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 فہرست 

  عرض مترجم 
  عرض مٔولف 
  دعا کی اھميت

  دعا ،قرآن کی روشنی ميں
  دعا کی اھميت احاديث کی روشنی ميں

  ايک ساتھ مل کر دعا کرنے کی اھميت 
  نااميدی اور مايوسی کفار سے مخصوص ھے

  دعا کے شرائط
  شب جمعہ

  کميل بن زياد نخعی
  دعاء کميل 

  
” ِ   چھ دل چسپ نکاتکے ک“ بِْسِم ّهللاٰ

  
ھُمَّ اِنِّي ٔاَْسٔاَ لَُک بَِرْحَمتَِک الَّتي َو ِسَعْت ُکلَّ َشْيءٍ ”   “ٔاَللّٰ

  
تَِک الَّتي قَھَْرَت بِٰھا ُکلَّ َشْي ءٍ    “ بِقُوَّ

 ...........  
ھُمَّ  ٰعآءَ  ٔاَللّٰ نُوَب الَّتِي تَْحبُِس الدُّ   ۔“اْغفِْر لَِي الذُّ

  
نُوَب الَّتِي تُْنِزُل اْلباَٰلَٓء۔” ھُمَّ اْغفِْر لَِي الذُّ   ۔ “ٔاَللّٰ

 ............  
  ۔“َوَعظَُم فی ٰما ِعْنَدَک َرْغبَتُہُ ”

  
ھُمَّ َعظَُم ُسْلٰطانُکَ ”   “ ٔاَللّٰ

 ............  
  َوالنَّظََر فئاَْمِري

  
  أِٰلھي َوَمْواٰلَي ٔاَْجَرْيَت َعلَّي 

 ............  
  ٰياَربِّ ٰياَربِّ ٰياَربِّ 

  
َعٰلی ِخْدَمتَِک َجٰواِرِحي    قَوِّ

 .............  
  َوَسلََّم تَْسليماً َکثيراً 

  
  فھرست آيات

  فھرست احاديث
  فھرست منابع و مآخذ
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  شرح دعاء کميل نام کتاب: 
  استاد حسين انصاريان مٔولف : 

  مترجم: اقبال حيدر حيدری 
  ناشر: انصاريان پبليشر 

  کمپوزنگ : ابو محمد ھندی 
  ھ ش ١٣٨٣ھ ق،١۴٢۵چاپ اول: 

  چاپ خانہ : نگين، قم 
   ٣٠٠٠تعداد : 

 ------------   

  عرض مترجم
  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 

  الطاھرين۔ الحمُد  رّب العالمين و صلی هللا علی محمد و آلہ 
جس طرح انسان کو اپنی مصنوعات اور ماں باپ کو اپنی اوالد محبوب ھوتی ھے اس سے کہيں زياده خداوندعالم اپنی 
مخلوقات کو دوست رکھتا ھے، خصوصاً اشرف المخلوقات انسان کو نھايت درجہ چاہتا ھے، کيونکہ يھی انسان خليفة هللا

ق سے غافل نھيں ھونا چاہئے، اس نے انسان کو صرف پيدا ھی نھيں کيا ھے ھے، لٰہذا انسان کو بھی اپنے محبوب خال
بلکہ اس کی آسائش کے لئے زمين و آسمان کے درميان تمام نعمتوں کو خلق فرمايا ھے، لٰہذا انسان کو ھر حال ميں خدا 

گا تو خدا بھی نعمتوں  کی بے شمار نعمتوں کے مقابلہ ميں کا شکر گزار بنده رھنا چاہئے کيونکہ اگرانسان شکر کرے
  ميں مزيد اضافہ فرمائے گا۔ 

خداوندعالم کتنا رحيم ھے، اس کی رحمت کا اندازه لگانا مشکل ھے، چنانچہ حديثوں ميں وارد ھوا ھے کہ خداوندعالم 
درجے ھيں ان ميں سے ايک درجہ اس دنيا سے مخصوص ھے جس کی بنا پر وه اپنے بندوں پر  ١٠٠کی رحمت کے 

درجے آخرت  ٩٩مھربان ھے ، اسی نے ماں کے دل ميں رحم ڈاال تو وه اپنے بچہ سے محبت کرتی ھے، اور دنيا ميں 
  کے لئے مخصوص ھيں اب آپ اندازه لگاسکتے ھيں کہ خداوندعالم روز قيامت اپنے بندوں پر کتنا مھربان ھوگا۔ 

بڑا خاطی او رگناھگار کيوں نہ ھو ليکن اگر  قرآن کريم اور اھل بيت عليھم السالم کی احاديث کی بناپرانسان کتنا ھی
خلوص نيت اور الزمی شرائط کے ساتھ خداوندمھربان کی بارگاه ميں حاضر ھوکر توبہ کرلے تو وه معاف کرديتا 

ور ] (ا1“[َوقَاَل َربُُّکْم اْدُعونِی ٔاَْستَِجْب لَُکْم ”ھے،يھی وجہ ھے کہ اس نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم ديا ھے: 
تمھارے پروردگار کا کھنا ھے کہ مجھ سے دعائيں مانگو، ميں تمھاری دعاؤں کو قبول کروں گا) ، پس اگر ھم تمام 

شرائط کے ساتھ دعا کريں تو دعا کے حکم کی حکمت متقاضی ھے کہ خداھماری دعاؤں کو قبول کر ے کيونکہ اگر وه
  م لغو و عبث ھوجائے گا۔ قبول نہ کرے اور پھر بھی دعا کا حکم دے تواس کا يہ حک

لٰہذا ھميں کبھی بھی اپنی دعاؤں کے قبول نہ ھونے سے مايوس نھيں ھونا چاہئے، کيونکہ مايوسی کفر ھے، بلکہ اگر 
ھماری دعا قبول نھيں ھورھی ھے تو ھميں دعا کے شرائط اور اس کے طريقہ پر ايک بار پھر نظر کرنا چاہئے، الحمد

معصومين عليھم السالم ميں خود ايسی بھی دعائيں موجود ھيں جن کے اندر بارگاه خداوندی  قرآن مجيد اور احاديث 
ميں دعا کرنے کے شرائط اور طريقہ بيان کئے گئے ھيں، ھميں صرف غور سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ھے، 

المومنين حضرت علی انھيں ميں سے ايک دعاء کميل ھے يہ ايک ايسی عظيم الشان دعا ھے جس کو امام المتقين امير 
بن ابی طالب عليہ السالم نے اپنے خاص شاگرد جناب کميل کو تعليم فرمائی ھے، اور اس عظيم الشان دعا کے مطالب 
 اس قدر عالی ھيں کہ اگر انسان توجہ کے ساتھ اور خلوص نيت سے پڑھے تو اس کے تمام گناه معاف ھوسکتے ھيں۔ 

يھاں يا يہ دعاپڑھی ھی نھيں جاتی او راگر پڑھی بھی جاتی ھے تو خالی  افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ھے کہ ھمارے
عربی دعا کو دس پندره منٹ ميں پڑھ ليا جاتا ھے، ليکن اگر ھم اس دعا کے معنی پر توجہ کرتے ھوئے اس عظيم 
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سو ھوں اور الشان دعا کوپڑھيں تو آنکھوں سے آنسؤوں کا سيالب جاری ھوسکتا ھے، اور جب انسان کی آنکھ ميں آن
اس کا دل بھرآيا ھواس وقت اگر خدا کی باگاره ميں توبہ کی جائے تو خدا ضرور قبول فرمائے گا، اور اگر انسان توبہ 

کرنے کے بعد پھر گناھوں ميں ملوث ھوجائے اورپھر توبہ کرلے تو ممکن ھے کہ وه اس توبہ کو بھی قبول کرلے، 
ھے، موت آنے سے پھلے پھلے توبہ کا دروازه کھال رہتا ھے، ھم کسی بھی  کيونکہ وه بہت زياده توبہ قبول کرنے واال

  وقت اس کی بارگاه ميں حاضر ھوکر توبہ کرسکتے ھيں۔ 
کا ترجمہ حاضر خدمت ھے، واقعاً يہ ايک “ شرح دعاء کميل”حجة االسالم و المسلمين استاد حسين انصاريان کی کتاب 

دعاء کميل کے پڑھنے کا مزه ھی کچھ اور ھے، خصوصاً دينی طلباء  جامع شرح ھے، اس کتاب کے مطالعہ کے بعد
کے لئے يہ کتاب بہت مفيد ھے انھيں حضرات پر الزم ھے کہ اس کتاب کے مطالب عام مومنين تک پھنچائيں تاکہ 
کے  مومنين کی دعاؤں ميں معنويت اور روحانيت پيدا ھو اور ان کی مراديں پوری ھوجائيں،اگر اس کتاب کے مطالعہ

 دوران آپ حضرات کے بھی دل بھرآئيں اور آنکھوں ميں آنسو آجائيں تو حقير کو بھی اپنی دعاؤں ميں ياد کرليجئے گا۔ 
آخر ميں کتاب ہذا کی کمپوز نگ اور تصحيح ميں تعاون کرنے والے رفقاء کا شکر گزار ھوں ، خداوندعالم ھم سب 

  سے اس ناچيز خدمت کو قبول فرمائے۔ (آمين) 
  
  سالم عليکم و رحمة هللا و برکاتہ وال

   اقبال حيدر حيدری۔
  حوزه علميہ ۔قم۔ 

ihh2001@yahoo.com  

 

 شرح دعاء کميل 

 

  عرض مٔولف

  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 
  الحمُد  رّب العالمين و صلی هللا علی محمد و آلہ الطاھرين۔ 

حقير گياره سال کی عمر سے اپنے والد محترم کے ساتھ ماه رمضان المبارک کی شبوں ميں تھران کے مشھور مذھبی 
جلسوں ميں شرکت کيا کرتا تھا، وھاں پر مرحوم آيت هللا حاج سيد محمد مھدی اللہ زاری لوگوں کی ھدايت کے لئے بہترين 

يکی ميں دعاء کميل کو ملکوتی لہجہ، قلب سوزاں اور گريہ کناں معارف اٰلھی بيان فرماتے تھے، اور شب جمعہ کی تار
آنکھوں سے اس طرح پڑھتے تھے کہ دعاء کميل ميں شرکت کرنے واال ھر شخص اس معنوی دعا اور گريہ کناں لہجہ سے

  متاثر ھوئے بغير نھيں ره سکتا تھا۔ 
بڑے ھی جوش و ولولہ کے ساتھ اس بابرکت دعا  حقير بھی دوسرے مومنين کی طرح اس عظيم الشان دعا سے متاثر تھااور

ميں شرکت کيا کرتا تھا، موالئے عارفين امام عاشقين حضرت علی عليہ السالم کی تعليم کرده يہ دعا واقعاًلوگوں کيپاکيزگی 
  روح اور گناھوں سے توبہ کا راستہ ھموار کرنے والی ھے۔ 

روز کے اندر ھی الحمد  اس دعا کو حفظ کرليا، اور پھر گھر ميں پھلی مرتبہ جيسے ھی حقير نے اس دعا کو سنا تو تين 
  اور اپنے ھم کالس دوستوں کے درميان پڑھا کرتا تھا۔ 

حوزه علميہ قم ميں تحصيل علم کے لئے مشرف ھونے کے بعد جب تبليغ کے لئے جانے لگا تو حقير نے دعائے کميل کے 
چھ ھی مدت کے بعد حقير کی دعاء کميل پورے ايران اور بيرون ملک بھی جلسات منعقد کرنااپنے اوپر فرض کرليا، اور ک

مشھور ھوگئی،اور تصور سے زياده لوگ شرکت کرنے لگے، دعائے کميل کے سلسلہ ميں مومنين نے بہت سے نتائج و 
  فوائد حاصل کئے ھيں کہ اگر ان کے بارے ميں بيان کيا جائے تو خود ايک کتاب مستقل بن جائے گی۔ 

والدت حضرت امير المومنين علی عليہ السالم ، حجة االسالم و المسلمين جناب رحيميان صاحب نے حقير سے کھا کہ شِب 
مومنين کے لئے دعاء کميل کی ايک شرح لکھيں تاکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس دعا کی حقيقت کے سلسلے ميں مزيد 
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  يں شرکت کريں ۔ معرفت حاصل کريں اور بصيرت کے ساتھ اس دعاکے جلسوں م
چنانچہ خدا کا لطف و کرم اوراس کی توفيق شامل حال ھوئی کہ اپنی استطاعت کے مطابق دعاء کميل کی شرح حاضر 

  خدمت ھے، اب ديکھنا يہ ھے کہ آپ حضرات اس کتاب سے کس قدر فيضياب ھوتے ھيں۔ 
زار ھوں جنھوں نے اس کتاب کی تصحيح کے شعبہ تحقيق ميں مشغول دوستوں کا شکر گ“ موسسہ دار العرفان”آخر ميں 

  وغيره اور زيور طبع سے آراستہ کرنے ميں زحمتيں برداشت کی ھيں، خداوندعالم مزيد توفيق عنايت فرمائے۔ 
  

  احقر العباد 
  حسين انصاريان

 

 شرح دعاء کميل 

 

   دعاء کميل
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  بنام خدائے رحمن و رحيم 

تَِک الَّتي قَھَْرَت  ھُمَّ اِنِّي ٔاَْسٔاَ لَُک بَِرْحَمتَِک الَّتي َو ِسَعْت ُکلَّ َشْيٍء،َو بِقُوَّ   ٔاَللّٰ
خدايا ميراسوال اس رحمت کے واسطہ سے ھے جو ھر شے پر محيط ھے۔ اس قوت کے واسطہ سے ھے جو ھر چيز پر 

  حاوی ھے 
  بِٰھا ُکلَّ َشْيٍء،َوَخَضَع لَٰھا ُکلُّ َشْي ٍء،َوَذلَّ لَٰھا ُکلُّ َشْي ٍء، َوبَِجبَُروتَِک الَّتي َغلَْبَت 

جبروت کے واسطہ سے ھے جو ھر شے پر غالب ھے اور اس اور اس کے لئے ھر شے خاضع اور متواضع ھے۔ اس 
  عزت کے واسطہ سے ھے 

تَِک الَّتي اٰل يَقُوُم لَٰھا َشْيٌء، َوبَِعَظَمتَِک الَّتي َماَلَْٔت ُکلَّ    بِٰھا ُکلَّ َشْيٍء، َو بِِعزَّ
  و پر کرديا ھے جس کے مقابلہ ميں کسی ميں تاب مقاومت نھيں ھے۔اس عظمت کے واسطہ سے ھے جس نے ھر چيز ک

  َشْيٍء، َو بُِسْلٰطاِنَک الَّذي َعاٰل ُکلَّ َشْيٍء، َوبَِوْجِھَک اْلٰباقي بَْعَد فَٰناِء ُکلِّ َشْيٍء، 
اور اس سلطنت کے واسطہ سے ھے جو ھر شے سے بلند تر ھے۔اس ذات کے واسطہ سے ھے جو ھر شے کی فنا کے بعد 

  بھی باقی رھنے والی ھے 
  لَّتي َماَلَْٔت اَْرٰکاَن ُکلِّ َشْيٍء،َوبِِعْلِمَک الَّذي ٔاَٰحاطَ بُِکلِّ َشْيٍء، َوبِٔاَْسٰمائَِک ا

اور ان اسماء مبارکہ کے واسطہ سے ھے جن سے ھر شے کے ارکان معمور ھيں ۔اس علم کے واسطہ سے ھے جو ھر 
  شے کا احاطہ کئے ھوئے ھے 

ليَن، َوبِنُوِر َوْجِھَک الَّذي ٔاَٰضاَء لَہُ ُکلُّ َشْيءٍ  َل ااْلَٔوَّ   ، ٰيا نُوُر ٰيا قُدُّوُس،ٰيا ٔاَوَّ
اور اس نور ذات کے واسطہ سے ھے جس سے ھر شے روشن ھے۔اے نور ،اے پاکيزه صفات،اے اّولين سے اّول اور 

  ٓاخرين سے ٓاخر۔ 
  َوٰيا ٓاِخَرااْلِٓخريَن۔ 

نُوَب الَّتِي تَْھتُِک اْلِعَصَم  ھُمَّ اْغفِْرلَِي الذُّ نُوَب الَّتِي تُْنِزُل النِّقََم۔ ٔاَللّٰ ھُمَّ اْغفِْرلَِي الذُّ   ۔ٔاَللّٰ
خدايا ميرے گناھوں کو بخش دے جو ناموس کو بٹہ لگاديتے ھيں۔ان گناھوں کو بخش دے جو نزول عذاب کا باعث ھوتے 

  ھيں۔ 
ھُمَّ اْغفِرْ  نُوَب الَّتِي تَُغيُِّرالنَِّعَم۔ٔاَللّٰ ھُمَّ اْغفِْرلَِي الذُّ نُوَب الَّتِي تَْحبُِس ٔاَللّٰ   لَِي الذُّ

ا ن گناھوں کو بخش دے جو نعمتوں کو متغير کر ديا کرتے ھيں ۔ان گناھوں کو بخش دے جو دعأوں کو تيری بارگاه تک 
  پھنچنے سے روک ديتے ھيں ۔ 

ھُمَّ نُوَب الَّتِي تُْنِزُل اْلباَٰلَٓء۔ٔاَللّٰ ھُمَّ اْغفِْرِلَي الذُّ ٰعآَء۔ٔاَللّٰ   اْغفِْرلي ُکلَّ َذْنٍب ٔاَْذنَْبتُہُ، َوُکلَّ َخٓطيئٍَة ٔاَْخٰطأْتُٰھا۔ الدُّ
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ان گناھوں کو بخش دے جو اميدوں کو منقطع کر ديتے ھيں۔ان گناھوں کو بخش دے جو نزول بالء کا سبب ھوتے ھيں۔ خدايا 
  ميرے تمام گناھوں اور ميری تمام خطأوں کو بخش دے۔ 

ھُمَّ ٕاِنِّي ٔاَتَ 
ُب ٕاِلَْيَک بِِذْکِرَک،َؤاَْستَْشفُِع بَِک ٕاِٰلی نَْفِسَک،َؤاَْسٔاَلَُک ٔاَللّٰ   قَرَّ

خداياميں تيری ياد کے ذريعہ تجھ سے قريب ھو رھاھوں اور تيری ذات ھی کو تيری بارگاه ميں شفيع بنا رھا ھوں تيرے کرم
  کے سھارے ميرا سوال ھے 
ھُمَّ ٕاِنّي ٔاَْسٔاَلَُک بُِجوِدَک ٔاَْن تُْدنِيَني ِمْن قُْربِکَ 

  ،َواَْن تُوِزَعنِي ُشْکَرَک،َواَْن تُْلِھَمنِي ِذْکَرَک،ٔاَللّٰ
کہ مجھے اپنے سے قريب بنالے اور اپنے شکر کی توفيق عطا فرما اور اپنے ذکر کا الھام کرامت فرما۔خداياميں نھايت 

  درجہ 
اَل ٰخاِضٍع ُمتََذلٍِّل ٰخاِشٍع ٔاَْن تُٰساِمَحني   َوتَْرَحَمنِي َوتَْجَعلَنِي بِقِْسِمَک ٰراِضياً ُسؤٰ

خشوع ،خضوع اور ذلت کے ساتھ يہ سوال کرر ھاھوں کہ ميرے ساتھ مھربانی فرما۔مجھ پر رحم کر اور جو کچھ مقدر 
  مينھے مجھے 

  ٰقانِعاً،َوفي َجميِع ااْلَْٔحٰواِل ُمتَٰواِضعاً۔ 
  فروتنی کی توفيق عطا فرما۔ اسی پر قانع بنادے۔مجھے ھر حال ميں تواضع اور 

ٰدائِِد  اَل َمِن اْشتَدَّْت ٰفاقَتُہُ،َؤاَْنَزَل بَِک ِعْنَد الشَّ ھُمَّ َؤاَْسٔاَ لَُک ُسؤٰ   ٔاَللّٰ
  خدايا ميرا سوال اس بے نوا جيسا ھے جس کے فاقے شديد ھوں اور جس نے اپنی حاجتيں تيرے سامنے رکھ دی ھوں 

ھُمَّ َعظَُم ُسْلٰطانَُک،َوَعاٰل َمٰکانَُک،َوَخفَِي ٰحاَجتَہُ،َوَعظَُم فيٰما ِعنْ    َدَک َرْغبَتُہُ۔ٔاَللّٰ
  اور جس کی رغبت تيری بارگاه ميں عظيم ھو۔خدايا تيری سلطنت عظيم۔ تيری منزلت بلند۔تيری تدبير مخفی ۔ 

  ْلفِٰراُرِمْن ُحُکوَمتَِک۔ َمْکُرَک،َوظَہََر ٔاَْمُرَک،َوَغلََب قَْہُرَک،َوَجَرْت قُْدَرتَُک،َواٰل يُْمِکُن ا
  تيرا امر ظاھر۔تيرا قھر غالب اور تيری قدرت نافذ ھے اور تيری حکومت سے فرار ناممکن ھے۔ 

ھُمَّ اٰلٔاَِجُد لُِذنِوبيٰغافِراً،َواٰل لِقَٰبائِحيٰساتِراً،َواٰللَِشْيٍء ِمْن َعَملَِي اْلقَبيِح    ٔاَللّٰ
  ميرے عيوب کے لئے پرده پوشی کرنے واال،ميرے قبيح اعمال خدايا ميرے گناھوں کے لئے بخشنے واال۔

  بِاْلَحَسِن ُمبَدِّالً َغْيَرَک،اٰلٕاِٰلہَ ٕاِالَّ ٔاَْنَت ُسْبٰحانََک َوبَِحْمِدَک،ظَلَْمُت نَْفِسي،ُ 
ے۔خدايا ميں کو نيکيوں ميں تبديل کرنے واال تيرے عالوه کوئی نھيں ھے۔ تو وحده ال شريک، پاکيزه صفات اور قابل حمد ھ

  نے اپنے نفس پر ظلم کيا ھے۔ 
۔  أْت بَِجْھلي،َوَسَکْنُت ٕاِٰلی قَِديِم ِذْکِرَک لي،َوَمنَِّک َعلَيَّ   َوتََجرَّ

