس طرح تخليقی 1
سيارات اور كھكشأوں كے لئے امن و امان اور آرام كا سبب ھے، زمين والوں كے لئے امام زمانہ عليہ السالم كا وجود بھی 

  اسی طرح ھے۔ 
ائے گئے ھيں اور اھل آسمان منجملہ مالئكہ كے امان و آرام كا ۔ جس طرح ستاروں كے ذريعہ شياطين آسمانوں سے بھگ2

سامان فراھم ھوا ھے اسی طرح حضرت امام زمانہ عليہ السالم كا وجود، تخليقی اور تشريعی لحاظ سے اھل زمين سے، 
  مخصوصاً انسانوں سے شيطان كو دور بھگانے كا سبب ھے۔ 

  : فلسفٔہ امامت اور صفات امام  3حديث نمبر
12   

اوصيائے (اٰلھی) وه افراد ھيں جن كے ذريعہ خداوندعالم اپنے دين كو زنده ركھتا ھے، ان كے ذريعہ اپنے نور كو مكمل ”
طور پر نشر كرتا ھے، خداوندعالم نے ان كے اور ان كے (حقيقی) بھائيوں، چچا زاد (بھائيوں) اور ديگر رشتہ داروں كے 

عہ حجت اور غير حجت نيز امام اور ماموم كے درميان پہچان ھوجائے۔ اور درميان واضح فرق ركھا ھے كہ جس كے ذري
وه واضح فرق يہ ھے كہ اوصيائے اٰلھی كو خداوندعالم گناھوں سے محفوظ ركھتا ھے اور ان كو ھر عيب سے منزه، 

اپنے اسرار كا برائيوں سے پاك اور خطاؤں سے دور ركھتا ھے، خداوندعالم نے ان كو علم و حكمت كا خزانہ دار اور 
رازدار قرار ديا ھے اور دليلوں كے ذريعہ ان كی تائيد كرتا ھے۔ اگر يہ نہ ھوتے تو پھر تمام لوگ ايك جيسے ھوجاتے، اور 

  ۔ “كوئی بھی امامت كا دعوٰی كر بيٹھتا، اس صورت ميں حق و باطل اور عالم و جاھل ميں تميز نہ ھوپاتی
  

   شرح
م نے احمد بن اسحاق كے خط كے جواب ميں تحرير كئے ھيں، امام عليہ السالم چند نكات كی يہ كلمات امام مھدی عليہ السال

طرف اشاره كرنے كے بعد امام اور امامت كی حقيقت اور شان كو بيان كرتے ھوئے امام كی چند خصوصيات بيان فرماتے 
  درميان تميز ھوسكے:  ھيں، تاكہ ان كے ذريعہ حقيقی امام اور امامت كا جھوٹا دعوٰی كرنے والوں كے

۔ امام كے ذريعہ خدا كا دين زنده ھوتا ھے؛ كيونكہ امام ھی اختالفات، فتنوں اور شبھات كے موقع پر حق كو باطل سے 1
  الگ كرتا ھے اور لوگوں كو حقيقی دين كی طرف ھدايت كرتا ھے۔ 

  مل ھوتا ھے۔ ۔ نور خدا جو رسول خدا (ص) سے شروع ھوتا ھے، امام كے ذريعہ تمام اور كا2
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۔ خداوندعالم نے پيغمبر اكرم (ص) كی ذّريت ميں امام كی پہچان كے لئے كچھ خاص صفات معين كئے ھيں، تاكہ لوگ 3
امامت كے سلسلہ ميں غلط فھمی كا شكار نہ ھوں، مخصوصاً اس موقع پر جب ذّريت رسول كے بعض افراد امامت كا جھوٹا 

چھ اس طرح ھيں: گناھوں كے مقابلہ ميں عصمت، عيوب سے پاكيزگی، دعوٰی كريں۔ ان ميں سے بعض خصوصيات ك
برائيوں سے مبّرااور خطا و لغزش سے پاكيزگی وغيره، اگر يہ خصوصيات نہ ھوتے تو پھر ھركس و ناكس امامت كا 

  نہ ھوتا۔  دعوٰی كرديتا، اور پھر حق و باطل ميں كوئی فرق نہ ھوتا، جس كے نتيجہ ميں دين اٰلھی پوری دنيا پر حاكم

  : فلسفٔہ امامت4حديث نمبر 
13   

كيا تم نے نھينديكھا كہ خداوندعالم نے كس طرح تمھارے لئے پناه گاھيں قرار دی ھيں تاكہ ان ميں پناه حاصل كرو، اور ”
  ۔ “ايسی نشانياں قرار دی ھيں جن كے ذريعہ ھدايت حاصل كرو، حضرت آدم عليہ السالم كے زمانہ سے آج تك

  
   شرح
كا ايك حصہ ھے جس كو ابن ابی غانم قزوينی اور بعض شيعوں كے درميان ھونے والے اختالف كی 14تحرير اس توقيع  يہ

وجہ سے امام عليہ السالم نے تحرير فرمايا ھے، ابن ابی غانم كا عقيده يہ تھا كہ حضرت امام حسن عسكری عليہ السالم نے 
سلٔہ امامت آپ ھی پر ختم ھوگيا ھے۔ شيعوں كی ايك جماعت نے حضرت امامكسی كو اپنا جانشين مقرر نھيں كياھے، اور سل

مھدی عليہ السالم كو خط لكھا جس ميں واقعہ كی تفصيل لكھی، جس كے جواب ميں حضرت امام زمانہ عليہ السالم كی 
  طرف سے ايك خط آيا، مذكوره حديث اسی خط كا ايك حصہ ھے۔ 

ت اور جانشينی ميں شك و ترديد سے دوری كرنے كے سلسلہ ميں بہت زياده سفارش امام زمانہ عليہ السالم امامت، وصاي
كرنے كے بعد فرماتے ھيں: وصايت كا سلسلہ ھميشہ تاريخ كے مسلم اصول ميں رھا ھے، اور جب تك انسان موجود ھے 

  زمين حجت اٰلھی سے خالی نھيں ھوگی، امام عليہ السالم نے مزيد فرمايا: 
كيا تم نے كسی ايسے زمانہ كو ديكھا ھے جو حجت خدا سے خالی ھو، اور اب تم اس سلسلہ ميں اختالف  تاريخ كو ديكھو!”

  ؟! “كرتے ھو
  امام عليہ السالم نے حديث كے اس سلسلہ ميں امامت كے دو فائدے شمار كئے ھيں: 

  ۔ امام، مشكالت اور پريشانيوں كے عالم ميں ملجا و ماوٰی اور پناه گاه ھوتا ھے۔ 1
  ۔ امام،لوگوں كو دين خدا كی طرف ھدايت كرتا ھے۔ 2

كيونكہ امام معصوم عليہ السالم نہ صرف يہ كہ لوگوں كو دين اور شريعت اٰلھی كی طرف ھدايت كرتے ھيں بلكہ ماّدی اور 
  دنيوی مسائل ميں ان كی مختلف پريشانيوں كو بھی دور كرتے ھيں۔ 

  : علم امام كی قسميں 5حديث نمبر
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(اھل بيت) كے علم كی تين قسميں ھوتی ھيں: گزشتہ كا علم، آئنده كا علم اور حادث كا علم۔ گزشتہ كا علم تفسير ھوتا  ھم”
ھے، آئنده كا علم موقوف ھوتا ھے اور حادث كا علم دلوں ميں بھرا جاتا اور كانوں ميں زمزمہ ھوتا ھے۔ علم كا يہ حصہ 

  ۔ “ص) كے بعد كوئی دوسرا رسول نھيں آئے گاھمارا بہترين علم ھے اور ھمارے پيغمبر (
  

   شرح
يہ الفاظ امام زمانہ عليہ السالم كے اس جواب كا ايك حصہ ھيں جس ميں علی بن محمد سمری (عليہ الرحمہ) نے علم امام 

  كے متعلق سوال كيا تھا۔ 
  تے ھيں: ميں ان تينوں علم كے سلسلہ ميں فرما“ مرآة العقول”عالمہ مجلسی عليہ الرحمہ كتاب 

علم ماضی سے وه علم مراد ھے جس كو پيغمبر اكرم (ص) نے اپنے اھل بيت عليھم السالم سے بيان كيا ھے؛ نيز يہ علم ان”
علوم پر مشتملھے جو گزشتہ انبياء عليھم السالم اور گزشتہ امتوں كے واقعات كے بارے ميں ھيں اور جو حوادثات ان كے 

  خلقت كی ابتداء اور گزشتہ چيزوں كی شروعات كے بارے ميں ھيں۔ لئے پيش آئے ھيں اور كائنات كی 
كے ھيں، غابر سے مراد وه يقينی “ باقی”سے مراد آئنده پيش آنے والے واقعات ھيں؛ كيونكہ غابر كے معنی “ غابر”علم 
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كے عنوان سے ياد “ موقوفہ”خبريں ھيں جو كائنات كے مستقبل سے متعلق ھيں، اسی وجہ سے امام عليہ السالم نے اس كو 
كيا ھے جو علوم كائنات كے مستقبل سے تعلق ركھتے ھيں وه اھل بيت عليھم السالم سے مخصوص ھيں، موقوف يعنی 

  ۔ “مخصوص”
سے مراد وه علم ھے جو موجودات اور حاالت كے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ھے، يا مجمل چيزوں كی تفصيل مراد “ علم حادث”

ُ ”ھے۔ ۔ ۔  ، سے خداوندعالم كی طرف سے عطا ھونے واال وه الھام مراد ھے جو كسی فرشتہ كے بغير “وبِ قَْذُف في اْلقُل
  حاصل ھوا ھو۔ 

  ، سے وه اٰلھی الھام مراد ھے جو كسی فرشتہ كے ذريعہ حاصل ھوا ھو۔ “نَْقُر في ااْلَْٔسٰماعِ ”
سطہ) اھل بيت عليھم السالم سے مخصوص تيسری قسم كی افضليت كی دليل يہ ھے كہ الھام (چاھے بالواسطہ ھو يا بال وا

  ھے۔ 
اٰلھی الھام كی دعا كے بعد ممكن ھے كوئی انسان (ائمہ عليھم السالم كے بارے ميں) نبی ھونے كا گمان كرے، اسی وجہ سے

آئے  امام زمانہ عليہ السالم نے آخر ميں اس نكتہ كی طرف اشاره فرمايا ھے كہ پيغمبر اكرم(ص) كے بعد كوئی پيغمبر نھيں
   16۔ “گا

  : امام كا دائمی وجود6حديث نمبر 
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  ۔ “بے شك زمين كبھی بھی حجت خدا سے خالی نھيں رھے گی، چاھے وه حجت ظاھر ھو يا پردٔه غيب ميں”
  

   شرح
يہ حديث امام مھدی عليہ السالم كی اس توقيع كا ايك حصہ ھے جو آپ نے عثمان بن سعيد عمری اور ان كے فرزند محمد 

لئے تحرير فرمائی ھے۔ امام عليہ السالم بہت زياده تاكيدوں كے بعد ايك مطلب كی طرف اشاره كرتے ھوئے فرماتے كے 
ھيں: روئے زمين پر ھميشہ حجت خدا كا ھونا ضروری ھے اور كبھی بھی كسی ايسے لمحہ كا تصور نھيں كيا جاسكتا جو 

  امام معصوم كے وجود سے خالی ھو۔ 
دات كے لئے امام كی ضرورت بالكل اسی طرح ھے جيسے پيغمبر اكرم (ص) كی ضرورت ھے۔ انسان اور ديگر موجو

معصوم شخصيت كی ضرورت (چاھے پيغمبر ھوں يا امام) مختلف نظريات سے قابل تحقيق ھے۔ ان ميں سے ايك يہ ھے كہ 
كالم كی كتابوں ميں عقلی خدا كی طرف سے قوانين كا ھونا اور اس كی تفسير معصوم كے ذريعہ ھونا ضروری ھے۔ علم 

دالئل كے ساتھ يہ بات ثابت ھوچكی ھے كہ انسان كو اپنی دنيوی زندگی كی بھالئی اور آخرت ميں سعادت و كاميابی حاصل 
كرنے كے لئے رسول كی ضرورت ھے، انسان كے لئے دين اور اس كی صحيح تفسير كی ضرورت جاودانی ھے۔ پيغمبر 

آخری دين كے عنوان سے لے كر آئے اور آپ نے تمام احكام و مسائل كو واضح كيا ۔  اسالم(ص) دين اسالم كو خدا كے
پيغمبر اكرم (ص) كی وفات كے بعد كے زمانہ كے لئے بھی انھيں عقلی دالئل كے ذريعہ ايسی شخصيات كا ھونا ضروری 

معصومين عليھم السالم كے  ھے جو علم اور عصمت وغيره ميں پيغمبر اكرم (ص) كے مثل ھوں۔ اور ايسی شخصيتيں ائمہ
  عالوه كوئی نھيں ھيں۔ 

امام زمانہ عليہ السالم اس اھم نكتہ كی طرف اشاره كرتے ھيں كہ اس وجہ سے كہ لوگ حق كو قبول كرنے ميں سستی اور 
اضر كم توجھی كا شكار ھيں، ايسا نھيں ھے كہ تمام ائمہ (عليھم السالم) حكومت تك پھنچ جائيں يا لوگوں كے درميان ح

رھيں، جيسا كہ گزشتہ انبياء اور اوصيائے اٰلھی حكومت تك نھيں پھنچ پائے ھيں اور ان ميں سے بعض حضرات ايك مدت 
  تك غيبت كی زندگی بسر كرتے رھے ھيں۔ 

  : مشيت اٰلھی اور رضائے اھل بيت عليھم السالم7حديث نمبر 
   19 18 هللاُ ِشئنَا، َوهللاُ يَقُوُل:قُلُوبُٰنا ٔاَوِعيَةٌ لَِمِشيَِّة هللاُ، فاَِذا َشاَء 

ھمارے دل مشيت اٰلھی كے لئے ظرف ھيں، اگر خداوندعالم كسی چيز كا اراده كرے اور اس كو چاھے تو ھم بھی اسی چيز”
تم نھيں چاہتے مگر وھی چيز جس كا خدا ”كا اراده كرتے ھيں اور اسی كو چاہتے ھيں۔ كيونكہ خداوندعالم كا ارشاد ھے: 

  ۔ “ه كرےاراد
  

   شرح
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ره”امام زمانہ عليہ السالم اس كالم ميں  ضہ”و  20“مقصِّ كی ترديدكرتے ھوئے كامل بن ابراھيم سے خطاب  21“ مفوِّ
  فرماتے ھيں: 

وه لوگ جھوٹ كہتے ھيں، بلكہ ھمارے دل رضائے اٰلھی كے ظرف ھيں، جو وه چاہتا ھے ھم بھی وھی چاہتے ھيں، اور ”
  ۔ “ل مستقل طور پر كوئی اراده نھيں كرتےھم رضائے اٰلھی كے مقاب

  حضرت امام موسٰی كاظم عليہ السالم نے ايك حديث كے ضمن ميں بيان فرمايا ھے: 
بے شك خداوندعالم نے ائمہ (عليھم السالم) كے دلوں كو اپنے اراده كا راستہ قرار ديا ھے؛ پس جب بھی خداوندعالم كسی ”

تم نھيں چاہتے مگر وھی ”كا اراده كرتے ھيں، اور يہ خداوندعالم كا فرمان ھے :  چيز كا اراده كرے، ائمہ بھی اسی چيز
   22۔“جس كا خداوندعالم اراده كرے

امام مھدی عليہ السالم كی اس حديث سے متعدد نكات معلوم ھوتے ھيں جن ميں سے چند نكات كی طرف ذيل ميں اشاره كيا 
  جاتا ھے: 

  دوں كا ظرف ھوتا ھے۔ ۔ دل، خداوندعالم يا شيطان كے ارا1
۔ ائمہ عليھم السالم معصوم ھيں؛ كيونكہ ان حضرات كا اراده وھی خداوندعالم كا اراده ھوتا ھے، اور جن كی ذات ايسی ھو 2

  تو ايسی ذات ھی صاحب عصمت ھوتی ھے۔ 
سے مٔوخر بھی نھيں ھوتا۔ لٰہذا  ۔ اھل بيت عليھم السالم كا اراده خداوندعالم كے اراده پر مقدم نھيں ھوتا، نيز خدا كے اراده3

  اھل بيت عليھم السالم كی بنسبت ھمارا رويہ بھی اسی طرح ھونا چاہئے۔ 
  ۔ جب تك خداوندعالم كسی چيز كا اراده نہ كرلے اھل بيت عليھم السالم بھی اس چيز كا اراده نھيں كرتے۔ 4

  : نماز كے ذريعہ شيطان سے دوری8حديث نمبر 
23   

وئی بھی چيز شيطان كی ناك كو زمين پر نھيں رگڑتی، لٰہذا نماز پڑھو اور شيطان كی ناك زمين پر رگڑ نماز كی طرح ك”
  ۔ “دو
  

   شرح
يہ كالم امام زمانہ عليہ السالم نے ابوالحسن جعفر بن محمد اسدی كے سواالت كے جواب ميں ارشاد فرمايا۔ اس حديث سے 

(يعنی شيطان بر غلبہ حاصل كرنے) كے لئے بہت سے اسباب پائے  معلوم ھوتا ھے كہ زمين پر شيطان كی ناك رگڑنے
جاتے ھيں جس ميں سب سے اھم سبب نماز ھے؛ كيونكہ نماز مخلوق سے بے توجہ اور خداوندعالم كی طرف مكمل توجہ 

  اور اس كی ياد و ذكر كا نام ھے جيسا كہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 
24   

  ۔ “روميرے ذكر كے لئے نماز قائم ك”
وه نماز جو ايسی ھو كہ انسان كو فحشاء اور برائيوں سے روكتی ھو، جس كے نتيجہ ميں انسان ھوائے نفس اور شيطان پر 

  غالب ھوجاتا ھے۔ 

  : اول وقت نماز پڑھنا9حديث نمبر 
25   

ان كے) معلون ھے ملعون ھے وه شخص جو نماز صبح ميں (جان بوجھ كر) اتنی تاخير كرے جس كی وجہ سے (آسم”
  ۔ “ستارے ڈوب جائيں

  
   شرح

يہ حديث امام مھدی عليہ السالم كی اس توقيع كا ايك حصہ ھے جس كو محمد بن يعقوب كے سوال كے جواب ميں تحرير 
فرمايا ھے۔ امام زمانہ عليہ السالم نے اس توقيع ميں اول وقت نماز پڑھنے پر بہت زياده تاكيد فرمائی ھے، اور جو لوگ نماز

  اجاال ھونے اور ستاروں كے غروب ھونے تك ٹالتے رہتے ھيں، ان پر امام عليہ السالم نے لعنت كی ھے۔ صبح كو 
  اس حديث اور دوسری احاديث سے يہ نتيجہ نكلتا ھے كہ نماز كے تين وقت ھوتے ھيں: 
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نی خوشنودی خدا) (يع“ رضوان هللا”۔ فضيلت كا وقت: فضيلت كا وقت وھی نماز كا اول وقت ھے، جس كو روايات ميں 1
  سے تعبير كيا گيا ھے اور يھی نماز كا بہترين وقت ھوتا ھے؛ كيونكہ: 

الف) اس وقت ميں خداوندعالم كی طرف سے نماز بجاالنے كا حكم صادر ھوا ھے اور احكام اٰلھی كو جتنی جلدی ممكن 
  ھوسكے انجام دينا مطلوب (اور پسنديده) ھے۔ 

وجود اور بالكل محتاج وجود كا المحدود موجود سے رابطہ اور خدا سے فيضياب ھونے كاب) نماز ، در حقيقت ايك محدود م
  نام ھے، اور يہ انسان كے فائدے كے لئے ھے جس ميں جلدی كرنا مطلوب (اور پسنديده) ھے۔ 

عالم امام زمانہ ج) امام زمانہ عليہ السالم اول وقت نماز پڑھتے ھيں، اور جو لوگ اس موقع پر نماز پڑھتے ھيں تو خداوند
عليہ السالم كی بركت سے ان كی نماز كو بھی قبول كرليتا ھے؛ البتہ تمام افق كا اختالف اس سلسلہ ميں اھميت نھيں ركھتا؛ 

يعنی اول وقت نماز ادا ”دوسرے لفظوں ميں يہ كھا جائے كہ ايك وقت پر نماز پڑھنا مراد نھيں ھے بلكہ ايك عنوان كے تحت 
  لبتہ ھر شخص اپنے افق كے لحاظ سے اول وقت نماز پڑھے۔ مراد ھے، ا“ كرنا
(يعنی خدا كی بخشش) سے تعبير كيا گيا ھے، نماز كے اول وقت سے آخر “ غفران هللا”۔ آخِر وقت: جس كو روايت ميں 2

ے ھيں وقت تك تاخير كرنے كے سلسلہ ميں مذمت وارد ھوئی ھے؛ لٰہذا امام زمانہ عليہ السالم ايسے شخص پر لعنت كرت
  اور اس كو رحمت خدا سے دور جانتے ھيں۔ 

  ايك دوسری روايت ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے بيان ھوا ھے: 
اول وقت پر نماز پڑھنا خوشنودی خدا كا باعث اور آخر وقت ميں نماز ادا كرنا ايسا گناه ھے كہ جسے خداوندعالم معاف ”

   26۔“كرديتا ھے
كھا جاتا ھے۔ اگر كوئی شخص نماز “ قضا”كا وقت گزرنے كے بعد نماز پڑھنا جس كو اصطالح ميں ۔ خارِج وقت: نماز 3

كو وقت كے اندر نہ پڑھ سكے، تو پھر اس كی قضا بجاالنے كا حكم ھوا ھے؛ اور يہ نماز ايك جديد حكم كی بنا پر ھوتی 
ے تو اس نے خدا كی معصيت كی ھے، اور اس ھے۔ حاالنكہ اگر كوئی شخص جان بوجھ كر آخر وقت تك نماز كو ٹالتا رھ

كو اسے توبہ كرنی چاہئے، ورنہ خداوندعالم كے عذاب كا مستحق قرار پائے گا؛ ليكن اگر بھولے سے نماز نھيں پڑھ سكا 
  اور اس ميں اس كی كوئی غلطی بھی نہ ھو تو پھر وه عذاب اٰلھی كا مستحق نھيں ھوگا۔ 

  : سجدٔه شكر10حديث نمبر 
27   

جدٔه شكر، مستحبات ميں بہت ضروری اور مستحب مٔوكد ھے۔ ۔ ۔ بے شك واجب (نمازوں) كے بعد دعا اور تسبيح كی س”
فضيلت، نافلہ نمازوں كے بعد دعاؤں پر ايسے فضيلت ركھتی ھے جس طرح واجب نمازيں، مستحب نمازوں پر فضيلت 

  ۔ “ركھتی ھيں، اور خود سجده، دعا اور تسبيح ھے
  

   شرح
سے سواالت  Ȅمبارك امام زمانہ عليہ السالم كے اس جواب كا ايك حصہ ھے جو محمد بن عبد هللا حميری نے آپ يہ حديث

دريافت كئے تھے۔ امام زمانہ عليہ السالم اس حديث ميں ايك مستحب يعنی سجدٔه شكر كی طرف اشاره فرماتے ھيں، واجب 
لہ نمازوں كی نسبت واجب نمازوں كی فضيلت كی طرح قرار نمازوں كے بعد دعا و تسبيح كی گفتگو كرتے ھوئے اور ناف

  ديتے ھيں، نيز سجده اور خاك پر پيشانی ركھنے كے ثواب كو دعا و تسبيح كے ثواب كے برابر قرار ديتے ھيں۔ 
ال قرآنی آيات اور احاديث كی تحقيق كرنے سے يہ نتيجہ حاصل ھوتا ھے كہ تمام واجبات اور مستحبات برابر نھيں ھيں؛ مث

كے طور پر تمام واجبات ميں نماز كی اھميت سب سے زياده ھے؛ كيونكہ ديگر اعمال،نماز كے قبول ھونے پر موقوف ھيں۔ 
اسی طرح مستحبات كے درميان (اس حديث كے مطابق) سجدٔه شكر كی اھميت تمام مستحبات سے زياده ھے۔ شايد اس كی 

ی ھے؛ يعنی جب انسان كسی نعمت كو ديكھنے يا پانے پر خدا كا شكر وجہ يہ ھو كہ سجده شكر، نعمتوں ميں اضافہ كی كنج
بجاالتا ھے تو اس كی نعمت باقی رہتی ھے اور ديگر نعمتيں نازل ھوتی ھيں۔ يہ نكتہ قرآن مجيد ميں صاف صاف بيان ھوا 

  ھے۔ 
   28< لَئِْن َشَكْرتُْم اَلَِٔزيَدنَُّكْم>

  ۔ “يں) اضافہ كردوں گااگر تم ميرا شكر كرو گے تو ميں (نعمتوں م”
  امام مھدی عليہ السالم نے اس حديث ميں چند نكات كی طرف اشاره فرمايا ھے: 
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۔ سجدٔه شكر كے لئے كوئی خاص زمانہ اور خاص جگہ نھيں ھوتی، ليكن اس حديث كے پيش نظر واجب اور مستحب 1
  نمازوں كے بعد اس كا بہترين موقع ھوتا ھے۔ 

ور خداوندعالم كے سامنے نھايت خشوع و خضوع كا نام ھے، اس موقع پر انسان خود كو نھيں ۔ سجده، انسان كے كمال ا2
ديكھتا، اور تمام عظمت و كبريائی كو خداوندعالم سے مخصوص جانتا ھے؛ لٰہذا انسان كی يہ حالت بہترين حالت ھوتی ھے، 

  ا كرتا ھوا نظر آتا ھے۔ مخصوصاً جبكہ انسان زبان و دل سے خداوندعالم كا ذكر اور اس كا شكر اد
۔ واجب نمازوں كے بعد دعا اور تسبيح كا ثواب مستحب نمازوں كے بعد دعا او رتسبيح كے ثواب سے بہت زياده ھے ، 3

  جيسا كہ مستحب نمازوں سے كھيں زياده فضيلت واجب نمازوں كی ھے۔ 
يہ سمجھانا چاہتے ھيں كہ خود سجده بھی ايك قسم ، “سجده ، دعا اور تسبيح ھے”۔ امام زمانہ عليہ السالم اس فقره سے كہ 4

كی تسبيح اور دعا ھے، جس طرح نماز كے بعد ذكر خدا پسنديده عمل اور مستحب ھے اسی طرح سجده كرنا بھی مستحب 
ھے؛ كيونكہ دعا اور تسبيح كا مقصد بھی خداوندعالم كے حضور ميں خشوع و خضوع ھے، اس ميں كوئی شك نھيں ھے كہ 

  جده ميں كامل اور مكمل طور پر موجود ھے۔ يہ ھدف س
  
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
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  20 - 11شرح حديث 

 

  

  : تسبيح خاك شفا كی فضيلت11حديث نمبر 
29   
تربت سيد الشھداء) كی فضيلت يہ ھے كہ جب خاك شفا كی تسبيح ھاتھ ميں لے كر گھمائی جائے تو اس كا ثواب تسبيح و ”(

  ۔ “ذكر كا ثواب ھوتا ھے اگرچہ كوئی ذكر و دعا بھی نہ پڑھی جائے
  

   شرح
يہ حديث ان جوابات ميں سے ھے جن كو امام زمانہ عليہ السالم نے محمد بن عبد هللا حميری كے سوالوں كے جواب ميں 

ارشاد فرمائی ھے، موصوف نے امام زمانہ عليہ السالم سے سوال كيا تھا كہ كيا امام حسين عليہ السالم كی قبر كی مٹی سے 
  فضيلت ھے؟  تسبيح بنانا جائز ھے؟ اور كيا اس ميں كوئی

  امام زمانہ عليہ السالم نے سوال كے جواب كے آغاز ميں فرمايا: 
تربت قبر حسين عليہ السالم (يعنی خاك شفا) كی تسبيح بنا سكتے ھو، جس سے خداوندعالم كی تسبيح كرو؛ كيونكہ تربت ”

كہ اگر كوئی ذكر بھی نہ كھے امام حسين عليہ السالم سے بہتر كوئی چيز نھيں ھے، اس كے فضائل ميں سے ايك يہ ھے 
  ۔ “اور فقط تسبيح كو گھماتا رھے تو بھی اس كے لئے تسبيح كا ثواب لكھا جاتا ھے

  ھاں پر تربت حسينی يا خاك شفا كے بارے ميں دو نكتوں كی طرف اشاره كرنا مناسب ھے: 
مبارك قرار ديا ھے؛ كيونكہ يہ اس  ۔ تربت قبر حسين عليہ السالم ان تربتوں ميں شمار ھوتی ھے جن كو خداوندعالم نے1

زمين كا حصہ ھے جس ميں حضرت سيد الشھداء امام حسين عليہ السالم كا پاك و مبارك جسم دفن ھے۔ خاك شفا كی تسبيح 
كے مستحب ھونے كے اغراض و مقاصد ميں سے يہ بھی ھے كہ جس وقت انسان خاك شفا كی تسبيح كو ھاتھ ميں ليتا ھے، 

بارگاه ميں حضرت امام حسين عليہ السالم كی فداكاری اور قربانی كو ياد كرتا ھے ، اور يہ كہ انسان عقيده تو خداوندعالم كی
اور خدا كی راه ميں كس طرح فداكاری اور ظالموں كا مقابلہ كرسكتا ھے۔ انسان اس حال ميں ان پاك و مقدس ارواح كو ياد 

ان كرچكی ھيں اور ملكوت اعلٰی (بارگاه رب العزت) كی طرف پرواز كرتا ھے جو معشوق حقيقی كی راه ميں اپنی جان قرب
كرچكی ھيں۔ اس عالم ميں انسان كے اندر خضوع و خشوع پيدا ھوتا ھے ، اور اس كی نظر ميں دنيا اور اس كا ساز و سامان

حضرت امام حسين حقير دكھائی ديتا ھے، نيز اس كے نفس ميں مخصوص عرفانی اور معنوی حالت پيدا ھوتی ھے اور يہ 
عليہ السالم كی تربت كے ارتباط اور توسل كی بنا پر ھے؛ اسی وجہ سے ھم احاديث ميں پڑھتے ھيں كہ تربت حسينی پر 

  سجده كرنے سے ساتوں پردے ہٹ جاتے ھيں۔ 
م نے ھميشہ ۔ تربت حسينی كے منجملہ فوائد اور بركات ميں سے ايك فائده اور بركت يہ ھے (جس كو اھل بيت عليھم السال2

لوگوں كے سامنے بيان كيا ھے) كہ امام حسين عليہ السالم كی مظلوميت لوگوں پر واضح ھوجائے؛ كيونكہ جب نمازی ھر 
روز نماز كے بعد تسبيح خاك شفا سے فيضياب ھوتے وقت جب اس كی نظر خاك شفا پر پڑتی ھے تو امام حسين عليہ السالم 