اپنی جھالت سے جسارت کی ھے اور اس بات پر مطمئن بيٹھا ھوں کہ تونے مجھے ھميشہ يا د رکھا ھے اور ھميشہ احسان 
  فرمايا ھے۔ 

ھُمَّ َمْوالٰ    َي َکْم ِمْن قَبيٍح َستَْرتَہُ،َوَکْم ِمْن ٰفاِدٍح ِمَن اْلباَٰلِٓء ٔاَقَْلتَہُ،َوَکْم ِمْن ٔاَللّٰ
خدايا ميرے کتنے ھی عيب ھينجنھيں تونے چھپا ديا ھے اور کتنی ھی عظيم بالئيں ھيں جن سے تونے بچايا ھے۔کتنی 

  ٹھوکريں ھيں 
  ہُ،َوَکْم ِمْن ثَٰناٍء َجميٍل لَْسُت ٔاَْھالً لَہُ نََشْرتَہُ۔ ِعٰثاٍرَوقَْيتَہُ،َوَکْم ِمْن َمْکُروٍه َدفَْعتَ 

جن سے تونے سنبھاال ھے اور کتنی برائياں ھيں جنھيں تونے ٹاال ھے۔کتنی ھی اچھی تعريفيں ھيں جن کا ميں اھل نھيں تھا 
  اور تونے ميرے بارے ميں انھيں نشر کيا ھے ۔ 

ھُمَّ َعظَُم باَٰلئِي،َؤاَْفرَ    َط بيُسٓوُء ٰحالي،َوقَُصَرْت بئاَْعٰمالِي،َوقََعَدْت ٔاَللّٰ
خدايا ميری مصيبت عظيم ھے ۔ميری بدحالی حد سے ٓاگے بڑھی ھوئی ھے ۔ميرے اعمال ميں کوتاھی ھے۔مجھے 

  کمزوريوں 
نِّٰيا بُِغُروِرٰھاَونَ    ْفسي ِبِجٰنايَتِٰھا بِئاَْغاٰللِي،َوَحبََسنِي َعْن نَْفِعي بُْعُد ٔاََملِي َوَخَدَعْتنِي الدُّ

کی زنجيروں نے جکڑکر بٹھا ديا ھے اور مجھے دور دراز اميدوں نے فوائد سے روک ديا ھے،دنيا نے دھوکہ ميں مبتال 
  رکھا ھے اور نفس نے خيانت اور ٹال مٹول ميں مبتال رکھا ھے ۔ 

تَِک ٔاَْن اٰليَْحُجَب َعْنکَ    ُدٰعائِي ُسٓوُء َعَملِي و َفِٰعالِي،  َوِمٰطالي ٰياَسيِِّدي،فَٔاَْسٔاَلَُک بِِعزَّ
  ميرے ٓاقا و موال! تجھے تيری عزت کا واسطہ ۔ميری دعأوں کو ميری بد اعمالياں روکنے نہ پائيں اور ميں 

ي،َواٰل تُٰعاِجْلني بِاْلُعقُوبَِة َعٰلی ٰما َعِمْلتُہُ    َواٰلتَْفَضْحنِي بَِخفِيِّ َما اطَّلَْعَت َعلَْيِہ ِمْن ِسرِّ
اپنے مخفی عيوب کی بنا پر بر سر عام رسوانہ ھونے پأوں۔ميں نے تنھا ئيوں ميں جو غلطياں کی ھيں ان کی سزا فی الفور 
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  نہ 
  فيَخلَٰواتي ِمْن ُسٓوِء فِْعلِي َوٕاِٰسائَتِي،َوَدٰواِم تَْفريطي َوَجٰھالَتِي، َوَکْثَرِة َشھَٰواتي َو َغْفلَتِي۔ 

د عملی کی شکل ميں ھو ں يا بے ادبی کی شکل ميں،مسلسل کوتاھی ھو يا جھالت يا کثرت ملنے پائے، چاھے وه غلطياں ب
  خواھشات و غفلت۔ 

تَِک لي فی ُکلِّ ااْلَْٔحٰواِل َرُؤوفاً،َوَعلَيَّ في َجميِع ااْلُُموِر  ھُمَّ بِِعزَّ   َوْکِن اللّٰ
  يں کرم فرما۔خدايا۔پروردگار۔ميرے پاس خدايا مجھ پرھر حال ميں مھربانی فرما اور ميرے اوپر تمام معامالت م

  َعطُوفاً،ٕاِٰلھيَوَربّيَمْن لي َغْيُرَک،ٔاَْسٔاَلُہُ َکْشَف ُضّري، َوالنَّظََر فئاَْمِري۔ 
  تيرے عالوه کون ھے جو ميرے نقصانات کو دور کر سکے اور ميرے معامالت پر توجہ فرماسکے۔ 

 ً   اتَّبَْعُت فيِہ ھَوٰی نَْفسي،َولَْم ٔاَْحتَِرْس فيِہ ِمْن  ٕاِٰلھي َوَمْواٰلَي ٔاَْجَرْيَت َعلَيُّحْکما
  خدايا مواليا۔تونے مجھ پر احکام نافذ کئے اور ميں نے خواھش نفس کا اتباع کيا اور اس با ت کی پرواه نہ کی کہ دشمن 

اُء فَتَ  نِي بِٰمأاَْھوٰی َوأَْسَعَدهُ َعٰلی ٰذلَِک اْلقَٰضٓ ي،فََغرَّ   ٰجاَوْزُت بِٰماَجرٰی َعلَيَّ ِمْن تَْزييِن َعُدوِّ
(شيطان) مجھے فريب دے رھا ھے۔ نتيجہ يہ ھوا کہ اس نے خواھش کے سھارے مجھے دھوکہ ديا اور ميرے مقدر نے 

  بھی اس کا سا تھ دےديا 
  ٰذلَِک بَْعَض ُحُدوِدَک،َوٰخالَْفُت بَْعَض ٔاَٰواِمِرَک۔ 

  سے تجاوز کيا اور تيرے بہت سے احکام کی خالف ورزی کر بيٹھا ۔ اور ميں نے تيرے احکام کے معاملہ ميں حدود 
َک،  ةَ لِي فِيٰماَجرٰی َعلَيَّ فيِہ قَٰضاُؤ   فَلََک اْلَحْمُد َعلَيَّ فيَجميِع ٰذلَِک،َواٰلُحجَّ

ھے  بھر حال اس معاملہ ميں ميرے ذمہ تيری حمد بجاالنا ضروری ھے اور اب تيری حجت ھر مسئلہ ميں ميرے اوپر تمام
  اور ميرے پاس 

َک،َوقَْد ٔاَتَْيتَُک ٰيإاِٰلِھي بَْعَد تَْقصيِري َوٕاِْسٰرافِيَعٰلی نَْفِسي،    َؤاَْلَزَمنِيُحْکُمَک َوبَاٰلٔوُ
تيرے فيصلہ کے مقابلہ ميں اور تيرے حکم و ٓازمائش کے سامنے کوئی حجت و دليل نھيں ھے۔اب ميں ان تمام کوتاھيوں اور

  زيادتيوں  اپنے نفس پر تمام
ا ٰکا   َن ِمنّي، ُمْعتَِذراًٰناِدماً ُمْنَکِسراًُمْستِقياًل ُمْستَْغِفراً ُمنيباًُمقِّراً ُمْذِعناًُمْعتَِرفاً، اٰل ٔاَِجُد َمفَّراًِمّمٰ

کے بعد تيری بارگاه ميں ندامت انکسار، استغفار، انابت، اقرار، اذعان، اعتراف کے ساتھ حاضر ھو رھاھوں کہ ميرے پاس 
  ان گناھوں سے بھاگنے کے لئے کوئی 

اَي في َسَعِة َرْحَمتَِک۔  ہُ ٕاِلَْيِہ فئاَْمِري َغْيَر قَبُولَِک ُعْذِري،َوٕاِدٰخالَِک ٕاِيّٰ   َواٰلَمْفَزعأًاَتََوجَّ
جائے فرار نھيں ھے اور تيری قبوليت معذرت کے عالوه کوئی پناه گاه نھيں ھے۔صرف ايک ھی راستہ ھے کہ تواپنی 

  مت کاملہ ميں داخل کر لے۔ رح
نِيِمْن َشدِّ َوٰثاقِي،ٰياَربِّ اْرَحْم َضْعَف بََدنِي،  ي،َوفُکَّ ھُمَّ فَاْقبَْل ُعْذري،َواْرَحْم ِشدَّةَ ُضرِّ   ٔاَللّٰ

لٰہذا پروردگار ميرے عذر کو قبول فرما ۔ميری شدت مصيبت پر رحم فرما۔مجھے شديد قيد وبند سے نجات عطا 
  يرے بدن کی کمزوری، فرما۔پروردگار م

ي َوتَْغِذيَتي ھَْبني اِلْبتِٰداِء    َوِرقَّةَ ِجْلدي،َوِدقَّةَ َعْظمي،ٰياَمْن بََدٔاََخْلقِي َوِذْکِري َوتَْربِيَتِي َوبِرِّ
 ميری جلد کی نرمی اور ميرے استخواں کی باريکی پر رحم فرما۔اے ميرے پيداکرنے والے ۔اے ميرے تربيت دينے والے۔ 

َک بي۔  َکَرِمکَ    َوٰساِلِف ِبرِّ
  اے نيکی کرنے والے! اپنے سابقہ کرم اور گذشتہ احسانات کی بنا پر مجھے معاف فرمادے۔ 

بِي بِٰناِرَک بَْعَد تَْوحيِدَک،َوبَْعَدَمااْنطَوٰی    ٰيإاِٰلِھيَوَسيِِّدي َوَربِّي،ٔاَتُٰراَک ُمَعذِّ
  بعد بھی تو مجھ پر عذاب نازل کرے، يا ميرے پروردگار!کيا يہ ممکن ھے کہ ميرے عقيدٔه توحيد کے 

  َعلَْيِہ قَْلبِيِمْن َمْعِرفَِتَک،َولَِھَج بِِہ لِٰسانِيِمْن ِذْکِرَک،َواْعتَقََدهُ َضميِري ِمْن 
دل ميں اپنے معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ ميری زبان پر مسلسل تيرا ذکر اور ميرے دل ميں 

  کردے ،  برابراسے برباد بھی
  ُحبَِّک،َوبَْعَدِصْدِق اْعتِٰرافِيَوُدٰعائِيٰخاِضعاً لُِربُوبِيَّتَِک،ھَْيٰھاَت،ٔاَْنَت ٔاَْکَرُم ِمْن ٔاَْن تَُضيَِّع 

تيری محبت جاگزيں رھی ھے۔ميں صدق دل سے تيری ربوبيت کے سامنے خاضع ھوں۔اب بھال يہ کيسے ممکن ھے کہ 
  جسے تونے پاال ھے 

َد َمْن ٓاَوْيتَہُ،ٔاَْوتَُسلَِّم ٕاِلَی اْلباَٰلِء َمْن َکفَْيتَہُ َوَرِحمْ َمْن َربَّْيتَ    تَہُ۔ ہُ،ٔاَْو تُْبِعَد َمْن ٔاَْدنَْيتَہُ،ٔاَْوتَُشرِّ
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جسے تونے قريب کيا ھے اسے دور کردے۔جسے تونے پناه دی ھے اسے راندٔه درگاه بنادے اور جس پر تونے مھربانی کی 
  ے کردے۔ ھے اسے بالٔوں کے حوال

ْت لَِعظََمِتَک  اَرَعٰلی ُوُجوٍه َخرَّ   َولَْيَت ِشْعري ٰياَسيِّدي َوٕاِٰلھي َوَمْواٰلئَاَتَُسلِّطُ النّٰ
ميرے سردار ۔ميرے خداميرے موال ! کاش ميں يہ سوچ بھی سکتا کہ جو چھرے تيرے سامنے سجده ريز رھے ھيں ان پر 

  بھی توٓاگ کو مسلط کردے گا 
  ٰلی ٔاَْلُسٍن نَطَقَْت بِتَْوحيِدَک ٰصاِدقَةً،َوبُِشْکِرَک ٰماِدَحةً،َوَعٰلی قُلُوٍب ٰساِجَدةً،َوعَ 

اور جو زبانيں صداقت کے ساتھ حرف توحيد کو جاری کرتی رھی ھيں اور تيری حمد وثنا کرتی رھی ھيں يا جن دلوں کو 
  تحقيق کے ساتھ تيری خدائی 

ی ٰصاَرْت ٰخاِشَعةً،َو اْعتََرفَْت بِإِٰلِھيَّتَِک ُمَحقِّقَةً    ،َوَعٰلی َضٰمائَِرَحَوْت ِمَن اْلِعْلِم بَِک َحتّٰ
کا اقرار ھے يا جو ضمير تيرے علم سے اس طرح معمور ھيں کہ تيرے سامنے خاضع وخاشع ھيں يا جواعضاء و جوارح 

  تير ے مراکز 
  اَرْت بِاْستِْغٰفاِرَک ُمْذِعنَةً۔ َعٰلی َجٰواِرَح َسَعْت ٕاِٰلی ٔاَْوٰطاِن تََعبُِّدَک ٰطائَِعةً،َؤاَشٰ 

عبادت کی طرف ھنسی خوشی سبقت کرنے والے ھيں اور تيرے استغفا ر کو يقين کے ساتھ اختيار کرنے والے ھيں ؛ان پر 
  بھی تو عذاب کرے گا۔ 

،َؤاَْنَت تَْعلَ    ُم ٰماٰھَکَذا الظَّنُّ بَِک،َواٰلاُْخبِْرٰنابِفَْضِلَک َعْنَک ٰياَکريُم ٰياَربِّ
  ھر گز تيرے بارے ميں ايسا خيال بھی نھيں ھے اور نہ تيرے فضل وکرم کے بارے ميں ايسی کو ئی اطالع ملی ھے ۔ 

ْنٰيا َو ُعقُوٰباتِٰھا، َوٰما يَْجِري فيٰھاِمَن اْلَمٰکاِرِه َعٰلی ٔاَْھلِٰھا،    َضْعفيَعْن قَليٍل ِمْن باَٰلِء الدُّ
کی معمولی بال اور ادنٰی سی سختی کو برداشت نھيں کر سکتا اور ميرے لئے اس کی پروردگار اتو جانتا ھے کہ ميں دنيا 

  ناگوارياں 
تُہُ، فََکْيَف اْحتِٰمالِي لِباَٰلِء ااْلٓ    ِخَرِة، َعٰلی ٔاَنَّ ٰذلَِک باَٰلٌء َوَمْکُروهٌ قَليلٌَمْکثُہُ،يَسيٌر بَٰقائُہُ، قَِصيٌر ُمدَّ

اور ان کی مدت مختصر ھے۔تو ميں ان ٓاخرت کی بالٔوں کو کس طرح برداشت کروں  قابل تحمل ھيں جب کہ يہ بالئيں قليل
  گا 

تُہُ،َويَُدوُم َمٰقاَمہُ،َواٰليَُخفَُّف َعْن    َوَجليِل ُوقُوِع اْلَمٰکاِرِه فيٰھا،َوھَُوباَٰلٌء تَطُوُل ُمدَّ
ا بھی کوئی امکان نھيں ھے اس لئے کہجن کی سختياں عظيم،جن کی مدت طويل اور جن کا قيام دائمی ھے۔جن ميں تخفيف ک

  يہ بالئيں 
  ٔاَْھلِِہ،اِلَٔنَّہُ اٰليَُکوُن ٕاِالّٰ َعْن َغَضبَِک َواْنتِٰقاِمَک َوَسَخِطَک،َوٰھٰذا ٰمااٰلتَقُوُم لَہُ السَّٰماٰواُت 

  ٔ ضعيف و ذليل تيرے غضب اور انتقام کا نتيجہ ھيں اور ان کی تاب زمين وٓاسمان نھيں السکتے ،تو ميں ايک بنده
عيُف الذَّليُل اْلَحقيُر اْلِمْسکيُن اْلُمْستَکيُن۔    َوااْلَْرُض، يا َسيِِّدي،فََکْيَف لِي َؤاَٰناَعْبُدَک الضَّ

  و حقير ومسکين وبے چاره کيا حيثيت رکھتا ھوں؟! 
  لِٰماِمْنٰھاأَِضجُّ ٰيإاِٰلھي َوَربّي َوَسيِِّدي َوَمْواٰلَي،اِلَٔيِّ ااْلُُموِرٕاِلَْيَک ٔاَْشُکو،وَ 

  خدايا۔ پروردگارا۔ ميرے سردار۔ميرے موال! ميں کس کس بات کی فرياد کروں اور کس کس کام کے لئے ٓاه وزاری اور 
تِِہ،فَلَئِْن َصيَّْرتَنيلِْلُعقُوٰباِت َمَع  تِِہ،ٔاَْم لِطُوِل اْلباَٰلِء َو ُمدَّ   َؤاَْبکي،اِلَٔليِم اْلَعٰذاِب َوِشدَّ

ا کروں ،قيامت کے دردناک عذاب اور اس کی شدت کے لئے يا اس کی طويل مصيبت اور دراز مدت کے لئے کہ گريہ وبک
  اگر تونے 

ائَِک  ْقَت بَْينِي َوبَْيَن ٔاَِحبّٰ   ٔاَْعَدائَِک،َوَجَمْعَت بَْيني َو بَْيَن ٔاَْہِل باَٰلئَِک،َوفَرَّ
مجھے اھل معصيت کے ساتھ جمع کرديا اور ميرے اوراپنے احباء ان سزأوں ميں مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ مالديا اور 

  اور 
  َؤاَْولِٰيائَِک،فَھَْبِنِ◌ي ٰيإاِٰلھي َوَسيِِّدي َوَمْواٰلَي َوَربِّي،َصبَْرُت َعٰلی َعٰذابَِک فََکْيَف 

بھی طے ھے کہ اگر ولياء کے درميان جدائی ڈال دی ۔تو اے ميرے خدا۔ميرے پروردگار ۔ميرے ٓاقا۔ميرے سردار! پھر يہ 
  ميں 

  ٔاَْصبُِرَعٰلی فِٰراقَِک،َوھَْبنِي َصبَْرُت َعٰلی َحرِّ ٰناِرَک فََکْيَف ٔاَْصبُِر َعِن النَّظَِرٕاِٰلی 
تيرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تيرے فراق پر صبر نھينکر سکتا۔اگر ٓاتش جھنم کی گرمی برداشت بھی کر لوں تو تيری

  کرامت نہ ديکھنے کو 
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اِر َوَرٰجائِي َعْفُوَک۔کَ    ٰراَمتَِک،ٔاْم َکْيَف ٔاْسُکُن فِی النّٰ
برداشت نھيں کر سکتا ۔بھال يہ کيسے ممکن ھے کہ ميں تيری معافی کی اميد رکھوں اور پھر ميں ٓاتش جھنم ميں جالديا 

  جأوں ۔ 
تَِک ٰيا َسيِّدي َوَمْواٰلَي اُْقِسُم ٰصاِدقاًلَئِْن تََرْکتَن نَّ ٕاِلَْيَک بَْيَن فَبِِعزَّ   يٰناِطقاً،اَلَِٔضجَّ

  تيری عزت و عظمت کی قسم اے ٓاقاو موال! اگر تونے ميری گويائی کو باقی رکھا تو ميں اھل جھنم کے درميان بھی 
  ٰکاَء ٔاَْھلِٰھا َضجيَج ااْلِٓمليَن،َواَلَْٔصُرَخنَّ ٕاِلَْيَک ُصٰراَخ اْلُمْستَْصِرخيَن،َواَلَْٔبِکيَنَّ َعلَْيَک بُ 

 کی طرح تيری دوری “عزيز گم کرده ”اميدواروں کی طرح فرياد کروں گا۔اور فرياديوں کی طرح نالہ و شيون کروں گااور 
ِمنيَن،ٰياٰغايَةَ ٓاٰماِل اْلٰعاِرفيَن،ٰيا ِغٰياَث    اْلٰفاقِديَن،َواَلُٰناِديَنََّک ٔاَْيَن ُکْنَت ٰياَولِيَّ اْلُمْؤ

تو جھاں بھی ھوگا تجھے ٓاوازدوں گا کہ تو مومنين کا سرپرست، عارفين کا مرکز اميد،فرياديوں کا پر ٓاه وبکا کروں گا اور 
  فريادرس۔ 

اِدقيَن،َوٰيا ٕاِٰلہَ اْلٰعالَميَن۔    اْلُمْستَغيثيَن،ٰياَحبيَب قُلُوِب الّصٰ
  صادقين کا محبوب اور عالمين کا معبود ھے۔ 

  بَِحْمِدَک تَْسَمُع فيٰھاَصْوَت َعْبٍد ُمْسلٍِم ُسِجَن فيٰھا ٔاَفَتُٰراَک ُسْبٰحانََک ٰيإاِٰلھي َو 
اے ميرے پاکيزه صفات ،قابل حمد وثنا پروردگار کيا يہ ممکن ھے کہ تواپنے بندٔه مسلمان کو اس کی مخالفت کی بنا پر جھنم 

  ميں 
  ْطٰباقِٰھا بُِجْرِمِہ َوَجريَرتِِہ َوھَُو يَِضجُّ بُِمٰخالَفَتِِہ،َوٰذاَق َطْعَم َعٰذابِٰھا بَِمْعِصيَتِِہ ،َوُحبَِس بَْيَن ٔاَ 

گرفتار اور معصيت کی بنا پر عذاب کا مزه چکھنے واالاور جرم و خطا کی بنا پر جھنم کے طبقات کے درميان کروٹيں 
  بدلنے واال بنادے 

ٍل لَِرْحَمتَِک،َويُٰناديَک بِلِٰساِن ٔاَْھِل تَْوحيِدَک، مِّ   َو يَتََوسَُّل ٕاِلَْيَک َضجيَج ُمٔوَ
اور پھر يہ ديکھے کہ وه اميد وار ِرحمت کی طرح فرياد کناں اور اھل توحيد کی طرح پکارنے واال ،ربوبيت کے وسيلہ سے

  التماس کرنے واال ھے اور تو اس کی ٓاواز 
  ٕاِلَْيَک بُِربُوبِيَّتَِک۔ 
  نھيں سنتا ھے۔ 