ريوں كو ياد كرتا ھے، جبكہ يہ بات معلوم ھے كہ ايسے نمونوں كو ياد كرنا اور آپ كے اصحاب و اھل حرم كی فداكا
(نفسياتی لحاظ سے) انسان كے نفس ميں عجيب و غريب تربيتی اور معنوی اثر پيدا كرتا ھے، اور انسان كو (سچا) حسينی بنا

   ديتا ھے اور انسانی وجود ميں انقالب حسينی كی روح اور خون كو حركت ميں التا ھے۔

  : لوگوں كی حاجت روائی كرنا12حديث نمبر 
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30   
كو پورا كرنے كی كوشش كرے تو خداوندعالم بھی اس كی حاجت روائی اور اس كی  31جو شخص خداوندعالم كی حاجت”

  ۔ “مرادوں كو پوری كرديتا ھے
  

   شرح
 سے، انھوں نے ابوالقاسم بن ابو اس حديث كو شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے اپنے پدر بزگوار سے، انھوں نے سعد بن عبد هللا

حليس (حابس) سے انھوں نے حضرت امام مھدی عليہ السالم سے نقل كيا ھے۔ امام عليہ السالم نے حليسی كے خلوص اور 
عام طور پر اس اخالقی نكتہ كی طرف اشاره فرمايا ھے: جو شخص خداوندعالم كی حاجت كو پورا كرنے كی كوشش كرے 

  اس كی حاجت روائی كرتا ھے اور اس كی مرادوں كو پوری كرديتا ھے۔  تو خداوندعالم بھی
اگرچہ خداوندعالم كی حاجت سے مراد اس حديث كے دوسرے حصہ ميں حضرت امام حسين عليہ السالم كی خلوص نيت 

اور امام حسين كے ساتھزيارت كرنا ھے، ليكن امام زمانہ عليہ السالم نے اس كو ايك عام قانون كی صورت ميں بيان كيا ھے
عليہ السالم كی زيارت كو اس كا ايك مصداق قرار ديا ھے، يعنی اگر انسان ان كاموں كو انجام دے جن كا انجام دينا مطلوب 

كھا جاسكتا ھے، لٰہذا “ خداوندعالم كی حاجت اور طلب”اور جن كے سلسلہ ميں خدا كا حكم ھو، اس وجہ سے اس كو 
  ں كی اصالح كرديتا ھے۔ خداوندعالم بھی انسان كے كامو

اس بات كی ياددھانی مناسب ھے كہ خداوندعالم كسی چيز كا محتاج نھيں ھے بلكہ وه قاضی الحاجات يعنی حاجتوں كا پورا 
  كرنے واال ھے اور تمام مخلوق سراپا اس كی محتاج ھے۔ جيسا كہ خداوندعالم نے ارشاد فرمايا: 

   32قََراُء ٕاِلَی هللاِ َوهللاُ ہَُو اْلَغنِيُّ اْلَحِميُد>< يَأاَيُّہَا النَّاُس ٔاَْنتُُم اْلفُ 
  ۔ “انسانو! تم سب هللا كی بارگاه كے فقير ھو اور هللا صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ھے”

اس حديث ميں خداوندعالم كی حاجت كی طرف اشاره ھوا، اس كی وجہ يہ ھے كہ خداوندعالم كی حاجت مخلوق كی حاجت 
وسرے لفظوں ميں يوں كھا جائے كہ جس شخص نے لوگوں كی حاجت روائی كی گويا اس نے خدا كی حاجت ميں ھے، د

  پوری كی ھے۔ 
سے مراد خداوندعالم كے احكام مراد ھوں، چاھے وه امر “ خدا كی حاجت”اس حديث ميں دوسرا احتمال يہ پايا جاتا ھے كہ 

ئی شخص خدا كے احكام كی اطاعت كرے تو خداوندعالم بھی اس كی ھو يا نھی، جن كو خداوندعالم چاہتا ھے، اور اگر كو
  حاجت پوری كرتا ھے۔ 

  : استغفار، بخشش كا ذريعہ13حديث نمبر 
33   

  ۔ “اگر تم خدا سے استغفار كروگے تو خداوندعالم بھی تم كو معاف كردےگا”
  

   شرح
ی احاديث كے ضمن ميں بيان كرتے ھيں۔ حديث كا شيخ كلينی عليہ الرحمہ اس حديث شريف كو امام زمانہ عليہ السالم ك

خالصہ يہ ھے كہ يمانی نام كا ايك شخص سامره ميں آتا ھے۔ امام زمانہ عليہ السالم كی طرف سے اس كے لئے ايك تھيلی 
كن پھنچتی ھے جس ميں دو دينار اور دو لباس تھے، ليكن وه ان كو كمترين ھديوں ميں شمار كرتے ھوئے رّد كرديتا ھے، لي

كچھ دنوں بعد اپنے اس كام پر شرمنده ھوتا ھے، اور ايك خط لكھ كر معذرت خواھی كرتا ھے، اور اپنے دل ميں توبہ كرتے 
ھوئے يہ نيت كرتا ھے كہ اگر دوباره (امام عليہ السالم كی طرف سے) كوئی ھديہ ملے گا تو اس كو قبول كرلوں گا۔ چنانچہ 

  ے، اور امام عليہ السالم يمانی كے لئے اشاره كرتے ھوئے فرماتے ھيں: كچھ مدت بعد اس كو ايك ھديہ ملتا ھ
  ۔ “تم نے ھمارا ھديہ رّد كركے غلطی كی ھے، اگر تم خدا سے مغفرت طلب كرو تو خداوندعالم تمھيں معاف كردے گا”

  اس توقيع مبارك ميں د و نكات كی طرف اشاره ھوا ھے: 
خفی باتوں كا علم ركھتے ھيں، يھاں تك كہ لوگوں كے دل كی نيت سے بھی آگاه ھيں؛ ۔ امام زمانہ عليہ السالم اسرار اور م1

  كے ذيل ميں بيان ھونے والی حديث ميں فرماتے ھيں:  34 لٰہذا حضرت امام صادق عليہ السالم آئہ شريفہ
  ۔ “مومنين سے مراد، ائمہ (معصومين عليھم السالم) ھيں”
اھوں كی بخشش كا سبب ھے۔ اور چونكہ طلب ايك امِر قلبی كا نام ھے اور لفظوں ۔ خداوندعالم سے طلب مغفرت كرنا گن2
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كی صورت ميں بيان كرنے كی ضرورت نھيں ھے، اس حديث سے يہ معلوم ھوتا ھے كہ صرف طلب مغفرت (شرمندگی 
توبہ كے لئے كچھ  اور دوباره گناه نہ كرنے كے عزم كے ساتھ) گناھوں كی بخشش اور توبہ كے لئے كافی ھے۔ البتہ مكمل

   35خاص شرائط ھيں جن كی طرف حضرت امير المومنين عليہ السالم نے ايك حديث كے ضمن ميں اشاره فرمايا ھے۔ 

  : ايك دوسرے كے حق ميں استغفار كرنا14حديث نمبر 
36   

  ۔ “ے اگر تم ميں ايك دوسرے كے لئے طلب مغفرت نہ ھوتی تو زمين پر بسنے والے تمام لوگ ھالك ھوجات”
  

   شرح
امام مھدی عليہ السالم ابن مہزيار سے ايك طوالنی خطاب ميں اپنے شيعوں كو ايك دوسرے كے حق ميں استغفار كرنے كی 

  رغبت دالتے ھيں؛ كيونكہ اس كام كے فوائد اور بركتيں زمين اور اس پر بسنے والوں سے عذاب كا دور رھنا ھے۔ 
  دنيا ميں عذاب اٰلھی سے محفوظ رھنے كے لئے دو سبب پائے جاتے ھيں: قرآنی آيات سے يہ معلوم ھوتا ھے كہ اس 

  ۔ پيغمبر اكرم (ص) كا وجود مبارك: جيسا كہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 1
37   

  ۔ “حاالنكہ جب تك تم ان كے درميان موجود ھو تو خدا ان پر عذاب نھيں كرےگا”
  ے: ۔ استغفار: جيسا كہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھ2

38   
  ۔ “اور هللا ان لوگوں پر جب وه توبہ و استغفار كرتے رھيں ھرگز عذاب نھيں كرے گا”

  اس حديث سے بھی دو نكات معلوم ھوتے ھيں: 
  الف) گناه، اسی دنيا ميں ھالكت اور عذاب كا سبب ھوتا ھے۔ 

  ے۔ ب) استغفار، بخشش كا سبب ھے، خصوصاً اگر ايك دوسرے كے حق ميں استغفار كيا جائ

  : انسان كا امام غائب سے فيض حاصل كرنا15حديث نمبر 
39   

ليكن ميری غيبت ميں مجھ سے فيض حاصل كرنا اسی طرح ھے جس طرح بادلوں كے پيچھے چھپے سورج سے فيض ”
  ۔ “حاصل كيا جاتا ھے

  
   شرح

يعقوب كے جواب ميں تحرير امام زمانہ عليہ السالم كا يہ كالم اس حديث كا آخری حصہ ھے جس كو آپ نے اسحاق بن 
فرمايا ھے، شيخ صدوق اور شيخ طوسی عليھما الرحمہ نے اس حديث كو نقل كيا ھے۔ اس حديث مبارك ميں امام زمانہ عليہ 

  السالم كی غيبت كبرٰی كو بادلوں كے پيچھے چھپے سورج سے تشبيہ دی ھے۔ 
  اشاره كيا جاتا ھے:  اس تشبيہ ميں بہترين نكات پائيں جاتے ھيں، جن ميں بعض كی طرف

۔ امام مھدی عليہ السالم نے اپنے كو سورج كے مشابہ قرار ديا ھے، جس طرح سورج موجودات كے لئے آب حيات اور 1
نور و حرارت وغيره كا باعث ھوتا ھے اور اس كے نہ ھونے كی صورت ميں تمام موجودات كی زندگی سامان سفر باندھ 

ی زندگی اور اس كی بقاء بھی امام زمانہ عليہ السالم كے وجود سے وابستہ ھے۔ بعضليتی ھے، اسی طرح معاشره كی معنو
  اسالمی روايات ميں بيان ھوا ھے كہ ائمہ معصومين عليھم السالم خلقت ِمخلوق كا اصلی ترين مقصد ھيں۔ 

نور و حرارت  ۔ جس طرح سورج منجملہ مخلوقات ميں سے ايك مخلوق ھے ليكن اس كے ساتھ ساتھ موجودات كے لئے2
سے فيضياب ھونے ميں واسطہ ھے۔ اسی طرح امام عليہ السالم كا وجود بھی مخلوقكے فيض حاصل كرنے ميں ايك عظيم 

  واسطہ ھے، اور خداوندعالم كا فيض جيسے نعمت اور ھدايت وغيره اسی واسطہ كے ذريعہ مخلوقات تك پھنچتا ھے۔ 
كلنے كا انتظار كرتے ھيں تاكہ اس سے مكمل اور كامل طور پر ۔ جس طرح لوگ بادلوں كے پيچھے سے سورج كے ن3

فائده اٹھاسكيں، امام زمانہ عليہ السالم كی غيبت كے زمانہ ميں بھی مومنين آپ كے ظھور كا انتظار كرتے ھيں اور ان كے 
  ظھور سے نا اميد نھيں ھوتے۔ 
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سے كوئی بادلوں كے پيچھے چھپےسورج كا منكر ۔ امام زمانہ عليہ السالم كے وجود كا منكر بالكل اسی طرح ھے جي4
  ھوجائے۔ 

۔ جس طرح بادل سورج كو مكمل طريقہ سے نھيں چھپاتے اور سورج كا نور زمين اور زمين والوں تك پھنچتا رہتا ھے، 5
ود اسی طرح غيبت بھی امام عليہ السالم كے فيض پھنچانے ميں مكمل مانع نھيں ھے، لٰہذا (بہت سے مومنين) آپ كے وج

مبارك سے فيضياب ھوتے رہتے ھيں، توسل: امام عليہ السالم سے فيضياب ھونے كے منجملہ راستوں ميں سے ايك راستہ 
  ھے۔ 

۔ جس طرح بعض عالقوں ميں معموالً بادل چھائے رہتے ھيں، ليكن كبھی كبھی سورج بادلوں كو چيرتے ھوئے ان كے 6
رج كو ديكھ ليتے ھيں اگرچہ تھوڑی ھی دير كے لئے ھی كيوں نہ ھو،درميان سے نماياں ھوجاتا ھے اور بہت سے لوگ سو

اسی طرح بعض مومنين امام زمانہ عليہ السالم كی خدمت مبارك ميں حاضر ھوتے ھيں اور آپ كے وجود سے (براه راست) 
  فيضياب ھوتے ھيں، چنانچہ اس طرح عام لوگوں كے لئے امام عليہ السالم كا وجود ثابت ھوجاتا ھے۔ 

۔ جس طرح سورج سے ديندار اور بے دين لوگ فائده اٹھاتے ھيں اسی طرح امام زمانہ عليہ السالم كے وجود كی بركتيں 7
  پوری دنيا كے شامل حال ھوتی ھيں، اگرچہ لوگ آپ كو نہ پہچانيں اور آپ كی قدر نہ جانيں۔ 

ميں آتی ھيں اور لوگ اسی مقدار ميں  ۔ جس طرح سورج كی كرنيں دروازوں اور كھڑكيوں كے اندازه كے مطابق كمرے8
اس سے فائده اٹھاتے ھيں، اسی طرح امام زمانہ عليہ السالم كے وجود كی بركتوں سے فيضياب ھونا بھی انسان كی قابليت 
اور صالحيت كی بنا پر ھوتا ھے۔ انسان جس قدر اپنے سے موانع اور پردوں كو دور كرتا ھے اور اپنے دل (كی آغوش) كو

  يالتا ھے اتنا ھی آپ كے وجود كی بركتوں سے زياده سے زياده فائده اٹھاتا ھے۔ مزيدپھ
۔ جس طرح بادل سورج كو ختم نھيں كرتے اور صرف سورج كے ديكھنے ميں ركاوٹ پيدا كرتے ھيں، امام زمانہ عليہ 9

  السالم كی غيبت بھی صرف آپ كے ديدار ميں مانع ھے۔ 

  كے ظھور ميں تاخير كی وجہ : امام عليہ السالم16حديث نمبر 
40   

اگر ھمارے شيعہ (خدا ان كو اطاعت كی توفيق دے) اپنے عھد و پيمان كو پورا كرنے كی كوشش ميں ھمدل ھونتو پھر ”
ھماری مالقات كی بركت ميں تاخير نھيں ھوتی، اور ھمارے ديدار كی سعادت جلد ھی نصيب ھوجاتی، ايسا ديدار جو حقيقی 

نسبت صداقت پر مبنی ھو، ھمارے مخفی رھنے كی وجہ ھم تك پھنچنے والے اعمال كے عالوه كوئی معرفت اور ھماری 
  ۔ “اور چيز نھيں ھے جبكہ ھميں ان سے ايسے اعمال كی اميد نھيں ھے

  
   شرح

سالم نے يہ اس خط كے جملے ھيں جس كو امام زمانہ عليہ السالم نے شيخ مفيد عليہ الرحمہ كے لئے بھيجا تھا۔ امام عليہ ال
اس خط ميں شيخ مفيد عليہ الرحمہ كو چند سفارشيں كرنے اور اپنے شيعوں كے لئے كچھ احكام بيان كرنے كے بعد اس اھم 

چيز كی طرف اشاره كيا جو غيبت كا سبب ھوئی ھے۔ امام عليہ السالم شيعوں كے درميان خلوص اور ھمدلی نہ ھونے كو 
  اپنی غيبت كا سبب شمار كرتے ھيں۔ 

خ كے پيش نظر يہ بات واضح ھے كہ جب تك لوگ نہ چاھيں اور سعی و كوشش نہ كريں تو حق اپنی جگہ قائم نھيں تاري
ھوپاتا، اور حكومت اس كے اھل كے ھاتھوں ميں نھيں آتی۔ حضرت علی ، امام حسن اور امام حسين عليھم السالم كی تاريخ 

سالم كی خالفت پر اصرار كرتے تو پھر آج تاريخ كا ايك دوسرا اس بات پر بہترين دليل ھے۔ اگر لوگ حضرت علی عليہ ال
رخ ھوتا، ليكن اس وقت كے لوگوں ميں دنيا طلبی اور خوف و وحشت وغيره اس بات كا سبب بنی كہ ھميشہ تك دنيا والوں 

ے كام اس بات مخصوصاً شيعوں كو ظلم و ستم كے عالوه كچھ ديكھنے كو نہ مال۔ افسوس كہ ھماری كوتاھی اور ھمارے بُر
  كا سبب ھوئے كہ وه محروميت اب تك چلی آرھی ھے۔ 

اس حديث كے مطابق امام زمانہ عليہ السالم كے ظھور كی تعجيل كے سلسلہ ميں ھماری ذمہ داری ھے كہ ھم اپنے اور 
بليغ كے ذريعہ دنيا اپنے رشتہ داروں پر امام عليہ السالم كو مقدم كريں، اور اسالمی احكام كو جاری كريں اور اسالم كی ت

والوں كے سامنے امام زمانہ عليہ السالم كا تعارف كرائيں، اور دلوں كو امام كی طرف متوجہ كريں، تاكہ خدا كی مشيت 
  سے بہت جلد ھی لوگوں ميں امام زمانہ عليہ السالم كو قبول كرنے كا زمينہ ھموار ھوجائے۔ 

  اس حديث مبارك سے چند چيزيں معلوم ھوتی ھيں: 
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۔ خداوندعالم نے شيعوں سے عھد و پيمان ليا ھے كہ ائمہ معصومين عليھم السالم كی پيروی كريں اور يھی پيروی امام 1
  زمانہ عليہ السالم كی مالقات كے شرف كا سبب ھے۔ 

ے رابطہ ۔ شيعوں كے بُرے اعمال اپنے امام سے دوری كا سبب بنے ھيں؛ لٰہذا ھمارے نيك اعمال امام زمانہ عليہ السالم س2
  ميں مٔوثر واقع ھوسكتے ھيں۔ 

  v: غيبت، منجملہ تقديرات اٰلھی ميں سے ھے17حديث نمبر 
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جو چيزيں خداوندعالم نے مقّدر فرمادی ھيں وه كبھی مغلوب نھيں ھوتيں، اور اس كا اراده كبھی رّد نھيں ھوتا، اور اس كی ”
  ۔ “توفيق پر كوئی چيز سبقت حاصل نھيں كرسكتی

  
   شرح

يہ حديث امام زمانہ عليہ السالم كے اس كالم كا حصہ ھيں جس كو آپ نے اپنے دو نائبوں عثمان بن سعيد اور ان كے فرزند 
محمد ابن عثمان كے لئے بھيجے گئے خط ميں تحرير كيا تھا۔ امام عليہ السالم اس توقيع ميں اپنی غيبت كے مسئلہ كی طرف 

  تقدير اٰلھی ھے اور خدا كا حتمی و يقينی اراده اس سے متعلق ھے۔  اشاره كرتے ھوئے فرماتے ھيں: يہ موضوع
  امام مھدی عليہ السالم نے اس توقيع ميں چند نكات كی طرف اشاره فرمايا ھے: 

ھے اور اس كی قدرت تمام “ مقدِّر كّل قََدر”۔ كوئی بھی شخص تقدير اٰلھی كے مقابلہ ميں كامياب نھيں ھوسكتا؛ كيونكہ وه 1
  سے بلند و باال ھے۔ قدرتوں 

۔ اگر خداوندعالم كسی چيز كے بارے ميں حتمی اراده كرلے تو پھر اس كے اراده پر كوئی غالب نھيں آسكتا اور اس كے 2
نافذ كرنے ميں مانع نھيں ھوسكتا؛ كيونكہ اس كے اراده سے اوپر كسی كا اراده نھيں ھوسكتا۔ جيسا كہ حضرت امام زين 

  ی دعا ميں ھم پڑھتے ھيں: العابدين عليہ السالم ك
   42۔“پروردگارا! حمد و ثنا تجھ سے مخصوص ھے كيونكہ تو ايسا صاحب قدرت ھے جو كبھی مغلوب نھيں ھوتا”

  : زمانٔہ غيبت ميں فقھا كی طرف رجوع كرنا18حديث نمبر 
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والے راويوں كی طرف رجوع ليكن ھر زمانہ ميں پيش آنے والے حوادث (اور واقعات) ميں ھماری احاديث بيان كرنے ”
  ۔ “كرو، كيونكہ وه تم پر ھماری حجت ھيں اور ميں ان پر خدا كی حجت ھوں

  
   شرح

يہ حديث ان مطالب كا ايك حصہ ھے جس كو امام زمانہ عليہ السالم نے اسحاق بن يعقوب كے سواالت كے جواب ميں ارشاد 
يبت ميں اپنے شيعوں كو رونما ھونے والے حوادث كے موقع پر فرمايا ھے۔ اس حديث شريف ميں امام عليہ السالم زمانٔہ غ

  ان كی ذمہ داری كی طرف اشاره فرماتے ھيں۔ 
امام مھدی عليہ السالم اپنے شيعوں كو شرعی يا معاشرتی مسائل كو سمجھنے كے لئے روايان حديث (كہ جو فقھائے شيعہ 

ت حديث كو اچھی طرح سمجھتے ھيں، اور خاص و ھيں) كی طرف رجوع كرنے كا حكم ديتے ھيں؛ كيونكہ يھی حضرا
  عام، محكم و متشابہ اور صحيح و باطل كو پہچانتے ھيں۔ 

وه لوگ نھيں ھيں جو فقط روايت كو نقل كرتے ھيں بغير اس كے اس كو“ راويان حديث”امام زمانہ عليہ السالم كی نظر ميں 
  غير شرعی مشكالت كو حل نھيں كرسكتے۔ صحيح طور پر سمجھے ھوئے ھوں؛ كيونكہ ايسے افراد شرعی و 

عصر غيبت ميں فقھا كی طرف رجوع كرنا كوئی مستحب كام نھيں ھے بلكہ ايك واجب شرعی ھے؛ كيونكہ فقھائے كرام امام
زمانہ عليہ السالم كی طرف سے اس كام كے لئے مقرر ھوئے ھيں اور امام عليہ السالم كے فرمان كی مخالفت نھيں كی 

  جاسكتی۔ 

  : زكٰوة، نفس كو پاك كرنے والی ھے19حديث نمبر 
44   
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ليكن تمھارے مال كو ھم صرف اس وجہ سے قبول كرليتے ھيں تاكہ تم پاك ھوجاؤ۔ لٰہذا جو چاھے ادا كرے جو چاھے ادا ”
  ۔ “نہ كرے۔ خداوندعالم نے جو چيزيں ھم كو عطا كی ھيں ان چيزوں سے بہتر ھے جو تمھيں عطا كی ھيں

  
   شرح
ديث ان مطالب كا ايك حصہ ھے جن كو امام زمانہ عليہ السالم نے اسحاق بن يعقوب كے سواالت كے جواب ميں اپنی يہ ح

توقيع ميں تحرير فرمايا ھے۔ اسحاق بن يعقوب كہتے ھيں: ميں نے كچھ سواالت جمع كئے اور آپ كے دوسرے نائب خاص 
ارش كی كہميرے ان سواالت كو امام زمانہ عليہ السالم كی محمد بن عثمان عمری كی خدمت ميں پيش كئے، اور ان سے گز

خدمت ميں پھنچا ديجئے اور ان كے جوابات كی بھی درخواست كيجئے۔ امام زمانہ عليہ السالم نے ايك توقيع ميں اپنے قلم 
  سے چند چيزوں كی ياد دھانی كے بعد اس طرح فرمايا: 

قبول كرليتے ھيں تاكہ تم پاك ھوجاؤ۔ لٰہذا جو چاھے اپنا مال ليكن تمھارے مال كو ھم صرف اور صرف اس وجہ سے ”
بھيجے جو چاھے نہ بھيجے ۔ خداوندعالم نے جو چيزيں ھم كو عطا كی ھيں ان چيزوں سے بہتر ھے جو تمھيں عطا كی 

  ۔ “ھيں
حقوق كو ادا كرنے كا  امام زمانہ عليہ السالم اپنے اس كالم مبارك ميں اس نكتہ كی طرف اشاره فرماتے ھيں كہ مالی واجب

فائده خود انسان تك پھنچتا ھے، اور امام عليہ السالم اس مال كو اس وجہ سے قبول كرتے ھيں تاكہ خود ادا كرنے واال پاك و 
پاكيزه ھوجائے، نہ يہ كہ امام خود اس چيز كا محتاج ھوتا ھے۔ قرآن كريم نے زكٰوة سے متعلق، آيت ميں اس نكتہ كی طرف 

  ے: اشاره كيا ھ
45   
اے پيغمبر!) آپ ان كے اموال ميں سے زكٰوة لے ليجئے تاكہ اس كے ذريعہ يہ پاك ھوجائيں اور انھيں دعائيں ديجئے كہ ”(

  ۔ “آپ كی دعا ان كے لئے تسكين قلب كا باعث ھوگی

  : مالی واجبی حقوق كو ادا كرنے كا فائده تقوٰی ھے20حديث نمبر 
ا َعلَْيِہ ٕاِلٰی ُمْستَِحقّيِہ، ٰكاَن آِمناً ِمَن اْلِفْتنَِة اْلُمْبِطلَِة،  < ٔاَنَّہُ َمِن اتَّقٰی َربَّہُ  يِن َو ٔاَْخَرَج ِمّمٰ َو ِمَحنِہَا اْلُمْظلَِمِة اْلُمِظلَِّة َو ِمْن اْخٰوانَِك فِي الدِّ

   46ِہ، فَإِنَّہُ يَُكوُن ٰخاِسراً بِٰذلَِك اِلُْٔواٰلهُُ◌ َوآِخَرتِِہ> َمْن بَِخَل ِمْنہُْم بِٰما ٔاَٰعاَرهُ هللاُ ِمْن نِْعَمِة َعلٰی َمْن ٔاََمَرهُ بِِصلَتِ 
بے شك كہ جو شخص اپنے دينی بھائی كے حقوق كے سلسلہ ميں حكم اٰلھی كا احترام كرے اور اپنے ذمہ مالی حقوق كو ”

ناك بالؤں سے محفوظ اس كے مستحق تك پھنچائے تو ايسا شخص باطل راه كی طرف لے جانے والے فتنوں سے اور خطر
  رہتا ھے، اور جو شخص بخل سے كام لے اور خداوندعالم 

نے جن نعمتوں كو اس كے پاس امانت ركھا ھے ان ميں سے مستحق كو نہ دے، تو ايسا شخص دنيا و آخرت ميں گھاٹا 
  ۔ “اٹھانے واال ھوگا

  
   شرح

ھے جس كو آپ نے شيخ مفيد عليہ الرحمہ كے نام  يہ كالم حضرت امام زمانہ عليہ السالم كے اس دوسرے خط كا ايك حصہ
لكھا ھے۔ امام عليہ السالم نے خط كے اس حصہ ميں واجبی مالی حقوق كو ان كے مستحق تك پھنچانے اور اس كام كی خير 

و بركت كی طرف اشاره كيا ھے۔ امام عليہ السالم ان لوگوں كے لئے جو اھل تقوٰی ھيں اور ان كے ذمہ مالی حقوق ھيں 
(جيسے خمس اور زكٰوة وغيره) اگر وه ان كو مستحق تك پھنچائيں تو امام عليہ السالم اس بات كی ضمانت ليتے ھيں كہ وه 
اس خدا پسند عمل كے نتيجے ميں فتنوں اور بالؤں سے محفوظ رھيں گے، اور جو لوگ مالی حقوق كی ادائيگی ميں كوتاھی

جوسی كريں تو ان كے نصيب ميں دنيا و آخرت كے گھاٹے كے عالوه كچھ سے كام ليں اور حقوق شرعيہ ادا كرنے ميں كن
نھيں ھوگا۔ حقوق شرعی ادا كرتے وقت شيطان انسان كو بھكاتا ھے اور اس كو فقر و تنگدستی سے ڈراتا ھے۔ امام زمانہ 

و زكٰوة وغيره كی عليہ السالم اپنے اس بيان سے ھميں يہ سمجھانا چاہتے ھيں كہ واقعيت اور حقيقت يہ ھے كہ خمس 
  ادائيگی نہ كرنا فقر و تنگدستی كا باعث ھے نہ كہ راه خدا ميں خيرات كرنا۔ 

مالی واجب حقوق كو ادا كرنا بلكہ مستحب حقوق كو ادا كرنے سے نہ صرف يہ كہ انسان كے مال ميں بركت ھوتی ھے بلكہ 
راھوں ميں چراغ ھدايت مل جاتا ھے تاكہ راستہ اس كی معنوی روزی ميں بھی اضافہ ھوتا ھے، اس طرح اس كو اندھيری 

  كو گڑھے سے تميز دے سكے۔ 
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  3 0- 21شرح حديث 

 

  

  : تعجيل فرج (ظھور) كے لئے د عا 21حديث نمبر 
47   

  ۔ “ميرے ظھوركے لئے كثرت سے دعا كيا كرو، كيونكہ اس ميں خود تمھارے لئے آسائش ھے”
  

 
   



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

 
 

   شرح
يہ كالم منجملہ ان مطالب ميں سے ھے جن كو حضرت امام مھدی عليہ السالم نے اسحاق بن يعقوب كے سوالوں كے جواب 

ميں بيان كيا ھے۔ اس حديث ميں حضرت امام زمانہ عليہ السالم نے تعجيل فرج كے لئے كثرت سے دعا كرنے كا حكم ديا 
واضح كرتا ھے؛ كيونكہ شيعوں كا مشكالت اور بالؤں سے محفوظ رھناھے۔ امام عليہ السالم كا يہ حكم مطلب كی اھميت كو 

حضرت امام مھدی عليہ السالم كے ظھور كے زير سايہ ھی ممكن ھے؛ جب تك امام عليہ السالم غيبت كی زندگی بسر 
  كررھے ھيں، شيعہ بھی ظالم و جابر حّكام كے ظلم كا نشانہ بنے ھوئے ھيں۔ 

  د نكات كی طرف اشاره كيا جاتا ھے: اس حديث مبارك ميں موجود چن
۔ شيعوں كے لئے فرج اور آسانياں ھيں، اور وه ظلم و ستم اور آزار و اذيت سے ايك دن رھائی حاصل كريں گے۔ وه سنھرا 1

  دن ھوگا جب وه اپنے موال و آقا كی حكومت كے زير سايہ آرام و سكون كے ساتھ روحانی زندگی بسر كريں گے۔ 
واقع ھوتا ھے؛ دوسرے الفاظ ميں يوں كھا جائے كہ آپ كے “ بداء”ليہ السالم كے ظھور كے سلسلہ ميں ۔ امام زمانہ ع2