لُِمہُ ٰياَمْواٰلَي،فََکْيَف يَْبٰقی فِي اْلَعٰذاِب وَ    ھَُويَْرُجْوٰماَسلََف ِمْن ِحْلِمَک،ٔاَْم َکْيَف تُْؤ
  خدايا تيرے حلم و تحمل سے ٓاس لگانے واال کس طرح عذاب ميں رھے گا اور تيرے فضل وکرم سے اميديں وابستہ 

اُرَوھَُويَأُْمُل فَْضلََک َوَرْحَمتََک،ٔاَْم َکْيَف يُْحِرقُہُ لَھيبُٰھاَؤاَْنَت تَْسمَ    ُع َصْوتَہُ َوتَٰری النّٰ
کرنے واال کسطرح جھنم کے الم ورنج کا شکار ھوگا۔جھنم کی ٓاگ اسے کس طرح جالئے گی جب کہ تواس کی ٓاواز کو سن 

  رھا ھو 
  ٰھا َمٰکانَہُ،ٔاَْم َکْيَف يَْشتَِمُل َعلَْيِہ َزفيُرٰھاَوأَْنَت تَْعلَُم َضْعفَہُ،ٔاَْم َکْيَف يَتَقَْلقَُل بَْيَن ٔاَْطٰباقِ 

ور اس کی منزل کو ديکھ رھا ھو،جھنم کے شعلے اسے کس طرح اپنے لپيٹ ميں ليں گے جب کہ تو اس کی کمزوری کو 
  ديکھ رھا ھوگا۔ 

  َؤاَْنَت تَْعلَُم ِصْدقَہُ،ٔاَْم َکْيَف تَْزُجُرهُ َزٰبانِيَتُٰھاَوھَُو يُٰناديَک ٰياَربَّہُ،ٔاَْم َکْيَف يَْرُجوفَْضلََک 
بقات ميں کس طرح کروٹيں بدلے گا جب کہ تو اس کی صداقت کو جانتا ھے ۔ جھنم کے فرشتے اسے کس وه جھنم کے ط

  طرحجھڑکيں گے 
  فيِعْتقِِہ ِمْنٰھافَتَْتُرُکہُ فيٰھا،ھَْيھَاَت َماٰذِلَک الظَّنُّ بَِک،َوالَاْلَمْعُروُف ِمْن 

وڑ دے گا جب کہ وه تيرے فضل و کرم کا اميدوار جبکہ وه تجھے ٓاواز دے رھا ھوگا اور تو اسے جھنم ميں کس طرح چھ
  ھوگا ،ھر گزتيرے بارے 

َک َؤاِْحٰسانَِک۔  ديَن ِمْن بِرِّ   فَْضلَِک،َوالُمْشبِہٌ ِلٰماٰعاَمْلَت بِِہ اْلُمَوحِّ
کوئی  ميں يہ خيال اور تيرے احسانات کا يہ انداز نھيں ھے ۔تونے جس طرح اھل توحيد کے ساتھ نيک برتأو کيا ھے اس کی

  مثال نھيں ھے۔ 
  فَِبا ْليَقيِن ٔاَْقطَُع لَْواٰلٰماَحَکْمَت بِِہ ِمْن تَْعذيِب ٰجاِحديَک،َوقََضْيَت بِِہ ِمْن ٕاِْخاٰلِد 

ميں تويقين کے ساتھ کہتا ھوں کہ تونے اپنے منکروں کے حق ميں عذاب کا فيصلہ نہ کرديا ھوتا اور اپنے دشمنوں کوھميشہ
  جھنم 
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اَرُکلَّٰھابَْرداًَو َساٰلماً،َوٰماٰکاَن اِلََٔحٍد فيٰھا َمقَّراً َواٰل ُمٰقاماً، ٰلِکنََّکُمٰعانِديَک لَ    َجَعْلَت النّٰ
ميں رکھنے کا حکم نہ دے ديا ھوتا تو ساری ٓاتش جھنم کو سرد اور سالمتی بنا ديتا اور اس ميں کسی کا ٹھکانا اور مقام نہ 

  ھوتا۔ 
َک ا اِس ٔاَْجَمعيَن،َو ٔاَْن تَقَدََّسْت ٔاَْسٰمأوُ   َْٔقَسْمَت ٔاَْن تَْماَلَٰٔھا ِمَن اْلٰکافِريَن ِمَن اْلِجنَِّة َوالنّٰ

ليکن تونے اپنے پاکيزه اسماء کی قسم کھائی ھے کہ جھنم کو انسان و جنات کے کافروں سے پُر کرے گا اور معاندين کو اس
  ميں 

ماً،ٔاَفََمْن  تَُخلَِّد فيٰھااْلُمٰعانِديَن،َؤاَْنَت َجلَّ  ْنٰعاِم ُمتََکرِّ ْلَت بِااْلِٕ َک قُْلَت ُمْبتَِدئاً،َوتَطَوَّ   ثَٰنأوُ
  مومن ”ھميشہ ھميشہ رکھے گا۔اور تونے ابتداھی سے يہ کہہ ديا ھے اور اپنے لطف و کرم سے يہ اعالن کر ديا ھے کہ 

ِمناًَکَمْن ٰکاَن ٰفاِسقاً اٰليَْستَُوْوَن۔    ٰکاَن ُمؤْ
  ۔ “برابر نھيں ھوسکتےاور فاسق 

  ٕاِٰلھي َوَسيِِّدي،فَٔاَْسٔاَلَُک بِاْلقُْدَرِة الَّتي قَدَّْرتَٰھا، َو بِاْلقَِضيَِّة الَّتي 
تو خدايا ۔مواليا۔ميں تيری مقدر کرده قدرت اور تيری حتمی حکمت و قضاوت اور ھر محفل نفاذ پر غالب ٓانے والی عظمت کا

  حوالہ دے کر 
اَعِة َحتَْمتَٰھا َو حَ    َکْمتَٰھا، َوَغلَْبَت َمْن َعلَْيِہ ٔاَْجَرْيتَٰھا،ٔاَْن تَھََب لِي فِي ٰھِذِه اللَّْيلَِة َوفي ٰھِذِه الّسٰ

  تجھ سے سوال کرتاھوں کہ مجھے اِسی رات ميں اور اِسی وقت معاف کردے ۔ميرے سارے جرائم،سارے گناه اور ساری 
  ٍب ٔاَْذنَْبتُہُ،َوُکلَّ قَبيٍح ٔاَْسَرْرتُہُ،َوُکلَّ َجھٍَل َعِمْلتُہُ،َکتَْمتُہُ ُکلَّ ُجْرٍم ٔاَْجَرْمتُہُ،َوُکلَّ َذنْ 

ظاھری اور باطنی برائياں اور ساری جھالتيں جن پر ميں نے خفيہ طريقہ سے يا علی االعالن ،چھپا کر يا ظاھر کر کے عمل
  کيا ھے اور ميری 

ْلتَھُْم ٔاَْؤاَْعلَْنتُہُ،ٔاَْخفَْيتُہُ ٔاَْو ٔاَْظھَ    ْرتُہُ،َوُکلَّ َسيِّئٍَة ٔاََمْرَت بِإِْثٰباتِھاَ اْلِکٰراَم اْلٰکاتِبيَن،اَلَّذيَن َوکَّ
تمام خرابياں جنھيں تونے درج کر نے کا حکم کراماً کاتبين کو ديا ھے جن کواعمال کے محفوظ کرنے کے لئے معين کيا 

  ھے اور ميرے 
قيَب َعلَيَّ بِِحْفِظ ٰمايَُکوُن ِمنِّي،َوَجَعْلتَ    ھُْم ُشھُوداًَعلَيََّمَع َجٰواِرِحي،َوُکْنَت ٔاَْنَت الرَّ

اعضاء و جوارح کے ساتھ ان کو ميرے اعمال کا گواه قرار ديا ھے اور پھر تو خود بھی ان سب کی نگرانی کررھا ھے اور 
  جوان سے مخفی 

اِھَد لِٰماَخفَِي َعْنھُْم، َوبَِرْحمَ    تَِک ٔاَْخفَْيتَہُ، َوبِفَْضلَِک َستَْرتَہُ،َؤاَْن تَُوفَِّر َحظِّي ِمْن َوٰرائِِھْم، َوالّشٰ
ره جائے اس کا گواه ھے سب کو معاف فرمادے۔يہ تو تيری رحمت ھے کہ تونے انھيں چھپا ديا ھے اور اپنے فضل وکرم 

  سے ان عيوب پر پر 
ْلتَہُ،ٔاَوْ    بِرٍّ نََشْرتَہُ،ٔاَْوِرْزٍق بََسْطتَہُ،ٔاَْوَذْنٍب  ِمْن ُکلِّ َخْيٍرٔاَْنَزْلتَہُ ،ٔاَْوٕاِْحٰساٍن فَضَّ

ده ڈال ديا ھے۔ميرے پروردگار اپنی طرف سے نازل ھونے والے ھر خير و احسان اور نشر ھونے والی ھرنيکی ۔ھر وسيع 
  رزق۔ 

  تَْغفُِرهُ،ٔاَْوَخطَاٍء تَْستُُرهُ۔ 
  ر حصہ قرار دے۔ ھر بخشے ھوئے گناه۔عيوب کی ھر پرده پوشی ميں سے ميرا واف
، ٰيإاِٰلھي َوَسيِِّدي َوَمْواٰلَي َوٰمالََک ِرقّي، ٰياَمْن بِيَِدِه    ٰياَربِّ ٰياَربِّ ٰياَربِّ

  اے ميرے رب ۔اے ميرے رب۔اے ميرے رب۔اے ميرے موال اور ٓاقا! اے ميری بندگی کے مالک۔اے 
ي َوَمْسَکنَتي،ٰياَخبيراً بِفَقْ    ِري َو ٰفاقَتِي۔ ٰناِصيَتِي،ٰياَعليماً بُِضرِّ

ميرے مقدر کے صاحب اختيار۔ اے ميری پريشانی اور بے نوائی کے جاننے والے ۔اے ميرے فقر و فاقہ کی اطالع رکھنے 
  والے! 

،ٔاَْسٔاَلَُک بَِحقَِّک َوقُْدِسَک،َؤاَْعظَِم ِصٰفاتَِک    ٰياَربِّ ٰياَربِّ ٰياَربِّ
  جھے تيری قدوسيت ۔تيرے حق اور تيرے عظيم ترين اسماء اے ميرے پروردگار ۔اے ميرے رب۔اے ميرے رب! ت

  َؤاَْسٰمائَِک،ٔاَْن تَْجَعَل ٔاَْوٰقاتِي ِمَن اللَّْيِل َوالنَّٰھاِر بِِذْکِرَک َمْعُموَرةً،َوِبِخْدَمِتَک 
مت کی وصفات کا واسطہ دے کر يہ سوال کرتاھوں کہ دن اور رات ميں جملہ اوقات اپنی ياد سے معمور کردے۔اپنی خد

  مسلسل توفيق عطا 
ی تَُکوَن ٔاَْعٰماليَوأَْوٰراِدي ُکلُّٰھاِوْرداً   َمْوُصولَةً،َوأَْعٰماليِعْنَدَک َمْقبُولَةً،َحتّٰ
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فرما۔ميرے اعمال کو اپنی بارگاه ميں مقبول قرار دے تاکہ ميرے جملہ اعمال اور جملہ اوراد (يعنی ورد کی جمع) سب تيرے
  لئے 

  ي في ِخْدَمتَِک َسْرَمداً۔ َواِحداً،َوٰحالِ 
  ھوں۔ اور ميرے حاالت ھميشہ تيری خدمت کے لئے وقف رھيں۔ 

لِي،ٰيا َمْن ٕاِلَْيِہ َشَکْوُت ٔاَْحٰوالي،ٰياَربِّ ٰياَربِّ    ٰياَسيِِّدي يَاَمْن َعلَْيِہ ُمَعوَّ
  کرتا ھوں۔ ميرے موال۔ميرے مالک! جس پر ميرا اعتماد ھے اور جس سے ميں اپنے حاالت کی فرياد 

َعٰلی ِخْدَمتَِک َجٰواِرِحي،َواْشُدْد َعلَی اْلَعزيَمِة َجٰوانِِحي،َوھَْب ِلَي اْلِجدَّ في  ،قَوِّ   ٰياَربِّ
۔اے رب۔ اے رب۔ اے رب! اپنی خدمت کے لئے ميرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے اور اپنی طرف رخ کرنے کے 

  لئے ميرے ارادٔه دل کو 
ابِقيَن،َو َخْشيَتَِک،َوالدَّوٰ  ی ٔاَْسَرَح ٕاِلَْيَک فيَمٰياديِن الّسٰ تِّٰصاِل بِِخْدَمتَِک،َحتّٰ   اَم فِي ااْلِٕ

مستحکم بنادے۔اپنا خوف پيدا کرنے کی کوشش اور اپنی مسلسل خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما تاکہ تيری طرف سابقين کے 
  ساتھ ٓاگے 

  اَق ٕاِٰلی قُْربَِک فِي اْلُمْشٰتاقيَن،َؤاَْدنَُو ِمْنَک ٔاُْسِرَع ٕاِلَْيَک فِي اْلٰباِرزيَن،َؤاَْشتٰ 
بڑھوں اور تيز رفتار افراد کے ساتھ قدم مال کر چلوں ۔مشتاقين کے درميان تيرے قرب کا مشتاق شمار ھوں اور مخلصين کی

  طرح تيری 
اْلُمْخلِصيَن،َوأَٰخافََک َمٰخافَةَ اْلُمو قِنيَن،َو ٔاَْجتَِمَع فِي  ِمنيَن۔ ُدنُوَّ   ِجٰواِرَک َمَع اْلُمؤْ

  قربت اختيار کروں۔صاحبان يقين کی طرح تيرا خوف پيدا کروں اور مومنين کے ساتھ تيرے جوار ميں حاضری دوں۔ 
ھُمَّ َوَمْن ٔاَٰراَدنِي بُِسوٍء فَٔاَِرْدهُ َوَمْن ٰکاَدنِيفَِکْدهُ،َواْجَعْلنِيِمْن ٔاَْحَسِن َعبيِدَک    ٔاَللّٰ

ی کوئی ميرے لئے برائی چاھے يا ميرے ساتھ کوئی چال چلے تو اسے ويساھی بدلہ دينا اور مجھے بہترين خدايا جو بھ
  حصہ پانے 

ِھْم ُزْلفَةً لََدْيَک،فَإِنَّہُ اٰليُٰناُل ٰذلَِک    نَِصيباً ِعْنَدَک،َؤاَْقَربِِھْم َمْنِزلَةً ِمْنَک،َؤاََخصِّ
خصوص ترين قربت کا حامل بنده قرار دينا کہ يہ کا م تيرے جود وکرم کے بغير واال ،قريب ترين منزلت رکھنے واال اور م

  نھيں ھو سکتا۔ 
بِفَْضلَِک،َوُجْد لِي بُِجوِدَک،َواْعِطْف َعلَيَّ بَِمْجِدَک،َواْحفَْظنِي بَِرْحَمِتَک،َواْجَعْل    ٕاِالّٰ
ے ميرا تحفظ فرمااورميری زبا ن کو اپنے ذکر خدايا ميرے اوپرکرم فرما۔اپنی بزرگی سے، رحمت نازل فرما اپنی رحمت س

  سے گويا فرما۔ 
  لِٰسانِي بِِذْکِرَک لَِھجاً،َوقَْلبِي بُِحبَِّک ُمتَيَّماً،َوُمنَّ َعلَيَّ بُِحْسِن ٕاِٰجابَتَِک،َؤاَِقْلنِي 

  ميرے دل کو اپنی محبت کا عاشق بنادے اور مجھ پر بہترين قبوليت کے ساتھ احسان فرما۔ 
  ي،َواْغفِْر َزلَّتِي،فَإِنََّک قََضْيَت َعٰلی ِعٰباِدَک بِِعٰباَدتَِک،َؤاََمْرتَھُْم َعْثَرتِ 

  ميری لغزشوں سے در گذرفرما۔تو نے اپنے بندوں پر عبادت فرض کی ھے ۔انھيں دعا کا حکم ديا ھے 
ٰجابَةَ۔    بُِدٰعائَِک،َوَضِمْنَت لَھُُم ااْلِٕ

  ۔ اوران سے قبوليت کا وعده فرمايا ھے
  فَإِلَْيَک ٰياَربِّ نََصْبُت َوْجِھي،َوٕاِلَْيَک ٰياَربِّ َمَدْدُت يَِدي، 

  اب ميں تيری طرف رخ کئے ھوئے ھوں اور تيری بارگاه ميں ھاتھ پھيالئے ھوں ۔تيری عزت کا واسطہ ميری 
تَِک اْستَِجْب لِيُدٰعائِي،َوبَلِّْغنِي ُمٰناَي،َواٰلتَْقَطْع ِمْن فَْضلِکَ    َرٰجائِي،  فَبِِعزَّ

  دعا قبول فرما، مجھے ميری مراد تک پھنچادے۔ اپنے فضل وکرم سے ميری اميدوں کو منقطع نہ فرمانا۔مجھے تمام 
ْنِس ِمْن ٔاَْعٰدائِي۔    َواْکفِنِي َشرَّ اْلِجنِّ َوااْلِ

  دشمنان جن وانس کے شر سے محفوظ فرمانا۔ 
ٰضا،ٕاِْغفِْر لَِمْن اٰليَْملِ  اٌل لِٰما تَٰشاُء،ٰيا َمِن ٰيا َسريَع الرِّ ٰعاَء،فَإِنََّک فَّعٰ   ُک ٕاِالَّ الدُّ

اے بہت جلد راضی ھوجانے والے ! اس بنده کو بخش دے جس کے اختيار ميں سوائے دعا کے کچھ نھيں ھے کہ توھی ھر 
  شے کا 

ٰجاُء،َوِساٰلُحہ اْلبُٰکاُء،  اْسُمہُ َدٰواٌء،َوِذْکُرهُ ِشٰفاٌء،َوٰطاَعتُہُ ِغنًی،ٕاِْرَحْم َمْن َرأُْس ٰمالِہِ    الرَّ
صاحب اختيار ھے۔اے وه پروردگار جس کانام دوا،جس کی ياد شفا اور جس کی اطاعت مالداری ھے، اس بنده پر رحم 
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  فرماجس کا سرمايہ فقط 
 ً   اٰل يَُعلَُّم،َصلِّ َعٰلی  ٰياٰسابَِغ النَِّعِم،ٰياٰدافَِع النِّقَِم،ٰيا نُوَر اْلُمْستَْوِحشيَن فِي الظُّلَِم ،ٰيا ٰعالِما

اميداور اس کا اسلحہ فقط گريہ ھے، اے کامل نعمتيں دينے والے ۔ اے مصيبتوں کو رفع کرنے والے اور تاريکيوں ميں 
  وحشت زدوں کو 

ٍد،َواْفَعْل بِي ٰمأاَْنَت ٔاَْھلُہُ،َو َصلَّی ّهللاٰ َعٰلی َرُسولِِہ َوااْلَٔئِمَّ  ٍد َو ٓاِل ُمَحمَّ   ِة اْلَمٰياميَن ِمْن ُمَحمَّ
روشنی دينے والے ۔محمد و ٓال محمد پر رحمت نازل فرما اور ميرے ساتھ وه برتأو کر جس کا تواھل ھے۔اپنے رسول اور 

  ٓال ”ان کی مبارک 
  ٓالِِہ ،َوَسلََّم تَْسليماً َکثيراً۔ 

  پر صلوات و سالم فراوان نازل فرما۔ “آئمہ معصومين(ع)

  دعا کی اھميت
  خداوندعالم کی بارگاه ميں احتياج اور ضرورت کے اظھار کا نام ھے۔ دعا؛ 

  دعا؛ کائنات کے مالک اور ھر شئے سے بے نيازکی بارگاه ميں فقر وناداری کے بيان کا نام ھے۔ 
کا نام دعا؛ کريم باوفا کے دروازه پر بے نوا فقير کی التجا اور قادر مطلق کی بارگاه مينکمزوروناتوانکے جھولی پھيالنے 

  ھے۔ 
دعا؛ رحمن ورحيم ،حکيم وکريم ،سميع وبصيرپروردگارکی بارگاه ميں ؛ضعيف و ناتواں، فقير و مسکين اور ذليل و مستکين 

  بنده کی امداد طلب کرنے کا نام ھے۔ 
 دعا؛ خداوندکريم ، مالک الملک ، غفور وودود ،عليم وقديرخدائے يگانہ اور بے عيب حکمرانکی بارگاه ميں تواضع

  وانکساری خشوع اور خضوع سے پيش ھونے کا نام ھے۔ 
دعا؛ محبوب خدا، معشوق زاھدين، نور چشم عارفين،راز ونياز مشتاقين، مصيبت کے ماروں کی رات کا اجاال،غريبوں کی 

  تکيہ گاه اور محتاجوں کے دل کا چراغ ھے۔ 

  دعا ،قرآن کی روشنی ميں
ں مارتا ھوا سمندر، ھدايت ورھبری کا انتظام کرنے واال، علم ودانش کو نازل فيض بے نھايت کا مرکز، جود وکرم کا موجي

  کرنے واالخداوندرب العزت قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ھے: 
  ] 2“[قُْل َما يَْعبَٔاُ بُِکْم َربِّی لَْوالَُدَعاُؤُکْم۔۔۔” 
  ۔ “ی پروا بھی نہ کرتااے پيغمبر ! ) کہہ دو اگر تمھاری دعائيں نہ ھوتيں تو پروردگار تمھار”(

دعا؛ خدا وندعالم کی توجہ کا وسيلہ اور دعا کرنے والے پر رحمت اٰلھی کے نزول کا سبب ھے، جس کے ذريعہ انسانی 
زندگی سے شقاوت اور بدبختی کا خاتمہ ھوجاتا ھے، اور دعا کرنے والے کی زندگی ميں سعادت او رخوش بختی آجاتی 

  ھے۔ 
ب، عشق کرنے والوں کا معشوق، ياد کرنے والوں کا مونس و غنموا اور شکر گزاروں کا محبت کرنے والوں کا محبو

  ھمنشين،نيز بندونکا ناصر ومدد گار اور اھل دل حضرات کا معتمد قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ھے: 
  ] 3“[ا َدَعاِن فَْليَْستَِجيبُوا لِی َوْليُْؤِمنُوا بِی لََعلَّہُْم يَْرُشُدوَن۔َوٕاَِذا َسٔاَلََک ِعبَاِدی َعنِّی فَإِنِّی قَِريٌب ٔاُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاِعی ٕاِذَ ” 
اگر ميرے بندے تم سے ميرے بارے ميں سوال کريں تو ميں ان سے قريب ھوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ھوں، جب ”

کھيں شايد اس طرح راه راست پر بھی پکارتا ھے ،لٰہذا مجھ سے طلب قبوليت کريں اور مجھ پر ھی ايمان و اعتماد ر
  ۔ “آجائيں

جی ھاں! خدا کے عالوه کوئی بھی بندوں سے قريب نھيں ھے، وه ايسا قريب ھے جس کی وجہ سے انسان وجود ميں آيا 
ھے، اسی نے شکم مادر ميں اس کی پرورش کی ھے، رحم مادر سے اس دنيا ميں بھيجا ھے، اپنے اس مھمان کے لئے دنيا 

اور معنوی نعمتيں فراھم کی ھےں، اس کی ھدايت اور دنيا وآخرت ميں اس کی سعادت اور خوشبختی کے لئےکی تمام مادی 
انبياء کرام کو بھيجا ھے، اور قرآن کريم اور ائمہ معصومين عليھم السالم جيسی بے مثال نعمت سے نوازا ھے، اس کی پياس

ئے مناسب ترين لذيذ غذائيں فراھم کی ھيں اور اس کی کے وقت صاف اور شفاف پانی پيدا کيا ، اس کے کھانے کے ل
بيماريوں کے عالج کا بندوبست کيا۔تنھائی کو دور کرنے کے لئے بيوی بچے اور دوست مھيا کئے۔بدن چھپانے کے لئے 

مختلف قسم کے کپڑے پھنائے۔لوگوں کے دلوں ميں اس کی محبت ڈالی، اس کی سخت سے سخت مشکالت کو آسان کيا اس 
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  ت و سالمتی کو باقی رکھا ،اس کے مرتبہ اور وقار ميں اضافہ کيا۔ کی صح
يہ تمام نعمتيں خدا کے عالوه اور کون دے سکتا ھے، اور خدا کے عالوه کون ھے جو انسان کی تمام ضرورتوں اور 

يں ارشاد ھوتاحاجتوں کو جانتا ھو؟ يقينا صرف خدا ھی ھے جو انسان کے سب سے زياده نزديک ھے۔ جيسا کہ قرآن مجيد م
  ھے: 

ْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِہ نَْفُسہُ َونَْحُن ٔاَْقَرُب ٕاِلَْيِہ ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد۔”   ] 4“[َولَقَْد َخلَْقنَا ااْلِٕ
گردن اور ھم نے انسان کو پيدا کيا اور ھميں معلوم ھے کہ اس کا نفس کيا کيا وسوسے پيدا کرتا ھے اور ھم اس سے رِگ ” 

  ۔ “سے زياده قريب ھيں
انبيائے کرام جو عقل ودرايت ، بصيرت اور کرامت کے لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل ھيں اور ان کے دل ودماغ 

دوسروں سے زياده نورانی ھيں، ان کا علم غيب و شھود دونوں کی بہ نسبت کامل اور ايک جيسا ھے، اور تمام چيزوں کی 
يں جس طرح سے ھيں، وه اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے ساتھ وابستگی قائم کئے حقيقت کو اسی طرح جانتے ھ

رکھتے تھے اور ان کی زندگی ميں کوئی دن ايسا نہ آتا تھا جس ميں اپنی عمر کا کچھ حصہ دعا ميں بسر نہ کرتے ھوں، 
  اور دعا کے ذريعہ اپنے محبوب کی بارگاه ميں حاضر نہ ھوتے ھوں۔ 

ات دعا کو اپنی ترقی کا ذريعہ ،روح کے لئے رشد ، دل کی پاکيزگی اور باطن سے ماديت کا غبار کيوں نہ ھو يہ حضر
ہٹانے کا ذريعہ اور زندگی کی راه ميں خداوندعالم کے فراق سے پيدا ھونے والی تمام مشکالت کا حل سمجھتے تھے،انھيں 

ی انسان اپنی حاجت لئے بغير واپس نھيں پلٹتا۔ اسی وجہ اس بات کا يقين تھا کہ خدا کی بارگاه ميں دعا کرنے واال کوئی بھ
سے دعا کے قبول ھونے پر ايمان رکھتے تھے اور ذره برابر بھی شک وترد يد کا شکار نھيں ھوتے تھے، وه اپنی تمام 

دعاؤں کے قبول ھونے کے لئے نھايت خضوع کے ساتھ بارگاه رب العزت ميں درخواست کرتے تھے اور انھيں سوفيصد 
  طمينان ھوتا تھا کہ ايک محتاج اور نيازمند کی دعا بے نياز کی بارگاه ميں قبول ھوگی۔ ا

  قرآن مجيد نے اس حقيقت کو واضح طور پر حضرت ابراھيم عليہ السالم کی زبان سے اس طرح بيان کيا ھے: 
ِ الَِّذی َوہََب لِی َعلَی اْلِکبَِر ٕاِْسَماِعيَل َوٕاِْسَحاقَ ”  َّ ِ َعاِء ۔ اْلَحْمُد    ] 5“[ٕاِنَّ َربِّی لََسِميُع الدُّ
شکر ھے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے ميں اسماعيل و اسحاق جيسی اوالد عطا کی، بے شک ميرا پروردگار دعاؤں ”

  ۔ “کا سننے واال ھے
کی بارگاه  دعااس طاقت کا نام ھے کہ جس کے ذريعہ حضرت زکريا عليہ السالم نے بڑھاپے کے عالم ميں خداوند رحمن

ميں بيٹے کی درخواست کی اور خداوندعالم نے آپ کی دعا کو مستجاب فرمايا اور آپ اور آپ کی بيوی (جو دونوں ھی 
  ] 6بوڑھے تھے) کو حضرت يحيٰی جيسا فرزند عطا کيا۔[

دسترخوان حضرت عيسٰی عليہ السالم نے اپنے اصحاب کی خواھش اور اصرار پر خداوندعالم کی بارگاه ميں آسمان سے 
نازل ھونے کی دعا فرمائی، جس کو خداوندعالم نے مستجاب فرمايا اور ان کے اصحاب ودوستوں کے لئے آسمان سے 

  ] 7بہترين غدا نازل فرمائی۔[
خداوندعالم نے اپنے بندوں کو ھر حال ميں دعا کرنے ، ھرخوشی اورغم ميں اپنی بارگاه ميں سِر تسليم خم کرنے کا حکم 

س کی بارگاه رحمت ميں اپنے ھاتھوں کو اٹھا کر دعا کريں اور ٹوٹے ھوئے دل کی وجہ سے آنکھوں سے دياھے، اور ا
نکلے ھوئے آنسو وؤں کے ساتھ اپنی حاجتوں کو خدا کے سامنے پيش کريں اوراس کے حتمی وعدے کے پيش نظر اپنی 

منھ موڑے گا، ذليل وخوار ھوگا، اور  جو شخص دعا سے:”دعا کے قبول ھونے کی اميد رکھےں، اس کا واضح اعالن ھے 
  آخر کار جھنم ميں داخل کرديا جائے گا، جيسا کہ سوره مومن (غافر) ميں خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 

  ] 8“[ِريَن۔َوقَاَل َربُُّکْم اْدُعونِی ٔاَْستَِجْب لَُکْم ٕاِنَّ الَِّذيَن يَْستَْکبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِی َسيَْدُخلُوَن َجہَنََّم َداخِ ” 
اور تمھارے پروردگار کا ارشاد ھے کہ مجھ سے دعائيں کرو ميں قبول کروں گا، اور يقينا جو لوگ ميری عبادت سے ”

  ۔ “اکڑتے ھيں وه عنقريب ذلت کے ساتھ جھنم ميں داخل ھوں گے

  دعا کی اھميت احاديث کی روشنی ميں
صاً انسان پرکہ اس نے اپنی بے انتھا رحمت کا دسترخوان بچھايا خداوندعالم کا تمام مخلوقات پربہت بڑا احسان ھے خصو

  اور اس کا لطف و کرم سبھی کے لئے عام ھے۔ 
اس کی بارگاه سے کوئی نااميد نھيں ھوتا، اس کی بارگاه سے کسی کو دھتکارا نھيں جاتااور اس کی بارگاه ميں کسی طرح کا

  کوئی بخل روا نھيں ھے۔ 
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کی بخشش دائمی ھے، اور اس کی عطا سبھی تک پھنچے والی ھے، اور وه خود منتظر ھے کہ اس کا جود وکرم اور اس 
  اس کے بندے اس کی درگاه ميں پيش ھوں۔ 
  حضرت داؤد عليہ السالم سے خطاب ھوا: 

 اھل زمين سے کھو: کيوں مجھ سے دوستی نھيں کرتے؟ کيا ميں اس کا اھل نھيں ھوں، ميں ايسا خدا ھوں جس کے يھاں بخل
نھيں ھے، اورميرے علم ميں جھل کا تصور نھيں، ميرے صبر ميں کمزوری کا دخل نھيں،ميری صفت ميں تبديلی کا کوئی 
تصور نھيں، ميرا وعده کبھی خالف نھيں ھوتا، ميری رحمت بے کراں ھے، اور اپنے فضل وکرم سے واپس نھيں پلٹتا، روز

جل رھا ھوں، ميں نے اپنے بندوں کے دل ميں نور معرفت روشن  ازل سے ميں نے عھد کيا ھے، اور محبت کی خوشبوميں
کيا ھے، جو مجھے دوست رکھتا ھے ميں بھی اس کو دوست رکھتا ھوں، اور جو ميرا رفيق (اور ھمدم)ھے ميں بھی اس کا 

يری ياد رفيق (اور ھمدم )ھوں، اس کا ھم نشين ھوں جو شخص خلوت ميں ميرا ذکر کرتا ھے، اور اس کا مونس ھوں جو م
  سے مانوس ھوتاھے۔ 

اے داؤد ! جو شخص مجھے تالش کرے گا ميں اسے مل جاؤں گا، اور جس شخص کو ميں مل جاؤں پھراس کو مجھے گم 
نھيں کرنا چاہئے۔ اے دأود ! (تمام) نعمتيں ھماری طرف سے ھيں(تو پھر) دوسروں کا شکر کيوں ادا کيا جاتا ھے، ھم ھی تو

، (پھر کيوں) دوسرے سے اميد رکھی جاتی ھے، ھم ھی سب کو پناه دينے والے ھيں تو پھر کيوں بالؤں کو دور کرتے ھيں
  دوسروں کی پناه تالش کی جاتی ھے، مجھ سے دور بھاگتے ھيں ليکن آخر کار ميری طرف آناھی پڑے گا۔!! 

لتے ھيں، اور ايسے کلمات، قرآنقارئين کرام ! ايسی خوبصورت اور معنی سے لبريز عبارتيں اسالمی کتب ميں بہت زياده م
کريم کی آيات کے ساتھ ساتھ خداوندعالم کی طرف سے ايک عظيم خوشخبری ھے، جن کے ذريعہ خداکے بندے اس کے 

فضل وکرم کے اميدوار ھوسکتے ھيں، اور اپنی حاجت روائی کے لئے اس کی عظيم باگاره ميں دست دعا پھيالسکتے ھيں، 
نے مقاصد کو دعا ھی کے ذريعہ حاصل کيا جاسکتا ھے، اور ايسا کم ھوتا ھے کہ انسان بغير اور اس يقين کے ساتھ کہ اپ

دعا کے اپنے کسی اھم مقصد تک پھونچ جائے۔ اسی وجہ سے اسالمی روايات خصوصاً اھل بيت وعصمت وطھارت عليھم 
  السالم کے کلمات ميں دعا کی عظمت اوراھميت بيان کی گئی ھے۔ 

  لی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے: حضرت رسول اکرم (ص
  ] 9“[ٕانَّ الدُّعاَء ھُو الِعباَدة”
  ۔ “يقينا دعا ھی عبادت ھے”

  اسی طرح آنحضرت (صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے يہ بھی نقل ھوا ھے: 
  ] 10“[الدُّعاُء ُمخُّ الِعِ◌باَدِة ”
  ۔ “دعا مغز عبادت ھے”

  سے روايت ھے:  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم
  ] 11“[ٔاَفَضُل الِعباَدِة الدُّعاُء ”
  ۔ “دعا بہترين عبادت ھے”

  اسی طرح آپ نے ارشاد فرمايا: 
وجلَّ ِمن ٔان يُسئََل ويُْطلََب ِمّما ِعنَده ،ومأاََحٌد ٔاَبغُض ٕاِلی هللا ِمّمن يَس” ال يَسئَُل تَکِبُرَعن ِعباَدتِِہ وَ ۔۔۔َما ِمن شیٍء ٔافَضُل ِعنَدّهللاِ عزَّ

  ] 12“ [ماِعنَدهُ 
خدا کے نزديک کوئی بھی چيز اس سے بہتر نھيں ھے کہ اس سے ان فيوض و برکات کی درخواست کی جائے جن کا وه ”

مالک ھے، اور کوئی شخص خدا کے نزديک اس شخص سے زياده مبغوض نھيں ھے جو خدا کی بارگاه ميں دعا کرنے 
  ۔ “فضل وکرم کا طلب گار نہ ھوسے منھ موڑے، اور خدا کی بارگاه سے 

  حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم سے روايت ھے : 
َعاءُ ”   ] 13۔[“اََحبُّ األْعَماِل ٕالَی هللاِ تََعالٰی فِی ااْلَْٔرِض اَلدُّ
  ۔ “روئے زمين پر خدا کے نزديک سب سے محبوب عمل دعا ھے”

  اسی طرح آپ نے يہ بھی ارشاد فرمايا: 
، َوفِی الُمناجاِة َسَ◌بَ الدُّعاُء َمف” ُب النَّجاِة َوِباإلخالِص اتِيُح النَِّجاِح،وَمقاليُد الفاَلِح،َوَخْيُر الدُّعاِء َماَصَدَر َعن َصْدٍر نَقِیٍّ َوقَْلٍب تَقِیٍّ

  ] 14“[يَُکْوُن اْلَخاٰلُص،فَاذا اشتَدَّ الفََزُع فَإلَی ّهللاِ الَمفَزعُ 
کا خزانہ ھے۔ اور بہترين دعا وه ھے جو پاک وپاکيزه سينہ اور پرھيزگار قلب سے نکلے، دعاکاميابی کی کليداورکامرانی ”
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مناجات، نجات کا وسيلہ اور چھٹکارے کا ذريعہ ھے، اور جب انسان مشکالت ميں گھر جائے تو اس کو چاہئے کہخدا کی 
  ۔ “بارگاه کو اپنی پناه گاه قرار دے

  م فرماتے ھيں: اسی طرح حضرت امام جعفر صادق عليہ السال
ِع ٕالَی ّهللاِ ”    ] 15“[۔۔۔ فَإذا نََزَل الباَلُء فََعلَيُکم بِالدُّعاِء َوالتََّضرُّ
  ۔ “جس وقت بالئيں نازل ھوں تو تمھيں چاہئے کہ دعا کرو اور بارگاه رب العزت ميں گريہ وزاری کے ساتھ حاضر ھو”

  اسی طرح آپ کا ارشاد ھے: 
  ] 16“[نَّ فيِہ ِشفاًء ِمن ُکلِّ داءٍ َعلَيَک بِالدُّعاِء؛فَإ ”
  ۔ “تم لوگوں کو دعا کرنا چاہئے کيونکہ يھی ھر درد کی دوا ھے”

  ايک ساتھ مل کر دعا کرنے کی اھميت
جس وقت مومنين ايک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کرتے ھيں اور اجتماعی شکل ميں خداوندعالم کی بارگاه ميں راز ونياز 

ی کرتے ھيں اور تمام لوگ اس کی بارگاه ميں دست گدائی پھيالتے ھيں حقيقت ميں ان کی دعا باب ،توبہ اور گريہ وزار
اجابت سے نزديک ھوجاتی ھے، کيونکہ دعا کرنے والے اس مجمع ميں کوئی نہ کوئی ايسا شخص ھوتا ھے جس کا دل ٹوٹا 

يا کوئی باايمان مخلص ھوگاجس کے اخالص  ھوا ھو يا جو حقير و بے نواھو يا کوئی خدا کا عاشق يا کوئی عارف ھوگا
،گريہ وزاری اور اضطرار اور نالہ وفرياد کی وجہ سے سب لوگ رحمت اٰلھی کے مستحق قرار پائيناور سب کی دعا 

مستجاب ھوجائے اور خداوندعالم کی مغفرفت کی بوچھار ھوجائے،جيسا کہ اسالمی روايات ميں وارد ھواھے کہ ھوسکتا 
پنے اس ايک بنده کی وجہ سے سب لوگوں کی دعا قبول کرلے اور اس کی گريہ وزاری کی وجہ سے تمام ھے خداوندعالم ا

لوگوں پر رحمت نازل کردے، سب کی حاجتيں پوری کردے اور ان سب کو معاف کردے، اور ان کی خالی جھوليوں کواپنے
  مخصوص فيض و کرم سے بھر دے۔ 

ھی کی منزل معرفت کے خزانہ ، رحمتوں کے باب يعنی ائمہ معصومين عليھم اس سلسلے ميں وحی اٰلھی کے منبع علم الٰ 
  السالم سے روايات وارد ھوئی ھينجن ميں سے بعض کی طرف اشاره کيا جاتا ھے: 

قواَعن ٕاَجابَةٍ ”  (ع)قال:َمااجتََمَع ٔاَربََعةٌ قَطُّ َعلی ٔامٍرواِحٍد فََدَعوا ٕااّل تَفَرَّ   ] 17“[َعن ٔابی َعبِدّهللاِ
حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ھيں: جب چار افراد مل کر کسی ايک چيز کے بارے ميں دعا کرتے ھيں ، جب وه 

ايک دوسرے سے الگ ھوتے ھيں ان کی دعا قبول ھوچکی ھوتی ھے،(يعنی ان کے جدا ھونے سے پھلے پھلے ان کی دعا 
  قبول ھوجاتی ھے) 

(ص) :ال يَجتَِمُع أ ”   ] 18“[ربَعوَن َرُجالً فی ٔامٍر واِحٍد ٕااّلاْستَجاَب ّهللاُ تَعالی لَہُم َحتّی لَو َدَعْوا َعلی َجبٍَل اَلٔزالُوهُ۔ قَال النَّبِیُّ
حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے ارشاد فرمايا: کوئی چاليس افراد مل کر کسی کام کے لئے دعا نھيں کرتے

کرليتا ھے يھاں تک کہ اگر يہ لوگ کسی پھاڑ کے بارے ميں دعا کرےں تو وه بھی اپنے مگر يہ کہ خدا ان کی دعا قبول 
  جگہ سے ہٹ جائے گا۔ 

ميں روايت نقل کرتے ھيں (جيسا کہ صاحب “ عّدة الداعی”اپنی عظيم الشان کتاب “ ابن فھد حلّی”عالم ربانی ، عارف عاشق 
  وسائل الشيعہ نے اس روايت کو نقل کيا ھے): 

ْب ٕالَی الُموِمنيَن،َوُمْرھُم ٔاَن يَدُعوِنی َمَعکَ ٕان هللا”   ] 19“[ ٔاوَحی ٕالی عيَسی عليہ ا لسالم : يا ِعيَسی! تَقَرَّ
خدا وندعالم نے جناب عيسٰی عليہ السالم پر وحی کی کہ اے عيسٰی! مومنين کے مجمع کے قريب ھوجاؤ اور ان کو حکم دو ”

  ۔ “کريںکہ ميری بارگاه ميں تمھارے ساتھ دعا 
بياَن ثُم َدعا َؤامَّ ”   ] 20“[نُواَعن ٔاَبی َعبَداللِھعليہ ا لسالم قاَل:کاَن ٔابی عليہ ا لسالم ٕاذا ٔاْحَزنَہُ ٔامٌرَجَمَع النِساَء َوالصِّ
حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے ارشاد فرمايا: ھمارے والد بزرگوار ھميشہ اس طرح کيا کرتے تھے کہ جب کسی”

کی وجہ سے غمگين اور پريشان ھوتے تھے تو عورتوں او ربچوں کو جمع کيا کرتے تھے اوراس وقت آپ دعا فرماتے کام 
  ۔ “تھے اور وه سب آمين کہتے تھے

  نااميدی اور مايوسی کفار سے مخصوص ھے
س کے قبول ھونے کی دعا کرنے والے کو اس کا علم ھونا چاہئے کہ خداوندعالم نے خود اس کو دعا کا حکم ديا ھے اور ا

ضمانت بھی لی ھے،نيز دعا کا قبول کرنا خداوند عالم کے لئے بہت ھی آسان ھے، کيونکہ اس کائنات کی تمام چيزيں اس 
کی حکمرانی کے تحت گردش کرتی ھيں اور وه صرف ايک اشاره سے دعا کرنے والونکی دعا قبول ھونے کے سارے 
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  اسباب فراھم کرسکتا ھے۔ 
شخص کے لئے يہ مناسب نھيں ھے کہ خدائے رحمن جس کی قدرت، بصيرت، کرم، لطف، فيض اور اس کی  لٰہذا کسی بھی

رحمت بے انتھا ھے؛ اس سے مايوس اور نا اميد ھو چونکہ خداوندعالم اپنے بندوں سے محبت کرتا ھے خصوصاً جب کوئی
يدی قرآن مجيد کے فرمان کے مطابق کفار سے بنده اس سے راز ونياز اور دعا ميں مشغول ھوتا ھے، اورمايوسی او رناام

  مخصوص ھے: 
  ] 21“[َوالَتَْيئَُسوا ِمْن َرْوِح هللاِ ٕاِنَّہُ الَيَْيئَُس ِمْن َرْوِح هللاِ ٕاِالَّ اْلقَْوُم الَکافُِروَن۔” 
  ۔ “اور رحمت خدا سے مايوس نہ ھونااس کی رحمت سے کافر قوم کے عالوه کوئی مايوس نھيں ھوتا”