ظھور ميں عجلت يا تاخير ھوسكتی ھے، آپ كے ظھور ميں تعجيل كا ايك سبب آپ كے ظھور كے لئے دعا كرنا ھے۔ اور 
كے ظھور كا راستہ ھموار كرنے ميں مٔوثر  ھم جانتے ھيں كہ جب تك دل كی گھرائيوں سے دعا نہ كی جائے تو پھر آپ

نھيں ھوگی۔ لٰہذا ھميں چاہئے كہ دل و جان سے امام كے لئے دعا كريں اور ان كو پكاريں، اور ميدان عمل ميں بھی امام 
  زمانہ عليہ السالم كے ظھور كا زمينہ فراھم كرنے كی كوشش كرتے رھيں۔ 

  : شيعوں كی رعايت22حديث نمبر 
48   

اری سرپرستی اور ديكھ بھال ميں كوتاھی نھيں كرتے، اور تمھاری ياد كو كبھی نھيں بھالتے، اگر ھم ايسا نہ كرتے ھم تمھ”
  ۔ “تو تم پر بالئيں اور مصيبتيں نازل ھوجاتيں اور دشمن تم كو بالكل نيست و نابود كرديتے

  
   شرح

ع بھيجی ھيں پھلی توقيع ميں امام عليہ السالم نے اپنے امام زمانہ عليہ السالم نے شيخ مفيد عليہ الرحمہ كے لئے دو توقي
شيعوں كو بشارت دی ھے كہ ھم تم لوگوں پر ھميشہ توجہ ركھتے ھيں اور تمھاری رعايت كرتے ھيناور تم كو كبھی نھيں 

روی بھالتے، اسی وجہ سے تم دشمن كے خطروں سے محفوظ ھو، شيعہ ظلم كا مقابلہ كرنے اور ھميشہ حق و حقيقت كی پي
كرنے كی وجہ سے ظالم و ستمگر حّكام اور مخالفين كے ظلم كا نشانہ بنے رھے ھيں؛ لٰہذا ان كے لئے ايسی شخصيت كا 

ھونا ضروری ھے جو سختيوں اور پريشانيوں ميں ان كی مدد كرے، اور ان كو نابود ھونے سے نجات دے۔ اس توقيع ميں 
يتے ھيں كہ اگرچہ ميں غيبت كی زندگی بسر كر رھا ھوں ليكن پھر بھی امام زمانہ عليہ السالم اپنے شيعوں كو بشارت د

تمھاری حمايت كرتا ھوں، اور كبھی بھی دشمن كے نقشوں كو پورا نھيں ھونے ديتا، اور مذھب شيعہ اور شيعوں كو نابودی 
كی امامت كے زمانہ ميں  سے بچا ليتا ھوں۔ تاريخ كے دامن ميں (بہت سے) ايسے واقعات موجود ھيں كہ امام عليہ السالم

جب بھی كوئی مشكل اور پريشانی پيش آئی ھے تو امام زمانہ عليہ السالم نے مدد كی ھے، اور يہ تمام واقعات امام عليہ 
  السالم كے وعدوں كی صداقت كے مكمل نمونے ھيں۔ 

  : شيعوں سے بالؤں كا دور كرنا23حديث نمبر 
   49بِي يَْدفَُع هللاُ َعزَّ َوَجلَّ اْلباَٰلَء َعْن ٔاَْہلي َو شْيَعتِى>  < ٔاَنَا ٰخاتَُم ااْلَْٔوِصٰياِء، وَ 

ميں خاتم االوصياء ھوں اور خداوندعالم ميرے سبب اور وسيلہ سے ميرے اھل اور ميرے شيعوں سے بالؤں كو دور كرتا ”
  ۔ “ھے
  

   شرح
ے ابو نصر خادم سے نقل كيا ھے۔ ابونصر اس حديث مبارك كو شيخ صدوق عليہ الرحمہ اور شيخ طوسی عليہ الرحمہ ن

  كہتے ھيں: 
“ كيا مجھے پہچانتے ھو؟”جب ميں امام عليہ السالم كی خدمت ميں حاضر ھوا تو امام عليہ السالم نے مجھ سے سوال كيا: ”

ميرے  آپ ميرے موال و آقا اور”ميں نے عرض كيا: “ ميں كون ھوں؟”، پھر دريافت فرمايا: “جی ھاں”ميں نے عرض كيا: 
، ميں نے عرض كيا: “ميں نے تم سے يہ سوال نھيں كيا ھے!”، امام عليہ السالم نے فرمايا: “موال و آقا كے بيٹے ھيں
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ميں ”، اس وقت امام عليہ السالم نے فرمايا: “خداوندعالم مجھے آپ پر قربان كرے! آپ اپنا تعارف خود ھی فرما ديجئے۔ ”
  ۔ “يرے سبب سے ميرے اھل بيت اور ميرے شيعوں سے بالؤں كو دور كرتا ھےخاتم االوصياء ھوں اور خداوندعالم م

  حديث كے اس حصہ ميں امام عليہ السالم نے دو نكات كی طرف اشاره فرمايا ھے: 
۔ امام عليہ السالم خاتم االوصياء ھيں اور وصايت و امامت آپ پر ختم ھوگئی ھے، ممكن ھے كہ يھاں پر وصايت سے مراد1

ھو جو فرزند جناب آدم عليہ السالم، ھابيل يا شيث سے شروع ھوكر امام زمانہ عليہ السالم پر ختم ھوئی ھو، اور وه وصايت 
سے مراد وه وصايت ھو جو حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم سے شروع “ وصايت كے خاتمہ”يہ بھی ممكن ھے كہ 

بھی نبوت كا دعوٰی كرے وه دعوٰی باطل اور ايسا دعوٰی  ھوئی ھے۔ بھر حال آپ كے بعد كوئی امام نھيں ھوگا، جو شخص
  كرنے واال جھوٹا ھے۔ 

۔ ھميشہ تاريخ ميں امام عليہ السالم كے شيعہ مصائب اور بالؤں ميں مبتال رھيں گے۔ امام زمانہ عليہ السالم اس حديث 2
  مبارك ميں فرماتے ھيں: 

  ۔ “شيعوں سے بالؤں كو دور كرتا ھےصرف ميری وجہ سے خداوندعالم ميرے اھل بيت اور ميرے ”
  اس كالم ميں دو احتمال پائے جاتے ھيں: 

الف) اس سے مراد امام عليہ السالم كی غيبت كا زمانہ ھو؛ اس صورت ميں مراد يہ ھے كہ شيعہ غيبت كے زمانہ ميں امام 
  زمانہ عليہ السالم كے توسل سے بالؤں اور مشكالت سے نجات پاسكتے ھيں۔ 

  عليہ السالم اپنی توقيع ميں شيخ صدوق عليہ الرحمہ سے فرماتے ھيں:  امام زمانہ
ھم تمھاری سرپرستی اور ديكھ بھال ميں كوتاھی نھيں كرتے، اور تمھيں كبھی نھيں بھالتے، اگر ھم ايسا نہ كرتے تو تم پر ”

   50۔“بالئيں اور مصيبتيں نازل ھوجاتيں اور دشمن تم كو بالكل نيست و نابود كرديتے
) اس سے مراد آپ كے ظھور كا زمانہ ھو؛ اس صورت ميں مقصود يہ ھے كہ خداوندعالم آپ كے ظھور سے اور تمام ب

  ظالموں پر غلبہ كے ذريعہ آپ كے اھل بيت اور شيعوں سے مصائب اور بالؤں كو دور كرتا ھے۔ 
كہ امام زمانہ عليہ السالم غيبت اور  (اس كے عالوه) ان دونوں احتمال كو ايك ساتھ جمع بھی كيا جاسكتا ھے؛ وه اس طرح

  ظھور كے زمانے ميں اپنے شيعوں سے مشكالت اور بالؤں كو دور كرتے ھيں۔ 

  : دعا قبول ھونے كی اميد24حديث نمبر 
51   

پروردگارا! كون ھے ايسا شخص جس نے تجھ سے دعائيں مانگی ھوں اور تونے اس كی حاجت روائی نہ كی ھو، اور ”
خص جس نے تجھ سے درخواست كی ھو ليكن تو نے اس كو عطا نہ كيا ھو، اور كون ھے ايسا شخص جس كون ھے ايسا ش

نے تجھ سے مناجات كی ھو اور تو نے اس كو نااميد كيا ھو، يا خود كو تجھ سے نزديك كرنے كی كوشش كی ھو اور تو نے 
  “ اس كو دور كر دياھو؟!

  
   شرح

ا ايك حصہ ھے۔ محمد بن علی علوی حسينی مصری ايك مكاشفہ(غيبی اسرار كا ك“ دعائے علوی”يہ فقره مشھور و معروف 
ظاھر ھونا) ميں حضرت امام زمانہ عليہ السالم كی خدمت ميں مشرف ھوئے اور آپ سے يہ دعا حاصل كی جس كو پڑھنے 

  سے انھوں نے اپنی مراد پالی۔ 
كرتی ھے) مينانسان كو يہ سبق ديتے ھيں كہ بارگاه خداوندی امام عليہ السالم نے اس دعا (جو انسان ميں اميد كی كرن پيدا 

ميں حاضر ھونا اور دعا كرنے سے نااميد نہ ھو؛ كيونكہ خداوندعالم كسی كو بھی خالی ھاتھ نھيں لوٹاتا اور كسی بھی دعا 
  كو شر ف قبوليت كے بغير نھيں چھوڑتا۔ 

انسان كی بہت سی دعائيں كيوں قبول نھيں ھوتيں؟ بہت سے  اگر ايسا ھے تو)”(ھاں پر ممكن ھے كہ كوئی يہ سوال كرے: 
  “ انسان مراديں مانگتے ھيں ليكن وه پوری نھيں ھوتيں، وغيره وغيره، لٰہذا اس حديث كا مقصد كيا ھے؟

  اس سوال كے جواب ميں ھم كہتے ھيں: 
ئی ھوتی ھے يا كسی چيز كو طلب پھلے يہ كہ انسان بعض اوقات كسی چيز كو پسند نھيں كرتا جبكہ اس ميں اس كی بھال

كرتا ھے جس ميناس كی صالح نھيں ھوتی؛ ليكن پھر بھی خداوندعالم سے اس چيز كو طلب كرتا ھے۔ ايسی صورت ميں 
خداوندعالم اس كی دعا ظاھری طور پر قبول نھيں كرتا، ليكن اس كے بدلے دوسری نعمتيں عطا كرتا ھے، يا اس كے 
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  گناھوں كو بخش ديتا ھے۔ 
سرے يہ كہ مرادوں كا پورا ھونا شرائط كے موجود ھونے اور موانع كے نہ ھونے سے وابستہ ھوتا ھے۔ شرائط نہ دو

ھونے اور موانع ھونے كی صورت ميں انسان چاھے جتنی دعا كرے اس كی دعا قبول نھيں ھوتی۔ اسی طرح دعا كے لئے 
يت كئے بغير دعا قبول نھيں ھوتی۔ جس كی پھلی بھی كچھ آداب ھيں جن كی رعايت بہت ضروری ھے، اور ان كی رعا

ھونا ھے، دوسری شرط يہ ھے كہ انسان نے كسی كا دل نہ دكھايا ھو۔ جو شخص كسی كا دل دكھاتا ھے وه “ عبدخدا”شرط 
كس طرح اميد ركھتا ھے كہ اس كی دعائيں قبول ھوں؟ دل شكستہ كی بددعا بہت جلد بارگاه خداوندی ميں پھنچتی اور 

  ھوتی ھے۔  مستجاب

  : دوسروں كے مال كا احترام كرنا25حديث نمبر 
52   

  ۔ “كسی انسان كے لئے يہ جائز نھيں ھے كہ مالك كی اجازت كے بغير اس كے مال كو استعمال كرے”
  

   شرح
يہ حديث امام زمانہ عليہ السالم كے اس جواب كا ايك حصہ ھے جس كو آپ نے اسدی كے سوالوں كے جواب ميں تحرير 

  مايا ھے۔ فر
امام عليہ السالم نے اس مطلب كی طرف اشاره كيا ھے جس كی طرف درج ذيل آيہ مباركہ ميں اشاره ھوا ھے، اس آيت ميں 

  خداوندعالم نے حكم ديا ھے: 
53   
اے ايمان والو! ) ٓاپس ميں ايك دوسرے كے مال كو ناحق طريقہ سے نہ كھايا كرو،مگر يہ كہ باھمی رضامندی سے معاملہ”(

  ۔ “كرلو 
مسلمانوں كا مال، ان كی جان اور عزت كی طرح محفوظ رھنا چاہئے، دوسروں كو يہ حق نھيں ھے كہ كسی كے مال كی 

طرف بری نگاه سے ديكھے۔ دوسرے كے مال كا مالك بن جانا اگر شرعی اور عرفی اسباب (جيسے تجارت، رضايت، عطا 
ن) كے تحت نہ ھو تو پھر مشكالت كے عالوه كوئی نتيجہ نھيں ھوگا۔ اسو بخشش، ارث، كرايہ يا شريعت ميں بيان شده قواني

آيہ مباركہ اور حديث شريفہ ميں يہ حكم ديا گيا ھے كہ دوسروں كے مال كو ان كی اجازت يا ان كی مرضی سے استعمال 
  ن جائے۔ كرنا چاہئے اور كسی كو يہ حق حاصل نھيں ھے كہ دوسروں كے مال پر قبضہ كرلے اور اس كا مالك ب

  : حضرت زھرا (ع) امام مھدی عليہ السالم كے لئے نمونہ26حديث نمبر 
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  ۔ “بنت پيغمبر اكرم (ص) (جناب فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا) ميرے لئے بہترين نمونہ ھيں”
  

   شرح
ے ميں شيعوں كی ايك ميں امام حسن عسكری عليہ السالم كی جانشينی كے بار“ الغيبة”شيخ طوسی عليہ الرحمہ اپنی كتاب 

جماعت كے ساتھ ابن ابی غانم قزوينی كے اختالف كو بيان كرتے ھيں۔ ابن ابی غانم، امام حسن عسكری عليہ السالم كی 
جانشينی كا عقيده نھيں ركھتا تھا۔ بہت سے شيعوں نے امام زمانہ عليہ السالم كو خط لكھ كر ابن ابی غانم اور شيعوں كے 

  مسئلہ كو بيان كيا۔ 
امام زمانہ عليہ السالم نے اپنے دست مبارك سے خط لكھا اور اپنے شيعوں كےلئے فتنہ و فساد اور ضاللت سے محفوظ 

  رھنے، روح يقين اور سرانجام بخير ھونے كی دعا كرتے ھوئے نيز چند چيزوں كی ياد دھانی كے بعد فرماتے ھيں: 
  ۔ “ميں ميرے لئے بہترين نمونہ ھيںجناب فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا بنت رسول اس مسئلہ ”

اس سلسلہ ميں كہ امام زمانہ عليہ السالم نے حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا كی كس رفتار يا گفتار كو اپنے لئے سر 
مشق قرار ديا ھے، چند مختلف احتماالت پائے جاتے ھيں۔ ھم يھاں پر ان ميں سے صرف تين احتمال كی طرف اشاره كرتے 

  ھيں: 
حضرت زھرا سالم هللا عليھا نے اپنی بابركت عمر كے آخر ی لمحات تك كسی ظالم كی بيعت نہ كی۔ اسی طرح امام زمانہ ۔1