  جيد نے واضح طور پر اس بات پر زور ديا ھے کہ رحمت خدا سے نااميد اور مايوس نہ ھوں: قرآن م
  ] 22“ [۔۔۔اٰل تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاِ ۔۔۔”

  نيز اس سلسلہ ميں حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) ارشاد فرماتے ھيں: 
اِجی لَِرْحَمِة هللاِ تَعالَی ا”   ] 23“[ْٔقْرُب ِمْنھا ِمَن الَعاِبِد اْلُمقَنَّطِ الفَاِجُر الرَّ
رحمت اٰلھی سے مايوس عبادت گزار کے مقابلہ ميں رحمت اٰلھی کا اميدوار بدکار ، رحمت اٰلھی سے زياده نزديک تر ”

  ۔ “ھے
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ھيں: 

م”   ] 24۔ [“ہَريرِ الئَاُس ِمن َروِح هللاِ ٔاشدُّ بَرداً ِمَن الزَّ
  ۔ “رحمت خدا سے نااميدی کی ٹھنڈک ، تيز سردی کی ٹھنڈک سے بھی زياده ھے”

معارف اسالمی اور روايات معصومين(ع) ميں رحمت خدا سے مايوسی اور نااميدی کو گناه کبيره ميں شمار کيا گيا ھے،اور 
  رحمت خدا سے مايوسی کے لئے عذاب کا حتمی وعده ديا گيا ھے۔ 

کرنے والے شخص کی دعا جلدی قبول نہ ھو تو اس کو مايوس نھيں ھونا چاہئے کيونکہ دعا کا قبول ھونا اس کے  اگر دعا
لئے مفيد نہ ھوجيسا کہ قرآن کريم اور روايات معصومين(ع)سے معلوم ھوتا ھے، شايد دعا قبول ھونے کا موقع اور محل نہ 

کہ دعا کرنے واال اور مناجات کرنے واال اپنی دعا اور مناجات ميں لگاھو، اور شايد اس کی ايک وجہ يہ ھوکہ خدا چاہتا ھو 
رھے اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہ ھوئی ھو، يا ھوسکتا ھے کہ اس کی وجہ يہ ھو کہ دعا کرنے والے کو ا اس دعا 

الی ھو، بھر حال کے بدلے ميں آخرت ميں ايک عظيم مرتبہ ملنے واال ھو، اور قيامت کے روز اس کی دعا قبول ھونے و
رحمت خدا سے مايوسی کسی بھی صورت ميں عقلی، شرعی، اخالقی اور انسانی فعل نھيں کھا جاسکتا، اور ايک مومن 

  کبھی بھی رحمت اٰلھی سے مايوس نھيں ھوتا۔ 
اپنے  چنانچہ دعاسے مربوط مسائل کے سلسلہ ميں اسالمی کتب ميں بہت اھم روايات بيان ھوئی ھيں، لٰہذا ھم يھاں پر

  موضوع کے لحاظ سے ان ميں سے بعض کا تذکره مناسب سمجھتے ھےں: 
ی قَِداُْستََجبُت لَہُ، َوٰلِکِن ْاْ◌ْحبُِسوهُ بِحاَجِتِ◌ِه، فَاِنِّ َعْن ٔابِی َعْبِد هللاِ َعلَْيِہ السَّاٰلُم قَاَل : ٕاِنَّ اْلَعْبَد لَيَْدُعو فَيَقُْوُل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ لِْلَملََکْيِن ”۔ ١

لُْوا لَہُ َحاَجتَہُ،    ] “ 25فَاِنِّی اُْبِغُض َصْوتَہُ!![ٔاُِحبُّ ٔاْن ٔاسَمَع َصْوتَہُ واِنَّ اْلَعْبَد لَيَْدُعو فَيَقُْوُل هللاُ تَبَاَرَک َوتََعاٰلی : َعجِّ
کرتا ھے، تو حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے ارشاد فرمايا: بے شک جب بند ه اپنے خدا کی بارگاه ميندعا ”

خداوندعالم اپنے دو فرشتوں سے فرماتا ھے: ميں نے اس کی دعا قبول کرلی ھے، ليکن تم اس کی حاجت براری کوفی الحال
روک لو، تاکہ وه دعا کرتا رھے: کيونکہ ميں اس کے گڑگڑانے کی آواز (بار بار)سننا چاہتا ھوں۔ اور کبھی بنده کے دعا 

ماتا ھے: اس کی حاجت کوبہت جلد پورا کردو کيونکہ مجھے اس کی آواز اچھی نھيں کرتے ھی خدااپنے فرشتوں سے فر
  ۔ “لگ رھی ھے

َر َذلکَ ”۔٢ ُجُل بِالّدعاِء فَاستُجيُب لَہ ثُّم ٔاُخِّ اِلی حيٍن قاَل فقاَل  عن منصور الصيقل قال: قُلُت اِلِٔبی َعبِداللِھعليہ السالم:ُربَّما َدعا الرَّ
  َذاَک  :نََعْم۔قُلُت:َولِمَ 

  ] 26۔[“لِيَزَداَد ِمَن الدُّعاِء؟قاَل نََعمْ 
منصور صيقل کہتے ھيں کہ ميں نے حضرت امام صادق عليہ السالم کی خدمت مبارک ميں عرض کيا: کبھی کوئی شخص ”

دعا کرتا ھے اور(دعا کرتے ھی) اس کی دعا قبول ھوجاتی ھے ، اور ايک زمانہ تک اس کی حاجت پوری نھيں ھوتی ھے۔ 
  و امام عليہ السالم نے فرمايا: ھانايسا ھی ھے، تو ميں نے عرض کيا: ايسا کيونتاکہ وه اس سے بار بار مانگے ؟ ت

  ۔ “تو امام عليہ السالم نے فرمايا: ھاں (ايسا ھی ھے)
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  دعا کے شرائط
ے شرائط کا لحاظ دعا کرنے واال اگريہ چاھے کہ اس کی دعا قبول ھوتواس کے لئے ضروری ھے کہ دعا سے پھلے دعا ک

اصول ”کرے، اور يہ شرائط اھل بيت عليھم السالم سے مروی رويات کی صورت ميں مختلف معتبر کتابوں جيسے کتاب
  وغيره ميں بيان ھوئے ھيں۔ “جامع احاديث الشيعہ ”اور “ وسائل الشيعہ”، “ محجة البيضاء”،“ کافی

  دعا کے شرائط بغير کسی تفسير ووضاحت کے اس طرح ھيں: 
طھارت جيسے وضو، غسل اور تيمم ، حق الناس کی ادائيگی، اخالص، دعا کو صحيح طريقہ سے پڑھنا، حالل روزی، صلٔہ 
رحم، دعا سے پھلے صدقہ دينا، خدا کی اطاعت کرنا، گناھوں سے پرھيز، اپنے عمل کی اصالح، سحر کے وقت دعا، نماز 

سے گڑگڑا کر اپنی حاجت پوری ھونے کی دعا کرنا، بدھ کے وتر ميں، فجر صادق کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت هللا 
  ] 27روز ظھر وعصر کی نماز کے درميان دعا کرنا دعاسے پھلے صلوات پڑھنا۔[

  شب جمعہ
اھل بيت عصمت وطھارت عليھم السالم کی روايات ميں شب جمعہ کو دعاکابہترين اور مناسب وقت قرار ديا گيا ھے، اور 

  حاظ سے شب قدر کی طرح قرار ديا گيا ھے۔ شب جمعہ کو عظمت کے ل
  بزرگ علماء کرام، اھل بصيرت اوراولياء هللا کہتے ھيں: 

اگر ھوسکے تم لوگ شب جمعہ کو دعا،ذکراور استغفار مينبسر کرو اور اس کے انجام سے غفلت نہ کرو، کيونکہ هللا تعالٰی 
ئے فرشتوں کو آسمان اول پر بھيجتا ھے تاکہ تمھاری مومنين پر رحم وکرم کرتے ھوئے اعمال کے اجرميں اضافہ کے ل

  نيکيوں ميں اضافہ کريں اور تمھارے گناھوں کو مٹاديں۔ 
  ايک معتبر حديث ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے نقل ھوا ھے: 

ر کرے، يھاں ھوسکتا ھے کہ کوئی مومن کسی چيز کے لئے دعا کرے، اور خداوندعالم اس کی حاجت پوری کرنے ميں دي
  ] 28تک کہ جمعہ کا روز آجائے اور اس دن اس کی حاجت پوری کی جائے۔[

اسی طرح حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے نقل ھوا ھے کہ جس وقت برادران يوسف(ع) نے اپنے باپ سے يہ 
ب عليہ السالم نے فرمايا: درخواست کی کہ وه خدا کی بارگاه ميں ان کے گناھوں کی بخشش کی دعا فرمائيں توجناب يعقو

ميں عنقريب تم لوگونکی مغفرت کے لئے خداوندعالم سے استغفار کروں گا، اور اس دعا اور طلب مغفرت کو شب جمعہ کی 
  ] 29سحر تک روکے رکھا تاکہ ان کی دعا (شب جمعہ کی سحر ميں) قبول ھوجائے[

  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے ارشاد فرمايا: 
عالم ھر شب جمعہ اپنے فرشتوں کوحکم ديتا ھے کہ اے فرشتو! اپنے رب اعلٰی کی طرف سے شب جمعہ کی ابتداء خداوند

سے آخر تک يہ آواز ديتے رھو کہ کيا کوئی ايسا مومن بنده ھے جو طلوع فجر سے پھلے پھلے دنيا وآخرت کی حاجت کے 
؟ کيا کوئی ايسا مومن بنده ھے جو طلوع فجر سے پھلے لئے اپنے پروردگار کوپکارے، تاکہ ميں اس کی دعا قبول کروں

پھلے اپنے گناھوں کی توبہ کرے تاکہ ميں اس کی توبہ قبول کروں؟ کيا کوئی ايسا مومن بنده ھے جس کی روزی ميں نے کم
؟ تاکہ کردی ھواور وه مجھ سے روزی زياده کراناچاہتا ھو تاکہ ميں طلوع فجر سے پھلے پھلے اس کی روزی زياده کردوں

اس کی روزی ميں وسعت کردوں۔کيا کوئی مومن مريض ھے اور طلوع صبح سے پھلے پھلے مجھ سے صحت وسالمتی 
چاہتاھے تاکہ ميں اس کو شفا اور عافيت عطا کردوں؟کيا کوئی بنده مومن غمگين اور قيدی ھے،اوروه طلوع صبح سے 

ا کو مستجاب کرلوں؟ کيا کوئی مظلوم مومن بنده ھے جو پھلے پھلے مجھ سے زندان سے رھائی چاھے تاکہ ميں اس کی دع
طلوع صبح سے پھلے پھلے مجھ سے ظالم سے چھٹکاره پانے کی درخواست کرے کہ ميں ظالم سے بدلہ لوں اور اس کا 

  ] 30حق اس کو دلوادوں؟ چنانچہ فرشتہ صبح تک اس طرح کی آواز لگاتا رہتا ھے۔[
  ماتے ھيں: حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فر

شب جمعہ گناھوں سے پرھيز کرو کيونکہ اس شب ميں گناھوں کی سزا کئی ُگنا ھوجاتی ھے، جيسا کہ نيکيوں کا ثواب بھی 
چند برابر ھوتا ھے، اور جو شخص شب جمعہ ميں معصيت خدا کو ترک کرے خداوند عالم اس کے گزشتہ گناھوں کو اس 

وئی شخص شب جمعہ علی االعالن گناه کا مرتکب ھو تو خداوندعالم اس شب کی برکت سے معاف کرديتا ھے، اور اگر ک
کی عمر کے برابر اس کوعذاب ميں مبتال کرديتا ھے، اور شب جمعہ علی االعالن گناه کرنے کا عذاب اس وجہ سے چند 

  ] 31کو پامال کيا ھے۔[“ شب جمعہ کی حرمت”برابر ھوجاتا ھے کيونکہ اس نے 
کے لئے بہت سی دعائيں ، ذکر اور ورد بيان ھوئے ھيں جن ميں سے دعاء کميل خاص اھميت کی قارئين کرام ! شب جمعہ 
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  حامل ھے۔ 

  کميل بن زياد نخعی
شيعہ سنی بزرگ علماء نے کميل بن زياد کی قوت ايمان، قدرت روح، پاک وپاکيزه فکر، خلوص نيت، اخالق حسنہ اور 

  يف وتوصيف کی ھے۔ بہترين اعمال سے آراستہ ھونے کے لحاظ سے تعر
  دونوں فرقوں کے علماء کميل بن زياد کی عدالت، جاللت، عظمت اور ان کی کرامت کے سلسلہ ميں متفق ھےں۔ 

  ] 32کميل بن زياد حضرت امير المومنين اور حضرت امام حسن مجتبٰی عليھما السالم کے خاص اصحاب ميں سے تھے [
  ] 33زياد کو اپنے دس قابل اطمينان اصحاب ميں شمار کيا ھے۔[ حضرت امير المومنين عليہ السالم نے کميل بن

  ] 34جناب کميل بن زياد حضرت علی عليہ السالم کے بہترين شيعہ، عاشق ، محب اور دوستدار تھے۔[
جو وصيتيں اور نصيحتيں حضرت علی عليہ السالم نے کميل بن زياد کو فرمائی ھيں ، وه کميل بن زياد کے بہترين ايمان اور

  معرفت پر داللت کرتی ھيں۔ 
اھل سنت حضرات جو حق وعدالت اور انصاف ومروت سے دوری کی وجہ سے اھل بيت عليھم السالم کے چاھنے والوں 

کے سلسلہ ميں مثبت نظريہ نھيں رکھتے ھيں؛ ليکن پھر بھی کميل بن زياد کو تمام امور ميں مورد اطمينان قرار ديتے 
  ] 35ھيں۔[

ر وسلوک اور ديدار محبوب کے مشتاق افراد کميل بن زياد کو حضرت علی عليہ السالم کا ھمراز اور آپ عرفاء ،صاحبان سي
  کے معنوی معارف کا خزانہ سمجھتے ھيں۔ 

سال زندگی گزاری اور شمع رسالت کے  ١٨کميل بن زياد نے پيغمبر اسالم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کی حيات طبيہ ميں
  ۔ نور سے بھره مند رھے

جناب کميل ؛ايک عظيم انسان اور طيب وطاھر وجود کے مالک تھے، جو اپنی لياقت کی بنا پر حجاج بن يوسف ثقفی کے 
ھاتھوں شھادت کے عظيم درجہ پر فائز ھوئے، جيسا کہ آپ کے محبوب (حضرت علی عليہ السالم) نے ان کی شھادت کے 

  بارے ميں پيشن گوئی فرمائی تھی۔ 
ن يوسف ظالم اموی حکمرانکی طرف سے عراق کا گورنربنايا گيا، اس وقت اس نے کميل بن زياد کو جب خونخوار حجاج ب

تالش کرنا شروع کردياتاکہ ان کو محبت اھل بيت عليھم السالم کے جرم ميں اور شيعہ ھونے کے جرم ميں جو بڑا جرم تھا 
  قتل کرے۔ 

کی بنا پر حجاج نے کميل بن زياد کے رشتہ داروں کا کميل بن زياد ؛ حجاج کی نگاھوں سے چھپے ھوئے تھے ، جس 
  وظيفہ بيت المال سے بند کرديا ، جس وقت جناب کميل کو اس چيز کی خبر پھنچی کہ ميرے رشتہ داروں کا وظيفہ 

  ميری وجہ سے بند کرديا گيا ھے، تو آپ نے فرمايا: 
  ۔ “ر رزق بند ھونا مناسب نھيں ھےاب ميرا آخری وقت ھے ميری وجہ سے ميرے رشتہ داروں کا وظيفہ او”

يہ کہہ کر اپنی مخفی گاه سے باھر نکلے اور حجاج کے پاس خود چلے گئے، حجاج نے کھا:ميں تجھے سزا دينے کے لئے 
  تالش کررھا تھا۔ 

گاهجناب کميل بن زياد نے کھا: جو تو کرسکتا ھے کر گزر، يہ ميری آخری عمر ھے، اور عنقريب ھی ھم اورتم خدا کی بار
ميں جانے والے ھيں، ميرے موال (علی بن ابی طالب عليہ السالم) نے مجھے پھلے ھی يہ خبر دے دی ھے کہ تو ميرا قاتل 

  ھے۔ 
سال  ٩٠حجاج نے حکم ديا کہ کميل بن زياد کا سر قلم کرديا جائے اس وقت اس مرد اٰلھی اور نورانی شخصيت کی عمر 

نامی عالقے ميں ھے جو نجف اور “ ثويّہ”دت واقع ھوگئی، آپ کامرقد مطھر تھی، چنانچہ حجاج کے ھاتھوں آپ کی شھا
  کوفہ کے درميان ھے جھاں پر ھر روز عام وخاص سيکڑوں افراديارت کے لئے جاتے ھيں۔ 

  دعاء کميل
و عارفين عاشق اور عاشقين عارف، بيدار دل اور حقائق سے آشنا حضرات کی نظر ميں دعاء کميل کی وھی اھميت ھے ج

تمام مخلوقات ميں انسان کی ھے، جس طرح انسان کو اشرف المخلوقات شمار کيا جاتاھے اسی طرح دعاء کميل کواشرف 
  (دعاؤں کا انسان) کھا جاتا ھے۔ “ انسان االدعيہ”دعا شمار کيا جاتا ھے، اور اس کو 

سری اور دعاؤ ں ميں سب سے عالمہ کم نظير ، محقق خبير اور محدث بصير حضرت عالمہ مجلسی نے اس دعا کو دو 
  بہتر قرار ديا ھے۔ 
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  سے نقل کرتے ھوئے فرماتے ھيں: “ اقبال”ميں سيد بن طاووس کی کتاب “ زاد المعاد”چنانچہ عالمہ موصوف اپنی کتاب 
جناب کميل نے فرمايا: ايک روز ميں شھر بصره ميں اپنے موال وآقا حضرت علی عليہ السالم کی خدمت بابرکت ميں ”

شعبان المعظم کے سلسلہ ميں گفتگو ھونے لگی، آپ نے فرمايا: جو شخص اس رات کو جاگ کر  ١۵تھا، اس وقت حاضر 
گزارے اور حضرت خضر عليہ السالم کی دعا پڑھے، تو اس کی دعا ضرور قبول ھوگی۔ جس وقت آپ وھاں سے گھر 

نے مجھے ديکھا تو فرمايا: کيا کوئی کام ھے؟  تشريف الئے توميں بھی آپ کے پيچھے پيچھے پھونچا، جب امام عليہ السالم
  ميں نے عرض کيا: 

  موال! دعائے حضرت خضر(ع)کی خاطر آپ کی خدمت ميں آيا ھوں۔ 
  آپ نے فرمايا: بيٹھ جاؤ، اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمايا: 

يک بار يا (کم سے کم) اپنی اے کميل! جب اس دعا کو ياد کرلو تو اس کو ھر شب جمعہ يا مھينہ ميں ايک بار يا سال ميں ا
زندگی ميں ايک بار (ضرور) پڑھ لينا، اس دعا کے پڑھنے سے دشمن کے شر سے محفوظ رھوگے، اور تمھاری غيبی مدد 

  ھوگی، روزی زياده کردی جائے گی، اور تمھارے گناه بخش دئے جائيں گے۔ 
ده تعريف کرنا اس بات کا سبب بنا کہ اس عظيم الشان اے کميل ! (ياد رکھو) تمھارا ھمارے ساتھ زياده رھنا اور ھماری زيا

  دعاسے تمھيں سرفراز کروں۔ 
  اور اس کے بعد آپ نے پوری دعا تلقين فرمائی۔ 

ميں تحرير کرتے ھيں کہ حضرت “ مصباح”با معرفت مناجات کرنے والے عالم ربّانی مرحوم کفعمی اپنی عظيم الشان کتاب 
  ] 36ا کو سجده کی حالت ميں پڑھتے تھے۔[امير المومنين عليہ السالم اس دع

اس دعا کو پڑھنے والے کو چاہئے کہ شب جمعہ کو تمام شرائط کا لحاظ کرنے کے ساتھ روبقبلہ ھو اور خشوع وخضوع 
کے ساتھ آنسؤوں سے بھری آنکھيں اور لرزتی ھوئی آواز ميں اس دعا کو پڑھے ، کہ اس طرح دعا پڑھنا باب اجابت سے 

  ] 37ر اس کے آثار جلدی ظاھر ھوتے ھيں۔ [نزديک ھے او
آنسو بھر ی آنکھيں خداوندعالم کی نظر ميں بہت اھميت رکھتی ھيناور آنسو بھری آنکھيں اور سوز دل سے رونااور گڑ گڑانا

  ] 38گناھوں کی بخشش اور خدا وندعالم کے غضب کو خاموش کرنے نيز رحمت اٰلھی نا زل ھونے کا سبب ھوتی ھيں۔[
  مام جعفر صادق عليہ السالم کا ارشاد ھے: حضرت ا

گريہ ونالہ اورفرياد کے عالوه کوئی چيز ايسی نھيں ھے جس کے لئے کوئی پيمانہ نہ ھو، کيونکہ گريہ کا ايک قطره ”
درياميں لگی آگ کو خاموش کرديتا ھے، جب آنکھيں آنسٔووں سے نم ھوجائيں، جب چھره پر ذلت و خواری کے آثار ظاھر 

جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑيں تو خداوندعالم اس پر آتش جھنم کوحرام کرديتا ھے، بےشک اگر امت  ھوں اور
  ] 39ميں کوئی ايک بھی رونے واال موجود ھو تو تمام امت شامل رحمت اٰلھی ھوجاتی ھے۔[

نکھوں کے عالوه سب آنکھيں اسی طرح حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کا يہ بھی ارشاد ھے کہ قيامت کے دن تين آ
  گرياں کناں نظر آئيں گی: 

  ۔ وه آنکھ جو خدا کی حرام کرده چيزوں کو نہ ديکھے۔ ١
  ۔ وه آنکھ جو راه خدا ميں جاگے۔ ٢
  ] 40۔ وه آنکھ جو راتوں کو خوف خدا سے روتی رھے۔[٣