  عليہ السالم نے بھی كسی ظالم و ستمگر حاكم كی بيعت نھيں كی ھے۔ 
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نچہ امام زمانہ عليہ۔ اس خط كے لكھے جانے كا سبب يہ ھے كہ بعض شيعوں نے آپ كی امامت كو قبول نھيں كيا ھے۔ چنا2
  السالم فرماتے ھيں: 

اگر ميں كرسكتا تھا يا مجھے اس چيز كی اجازت ھوتی تو ايسا كام كرتا كہ تم پر حق مكمل طور پر واضح ھوجاتا اور ”
تمھارے لئے ذرا بھی شك باقی نہ رہتا؛ ليكن ميرے لئے حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا نمونہ ھيں۔ آپ نے جب يہ ديكھ 

ليا كہ حضرت علی عليہ السالم كی حكومت كو غصب كرليا گيا تو بھی آپ نے خالفت كو حاصل كرنے كے لئے غير 
معمولی اسباب كا سھارا نھيں ليا۔ ميں بھی انھيں كی پيروی كرتا ھوں، اور اپنے حق كو ثابت كرنے كے لئے غير معمولی 

  ۔ “راستہ كو طے نھيں كرتا
  نے اپنے جواب ميں فرمايا: ۔ امام زمانہ عليہ السالم 3
اگر تمھاری ھدايت اور امداد كی نسبت ھمارا شتياق اور بہت محبت نہ ھوتی تو ھم نے جو ظلم برداشت كئے ھيں تم لوگوں ”

  ۔ “سے منھ موڑ ليتے
حضرت امام زمانہ عليہ السالم حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا كی طرف اشاره كرتے ھوئے كھنا چاہتے ھيں: جيسا كہ 

فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا پر دشمنوں نے ظلم و ستم كئے اور اس سلسلہ ميں مسلمانوں نے بھی خاموشی اختيار كی، ليكن ان
ميں سے كوئی چيز بھی سبب نہ بنی كہ آپ نے مسلمانوں كے حق ميں دعائے خير سے ھاتھ كھيچ ليا ھو، بلكہ آپ دوسروں 

۔ اسی طرح ميں بھی ان تمام ظلم اور انكار كو برداشت كرتا ھوں، اور تمھارے لئے ھم كے لئے پھلے دعائيں كيا كرتی تھيں 
  دردی، رھنمائی اور دعا وغيره كو ترك نھيں كرتا۔ 

  : شك ميں ڈالنے كی ممانعت27حديث نمبر 
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ھمارے شيعوں ميںجو (چيزيں) موثق راوی تمھارے لئے ھم سے روايات نقل كرتے ھيں ان ميں شك ڈالنے كے سلسلہ ميں ”
  ۔ “سے كسی كا كوئی عذر (قبول) نھيں ھے

  
   شرح

كے بارے ميں اور “ احمد بن ھالل عبرتائی”يہ كالم امام زمانہ عليہ السالم كی اس توقيع كاايك حصہ ھے جس كو آپ نے 
  كے لئے تحرير فرمايا ھے۔ “ قاسم بن عال”اس سے دوری كے سلسلہ ميں 
كو ثابت كرنے كے لئے اس روايت سے تمسك كيا “ خبر واحد كی حجيت”اللی كتابوں ميں فقھائے كرام نے اصول كی استد

ھے؛ كيونكہ حقيقت ميں امام عليہ السالم نے اس روايت ميں ان لوگوں كی روايت قبول كرنے اور ان كی پيروی كرنے كی 
  و نقل كرتے ھوں۔ تاكيد فرمائی جو ثقہ اور مورد اطمينان ھوں اور اھل بيت عليھم السالم كی سنت ك

مضمون حديث سے يہ نتيجہ نكلتا ھے كہ كسی شخص كو يہ حق نھيں ھے كہ جن روايات كو اھل بيت عليھم السالم كے ثقہ 
راوی بيان كريں ان ميں شك كرے اور ان پر عمل نہ كرے، مگر اس صورت ميں جب ان كے غلط ھونے كا علم ھوجائے، 

ھيں جو اھل بيت عليھم السالم كی تعليمات كی نشر و اشاعت ميں واسطہ ھيں،  كيونكہ يہ ثقہ حضرات ان اصحاب ميں سے
اور ان كی روايات ميں شك كرنا اس بات كا سبب بنتا ھے كہ اھل بيت عليھم السالم كی جانب سے كوئی چيز ھم تك نہ 

  پھنچے۔ 
لكہ عدالت سے بھی باالتر قابل ذكر ھے كہ وثاقت كے مختلف درجے ھوتے ھيں جن ميں سے بعض عدالت كے برابر ب

ھوتے ھيں۔ جيسا كہ حضرت امام حسين عليہ السالم نے اھل كوفہ كے نام خط ميں حضرت مسلم بن عقيل كے لئے جو الفاظ 
  استعمال كئے ھيں وه عدالت سے بھی مافوق ھيں؛ چنانچہ امام حسين عليہ السالم نے فرمايا: 

   56۔“ے خاندان كی مورد وثوق شخصيت مسلم بن عقيل كو بھيج رھا ھوںميں تمھاری طرف اپنے بھائی، چچا زاد اور اپن”

  : شك و شبھات ميں مبتال نہ ھونا 28حديث نمبر 
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  ۔ “ھرگز اپنے اندر شك و شبھات پيدا نہ ھونے دو، كيونكہ شيطان تو يھی چاہتا ھے كہ تم شك ميں مبتال ھوجاؤ”
  

   شرح
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ھ حسن بن نضر سے روايت كرتے ھيں، وه كہتے ھيں كہ جس وقت ميں امام حسن شيخ كلينی عليہ الرحمہ اپنی سند كے سات
عسكری عليہ السالم كے بيت الشرف ميں داخل ھوا، ايك سانولے رنگ كے شخص كو ديكھا جو وھاں پر كھڑا ھوا تھا۔ اس 

چہ ميں امام عليہ السالم ، چنان“اندر آجاؤ”، اس نے كھا: “ھاں”ميں نے كھا: “ كيا تم حسن بن نضر ھو؟”نے مجھسے كھا: 
  كے بيت الشرف ميں وارد ھوگيا، اس كے بعد ميں نے ايك كمره پر پرده لٹكا ديكھا اور كمرے كے اندر سے آوزا آئی: 

اے حسن بن نضر! جو نعمتيں خداوندعالم نے تم كو عطا كی ھيں ان پر شكر گزار رھو، اور اپنے اندر شك و شبھات كو ”
  ۔ “ن يھی چاہتا ھے كہ تمھارے اندر شك پيدا ھو۔ ۔ ۔ جگہ نہ دو، كيونكہ شيطا

چونكہ حسن بن نضر اور شيعوں كی ايك جماعت آپ كی وكالت اور دوسرے امور ميں شك كرتے تھے۔ (كيونكہ) امامت اور 
 اسالمی معاشره كی رھبری (جو اعتقادی مسائل ميں سے ھے) ميں شك كرنا دين كی تباھی كا سبب ھوتا ھے، اسی وجہ سے

  امام عليہ السالم نے شك و ترديد سے ڈرايا ھے۔ 
  اس حديث مبارك سے چند نكات معلوم ھوتے ھيں: 

۔ چونكہ امام زمانہ عليہ السالم حسن بن نضر كے دل كی باتوں سے باخبر تھے ، جس سے ھم يہ سمجھتے ھيں كہ امام 1
  عليہ السالم علم غيب جانتے ھيں۔ 

غيبت كے عالم ميں زندگی بسر كررھے ھيں ليكن پھر بھی اپنے شيعوں كی نسبت فكر مند  ۔ امام زمانہ عليہ السالم اگرچہ2
  رہتے ھيں، اور شيعوں كو پريشانی، گمراھی اور بالؤں سے نجات ديتے ھيں۔ 

۔ اعتقادی مسائل ميں شك كرنے كے بہت سے نقصانات ھيں؛ كيونكہ يہ كسی چيز پر پابند نہ رھنے اور دينی يقين نہ ھونے 3
ا سبب ھوتا ھے، ھميں اپنے اور دوسرے لوگوں كے ايمان كو مستحكم كرنا چاہئے اور اگر شك و شبھات پيدا ھوجائيں تو ك

  ان كو جوابات دے كر دور كرنا چاہئے۔ 
۔ شيطان كے بھكانے كا ايك راستہ لوگوں كے دينی عقائد كے سلسلہ ميں شك و شبھات پيدا كرنا ھے، اس حديث كے مطابق 4

  ی اس حالت كو شيطان بہت پسند كرتا ھے۔ انسان ك
۔ انسان كو اپنی ذات اور معاشره كے لوگوں سے شك و شبھات كو دور كرنا چاہئے، جيسا كہ امام عليہ السالم نے بھی يھی 5

مقامات پر 15كوشش كی ھے كہ حسن بن نضر اور شيعوں كے ايك گروه سے شك و شبھات كو دور فرمائيں۔ قرآن كريم نے 
مذمت كی ھے، اور شك كرنے والے كو غور و فكر كی دعوت دی ھے، كيونكہ غور و فكر كے نتيجہ ميں انسان  شك كی

  سے شك دور ھوجاتا ھے اور وه يقين كی منزل پر فائز ھوجاتا ھے۔ 

  : امام زمانہ عليہ السالم كا انكار كرنے والوں كا حكم29حديث نمبر 
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داری نھيں ھے، جو ميرا انكار كرے وه مجھ سے نھيں ھے اور اس كا راستہ فرزند خداوندعالم كی كسی سے كوئی رشتہ ”
  ۔ “نوح كے راستہ كی طرح ھے

  
   شرح

يہ كالم امام زمانہ عليہ السالم كے ان جوابات كا ايك حصہ ھے جن كو اسحاق بن يعقوب كے سوالوں كے جواب ميں لكھا 
شخص كا حكم كيا ھے جو اھل بيت عليھم السالم اور پيغمبر اكرم  ھے۔ ان سواالت ميں سے ايك سوال يہ بھی تھا كہ اس

(ص) كی نسل سے ھو نيز اس كا شمار امام زمانہ عليہ السالم كے چچا زاد بھائيوں ميں ھوتا ھے ليكن وه امام زمانہ عليہ 
ه گمراه ھے يا السالم كا منكر ھے، موصوف نے سوال كيا: كيا جو شخص آپ كا منكر ھے اور نسل رسول سے ھے كيا و

  نھيں؟ امام عليہ السالم نے اس سوال كے جواب ميں اس نكتہ كی طرف اشاره كرتے ھوئے فرمايا: 
خداوندعالم كی كسی سے كوئی رشتہ داری نھيں ھے، جس كی وجہ سے وه كسی كی رعايت كرے؛ لٰہذا اگر كوئی خدا كی ”

  جھنم ھے۔ نافرمانی كرے (چاھے وه كوئی بھی ھو) اس كا سر انجام نار 
خدا كی نافرمانيوں ميں سے ايك يہ ھے كہ اپنے زمانہ كے امام كی امامت اور اس كے وجود كا انكار كرے۔ جو اس راستہ 
پر چلے اس نے فرزند نوح كا راستہ طے كيا ھے۔ وه جس كی بھی پناه حاصل كرے اس كو نجات نھيں مل سكتی؛ جس طرح

  ۔ “ہ دے سكیپھاڑ كی بلند چوٹی فرزند نوح كو نجات ن
اس حديث كی وه روايت بھی تائيد كرتی ھے جس كو شيعہ و سنی كتب احاديث نے بيان كيا ھے، جس ميں پيغمبر اكرم (ص) 

  نے فرمايا: 
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ميرے اھل بيت كی مثال نوح كی كشتی جيسی ھے جو اس ميں سوار ھوگيا وه نجات پاگيا اور جس نے اس سے روگرانی ”
   59۔“كی وه غرق ھوگيا

  : امام زمانہ عليہ السالم كو اذيت پھنچانے والے30ث نمبر حدي
60   

كم عقل اور نادان شيعہ اور جن كی دينداری سے مضبوط مچھر كے بال و پر ھوتے ھيں، ھم كو اذيت اور تكليف پہچاتے ”
  ۔ “ھيں
  

   شرح
بن علی بن ھالل كرخی كے لئےيہ كالم حضرت امام زمانہ عليہ السالم كی اس توقيع كا ايك حصہ ھے جس كو آپ نے محمد 

بھيجا ھے۔ يہ توقيع اس غالی گروه كی رّد ميں ھے جو ائمہ عليھم السالم كو خداوندعالم كے علم اور اس كی قدرت ميں 
  شريك مانتے ھيں! 

شيعوں كا ايك فريضہ يہ (بھی) ھے كہ ائمہ عليھم السالم كو اسی طرح مانيں كہ جس طرح سے ھيں، نہ عام لوگوں كی 
  ح، لٰہذا نہ ان كی عظمت گھٹائيں اور نہ خداوندعالم كی قدرت وغيره ميں ان كو شريك قرار ديں۔ طر

حضرات ائمہ عليھم السالم كی عظمت متعدد روايات ميں بيان ھوئی ھيں، لٰہذا ان كا مطالعہ كريں اور ائمہ معصومين عليھم 
  السالم كے سلسلہ ميں اپنے نظريہ كی اصالح كريں۔ 

ی رفتار و گفتار اس بات كا سبب ھوئی ھے كہ مخالفوں نے شيعوں كو كافر كھنا شروع كرديا، اور بعض لوگوں اھل غلو ك
  نے شيعوں كے نجس اور واجب القتل ھونے كا فتوٰی دےا۔ 

  حضرت امير المومنين عليہ السالم نھج البالغہ ميں ايك حديث كے ضمن ميں فرماتے ھيں: 
گ ھالك ھوجائيں گے: ايك وه جو مجھ سے دوستی ميں زياده روی كرے، دوسرے وه جوميرے سلسلہ ميں دو طرح كے لو”

   61۔ “ميری دشمنی ميں ميری عظمت گھٹائے
  
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
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  4 0- 31شرح حديث 

 

  

  : تكلف اور زحمت ميں ڈالنے سے ممانعت 31حديث نمبر 
62   

  ۔ “جس چيز كا علم تم سے طلب نھيں كيا گيا ھے اس سلسلہ ميں خود كو زحمت و مشقت ميں نہ ڈالو”
  

   شرح
  اس حديث كو حضرت امام زمانہ عليہ السالم نے اسحاق بن يعقوب كے سوال كے جواب ميں تحرير كيا ھے۔ 

  اس حديث شريف سے چند نكات معلوم ھوتے ھيں جن ميں سے بعض كی طرف اشاره كيا جاتا ھے: 
ستداللی مطالب كو سمجھ ۔ تمام لوگ عقل اور فھم و شعور كے لحاظ سے برابر نھيں ھيں، بعض لوگ فلسفی، عقلی اور ا1

سكتے ھيں ليكن بعض ميں اتنی قابليتنھيں ھوتی؛ لٰہذا ھر انسان اپنی استعداد اور فھم و شعور كے لحاظ سے سمجھنے كی 
كوشش كرے، اور اس سے زياده اپنے كو زحمت ميں نہ ڈالے؛ كيونكہ نمونہ كے طور پر جو شخص عرفانی مطالب كو 

اگر ان بحثوں ميں واردھو گا تو يقينا بہت سی مشكالت سے دوچار ھوگا اور بہت ممكن سمجھنے كی صالحيت نھيں ركھتا 
  ھے كہ وه گمراه بھی ھوجائے۔ 

  ۔ شارع مقدس اسالم نے بعض مطالب كو نھيں واضح كرنا چاھا ھے، امام عليہ السالم اس روايت ميں فرماتے ھيں: 2
ر جو چيزيں تم سے مخفی ركھی گئيں ھينان كو سمجھنے كے اسی مقدار پر قناعت كروجتنا تمھارے لئے واضح ھے او”

  ۔ “لئے خود كو زحمت ميں نہ ڈالو
مثال كے طور پر بہت سے لوگ يہ جاننا چاہتے ھيں كہ امام زمانہ عليہ السالم كھاں رہتے ھيں؟ وغيره وغيره، ان چيزوں كا 

عليہ السالم زنده ھيں۔ ھماری ذمہ داری يہ ھے كہعلم ھم سے مخفی ھے۔ جو بات ھم پر واضح ھے وه يہ ھے كہ امام زمانہ 
ھم آپ كے ظھور كے لئے حاالت فراھم كريں۔ ھميں اس طرح كی چيزوں كی معلومات حاصل كرنے كے لئے خود كو 

  زحمت ميں نھيں ڈالنا چاہئے، كيونكہ ان چيزوں كا ھمارے لئے كوئی فائده نھيں ھے؛ لٰہذا اس كا علم بھی ھميں نھيں ھے۔ 
سی طرح مثال كے طور پر اگر كسی كا كپڑا پاك ھے اور يہ شك كرے كہ نجس ھوا ھے يا نھيں؟ تو اس لباس كو پاك ۔ ا3

سمجھے؛ ليكن بعض لوگ اس پر اكتفا نھيں كرتے اور خود كو زحمت ميں ڈالتے ھيں اور احتمالی نجاست كو ڈھونڈنے كے 
  يكن ھم سے ايسا علم طلب نھيں كيا گيا ھے۔ لئے تمام كپڑوں كو ديكھتے ھيں تاكہ علم حاصل ھوجائے! ل

  : توحيد كا اقرار اور غلو كی نفی32حديث نمبر 
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صرف خداوندعالم نے ھی جسموں كو خلق كيا اور اس نے ان كو روزی تقسيم كی ھے؛ كيونكہ وه جسم يا جسم ميں سمانے ”
لم ھے، ليكن جب ائمہ معصومين عليھم السالم واال نھيں ھے، كوئی چيز اس كے مثل نھيں ھے، وه سننے واال اور عا

خداوندعالم سے كسی چيز كی درخواست كرتے ھيں تو خداوندعالم اس كو خلق كرتا ھے۔ وه جب خدا سے طلب كرتے ھيں 
تو وه ان كو عطا كرديتا ھے۔ خدا يہ كام اس لئے كرتا ھے كہ اس نے اپنے لئے ضروری قرار ديا ھے كہ ان حضرات كی 

  ۔ “بول كرے، اور ان كی شان كو بلند فرمائےدعاؤں كو ق
  

   شرح
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شيخ طوسی عليہ الرحمہ اپنی كتاب الغيبة ميں نقل كرتے ھيں كہ شيعوں كی ايك جماعت نے اھل بيت عليھم السالم كی عظمت
و ائمہ كے سلسلہ ميں اختالف كيا۔ جن ميں سے بعض لوگوں كا عقيده تھا كہ خداوندعالم نے قدرت خلق اور رزق و روزی ك

معصومين (عليھم السالم) كے حوالہ كرديا ھے۔ ان كے مقابل دوسرے گروه كا عقيده يہ تھا كہ يہ چيز ائمہ معصومين (عليھم 
السالم) كے لئے محال ھے، اور خداوندعالم كے لئے يہ جائز نھيں ھے كہ خلقت اور رزق كے مسئلہ كو ائمہ عليھم السالم 

  ندعالم كی ذات ھی جسموں كو خلق كرنے پر قادر ھے۔ كے حوالہ كردے؛ كيونكہ صرف خداو
تم لوگ ”اس مسئلہ ميں شيعوں كے درميان بہت زياده اختالف ھوگيا تھا۔ چنانچہ اس مجمع ميں موجود ايك شخص نے كھا : 

ميں ابو جعفر محمد بن عثمان عمری (امام عليہ السالم كے دوسرے نائب خاص) كے پاس كيوں نھيں جاتے، اور اس سلسلہ 
ان سے سوال كيوں نھيں كرليتے تاكہ تم پر حقيقت واضح ھوجائے۔ وھی ھمارے اور امام زمانہ عليہ السالم كے درميان 

  ۔ “واسطہ ھيں
شيعوں كے دونوں گروه اس بات پر آماده ھوگئے، اور ايك خط لكھا جس ميں اس اختالف كے بارے ميں سوال كيا۔ امام عليہ 

  حرير فرمايا: السالم نے ان كے جواب ميں ت
خالق كو جسم نھيں ھونا چاہئے اور رازق كو روزی نھيں كھانی چاہئے؛ نتيجہ يہ ھے كہ ھم چونكہ صاحب جسم ھيں، اور ”

روزی كھاتے ھيں، لٰہذا ھم نہ خالق ھيں اور نہ رازق؛ ليكن خداوندعالم نے ھمارے رتبہ كو بلند قرار ديا ھے، وه ھماری 
لٰہذا جب ھم كوئی دعا كرتے ھيں تو وه اس كو قبول كرتا ھے، نہ يہ كہ ھم خداسے  درخواستوں كو قبول كرتا ھے؛

  ۔ “درخواست كے بغير خود اس كام كی قدرت ركھتے ھوں

  : امام زمانہ عليہ السالم كی محبت33حديث نمبر 
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ا سبب بنيں، اور جو چيزيں لٰہذا تم ميں سے ھر شخص كو ايسے كام كرنا چاہئے جو ھماری محبت اور دوستی ميں اضافہ ك”
  ۔ “ھميں ناپسند ھيں، اور جو چيزيں ھماری ناراضگی و كراہت كا سبب بنتی ھيں ان سے پرھيز كرے

  
   شرح

يہ تحرير امام زمانہ عليہ السالم كے خط كا ايك حصہ ھے جس كو آپ نے شيخ مفيد عليہ الرحمہ كے لئے لكھی ھے۔ امام 
  ئيد اور شيعوں كے لئے بعض سفارش تحرير كرتے ھوئے فرمايا ھے: زمانہ عليہ السالم نے موصوف كی تا

تم شيعوں ميں سے ھر شخص كو ايسا كام كرنا چاہئے جس سے ھم اھل بيت (عليھم السالم) كی محبت اور دوستی ميں ”
  ۔ “ںاضافہ ھواور جو چيزيں ھميں نا پسند ھيں، اور ھماری ناراضگی و كراہت كا سبب بنتی ھيں ان سے پرھيز كري

يہ بات واضح ھے كہ اھل بيت عليھم السالم كی محبت اور كراہت انفرادی اور ذاتی پھلو نھيں ركھتی، بلكہ اس كا معيار 
رضائے اٰلھی ھے؛ كيونكہ جب اھل بيت عليھم السالم يہ مشاھده كرتے ھيں كہ ان كے شيعہ اور ان سے نسبت ركھنے والے 

ضی اور خوشنود ھوتا ھے، اور جن كاموں سے خدا غضبناك ھوتا ھے ان سے ايسے كام كرتے ھيں جن سے خداوندعالم را
پرھيز كرتے ھيں تو يہ حضرات خوش ھوتے ھيں اور اس پر فخر كرتے ھيں۔ امام عليہ السالم كے اسی خط ميں ھم ديكھتے

  ھيں كہ شيخ مفيد عليہ الرحمہ كی شان ميں كتنے بہترين الفاظ استعمال كئے گئے ھيں: 
ام سے جو رحمن و رحيم ھے۔ (خدا كی حمد و ثنا كے بعد) سالم ھو تم پر اے ھمارے دوست اور مخلص ديندار! تمخدا كے ن

ھمارے مقام (اور عظمت) پر يقين ركھتے ھو، بے شك ھم تمھارے وجود كی بنا پر اس خدا كا شكر بجا التے ھيں جس كے 
ال و آقا حضرت محمد مصطفی (ص) اور ان كی آل طاھرين عالوه كوئی معبود نھيں ھے۔ اور اس كی بارگاه سے اپنے مو

(عليھم السالم) پر درود كی درخواست كرتے ھيں۔ (خداوندعالم اپنی نصرت و مدد كی توفيق جاری ركھے، اور ھماری نسبت 
كہ سچ باتوں كی وجہ سے خداوندعالم آپ كو عظيم اجر و ثواب عنايت فرمائے) كہ ھميں اس بات كی اجازت دی گئی ھے 

   65۔“آپ كو خط لكھنے كے شرف سے نوازيں
ھمارے لئے ضروری ھے كہ اگر ھم اپنے موال و آقا حضرت امام زمانہ عليہ السالم كی محبت كو حاصل كرنا اور آپ كے 

غضب اور ناراضگی سے دور رھنا چاھيں تو ايسا كوئی كام نہ كريں جس كی بنا پر آپ سے دور ھوجائيں اور آپ كی 
جہ سے محروم ھوجائيں؛ دوسری طرف سے ھماری كوشش يہ ھونی چاہئے كہ ھم ايسے اعمال انجام ديں اور عنايت اور تو

  ايسا كردار اپنائيں جن كے ذريعہ آپ سے زياده نزديك ھوجائيں۔ 

  : ھدِف بعثت34حديث نمبر 
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ديا ھے؛ بلكہ ان كو اپنی قدرت سے بے شك خداوندعالم نے لوگوں كو بيھوده خلق نھيں فرمايا ھے، اور بے كار نھيں چھوڑ”

خلق فرمايا ھے اور ان كو آنكھ، كان، دل اور عقل دی ھے؛ اس كے بعد ان كی طرف بشارت دينے والے اور ڈرانے والے 
انبياء كو بھيجا تاكہ لوگ خدا كی اطاعت كريں اور اس كی نافرمانی سے پرھيز كريں، اور اپنے خدا و دين كی نسبت جن 

  ۔ “ل ھيں ان كو سيكھيں، اور ان كے لئے كتاب نازل كی ھے۔ ۔ ۔ چيزوں سے جاھ
  

   شرح
 يہ مطالب امام زمانہ عليہ السالم كے اس جواب كا ايك حصہ ھيں جس كو احمد بن اسحاق كے جواب ميں تحرير فرمايا ھے۔ 

  احمد بن اسحاق كہتے ھيں: 
ر دی كہ وه خود كو امام حسن عسكری عليہ السالم بعض شيعہ حضرات ميرے پاس آئے اور جعفر بن علی كے ادعا كی خب”

كے بعد امام قرار ديتے ھوئے لوگوں كو اپنی طرف دعوت ديتا تھا، وه دعوٰی كرتا تھا كہ تمام علوم منجملہ حالل و حرام كا 
  ۔ “علم ميرے پاس ھے

لئے روانہ كيا۔ امام عليہ السالم نے  احمد بن اسحاق نے ايك خط ميں ان تمام چيزوں كو لكھا اور امام زمانہ عليہ السالم كے
جواب ميں چند چيزوں كی ياددھانی كی جيسے خلقت انسان كا مقصد اور انبياء عليھم السالم كی رسالت كا ھدف، تاكہ لوگوں 
كو معلوم ھوجائے كہ ھركس و ناكس امت كی رھبری اور امامت كا دعوٰی كرنے كا حق نھيں ركھتا ؛ اسی طرح لوگوں كو 

ہ بھی معلوم ھوجائے كہ (ھم) خدا كی طرف سے ھميشہ امتحان گاه ميں ھيں، اور ان كی تمام رفتار و گفتار اور ان كےيہ نكت
عقائد كے بارے ميں سوال ھوگا۔ ايسا نھيں ھے كہ انسان كو اس كے حال پر چھوڑ ديا گيا ھو تاكہ دوسرے حيوانات كی 

د ھوتا ديكھے، بلكہ انسان كو سوچنے سمجھنے كے وسائل (آنكھ، كان، طرح زندگی گزارے، اور ايك مدت بعد اپنے كو نابو
دل و دماغ) عطا كئے گئے ھيں تاكہ ان كی مدد اور انبياء عليھم السالم كی نصرت سے كائنات كے حقائق كو سمجھ ليں كہ 

ا راستہ طے كرنا ھے۔كس طرح ھميں زندگی بسر كرنا ھے، اور اس دنيا ميں سعادت اور كاميابی تك پھنچنے كے لئے كونس
امام زمانہ عليہ السالم كے خط كے اس حصہ كا مقصد يہ ھے كہ انسان تنھا اپنے راستہ كا انتخاب نھيں كرسكتا، لٰہذا 

خداوندعالم نے انبياء عليھم السالم كو مبعوث كيا تاكہ لوگوں كی مدد كريں اور ان كو دائمی سعادت تك پھنچاديں، اور ابدی 
  ديں۔ خداوندعالم نے بھی قرآن مجيد ميں اس مقصد كی طرف اشاره كيا ھے:  بدبختی سے نجات

67   
اس خدا نے مكہ والوں ميں ايك رسول بھيجا جو انھيں ميں سے تھا تاكہ ان كے سامنے آيات كی تالوت كرے اور ان كے ”

  ۔ “وئی گمراھی ميں مبتال تھےنفوس كو پاكيزه بنائے اور انھيں كتاب و حكمت كی تعليم دے اگرچہ يہ لوگ بڑی ُكھلی ھ
آج كی دنيا كے حاالت نے اس نكتہ كو بالكل واضح كرديا ھے۔ واقعاً بے ھوده بھانوں كے ذريعہ كتنے مظلوموں كا خون بھا 

  ديا جاتا ھے اور كتنا مال اور دولت ديوانہ پن ميں غارت كردی جاتی ھے۔ 

  : درخواست حاجت كی كيفيت35حديث نمبر 
68   

خداوندعالم كی بارگاه ميں كوئی حاجت ركھتا ھے تو اسے چاہئے كہ شب جمعہ آدھی رات كے بعد غسل كرے، جو شخص ”
  ۔ “اور خدا سے مناجات كے لئے اپنی جانماز پر گريہ و زاری كرے

  
   شرح

 لكھا ھوا تھا:  ابو عبد هللا حسين بن محمد بزروفی كہتے ھيں: امام زمانہ عليہ السالم كی طرف سے ايك توقيع پھنچی جس ميں
جو شخص خداوندعالم كی بارگاه ميں كوئی حاجت ركھتا ھو تو اس كو چاہئے كہ شب جمعہ آدھی رات كے بعد غسل كرے ”

ھے اور اپنی جا نماز پر آئے، دو ركعت نماز پڑھے اور جب < ٕاِيَّاَك نَْعبُُد َوٕاِيَّاَك نَْستَِعيُن> پر پھنچے تو اس كو سو مرتبہ پڑ
ره حمد كو تمام كرے، اس كے بعد سوره توحيد كو ايك مرتبہ پڑھے، پھر ركوع و سجده بجاالئے اور ركوع و اور پھر سو

سجود كے ذكر كو سات مرتبہ پڑھے۔ اور پھر دوسری ركعت بھی اسی طرح پڑھے، اور نماز كے بعد (يہ) دعا پڑھے (جس
دعا كے بعد سجده ميں جائے اور خدا كی بارگاه ميں  كے شروع ميں بيان كيا ھے) اور 36كو كفعمی عليہ الرحمہ نے باب 

گريہ و زاری كرے اور پھر اپنی حاجت طلب كرے۔ كوئی مرد و عورت ايسا عمل انجام دے اور خلوص دل سے دعا كرے 
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تو اس كے لئے باب اجابت كھل جائيں گے اور اس كی حاجت كچھ بھی ھو پوری ھوجائے گی، مگر يہ كہ اس كی حاجت 
  ۔ “كے لئے ھوقطع تعلق 