  
ِحْيمِ ”  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   “ بِْسِم ّهللاٰ
  “ سے جو رحمن و رحيم ھے۔ شروع کرتا ھوں اس هللا کے نام”

ِحْيمِ ” دعاء شريف کميل کا آغاز بے نھايت نورانی مرکز  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   سے ھونے کی چند دليليں ھوسکتی ھيں: “ بِْسِم ّهللاٰ
حضرت امير المومنين علی بن ابی طالب عليہ السالم ؛ حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے نقل کرتے ھيں کہ

  نحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: پرودگار عالم کاارشاد ھے: آ
  ] 41“[ُکّل ٔاَمٍر ِذی باٍل ال يُذَکر بِسِم هللاِ فِيِہ فَہَُو ٔاَبتَُر ” ۔١
  “ ھر وه اھم کام جو خدا کے نام سے شروع نہ کيا جائے وه بے فائده ھے يعنی وه مقصد تک نھيں پھونچ سکتا”
ميں امام موسٰی کاظم عليہ السالم سے يہ روايت نقل کی ھے:“ مکارم االخالق”سی نے اپنی عظيم الشان کتاب ۔ مرحوم طبر٢
َماِء ثُمَّ قاَل ثاَلَث َمّراتٍ ”  بَتہُ ُکْربَةٌ فََرفََع َرأَْسہُ اِلَی السَّ ہُ ٔاَوَکرَّ حَمِن الَّرَما ِمن ٔاَحٍد َدہََمہُ ٔاَمٌر يَُغمُّ َج هللاُ ُکربَتَہُ  بِسِم هللاِ الرَّ ِحيِم ااِّل فَرَّ

  ] 42“[َؤاَْذہََب َغَ◌مَّہُ اِن شآَء هللاُ تَعالی
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ِحْيمِ ”کوئی پريشان اور غمگين شخص ايسا نھيں جو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاکر تين بار ”  ْحٰمِن الرَّ پڑھے ، “ بِْسِم ّهللاِ الرَّ
  ۔ “رے، اگر خداوندمتعال کا اراده شامل حال ھو اور خدا اس کی پريشانی اور غم واندوه کودور نہ ک

لُہُ ”۔ ٣ ِحْيمِ ”اليَُردُّ ُدعاٌء ٔاوَّ ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   ] 43“[بِْسِم ّهللاٰ
ِحْيمِ ”جس دعا کی ابتداء ” ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   ۔ “سے کی جائے وه بارگاه اٰلھی ميں رّد نھيں ھوگی“ بِْسِم ّهللاٰ
 ١٩شمار کيا ھے اور فرمايا جو شخص ان  ١٩يہ و آلہ و سلم) نے جھنم کے شعلوں کو ۔حضرت رسول خدا(صلی هللا عل۴

ِحْيمِ ”شعلوں سے محفوظ رھنا چاھے اس کو ھميشہ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ حرف ھيں ١٩کا ورد کرتے رھنا چاہئے ، جس کے “ ِبْسِم ّهللاٰ
  رار دے۔ تاکہ خداوندعالم اس کے ھر حرف کو جھنم کے ايک شعلہ کے لئے سپر ق

ْحٰمِن ”۔ نيز حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے روايت ھے کہ جب کوئی استاد اپنے شاگرد کو ۵ ِ الرَّ بِْسِم ّهللاٰ
ِحْيمِ  کی تعليم دے تو خداوندعالم اس بچے ، اس کے ماں اور اس استاد کے لئے آتش جھنم سے نجات کا پروانہ لکھ ديتا “ الرَّ
  ھے۔ 

ح پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے روايت ھے کہ ميری امت کو روز قيامت حساب وکتاب کے ميدان ۔ اسی طر۶
ميں روک ليا جائے گا، اور ان کے اعمال کا حساب وکتاب کيا جائے گا ، اور ان کے اعمال کو ايک ترازو ميں رکھا جائے 

دوسری امتيں چالئيں گی کہ اس امت کی تھوڑی سی نيکيوں کی وجہ  گا ان کی نيکياں ؛ برائيوں پر بھاری ھيں، يہ ديکھ کر
سے کيوں ان کا پلہ بھاری ھے؟ تو اس وقت ان کے نبی جواب ديں گے: کيونکہ يہ امت اپنے ھر کام کا آغاز خداوندعالم کے

ِ ”تين ناموں سے کيا کرتی تھی:  ْحٰمنِ “”ّهللاٰ ِحْيمِ “”الرَّ ے ايک پلہ ميں رکھ ديا جائے اور کہ اگر ان ناموں کو ترازوک“ الرَّ
  دوسرے پلڑے ميں تمام انسانوں کی نيکياں اور برائيانرکھ ديں جائيں تو ان تينوں ناموں کا پلڑا بھاری رھے گا۔ 

ِحْيمِ ”۔ حضرت امام رضا عليہ السالم سے مروی ھے کہ ٧ ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ی اسم اعظم سے اتنا نزديک ھے جتنی آنکھ ک“ بِْسِم ّهللاٰ
  ] 44سياھی سے سفيدی نزديک ھوتی ھے۔[

بے شک جب کوئی دعا (خصوصاً دعاء کميل)حضرت حق کے اسم اعظم سے شروع ھو تو يقيناً باب اجابت سے ٹکرائے 
  گی، اور پڑھنے والے کی مراديں پوری ھونگی۔ 

تو ايسا وجد اور نشاط وه شراب طھور ھے کہ اسے جس وقت ساقی عشق کے ھاتھوں سے دل وجان نوش کريں “ بسم هللا”
طاری ھوتا ھے جس کی توصيف کرنا مشکل ھے، اور وه معشوق کے عشق ميں کھوجائے اور اپنے محبوب کے وصال 

  کے لئے بغير کسی خستگی اور تھکن کے راستہ کو طے کرتا چال جاتا ھے۔ 

” ِ   کے کچھ دل چسپ نکات“ بِْسِم ّهللاٰ
 سے نکال ھے جس کے معنی رفعت، بلندی، بزرگی اور برتری کے ھيں۔ “ سّمو”علم صرف ونحو کے لحاظ سے “ اسم”لفظ

کو متصل کيا ھے، تاکہ انسان اس لفظ “ با”سے حرف “ اسم”خداوندمھربان نے اپنے اس نورانی اور اثر بخش کالم ميں لفظ
اور اس محبوب  کو جاری کرتے وقت يہ توجہ کرے کہ محبوب کے نام سے محبوب کی بارگاه ميں متوسل ھونا چاہتا ھے

سے متوسل ھونا صرف زبان سے اس کا نام لينا کافی نھيں ھے بلکہ جب تک اپنے دل سے اخالقی اور معنوی گندگی کو 
دور نہ کرے اور اپنی زبان کو اور بے ھوده باتوں نيز غير خدا کے ذکر سے استغفار کے پانی سے پاک نہ کرے اس وقت 

ر اس کے جلوه کے نظارہکا امکان پيدا نھيں ھوسکتا، نيز اس اھم بات کی طرف تک اپنے اندر محبوب سے متوسل ھونے او
بھی توجہ رھے کہ دل و جان کی طھارت، اخالص نيت، اور اپنی نيازمندی اور حضرت حق کی بے نيازی کے اقرار کے 

  بغير ، خداوندمنان کا نام زبان پر جاری کرنا اس کی شان ميں بے ادبی اور گستاخی ھے: 
  

  بار بشويم دھان بہ مشک وگالب  ہزار
  ھنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است 

  (اگر ہزار بار بھی مشک وگالب سے اپنا منھ دھوکر بھی تيرا نام ليا جائے تو بھی انتھائی بے ادبی ھے) 
ٰہذا يہ ادنٰی خداوندمتعال چونکہ مصدرپاکيزگی، طھارت اور تقدس ھے اور يہ خاکی انسان بالکل بے بضاعت اور ھيچ ھے، ل

کو “ بسم هللا”درجہ واال انسان بغير کسی واسطہ کے عزت وجاللت کی طرف عروج نھيں کرسکتا، اس لئے خداوندعالم نے 
اپنے اور اس کے درميان واسطہ قرار دياتاکہ انسان اس عظيم المرتبت اور آسمانی کالم کے ذريعہ اپنے دل وجان ميں اس 

ی کی سيڑھی پر قدم رکھے اورغيبی طور پر جمال وجالل کا مشاھده کرنے کی کے اثرات مرتب کرکے رفعت وبلند
  صالحيت کا راستہ ھموار کرے۔ 

“ ب”حرکت اور سلوک کی ابتداء پر اشاره کرتاھے اور حرف “ ب”ايک عارف عاشق اور صاحب دل فرماتے ھيں: حرف 
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کے الف کا نہ “ اسم”رميان سے لفظ کے د“اسم” اور“ ب”تک معرفت کا ايک عظيم ميد ان ھے، حرف“ س”سے حرف 
پڑھا جانا اس بات کی طرف اشاره ھے کہ جب تک اس راستہ پر چلنے والے کی انانيت اور غرور؛ نور توحيد ميں غرق نہ 
ھوجائے اور وه اپنے کو دوست کی محبت کے عشق کی آگ ميں نہ جالدے اس طرح کہ وه تسليم اور بندگی کا پتال بن جائے

تک نھيں پھونچ پائے “ ميم”ه راِز معرفت تک رسائی حاصل نھيں کرسکتا ھے، اور اس نورانی سلسلہ ميں ، اس وقت تک و
  گا۔ 

اس کی نيکی واحسان کی طرف اشاره ھے جو سب کے لئے ھے، اور اکثر اوقات عام “ ب”بعض حضرات کا کھنا ھے کہ 
ان خاص افراد کے لئے ھيں جو دل والے ھيں، اورسے مراد خداوندعالم کے اسرار“ سين”لوگوں سے تعلق رکھتا ھے، اور 

  اس محبت کی نشانی ھے جو خاص الخاص اور اصحاب اسرار کے لئے مخصوص ھے۔ “ ميم”
ميں امام جعفر صادق عليہ السالم “ تفسير عياشی”اور “ معانی االخبار”، “توحيد صدوق”، “ اصول کافی”عظيم الشان کتاب 

سے بھای اٰلھی ، “ با”ے خدا کے ايک ايک اسماء حسنٰی کی طرف اشاره ھے، سے روايت ھے کہ ان تينوں حروف س
سے خداوندعالم کی مجد اور عظمت “ ميم”سے سناء اٰلھی (جس کے معنی بلندی اور رفعت نور کے ھيں) اور “ سين”

  مرادھے۔ 
(شمار“ ُمحصی”م سےسے بصير کی طرف اشاره ھے اور سين سے سميع کی طرف اور مي“ با”بعض عرفاء کا کھنا ھے : 

  کرنے والے) کی طرف اشاره ھے۔ 
  پڑھنے والے کو درج ذيل معنی کی طرف متوجہ کيا جاتا ھے: “ بسم هللا” گويا

ميں بصير ھوں؛ لٰہذا(اے انسان) تيرے ظاھری اور باطنی تمام اعمال کو جانتا ھوں، اورميں سميع ھوں جس کے نتيجہ ميں 
تا ھوں، اور ُمحصی ھوں جس کے نتيجہ مينتيرے ھر سانس کوشمار کرتا ھوں۔ اس بنا پر تيری تمام باتوں اور دعاؤں کو سن

اپنے عمل ميں رياکاری اور خود نمائی سے اجتناب کر، تاکہ اس کی جزا ميں تجھے دائمی ثواب عنايت کردوں، اور ميرے 
صفا اور غفران وصالح کی خلعت سميع ھونے کے سايہ ميں باطل اور بے ھوده باتوں سے پرھيز کر، تاکہ تجھے فيض و

پھناؤں، اور چونکہ ميں ُمحصی ھوں لٰہذا ايک لمحہ کے لئے بھی مجھ سے غافل نہ ھو تاکہ اس کے بدلے ميں اپنی بارگاه 
  ميں مالقات کے لئے باللوں۔ 

  ں: محبوب کے عشق ميں مجذوب اور اس کی راه ميں آگے بڑھنے والے اس کی محبت مينجلنے والے عرفاء کہتے ھي
کے آسمانی اور عرفانی معنی سے وھی شخص واقف ھوسکتا ھے جو محبوب (خدا) کی بالؤں پر صبر کرے، “ بسم هللا”

  کی نورانی فضا کا مشاھده کرسکے۔ “ ميم”اور اپنے باطن کو صراط مستقيم پر قائم رکھے تاکہ 
 صفات کمال وجمال اور جالل سبھی جمع ھيں۔  اس ذات مقدس کا نام کامل اور اسم جامع ھے جس ميں تمام“ هللا”لفظ مبارک 

  ميں تين معنی پوشيده بتائے ھيں: “ هللا”بعض علماء نے کلمہ 
  ۔دائم ازلی، قائم ابدی اور ذات سرمدی۔ ١
۔ وھم وخيال اور عقل اس کی معرفت ميں حيران اور سرگرداں ھے،اور روح ودرک اس کی طلب ميں پريشان اور ناتواں ٢

  ھے۔ 
  ات تمام مخلوقات اور موجودات کے پلٹنے کی آخری منزل اور سب کا مرجع ھے۔ ۔ خدا کی ذ٣

اسم اعظم ھے اور توحيد کی بنياد اسی پر ھے ، اور يھی کلمہ اگر کافر اپنی زبان “ هللا”علماء عرفان نے کھا ھے کہ لفظ 
  ان کی تصديق کرے) سے جاری کرے تو ايمان کے دائرے ميں داخل ھوجاتا ھے (بشرطيکہ اس کا دل اس کی زب

کافر اسی کلمہ کے زبان پر النے سے غفلت ، کثافت اوروحشت کی دنيا سے نکل کرے ھوشياری، پاکيزگی و محبت اور امن
کھے تو وه اپنے کفر سے “ ال الہ اال الرحمن”کے بجائے “ ال الہ اال هللا”کی دنيا ميں داخل ھوجاتا ھے، ليکن اگر کوئی کافر 

اسالم کے دائره ميں داخل نھيں ھوسکتا۔ بندگان اٰلھی کی فالح ونجات اسی نوارانی اور طيب وطاھر کلمہ  نھيں نکل سکتا اور
  کے زير سايہ ھے۔ 

ذکرکرنے والوں کا کماِل منقبت اسی شريف اور کامل اسم کی وجہ سے ھے، ھر کام کی ابتداء اسی نام سے ھوتی ھے اور 
اور بنيادی واليت “ محمد رسول هللا”لت کی بنياد کا استحکام اسی نام سے ھے کہ اس کا اختتام اسی کے انتظام ميں ھے۔ رسا

  ھے۔ “ علی ولی هللا” کی پائيداری اسی کے ذريعہ ھے جو 
ِ األَْمُر ”باقی بچتا ھے،: ۔۔۔“ ”کوہٹا ديا جائے تو “ الف”کی ايک خاصيت يہ ھے کہ اگر اس کے شروع سے “ هللا”کلمہ  ّٰ ِ

“ ۔۔۔لَہُ اْلُمْلُک َولَہُ اْلَحْمُد۔۔۔”باقی بچتا ھے: “ لہ”ہٹا ديا جائے تو “ الم”] اور اگر اس کے شروع سے 45“[َوِمْن بَْعُد۔۔۔ ِمْن قَْبلُ 
قُْل ہَُو هللاُ ”باقی بچتا ھے جو ذات حق پر داللت کرتا ھے: “ ھو”کو بھی ہٹا ديا جائے تو “ الم”]اور اگر دوسرے 46[
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  نام اس قدر خصوصيت رکھتا ھے وه اسم اعظم ھے۔ ]لٰہذا جو 47“[اََحٌد
رحمت سے نکال ھے، اور علماء صرف ونحو اور لغوی حضرات کے لحاظ سے يہ کلمہ مبالغہ کا صيغہ ھے، “ رحمن”لفظ 

تمام ”کے معنی “ رحمن”جو کثرت (رحمت) پر داللت کرتا ھے، ليکن علماء اسالم اور الٰہيات کے ماھر علماء کے نزديک 
(يعنی چاھے “ ت اور مخلوقات پر عام رحمت کرنے والے کے ھےں جس ميں عبادت اور خدمت کو نھيں ديکھا جاتاموجودا

  کوئی عبادت خدا کرتا ھو يا نہ کرتا ھو اس کی رحمت عام سب کو شامل ھوتی ھے) 
ابق وجود او کے معنی تمام ذرات کو اپنی قابليت اور استعدادکے مط“ رحمن”ليکن صاحبان کشف ويقين کے نزديک 

  کيونکہ اگر يہ عطا نہ ھوتا تو نہ کوئی وجود ھوتا اور نہ کوئی کمال !۔ “ رکماالت سے نوازتا ھے
حضرت حق کا تمام موجودات کو خير اور احسان پھونچانے کا :”کے معنی “ رحمن”بعض اھل بصيرت نے کھا ھے کہ 

  “ اراده، اور ان سے شر کو دور کرنے کے ھيں
“ الرحمن”اطنی نعمتيں اس ذات حق کے رحمانيت کے جلوے ھی ھيں جس کے بعض پھلو سوره مبارکہ تمام ظاھری اور ب

  ميں بيان ھوئے ھيں۔ 
علماء لغت کے نزديک صفت مشبہ ھے اور ثبات اور دوام (ھميشگی) پر داللت کرتا ھے، يعنی وه خدا جس کی “ رحيم”لفظ 

  رحمت اور مھربانی ھميشگی اور ثابت ھے۔ 
ميں علماء اسالم نے کھا ھے: خداوندعالم کی رحمت رحيميہ (رحيم ھونے کے لحاظ سے) مومنين اور صاحبان اس سلسلہ 

يقين سے مخصوص ھے، کيونکہ ان افراد نے ھدايت کوقبول کيا ھے اور خداوندعالم کے حالل وحرام کو مانا ھے، اور 
  اخالق حسنہ سے مزين ھيں نيز اس کی نعمتوں پر شکر گزار ھيں۔ 

وه تمام موجودات اور تمام انسانوں ”المی کتب ميں بيان ھوا ھے : خدا وندعالم کی رحمت رحمانيہ کے معنی يہ ھيں: اس
نوع بشريت ميں”،اور رحمت رحيميہ کے معنی : “ چاھے وه مومن ھونياکافر، صالح ھوں يا بدکار ، کو روزی پھونچاتا ھے

  ۔ “ت ميں مومنين کی بخشش کرنا ھےدنيا وآخر”اور “ معنوی کماالت کا وديعت فرمانا
ميں عافيت کے معنی درج ھيں: ايک دنياوی عافيت اور دوسری اُخروی عافيت۔ اور رحمت “ رحيميت”اور “ رحمانيت ”

رحيميہ صرف اطاعت گزاروں کے لئے ھے جن کی نيکياں اور عبادات قبول ھيں، اور ان گناھگاروں کے لئے بھی ھے جو
جہ سے ان کے لئے بخشش اور برائيوں کو مٹانے کے اسباب ھيں، نيک افراد اپنی عبادتوں کے اھل ايمان ھيں جن کی و

سبب رحمت کے منتظر رہتے ھيں، اور برے اور بدکار لوگ اپنی نياز مندی، مفلسی، بے چارگی اور شرمندگی کی وجہ 
  سے اس عطا کے اميدوار رہتے ھيں۔ 

“رحيم”کہ اگر اس سے کوئی چيز طلب کی جائے تو وه عطا کردے اور  اسے کہتے ھيں“ رحمن”ابن مبارک کہتے ھيں کہ 
  وه ھے جس سے کوئی چيز طلب نہ کی جائے تو ناراض ھوجائے! 

ايک عارف نے فرمايا: خداوندعالم تمام جاندارووں کو روزی دينے کی وجہ سے رحمن ھے اور صرف اھل ايمان کی 
کے بارے ميں خدا کی رحمانيت پر بھروسہ کر اپنے کاروبار اور  برائيوں کو معاف کرنے ميں رحيم ھے۔ روزی روٹی

تجارت پر نھيں، ليکن اپنے کاروبار اور تجارت کو بھی نہ چھوڑدينا کہ ايسا کرنا عقل وشرع کے خالف ھے، ليکن گناھوں 
کيونکہ ايسا کی بخشش کے لئے اس کی رحيميت پر بھروسہ کر اپنے عمل پر نھيں، ليکن اپنے عمل کوبھی ترک نہ کر، 

  کرنا خداوندعالم کی مرضی کے خالف ھے اورايسا کرنے ميں شيطان کی ھمراھی ھے۔ 
  بعض علماء عرفان کا کھنا ھے : بنده کی تين حالتيں ھوتی ھيں: 

  ۔ حالت عدم جس ميں وه ہستی کا محتاج تھا۔ ١
  ۔ حالت ھستی ، جس ميں وه باقی رھنے کے اسباب کا محتاج تھا۔ ٢
  ں حاضر ھونے اورمغفرت کی ضرورت کی حالت، اور يہ تين حالتيں ان تينوں ناموں ميں درج ھيں: ۔ قيامت مي٣
يعنی اس کی ذات تمام صفات وکمال کے جمع ھونے کا مرکز ھے، غور کر کہ اس نے کس طرح تجھے نيستی اور “ هللا”

  عدم سے خلعت وجود دے کر اس دنياميں بھيج ديا۔ 
  طرح تيری زندگی کی بقاء کے اسباب ووسائل فراھم کئے ھيں۔ ھے ، سوچ کہ کس “ رحمن”وھی

ھے کل روز قيامت ديکھنا کہ کس طرح تجھے اپنی رحمت رحيميت ميں شامل کرتا ھے اور کس طرح تيرے “ رحيم”وھی 
  گناھوں کی پرده پوشی کرتا ھے۔ 

ور روح ھوتی ھے، نفس کو رزق اور اھل بصيرت، صاحبان درايت اورعاشقان حقيقت کہتے ھيں: انسان کے دل ميں، نفس ا
احسان کی ھوس ھوتی ھے، دل کو تمنائے معرفت و ايمان ھوتی ھے، روح کو رحمت ورضوان کی آرزو ھوتی ھے، اور 

  ان ميں سے ھر ايک ان اسماء کی برکت سے کسب فيض کرتے ھيں: 
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سے رزق واحسان حاصل کرتا ھے، “ رحمن”کے نام سے ذوق معرفت اور ايمان حاصل کرتا ھے، اور نفس اسم “ هللا”دل 
  کے نام سے رحمت ورضوان سے ماال مال ھوتی ھے۔ “ رحيم”اور روح اسم 

اگر کسی شخص کی روح ان تين مبارک ناموں سے انس پيدا کرلے تو پھر وه خدائے وحده الشريک کے عالوه کسی بھی 
ت بخشنے واال اور لطف ومھربانی کرنے واال معبود کے سامنے سجده ريز نھيں ھوگا ، اور دوسرے بندگان خدا کی نسب

  ھوگا۔ 
ِحْيِم )کا ذکر ھر موقع ومحل اور ھر کام کی ابتدا ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ء ميں لٰہذا اس کالم نورانی اورخزانہ فيض ربانی (يعنی بِْسِم ّهللاٰ

اور خلوص نيت سے خداوندعالم  بہترين اورمحبوب ھے؛ اور اس بسم هللا کا پڑھنے واال اس کے معنی اور مفھوم پر توجہ
سے توسل کرنا چاہتا ھے اور روح کی پاکيزگی اور ماديت سے طھارت اور مشکالت کو دور کرنے کے لئے اس بسم هللا 

  کو پڑھے تاکہ اس کے عظيم فوائد اورمھم آثار سے بھره مند ھوجائے۔ 
ِحْيِم ” ن ميں دس بار حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے مروی ھے کہ جو شخص د ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم ّهللاٰ

 ٧٠پڑھے تو وه تمام گناھوں سے پاک ھوجاتا ھے، اور خداوندعالم اس کو “ ال حول وال قوة اال با العلی العظيم”اور “)
  بالؤں جن ميں سے برص، جذام اورفلج ھے؛ سے محفوظ رکھتا ھے 

ِحْيِم پڑھے تو حق تعالٰی اس کے نيز آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سل ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ م) سے مروی ھے کہ جو شخص بِْسِم ّهللاٰ
  ھر بسم هللا کے بدلے چار ہزار نيکياں لکھ ديتا ھے اور چار ہزار برائياں مٹا ديتا ھے۔ 

حْ ” ايک روايت ميں اس طرح بيان ھوا ھے کہ جو شخص کھانا کھانے سے پھلے  ِ الرَّ ِحْيمِ بِْسِم ّهللاٰ کھے تو اس کی “ ٰمِن الرَّ
برکت کی وجہ سے شيطان اس کا ساتھی نھيں ھوگا، ليکن اگر کوئی شخص بسم هللا کھنا بھول جائے اور کھانا کھانا شروع 

  کردے تو شيطان اس کا رفيق بن جاتا ھے۔ 

ھُمَّ اِنِّي ٔاَْسٔاَ لَُک بَِرْحَمتَِک الَّتي َو ِسَعْت ُکلَّ َشْيءٍ ”   “ٔاَللّٰ
  “ خدايا ميراسوال اس رحمت کے واسطہ سے ھے جو ھر شے پر محيط ھے۔”

اس آسمانی جملے اور ملکوتی فقره ميں اور اس عرشی خزانہ کے ھر لفظ کے رموز واشارات اور اسرار موجود ھيں، ليکن 
  ھم اپنے لحاظ سے ان کی شرح اور تفسير کررھے ھيں: 

ھُمَّ ” مشدد قرار ديديا تاکہ “ ميم”کو حذف کرديا گيا اور جس کے بدلے آخر ميں “ يا”ميں سے تھی جس “ يا هللا”کی اصل “ ٔاَللّٰ
خداوندعالم کی عظمت اور بزرگی کا اظھار ھوسکے، جس طرح اس کا وجود تمام موجودات اور مخلوقات سے مقدم اور 

ميں اس حقيقت کا لحاظ رکھا گيا “ هللا”پھلے ھے، اور تقدم ازلی رکھتا ھے يعنی کوئی چيز اس پر مقدم نہ تھی، لٰہذا کلمہ 
ھے اور اس کو تمام حرف پر مقدم رکھا گيا ھے، تاکہ وجود حقيقی اور وجود لفظی کے درميان ايک رابطہ برقرار رھے، 

  اور حقيقی اور لفظی شان ميں ذره برابر بھی فرق نہ ره جائے۔ 
ی ذات اقدس کو پکارتا ھے اور اپنی زبان حال و مقال دعا کرنے واال جو خداوندعالم کی طرف توجہ کرتا ھے اور اسی ک

ھُمَّ ”سے  کہتا ھے اس کو معلوم ھونا چاہئے کہ اگر خود خداوند منان کی طرف سے اس کی اذن واجازت اور کشش اور “ أَللّٰ
ه ميں دعا جاذبہ نہ ھوتا تو پھر يہ بنده حقير اپنے معشوق سے ايک حرف بھی نھيں کہہ سکتا تھا اوراسے اس کی بارگا

  کرنے کی طاقت ھی نہ ھوتی، اس کا ناطقہ بند رہتا اور اپنے دل کی بات کو معبود کے سامنے رکھنا محال ھوتا۔ 
ھُمَّ ”خدا وندعالم کو پکارنے والی زبان؛ حضرت حق سے متصل ھونے کے بعد  کہتی ھے اور دعا کرنے والے کی زبان “ ٔاَللّٰ

دعا پڑھنے والے کو اس حقيقت سے باخبر ھونا چاہئے کہ جب تک خدا نہ  حال اس کے لطف وکرم سے گويا ھوتی ھے،
چاھے اس وقت تک اپنی درخواست کو بيان نھيں کيا جاسکتا، اور جب تک حضرت حق کا اراده بنده ميں تجلی نہ کرے تو 

  اس وقت تک بنده دعا اور اپنی حاجت کو طلب کرنے کے لئے حاضر نھيں ھوسکتا۔ 
تعليم کرده شئے ھے، دعا پڑھنے والے کی حيات اس کے امر کی وجہ سے ھے، دعا پڑھنے والے  جی ھاں! دعا اس کی

کی زبان حال و مقال اسی کے اراده پر موقوف ھے، لٰہذا حقيقت ميں انسان کی تمام چيزيں اس مالک الملک کے قبضہ اور 
  قدرت ميں ھےں۔ 

سے جس ميں فرعونيت کی بو آتی ھے؛ مراد نھيں “ ميں”ليکن يھاں پر اس  کے معنی ميں ھے“ ميں”ٕاِنّیِ “ ٕاِنِّی ٔاَْسٔاَ لَُک ”
مراد “ ميں”ھے ، اور نہ ھی اس فقره اورباقی دعا کے تمام ھی فقروں ميں طبيعی، عقالنی، عالی، وجودی اور استقاللی 

  اکساری کے معنی ميں ھے۔ نھيں ھے ، بلکہ اس معنوی سلسلہ (دعا) ميں ذاتی فقر ، خالی ھاتھ ھونا اور نيازمندی اور خ
کہہ کر اپنی ذات ميں فقر وناداری، ذلت اور بے چارگی، تضرع و زاری ، خشوع “ ميں”دعا پڑھنے واال اس مقام پر 

وخضوع اور ذلت وخواری، فقر و ناداری کے عالوه کچھ نھيں ديکھتا ھے، اور خداوند رحمن سے رحمت، کرامت، لطف 
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ت کے عالوه کسی دوسری چيز کا مشاھده نھيں کرتا ھے، اسی وجہ سے اپنی جھولی ومحبت، احسان وعدالت، عفو ومغفر
پھيالديتا ھے تاکہ اس معبود کريم سے لطف وکرم کی بھيک لے اور ايک بے نياز سے ايک نيازمند،اور ايک ناچيز و خاک 

رخواست اور سوال کو اس کی نشين فقير ايک بلند مرتبہ اور غنی بالذات کی طرف دست سوال پھيالديتا ھے اور اپنی د
  رحمت کے پيش نظر ظاھر کرتا ھے۔ 

محبوب کی رحمت تمام چيزوں کے شامل حال ھے اور ظاھر وباطن تمام چيزونپر احاطہ “ بَِرْحَمتَِک الَّتي َو ِسَعْت ُکلَّ َشْيءٍ ”
  کئے ھوئے ھے۔ 

کے اندھيرے سے نکل کر نورانی  يہ خدا کی و سيع رحمت اور فيض عام ھے جس کی برکت سے تمام چيزيں نِيستی
وجودکی طرف رواں دواں ھيں جس کی بنا پر ھر چيز اپنے محل پر مستقر ھے، اور رشد ونمواور بلندی کے تمام تر 

وسائل، مادی او رمعنوی تربيت اپنی اپنی لياقت، قابليت اور استعداد کے لحاظ سے بغير کسی بخل کے ان کو عطا کردی گئی 
  ھے۔ 

]ميں بيان ھوا ھے کہ خداوندعالم کے فيض عام کی داستان او رمثال روز روشن کی طرح 48“[انيس الليل”تاب عظيم الشان ک
ھے جو افق سے طلوع ھوکر تمام چيزوں پر نور ا فشانی ميں ذره برابر بھی بخل نھيں کرتا اور اپنی شعاؤوں سے مستفيد 

ور تمام مخلوقات پر پڑتا ھے تو ھر چيز اپنی اپنی استعداد او ھونے ميں ذره برابر بھی دريغ نھيں کرتا،اور جب اس کا ن
  رقابليت کے لحاظ سے بھره مندھوکر کسب فيض کرتی ھے۔ 

اسی طرح تمام غيبی اور شھودی (ظاھری) مخلوقات چاھے وه بڑی سے بڑی ھوں يا چھوٹی سے چھوٹی يہ تمام رحمت 
"کے ذريعہ ديکھی نہ جاسکتی Maicroscopeميکرواسکوپ"اٰلھی کے زير سايہ ھيں، اگر چھوٹی سے چھوٹی چيز بڑے 

ھوں تب بھی وه چيزيں خداوندرحمن کے دائره رحمت سے باھر نھيں ھيں، اور وه تمام اپنی استعداد اور قابليت کے لحاظ 
سے خدا کی رحمت سے فيضياب ھوتی رہتی ھيں، اور اسی کے زير سايہ پروان چڑھ کر اپنے مادی اور معنوی کمال تک 

  پھنچتی رہتی ھيں۔ 
کائنات کے اس کنارے سے اس کنارے تک اور اس کے غيب وشھود ،اس کے ظاھر وباطن غرض اس کے تمام نشيب و 

فراز اپنے وجود کے لحاظ سے خداوندعالم کے فيض بے نھايت اور رحمت واسعہ کے زير سايہ زنده ھيں، اور ايک لحظہ 
لگ نھيں ھيں، اور يھی نھيں بلکہ جدا ھونے کی قدرت بھی نھيں کے لئے بھی خدا کی رحمت اور اس کے فيض سے ا

رکھتی ھيں، اور اگر بالفرض جدا بھی ھوجائيں تو ان کا وجود صفحہ ھستی سے مٹ جائے گا اوران کا نام ونشان تک باقی 
  نہ رھے گا۔ 

، بعثت انبياء ھدايت گمراھان، ايجاد موجودات، رزق مخلوقات، رشد ونمو نباتات، کماِل جمادات، نزول آيات، ظھور بينات
بھٹکے ھوونکی راھنمائی، جانداروں کی زندگی، فرشتوں کا خلقت وجود پھننا، مردوں کا زنده ھوجانا، نيکو کاروں کا ثواب 

حاصل کرنا، بدکاروں کو عذاب ملنا، مومنين کی شائستگی، کافروں کی ذلت، قيامت کا برپا ھونا، بھشت و دوزخ کا ظاھر 
ار مومنين کا بخشا جانا اوردنيا بھر کی وه تمام چيزيں جن ميں خير ھے وه تمام کی تمام خداوندعالم کے فيض عامھونا، خطاک

  اور رحمت واسعہ کی ايک شعاع اور اس کی ايک جھلک ھيں۔ 
اس خداوندعالم کی رحمت واسعہ اور اس کا فيض عام نيز بے کراں عنايت؛ ھم لوگوں کی سمجھ سے باھر ھے، طائر فکر 

  فضا ميں پرواز نھيں کرسکتا اور شاھباز عقل اس کی حقيقت کو معلوم کرنے سے قاصر ھے۔ 
کا شمار کرنا يا ان تمام مخلوقات کا گننا جو خدا کی رحمت کے زير سايہ اپنا وجود رکھتے ھيں، سب پر اسی کا “ کل شیٍٔ ”

ن جائيناور جن وانس اور مالئکہ اس کو لکھنا شروع احاطہ ھے، اگرچہ تمام درخت قلم بن جائيں اور تمام دريا روشنائی ب
  کرديں تو اس کے موجودات کا شمار کرنا ممکن نھيں ھے بلکہ ان ميں سے ايک حصہ کو بھی نھيں لکھ سکتے۔ 

قارئين کرام ! ھم يھاں پر خداوندعالم کی رحمت واسعہ کو کسی حد تک سمجھنے کے لئے ضروری سمجھتے ھيں کہ بعض 
يقت کے بارے ميں بيان کريں تاکہ ان کے مادی يا معنوی حقائق سے باخبر ھوں، شايد ھماری تشنہ روح اس مخلوقات کی حق

دريائے عظيم سے ايک قطره آب حاصل کرکے اپنی پياس بجھانے کا سامان فراھم کرسکے، اور روحانی ٓافتاب کے طلوع 
  ھونے کا نظاره کريں جو آھستہ آھستہ افق وجود پر طلوع ھوتا ھے۔ 

  جھان ھستی
خداوندعالم کی رحمت واسعہ کے زير سايہ زندگی گزارنے والی موجودات کو شمار کرنا طول وعرض اور حجم کی 

  شمارش کسی کے بس کی بات نھيں ھے۔ 
ليکن اس جھان ھستی کا ايک حصہ جس مينيہ انسان چند دنوں کا مھمان ھے اور اس کے لئے جو نعمتيں قرار دی گئی ھيں 
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سے نازل ھونے والی نعمتوں سے فائده حاصل کرتا ھے اگر ان کو دانش وعلم کی نگاه سے ديکھا جائے تاکہ اس يا آسمان 
کے ايک معمولی سا نظاره کرسکينگے اور پھر سمجھ ميں آئے گاکہ خدا کی رحمت واسعہ کے کيا معنی ھيں اور يہ معلوم 

  يقت ھے؟! ھوجائے گا کہ واقعاً يہ کتنی عظيم حقيقت اور حيران کن حق
" جو ايک ہزارم ملی Virus" اور چھوٹے چھوٹے وائرس "Bacteriaجھان ھستی کی تمام چيزيں باريک باريک بکٹری"

ميٹر سے بھی چھوٹے ھيں؛ سے لے کر بڑے بڑے کہکشانوں او رستاروں تک جو کروڑوں کلو ميڑ سے بھی دور ھيں؛ 
  "سے بنی ھيں۔ Itomeتمام کی تمام چيزيں ذره "

"کے ذريعہ بھی نھيں ديکھا Maicroscopeا باريک ھوتا ھے کہ بڑی سے بڑی خوردبين ميکرو اسکوپ "ذره اتن
.) جوھری ذرات ھوتے 55,000,000,000,000,000,000ملين در ملين در ملين(۵۵جاسکتاھے، ايک سر کے بال ميں 

ں تو اس کا ھرذره اس کے ھر ھيناگر مثال کے طور پر اس بال کے سرے کو ايک بہت بڑی عمارت کے برابر بڑا کري
  ستون پر مکھی کی طرح چلتا دکھائی ديگا۔ 

  کی بنا پر درج ذيل تين ذروں سے تشکيل پاتا ھے: “ رحمت اٰلھی ”اور يہ ذره 
  " E'lectron۔الکٹرن"١
  " Proton۔پروٹان "٢
  " Neutron۔نيوٹران "٣

"کا ايک مثبت واحد ھے Electricityطرح پروٹان " "کا ايک منفی واحد ھے ، اسیElectricityاور الکٹرون الکٹريسيٹ"
  " ھے۔ Neturanجبکہ نيوٹران برقی رو کے لحاظ سے خثنٰی "

پروٹان اورنيوٹران مل کر اٹم کے مرکز کو تشکيل ديتے ھيں اور الکٹران ايک مرکز کے اردگردگھومتے ھينجس طرح سے 
  ] 49چاند زمين کے مدار ميں گھومتا ھے۔ [

ستی کی عمارت ميں موجود ذره کو کوئی شمار نھيں کرسکتا تو ان کی خلقت اور اس عمارت ميں لگی تو جب اس جھان ھ
  دوسری چيزوں اور ان کی پيدائش کی کيفيت کے بارے ميں خدائے وحده الشريک کے عالوه کسی کو معلوم نھيں ھے: 

  ] 50“[َٔنفُِسِہْم ۔۔۔َما ٔاَْشہَْدتُہُْم َخْلَق السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوالََخْلَق ا” 
  ۔۔ “ھم نے ان شياطين کو نہ زمين و آسمان کا گواه بنايا ھے، اور نہ خود انھيں کی خلقت کا۔۔”

قارئين کرام ! جس کی تائيد قرآن کريم بھی کرتا ھے اور بڑے بڑے دانشوروں نے بھی اپنی اپنی تحقيق کے اعتبارسے اپنی 
ن ھستی کی عمارت ميں کام آنے والے ساز وسامان يہ تھے: ذرات، دھواں اور کتابوں ميں لکھا ھے وه يہ ھے کہ اس جھا

گيس ، جو فضاميں بھٹک رھے تھے، ليکن ايک دوسرے سے اتنے دور تھے کہ کبھی کبھی ايک دوسرے سے مل پاتے 
  تھے:جيسا کہ ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 

َماِء َوِہَی ُدَخان۔۔۔”     ]51“[ثُمَّ اْستََوی ٕاِلَی السَّ
  ۔ “اس کے بعد ھم نے آسمان کا رخ کيا جو بالکل دھواں تھا۔۔”

اس آسمان کو اس نے ستاروں کے ذريعہ سجايااس طرح سے کہ کروڑوں ذرات اور گيس بادلوں کی شکل ميں پيدا ھوگئے، 
اور  اور بادلوں کے ٹکڑے ان ذروں کو ايک مرکز کی طرف جذب کرنے لگے، اور آخر کار بادل ايک جگہ جمع ھوگئے،

وه ذرات ايک دوسرے کے نزديک ھوگئے، اور جب ان ذروں ميں رگڑ پيدا ھوتی ھے تو گرمی ھونے لگتی ھے، اور کبھی
کبھی ان بادلوں ميں اس قدر گرمی پيدا ھوتی ھے کہ جن سے تاريک فضا ميں روشنی ھونے لگتی ھے، آخر کارکروڑوں 

تاريک فضا مينروشنی پھيل جاتی ھے اور آسمان؛ ستاروں سے بادل ستاروں کی شکل اختيار کرليتے ھيں جس کی وجہ سے
  جگمگااٹھتا ھے۔ 

ادھر وسيع وعريض جنگل اور بيابانوں ميں بادلوں کے جھرمٹ سبھی جگہ پر ھوتے ھيں، ماده کے ذرات ٹکراکرپھر آپس 
اور ادھر اُدھر دوڑنے لگتے  ميں مل جاتے ھيں،اور بادل متالطم دريا کی مانند منڈالتے ھوئے گيس ميں تبديل ھوجاتے ھيں

ھيں، اور يہ دھويں اور گيس کا دريا اس طرح گھومتے ھيں اور گڑگڑاتے ھيں ، اور يہ موج کا مخفی تالطم اور ان مخفی 
امواج کا ٹوٹنا جو کہ ان ميں سے ھر ايک بہت بڑا اقليم ھوتا ھے، اس درياکے اندر ايک طوفان برپا کرديتا ھے، موجيں آپس

  ھيں اور پھر مل جاتی ھيں۔  ميں ٹکراتی
اس متالطم دريا کے درميان جوار بھاٹا کی طرح ايک دائره پيدا ھوا جس کے درميان ايک ابھار تھا اس سے آھستہ آھستہ 

ھے اس کے ايک حصہ ميں منظومہ شمسی پايا “ کہکشان راه شيری”روشنی نکلی يہ سانپ کی چال جيسا راستہ جس کا نام 
  ات اس مخلوق کا اندازه لگاسکتے ھيں) جاتا ھے۔ (تو آپ حضر
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خدا کی رحمت کے زير سايہ اور اس کی قدرت کی وجہ سے آفتاب اور منظومہ (شمسی) کی خلقت کچھ اس طرح سے تھی 
کہ کہکشاں کے ايک حصہ ميں پر آشوب طوفان پيدا ھوا، اور گيس کے تيز دوڑنے کی وجہ سے وه گھومنے لگا، جس سے 

  طرح بن گيا اور اس کے اطراف سے روشنی نکلنے لگی۔ ايک بڑے گول پہئے کی 
يہ بڑا گول دائره اس تعجب آور کہکشاں ميناسی طرح گھومتا رھا، يھاں تک کہ آھستہ آھستہ اس کی گيس اس کے مرکز تک

  پھنچ گئی، اس وقت اس بڑے دائره کی شگل بن گئی اور آخر کار آفتاب کی شکل ميں ظاھر ھوگيا: 
  ] 52“[َمَر فِيِہنَّ نُوًرا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا۔َوَجَعَل اْلقَ ” 
  ۔ “اور قمر کو ان ميں روشنی اور سورج کو روشن چراغ بناديا”

اس کے بعد سورج کے اردگرد موجود گيس اور غبار نے ايک کنڈل کی شکل اختيار کرلی وه اس سے جدا ھوگئے جس کا 
جن ميں سے ھر ايک گڑھے کا راستہ الگ الگ تھا اور وه سب ھر ايک حصہ ايک گرداب (گڑھا) کی شکل بن گيا، 

  خورشيد کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے جن ميں سے بعض نزديک اور خورشيد سے دورتھے۔ 
  سورج کے نزديک والی بھنورميں گرمی اور دور والی ميں سردی ھوتی تھی۔ 

سے گيس کے ذرات سے بخار بنتا تھا اور شبنم  اور ھر بھنور ميں گيس اور غبار کے ذرات گھومتے رہتے تھے جن ميں
کی طرح غبار کے ذرات پر گرتا تھا اور جب ذرات غبار پر گرتے تھے تو شبنم کی تری سے وه ايک دوسرے سے چپک 