  اس حديث سے چند نكات معلوم ھوتے ھيں: 
۔ بغير مقدمہ كے خدا سے حاجت كی درخواست نھيں كرنی چاہئے؛ كيونكہ ممكن ھے كہ انسان كے اندر كچھ موانع پائے 1

  جاتے ھوں جن كی وجہ سے انسان كی دعا باب اجابت سے نہ ٹكرائے، جن ميں سے ايك مانع گناه ھے۔ 
رت كے لئے صرف استغفار كافی نھيں ھے، بلكہ توحيد كا اقرار اس كے مراتب كے ساتھ ساتھ اور تسبيح و ۔ دعا اور مغف2

  ذكر خدا بھی اس سلسلہ ميں موثر ھيں۔ 
۔ دعا كے قبول ھونے كے لئے جگہ اور وقت بھی مٔوثر ھيں؛ لٰہذا امام زمانہ عليہ السالم نے حكم ديا ھے كہ حاجت مند 3

ے ہفتہ ميں بہترين شب ھے اور وه بھی آدھی رات جو شب و روز ميں بہترين وقت ھے، ھميشہ شخص شب جمعہ جو پور
نماز پڑھنے كی جگہ (جا نماز) جو مومن كے لئے بہترين جگہ ھے، قرار پائے اور نماز كے بعد اپنی حاجتوں كو خدا سے 

  طلب كرے۔ 

  : سر انجام بخير ھونا36حديث نمبر
69   

ئی سے، ھدايت كے بعد گمراھی سے اور خطرناك بالؤں نيز فتنہ و فساد سے خدا كی پناه طلب كرتا بينائی كے بعد نابينا”
  ۔ “ھوں

  
   شرح

يہ تحرير ،امام زمانہ عليہ السالم كی اس توقيع كا ايك حصہ ھے جس كو آپ نے اپنے پھلے اور دوسرے نائب عثمان بن 
امام زمانہ عليہ السالم غيبت كے سلسلہ ميں چند چيزوں كی سعيد عمری اور ان كے فرزند محمد كے لئے تحرير كی ھے۔ 

سفارش كرنے كے بعد اور اس سلسلہ ميں شيعوں كے دل ثابت قدم رھنے كی تاكيد كے بعد چند چيزوں ميں خدا كی پناه طلب
  كرتے ھيں جن ميں سے ھر ايك ھمارے لئے ايك عظيم درس ھے: 

راھی سے خدا كی پناه مانگتے ھيں؛ كيونكہ اگر كسی شخص كی ھدايت ھوجائے ۔ امام زمانہ عليہ السالم ھدايت كے بعد گم1
اور وه حق و حقيقت كو سمجھ لے، ليكن ايك مدت بعد اس سے منحرف ھوجائے تو اس پر حجت تمام ھے، اور ايسا شخص 

عرفت كے بعد چھوڑيقينی طور پر تالفی نہ ھونے والے گھاٹے ميں مبتال ھوجائے گا۔ ايسے شخص نے مستحكم سعادت كو م
  ديا ھے اور اپنے لئے ابدی عذاب كو خريد ليا ھے۔ 

۔ اسی طرح امام عليہ السالم ان بُرے اعمال سے پناه مانگتے ھيں جو انسان كو ھالكت و نابودی ميں مبتال كرديتے ھيں؛ 2
اور شيطانی وسوسے انسان  كيونكہ انسان كے لئے ھميشہ اپنے ايمان سے ھاتھ دھونے كا خطره پايا جاتا ھے۔ ھوا و ھوس

  كے مرنے تك ساتھ نھيں چھوڑ تے۔ لٰہذا (حديث كے) اس حصہ سے ايمان كی اھميت اور مشكالت كو سمجھا جاسكتا ھے۔ 
۔ امام عليہ السالم ان خطرناك اور ھالك كننده فتنوں سے خدا كی پناه مانگتے ھيں جن سے انسان، عزت كی بلندی سے قعر 3

ے۔ قرآنی حكم كے مطابق انسان ھميشہ امتحان كی منزل ميں ھے۔ جيسا كہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ذلت ميں پھنچ جاتا ھ
  ھے: 

   70ْم۔ ۔ ۔ >< ٔاََحِسَب النَّاُس ٔاَْن يُْتَرُكوا ٔاَْن يَقُولُوا آَمنَّا َوہُْم الَيُْفتَنُوَن# َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبلِہِ 
ر ركھا ھے كہ وه صرف اس بات پر چھوڑ دئے جائيں گے كہ وه يہ كہہ ديں كہ ھم ايمان لے آئے كيا لوگوں نے يہ خيال ك”

  ۔ “اور ان كا امتحان نھيں ھوگا۔ بے شك ھم نے اس سے پھلے والوں كا بھی امتحان ليا ھے۔ ۔ ۔ 
ھے۔ كبھی يہ امتحان انسان يہ امتحانات مختلف قسم كے ھوتے ھيں اور ان ميں سے كوئی ھلكا اور كوئی بھاری قسم كا ھوتا 

كے جان و مال كا ھوتا ھے اور كبھی يہ امتحان دين كے سلسلہ ميں ھوتا ھے۔ ۔ ۔ ،لٰہذا ان تمام امتحانات ميں چاھے وه 
چھوٹے ھوں يا بڑے سب ميں خدا پر بھروسہ كرنا چاہئے اور ان امتحانات ميں خداوندعالم كی ذات سے كاميابی طلب كرنی 

  چاہئے۔ 

  : باطل پر حق كی پيروزی37نمبرحديث 
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  ۔ “خداوندعالم كا يقينی اراده يہ ھے كہ (عنقريب يا تاخير سے) حق كا سر انجام كاميابی، اور باطل كا سرانجام نابودی ھو”
  

   شرح
ھے۔يہ تحرير، امام زمانہ عليہ السالم كے اس جواب كا حصہ ھے جس كو آپ نے احمد بن اسحاق اشعری قّمی كے نام لكھی 

اس خط ميں امام عليہ السالم نے (اپنے چچا) جعفر كے دعوے كو رّد كرتے ھوئے اپنے كو امام حسن عسكری عليہ السالم 
كا وصی قرار ديا اور اپنے پدر بزرگوار كے بعد امام كے عنوان سے اپنا تعارف كرايا ھے؛ پھر امام اس نكتہ كی طرف 

ق و حقيقت كی مدد كرے اور اس كو بلند و باال مقام تك پھنچائے، اگرچہ ھميشہاشاره فرماتے ھيں كہ سنت اٰلھی يہ ھے كہ ح
حق و حقيقت كا مقابلہ ھوتا رھا ھے؛ دوسری طرف سنت اٰلھی يہ ھے كہ باطل (اگرچہ ايك طوالنی مدت تك اس كا بول باال 

رعون وغيره جيسے افراد كا اسر ھو ليكن) نابود ھوكر رھے گا، اور صرف اس كے نام كے عالوه كچھ باقی نہ بچے گا، ف
انجام اس بات كو بالكل واضح كرديتا ھے؛ لٰہذا ھميں چاہئے كہ ھميشہ حق و حقيقت كی تالش ميں رھيں اور اس راه ميں 

موجود مشكالت اور پريشانيوں سے نہ گھبرائيں، اور كبھی بھی باطل كے فريب دينے والے ظاھر سے دل نہ لگائيں؛ كيونكہ 
  ياب ھے اور باطل نابود ھوتا ھے۔ حق ھميشہ كام

  : سنت پر عمل كرنا مودت كی بنياد ھے 38حديث نمبر 
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ھم (اھل بيت عصمت و طھارت) سے اپنی محبت و دوستی كا مقصد احكام اٰلھی كا نفاذ اور سنت پر عمل كی بنياد قرار دو؛ ”
  ۔ “وندعالم ھم اور تم سب پر گواه ھےبے شك ھم نے ضروری سفارشوناور الزم موعظوں كو انجام ديا ھے، خدا

  
   شرح

ابن ابی غانم قزوينی اور شيعوں كی ايك جماعت كے درميان امام حسن عسكری عليہ السالم كی جانشينی پر اختالف ھوا، ابن 
شيعوں كی  ابی غانم كا عقيده يہ تھا كہ امام عسكری عليہ السالم نے اپنی وفات تك كسی كو اپنا جانشين معين نھيں كيا، ليكن

جماعت اس كی مخالفت كررھی تھی اور وه لوگ اس بات كے قائل تھے كہ امام حسن عسكری عليہ السالم نے اپنا جانشين 
معين كيا ھے؛ لٰہذا امام زمانہ عليہ السالم كی خدمت ميں ايك خط لكھا گيا اور اس موضوع كو آپ كے سامنے پيش كيا۔ امام 

  سے ايك خط لكھا جس ميں مذكوره حديث بھی ھے۔ عليہ السالم نے اپنے دست مبارك 
  امام زمانہ عليہ السالم نے اس خط ميں تقوٰی و پرھيزگاری كا حكم كرنے كےبعد فرمايا: 

ھمارے سامنے تسليم رھو، اور جس چيز كے بارے ميں نھيں جانتے اس كو ھماری طرف پلٹا دو( يا ھم سے سوال كرو) ”
نا الزم ھے۔ ۔ ۔ دائيں بائيں گمراه نہ ھو، ھماری نسبت محبت و دوستی اور ھمارے احكام كیكيونكہ ھم پر حقيقت حال بيان كر

  ۔ “اطاعت ميں ثابت قدم رھو كہ يھی شريعت محمدی ھے
اس حديث سے يہ بات اچھی طرح معلوم ھوجاتی ھے كہ صرف محبت كا دعوٰی كرنا كافی نھيں ھے، بلكہ حقيقی محبت 

  اپنے محبوب كے حكم كو عملی جامہ پھنائے۔ كرنے واال انسان وه ھے جو 
  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ھيں: 

   73۔“مذاھب، تم كو دور نہ كرديں، خدا كی قسم! ھمارا شيعہ وه ھے جو خداوندعالم كی اطاعت كرے”
  حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ھيں: 

ركعت نماز پڑھنے  51ل وفا اور امانت دار، زاھد، عابد اور دن رات ميں ھمارے شيعہ، اھل تقوٰی، كوشش كرنے والے، اھ”
والے ھيں، راتوں كو (عبادت كے لئے) بيدار رہتے ھيں اور دن ميں روزه ركھتے ھيں؛ اپنے مال كی زكٰوة ديتے ھيں، خانٔہ 

   74۔“خدا كا حج كرتے ھيں، اور ھر حرام كام سے پرھيز كرتے ھيں
  ق عليہ السالم نے ايك دوسری جگہ ارشاد فرمايا: اسی طرح حضرت امام صاد

جو شخص اپنی زبان سے كھے كہ ميں شيعہ ھوں، ليكن وه ميدان عمل ميں ھماری مخالفت كرتا ھو، تو وه شخص ھمارا ”
شيعہ نھيں ھے۔ ھمارے شيعہ وه ھيں جو دل و جان سے ھمارے موافق ھيں اور ھمارے آثار و اعمال كو اپنے لئے نمونہ 

   75۔“ديتے ھوئے ھماری پيروی كرتے ھيں قرار

  : وقف كا حكم39حديث نمبر 
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76   
تم نے ھم سے اس شخص كے بارے ميں سوال كيا جس نے كسی چيز كو ھمارے لئے وقف كرديا ھو ليكن بعد ميں وه خود ”

ليكن ابھی تك اساس چيز كا محتاج ھوگيا ھو؟ ايسے شخص كا حكم يہھے كہ اگر اس نے جو چيز ھمارے لئے وقف كی ھے 
كو ديا نھيں ھے، تو وه مختار ھے اور وقف سے صرف نظر كرسكتا ھے؛ ليكن اگر اس كو دے ديا ھے تو اس كا وقف 

  ۔ “قطعی ھوچكا ھے، جس كے بعد وه اس كو واپس نھيں لے سكتا ھے، چاھے وه اس كا محتاج ھو يا نہ ھو
  

   شرح
ا ايك حصہ ھے جس كو ابو الحسن محمد بن جعفر اسدی كے سوالوں كے جوابيہ كالم امام زمانہ عليہ السالم كی اس توقيع ك

  ميں رقم كيا ھے۔ 
وقف كا حكم ديگر معامالت سے مختلف ھے۔ اگر كوئی شخص كسی چيز كو فروخت كردے، اور اس كی قيمت خريدار سے 

لے كر معاملہ ختم كرسكتا ھے؛ ليكن  لے لے، ليكن بعد ميں پشيمان ھوجائے اور معاملہ نہ كرنا چاھے تو وه قيمت كو واپس
وقف كا حكم ايسا نھيں ھے۔ جب كوئی چيز وقف ھوجائے اور واقف اس چيز كو موقوف عليہ (يعنی جن لوگوں كے لئے وه 
چيز وقف كی گئی ھے) كو نہ دے تو اس وقف سے صرف نظر كرسكتا ھے، اور اپنے مال كو اپنی ملكيت ميں واپس لے 

قوفہ مال موقوف عليہ كے ھاتھوں ميں پھنچ گيا ھے تو وه وقف يقينی اور نافذ ھوجاتا ھے اور واقف سكتا ھے، ليكن اگر مو
  اس مال كو واپس نھيں لے سكتا۔ 

اس حكم ميں كوئی فرق نھيں ھے كہ موقوف عليہ كون ھے؟ امام معصوم ھو يا عام آدمی؛ اسی طرح يہ بھی كوئی فرق نھيں 
  ده۔ ھے كہ وقف شده مال كم ھو يا زيا

  : ُحسن عاقبت40حديث نمبر 
77   
  ۔ “جب تك ھمارے شيعہ گناھوں سے دور رھيناس وقت تك خداوندعالم كے لطف و كرم سے سرانجام بخير ھوگا ” 
  

   شرح
يہ حديث اس خط كا ايك حصہ ھے جس كو امام زمانہ عليہ السالم نے شيخ مفيد عليہ الرحمہ كے نام لكھی تھی۔ امام عليہ 

اس حديث ميں ايك اھم نكتہ كی طرف اشاره كيا ھے كہ اگر ھمارے شيعہ ُحسن عاقبت اور نيك سر انجام چاہتے السالم نے 
ھيں تو اس كا سبب خداوندعالم كا خاص لطف اور اس كی توجہ ھے، لٰہذا جن گناھوں كو خداوندعالم نےحرام قرار ديا ھے 

وتی ھے، ھمارا نفس ھمارے كاموں اور ھماری باتوں يھاں ان سے پرھيز كيا جائے؛ كيونكہ ھر عمل كی مخصوص تاثير ھ
تك كہ ھماری سوچ كے مطابق بنتا اور سنورتا ھے۔ جو لوگ گناه كرنے سے نھيں ڈرتے (چاھے گناه كم ھوں يا زياده، 

ے نور و چھوٹا گناه ھو يا بڑا) تو ان كو معلوم ھونا چاہئے كہ انھوں نے اپنی حقيقت كو سياه كرڈاال ھے، اور ان كے لئ
پاكيزگی كا كوئی مقام نھيں ھے۔ گناه ايك ايسی آگ ھے جوتمام نيك كاموں كے ثواب كو ختم كر ڈالتی ھے۔ انسان برسوں 

كوشش كرتا ھے اور نيك كام انجام دے كر ثواب حاصل كرتا ھے، ليكن ايك گناه كے ذريعہ اپنی تمام زحمتوں پر پانی پھير 
  ليہ السالم نے اس حديث ميں گناه كے خطره سے آگاه كيا ھے۔ ديتا ھے؛ اسی وجہ سے امام زمانہ ع
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