  جاتے تھے، اور بعض اوقات پانی اور مٹی برف کی صورت اختيار کرليتے تھے۔ 
اذبہ ان کو اپنی طرف کھينچتی تھی جس کی وجہ سے يہ حصہ ھر بھنور ميں اس طرح کے مليونوں حصے تھے ، قوت ج

ايک دوسرے سے مل جاتے تھے اور اس سے زياده بڑے بڑے ٹيلہ بن جاتے تھے جس سے ايک گھومتی ھوئی گيندبن 
جاتی تھی، اور يہ عظيم گينداپنی جاذبہ قوت کی بنا پر اپنے حصوں کو اپنی طرف کھينچتی تھی جس کی بنا پر ھر روز بڑی

  سے بڑی ھوتی چلی جاتی تھی، آخر کار خدا کی قدرت اور اس کی رحمت سے يہ گيند زمين کی شکل ميں بن گئی۔ 
اس کے بعد دوسرے سياروں نے بھی گرداب سے نکلنا شروع کيا اور اپنے راستہ پر سورج کے اطراف گھومنا شروع کيا، 

مين اور مريخ تھے، اور مريخ کے اس طرف مشتری عطارد سورج سے سب سے زياده قريب تھا اور اس کے بعد زھره، ز
،زحل اورانوس اور نيٹون جيسے عظيم سيارے سورج کے چاروں طرف گھومتے تھے اور نپٹون سے تھوڑے فاصلہ پر 

  ] 53پلوٹو نامی سياره تھا۔[
تک نھيں پھنچ سکتا قارئين کرام ! يہ دنيا اتنی ھی بڑی ھے جتنا چھوٹا ايک ذره ھوتا ھے جس طرح انسان ايک ذره کی حد

اسی طرح وه دنيا کی سرحد تک نھيں پھنچ سکتاھے، اس کی حد کو معين کرنا نوع بشر کے بس کی بات نھيں ھے۔ نور 
حيرت انگيز تيزی کے ساتھ ھر سيکنڈ ميں تين الکھ کلوميڑ کی رفتار سے دوڑتا ھے ، اور اس رفتار کے پيش نظر ھمارے 

  ال کی مدت ميں ھم تک پھنچ سکتی ھے۔!! نزديک والے ستارے کی روشنی چار س
"جس کے شيشہ کا حجم پانچ ميٹر ھے ، اس کے ذريعہ ايسے ستاروں کا Telescopکی ايک ٹيلی اسکوپ "“کالی فورنيا ”

  پتہ لگايا گيا ھے جو ھم سے اتنی دور ھيں کہ ايک ہزار ملين سال کے بعد اس کا نور ھم تک پھونچتا ھے!! 
يلی اسکوپوں کے ذريعہ ديکھا جائے تو ان ستاروں کی تعداد اس سے زياده ھے کہ اگر سو سال بھی ستاروں کی تعداد ان ٹ

دن رات ان کو شمار کريں اور ھر سيکنڈ ميں ايک ستاره کو شمار کريں تو بھی اس مدت ميں تمام ستاروں کو شمار نھيں کيا 
  جاسکتا۔ 

ے جس مينہزار ملين ستارے ھوتے ھيں ، جس کی لمبائی ايک کہکشاں ايک بہت بڑا دائره ھے جس کا مرکزی حصہ موٹا ھ
  الکھ نوری سال کے برابر ھے اور اس کے مرکز کی چوڑائی بيس ہزار نوری سال کے برابر ھے!! 

اگر ھم آج کل کی بڑی سے بڑی نجومی دوربين کے ذريعہ آسمان پر موجود کہکشانوں کو ديکھ سکيں تو ايک احتمال کی بنا 
ملين کہکشاں پائے جاتی ھيں،اور ھر کہکشاں کا فاصلہ ايک دوسرے سے دو ملين نوری سال کے  ١۵٠ميں پر اس کائنات 

  ] 54برابر ھے۔[
قارئين کرام ! يہ سب کچھ اس ناشناختہ دنيا کا ايک حصہ ھے جو آج کل کی ٹيلی اسکوپ کے ذريعہ ديکھا جاسکتا ھے، 

ه کے ذريعہ بھی نھيں ديکھی جاسکتيں، لٰہذا اس دنياکی حدود کو معينليکن اس عالم ھستی کی اکثر چيزيں ٹيلی اسکوپ وغير
  کرنا انسانی علم کے بس ميں نھيں ھے، اور ان کے خالق کے عالوه کوئی دوسرا ن کی حقيقت سے باخبر نھيں ھوسکتا۔ 

خدا کی رحمت کے بصير بے نظير، آيت کبير ، صالح خبير حضرت امير عليہ السالم کے قول کے مطابق: تمام مخلوقات، 
زير سايہ ھےں، وه رحمت جس کی وجہ سے ان تمام مخلوقات کی خلقت ھوئی اور ان ميں رشد ونمو ھوئی اور ان تک ان 

  کے لئے ضروری غدا پھنچائی گئی اور نقصان ده چيزوں کو دور کيا گيا۔ 
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  انسان کائنات کاسب سے شريف مھمان
جب خداوندعالم نے اس کائنات کو آراستہ کيا ،اس کے لئے نظام معين کيا ،ضروری اشياء وسامان فراھم کيا،نيز اپنی کامل 

نعمتوں کا دسترخوان بچھايا، اس وقت خداوندمنان نے يہ اراده فرمايا کہ اپنی رحمت ومھربانی کی بنا پر ايک شريف مھمان، 
مغز، دل، فطرت اور کرامت سے مرکب ايک مخلوق کو اپنے معنوی خليفہ کے  ايک محترم موجود جو جسم ، جان، روح،

عنوان سے اس قليل مدت کے لئے ايک مھمان سرا ميں ذمہ داريوں کے ساتھ بھيجاتاکہ اس کائنات کی تمام تر نعمتوں سے 
ياء عليھم السالم اور ائمہ فائده اٹھاتے ھوئے اپنے جسم ميں قدرت اور طاقت جمع کرے اور اس قدرت کو کتاب آسمانی ،انب

عليھم السالم کے حکم کے مطابق خدا کی عبادت وبندگی اور مخلوق کی خدمت ميں بروئے کار الئے،اور اس کے بعد موت 
کے راستہ سے دوسری دنيا ميں پھنچ جائے اور وھاں پر ھميشہ کے لئے اپنے کئے ھوئے اعمال کی جزا پائے، اور ھميشہ 

  ر سايہ ايک مثالی زندگی بسر کرے۔ حضرت حق کی رحمت کے زي
قارئين کرام ! ھم يھاں پر خداوندعالم کی وسيع رحمت جو ھر طرف سے انسان کو گھيرے ھوئے ھے اس کا ايک نظاھر 

  کرتے ھيں،لٰہذا چند نکات کی طرف اشاره کررھے ھيں: 

  انسانی زندگی کے مراحل:
  ں ميں تقسيم کيا ھے، ارشاد رب العزت ھورھا ھے: قرآن مجيد نے انسانی زندگی کے مراحل کو مختلف قسمو

  ] 55“[َوقَْد َخلَقَُکْم ٔاَْطَواًرا ۔” 
  ۔ “جب کہ اسی نے تمھيں مختلف انداز ميں پيدا کيا ھے”

  پھال مرحلہ : خاک
  ارشاد قدرت ھوتا ھے: 

نَساَن ِمْن ُسالَلٍَة ِمْن ِطيٍن۔”    ] 56“[َولَقَْد َخلَْقنَا ااْلِٕ
  ۔ “ے انسان کو گيلی مٹی سے پيدا کيا ھےاور ھم ھی ن”

اس انسانی نطفہ کی مختلف غذا ئينھےں جو گھاس ، گوشت، دودھ وغيره سے تشکيل پاتی ھيں، حيوانات بھی نباتات سے 
  اپنی غذا حاصل کرتے ھيں اور نباتات خاک او رمٹی سے اپنی غذا حاصل کرتے ھيں۔ 

ظاھر ھوا، يہ بھی خاک سے پيدا ھوا ھے، آج کل کی ھوئی ريسرچ نے اس بات لٰہذا يہ نطفہ جو بعد ميں انسان کی شکل مين
کو ثابت کيا ھے کہ زمين ميں پائے جانے والے عناصر جيسے آئيرن، مس کيلشم او راجزائے نمک وغيره ، يہ تمام چيزيں 

کے عناصر سے فائده حاصل  انسان کے اندر بھی پائی جاتی ھيں، اور يہ انسان ھميشہ نباتات اور حيوانات کے ذريعہ مٹی
  کرتا ھے، اور پھر اسی طرح اس کی نسل آگے بڑھتی ھے۔ 

  دوسرا مرحلہ: پانی
  خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 

  ] 57“[َوہَُو الَِّذی َخلََق ِمْن اْلَماِء بََشًرا ۔۔۔۔” 
  ۔ “اور وھی وه ھے جس نے انسان کو پانی سے پيدا کيا ھے”

 ۵٠کلو وزن والے انسان ميں  ٧٠ايک سوختہ کی مانند بتايا ھے جس ميں پانی بھرا ھوا ھے ۔  ماھرين زمين نے انسان کو
  ليٹر پانی ھوتا ھے، اور ھميشہ يھی نسبت باقی رہتی ھے۔ 

  فی صد پانی خشک ھوجائے تو پھر اس کی صحت وسالمتی خطره ميں پڑجاتی ھے۔  ٢٠اور اگر کسی شخص کا 
"ھوتا ھے جس ميں Potassium"ميں موجود پانی کے اندر کافی مقدار ميں پوٹيشيم "Celluleانسان کے بدن کے خليہ "

"نھيں ھوتا، بلکہ ايک مقدار ميںPotassiumعملی طور پر نمک نھيں ھوتا اس کے برخالف باھر کے پانی کے اجزاء ميں "
نکہ کروڑوں سال پھلے کسی نمک ھوتا ھے، باھر کے پانی کی يہ ترکيب بالکل دريا کے پانی سے مشابہ ھوتی ھے کيو

جاندار کی زندگی دريا سے شروع ھوئی تھی اور جب دريائی موجودات نے زمين کی طرف رخ کيا اور دريا کے اندر کی 
  اشياء کو اپنے ساتھ الئے کيونکہ ان کے لئے بغير ان کے خشکی ميں زندگی بسر کرنا ممکن نہ تھا۔ 

ه کہ اس خشک وگرم صحراء ميں بغير کسی سائنسی آالت کے جاھل لوگوں جی ھاں! يہ ھے قرآن مجيد کا تعجب خيز معجز
  ۔ “وھی (خدا) ھے جس نے انسان کو پانی سے پيدا کيا ھے”ميں يہ اعالن کيا: 
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  تيسرا مرحلہ: علق
  ] 58”[َخلََق اإلْنَساَن ِمْن َعلَقٍ ”
  ۔ “اس نے انسان کو جمے ھوئے خون سے خلق کيا ھے”

ايک کيڑے کے ھيں جو رحم مادر کے پرده سے چپکا رہتا ھے؛ نيز خون ميں موجود ايک خاص کے معنی“ علق”لغت ميں 
کی مانند ھوتا ھے آج جب سائنس نے ترقی کی اور “ جونک”کھا جاتا ھے، جو “ علق”قسم کے جراثيم کو بھی 

اس ميں بہت سے  " کے ذريعہ ديکھا توMaicroscope] کو مائيکرواسکوپ "Spermatozoide" [59اسپرميٹوزائيڈ "
ايسے خليے ديکھے گئے جو خون ميں دوڑرتے ھيں اور جب يہ کيڑے عورت کے رحم ميں جاتے ھےں تو وه جوک مانند 

  کيڑا رحم سے چمٹ جاتا ھے۔ 
" تقريباً چار سينٹی ميٹر مکعب ھوتا ھے جس کے ايک سينٹی ميٹر ميں سو سے دوسو Spermatozoideاسپرميٹوزائيد"

  کی طرف دوڑتے ھيں۔ “ اوول”ے ھيں اور يہ تعجب آور کيڑے سب کے سب عورت کے مادے بنامملين تک کيڑے ھوت
ايک جوان لڑکی کے رحم ميں تقريباً تين الکھ نارسيده تخم (کچے انڈے) ھوتے ھيں ليکن ان ميں سے تقريباً چار رسيده 

  (پکے) ھوتے ھيں۔ 
نکل جاتے ھيں اور تخم دان اور بچہ دانی کے درميان  جس وقت عورت کو حيض آتا ھے اس وقت وه تخم اپنی تھيلی سے

جو نالی ھوتی ھے ؛اس ميں دوڑتے ھوئے بچہ دانی تک پھونچتے ھيں اور مرد کے نطفہ کو قبول کرنے کے لئے تيار 
  ھوجاتے ھيں!۔ 

  چوتھا مرحلہ: ناچيز پانی سے پيدائش
  ] 60“[۔ ثُمَّ َجَعَل نَْسلَہُ ِمْن ُسالَلٍَة ِمْن َماٍء َمِہينٍ ” 
  ۔ “اس کے بعد اس کی نسل کو ايک ذليل پانی سے قرار ديا ھے”

اورمرد کی منی جب عورت کے رحم مينپھونچتی ھے تو پھر ان ميں عجيب “ علق”يہ منی کا خليہ اور قرآن کے الفاظ ميں 
  جنگ شروع ھوجاتی ھے۔ 

لوميٹر گھنٹہ کی رفتار سےعورت کی تخم ک١۵" جنگ کرتے ھيں اور Sperاس عجيب وغريب جنگ ميں تقريباًبيس کروڑ "
" تخم داں کے پرده کی ديوار تک پھونچ Sperدانی کی طرف دوڑتے ھوئے تھوڑی ھی دير ميں پھلی الئن ميں موجود "

  جاتے ھيں۔ 
اور اچانک ہزاروں کيڑے عورت کے تخم دانکے چاروں طرف جمع ھوجاتے ھيں اور وه کيڑے اپنی ُدم ( پونچھ) ھالتے 

ں ، اور اگر ان کو ذره بين کے ذريعہ ديکھا جائے تو ايک ايسا منظر ديکھنے کو ملتا ھے جيسے کوئی چمن ھوا رہتے ھي
 چلنے کی وجہ سے لھرارھا ھو، اور جب تک ايک کيڑا اس انڈے کے اندر داخل نہ ھوجائے تو يہ جنگ جاری رہتی ھے۔ 

" انڈے ميں Sperندر پھنچ جائے اور جب پھال "" يہ کوشش کرتا ھے کہ وه سب سے پھلے اس انڈے کے اSperھر "
سوراخ کرکے اس کے اندر جاتا ھے اور اس کی دم جو پھلے سے زخمی رہتی ھے اس کے داخل ھوتے ھی اس حصہ ميں 

" ايک پانی چھوڑتا ھے جس کی وجہ سے کوئی Protoplasmورم آجاتا ھے ادھر انڈے کے درميان موجود پروٹوپالزم "
  کے اندر داخل نہ ھوپائے۔  دوسرا کيڑا س انڈے

" اس انڈے ميں داخل ھوتا ھے جس سے انسان بنتا ھے؛ اور اگر Sper"ميں سے صرف ايک "Sperاس بنا پر بيس کروڑ "
"بھی داخل ھوسکتے ھيں جس کے بنا پر جڑوا نبچے پيدا Sperخدا کی رحمت واسعہ شامل حال ھوجائے تو دو يا تين "

  ھوتے ھيں۔ 

  “انڈے کا خليہ”امشاج پانچواں مرحلہ: 
نَساَن ِمْن نُْطفٍَة ٔاَْمَشاٍج ۔۔۔”    ] 61“[ٕاِنَّا َخلَْقنَا ااْلِٕ
  ۔ “يقينا ھم نے انسان کو ايک ملے جلے نطفہ سے پيدا کيا ھے”

" داخل ھوچکا ھے؛ اس Sperانسان کی پيدائش کے لئے پھلے (عورت کا)انڈايعنی عورت کے جنسی خليہ جس ميں مرد کا "
الکھ برابر بڑا ھوتا ھے ؛ اور جب  ٢۵" سے Sperکے رحم ميں داخل ھونا چاہئے ، اور يہ انڈا مرد کے جنسی " کو عورت

" کو اندر داخل کرليتا ھے اور مرد کے کرموزوم Sper" کا حملہ ھوتا ھے تو ايک "Sperاس پر مرد کے جنسی "
"Chromosomeڈے کے کرموزوم""نامی خليہ جن کی تعداد آدھی ره جاتی ھے عورت کے انChromosome نامی "
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  کھا گيا ھے۔ “امشاج ”بنتا ھے جس کو قرآن کی زبان ميں “ تخمی خليہ” خليے سے مل جاتے ھيں جس کے نتيجہ ميں 
اگر مرد اور عورت کے ان خليوں کے لئے بہترين زندگی کا موقع فراھم کيا جائے تو پھر بھی يہ زنده نھيں ره سکتے اور 

  مہ ھوجاتا ھے۔ جلد ھی ان کا خات
“ تخمی خليہ”ليکن جب يہ ايک دوسرے سے مل جاتے ھيں تو پھر ان ميں زنده رھنے کی صالحيت پيدا ھوجاتی ھے ان کو 

  کھا جاتا ھے۔ “ امشاج”يا قرآن کی اصطالح ميں 
پھر چار  تقسيم کرنا شروع کرديتا ھے پھلے دوحصوں ميں“ تخمی خليہ” اور جب اس طريقہ سے نطفہ ٹھھر جاتا ھے تو 

حصوں ميں اور اس کے بعد آٹھ حصوں ميں تقسيم ھوتا اور اسی طرح تقسيم ھوتے ھوتے ان خليوں کا ايک ڈھير لگ جاتا 
  ھے۔ 

  چھٹا مرحلہ: جنين کی صورت اختيار کرنا
ُر لَہُ ااْلَْٔسَماُء اْلُحْسنَٰی ۔۔۔   ] 62“[ہَُو هللاُ اْلَخالُِق اْلبَاِرٔیُ اْلُمَصوِّ

  ۔ “ا ھے جو پيدا کرنے واال ھے، ايجاد کرنے واالاور صورتيں بنانے واال ھے، اس کے لئے بہترين نام ھيںوه ايسا خد”
جب يہ خليے پورے ھوجاتے ھيں يعنی جنين کے جسم کے ضروری ساز وسامان مھيا ھوجاتے ھيں تو پھر انسانی جسم کو 

  ح شکم مادر ميں انسان رشد ونمو کرتا ھے: تيار کرنے کے بہت سے خليے رحم مادر کو دئے جاتے ھيں اور اس طر
خدا کی رحمت واسعہ کے زير سايہ اور اس کی قدرت سے يہ بے شمار خليے سب سے پھلے ايک دوسرے سے جدا ھوتے 
ھيں اور ھر خليہ اپنی مخصوص جگہ چال جاتا ھے، مغزی خليہ، آنکھ کا خليہ اور کان وغيره کے خليے، اور ھر ذره اپنے 

حاصل کرکے انسان کے اعضاء کو تشکيل ديتے ھيں جس کی بنا پر يہ خليے آھستہ آھستہ انسان کی  مخصوص حصہ کو
  شکل پيدا کرليتے ھيں۔ 

جنين کی بائيں طرف ايک چھوٹی سی گولی جيسی ايک چيزھوتی ھے جو جنين کا غذائی مرکز قرار پاتی ھے اور يہ گولی 
"کے ذريعہ خون ميں داخل Oxygenس جو نظام ھاضمہ اور اوکسجن"خون ميں دوڑتی رہتی ھے ، اور غذا، پانی اور سان

  ھوتی ھيں؛ سے حاصل کرکے ناف کے ذريعہ بچے کے بدن ميں داخل ھوتی ھے! 
  قارئين کرام! يہ ھے خدا کی رحمت واسعہ ، جس کے آثار خلقت کے ذره ذره ميں آفتاب سے بھی زياده روشن ھے۔ 

  ا لپٹا ھونا:ساتواں مرحلہ: تين پردوں ميں بچہ ک
ہَاتُِکْم َخْلقًا ِمْن بَْعِد َخْلٍق فِی ظُلَُماٍت ثاَلٍَث۔۔۔”    ] 63“[يَْخلُقُُکْم فِی بُطُوِن ٔاُمَّ
۔ “وه تم کو تمھاری ماؤں کے شکم ميں تخليق کی مختلف منزلوں سے گزارتا ھے، اور يہ سب تين تاريکيوں ميں ھوتا ھے۔۔”

  ين قسم کے پردے پيدا ھوتے ھيں : آھستہ آھستہ بچہ کے اوپر درح ذيل ت
،پرده امينوس اس پرده کو کہتے ھيں جو بچہ کے باھری رشد ونمو کی وجہ سے پيدا ھوتا ھے Amnionic Membran۔١

اور پھر وه موٹا ھوتا رہتا ھے جس کی بنا پر بچہ کی پيٹھ پر امينوس نام کا گڈھا پيدا ھوجاتا ھے جس کی وجہ سے بچہ 
  سانس ليتا ھے۔ 

  ،پرده کوريون امينوس کے پرده کے اوپر ھوتا ھے جس کی وجہ سے بچہ محفوظ رہتا ھے۔ chorion Membran۔٢
، يہ پرده بچہ کے شکم کے پاس ھوتا ھے جو اس کے نظام ھاضمہ سے متعلق ھوتا ھے، جس کی Disidua Membran۔٣

ولی) چوٹ سے کوئی نقصان نھيں ھونے ديتا، وجہ سے بچہ کی غذا ہضم ھوتی ھے، اور يھی پرده ھوا، نور، پانی اور (معم
نيز امينوس اور بچہ کے درميان ايک پانی ھوتا ھے جو شکم مادر پر کوئی چوٹ لگنے پر سيال بن جاتا ھے جس کی وجہ 

  سے بچے پر (معمولی) چوٹ کا کوئی ضرر نھيں پھونچتا۔ 
ايک جھلک بچہ کے حاالت ميں ديکھی  يہ ھے خدا کی رحمت واسعہ جو تمام چيزوں کے شامل حال ھے، اور جس کی

  جاسکتی ھے۔ 

  ٹھواں مرحلہ: روح کا پھونکا جانا
  ] 64“[ثُمَّ ٔاَنَشأْنَاهُ َخْلقًا آَخَر فَتَبَاَرَک هللاُ أَْحَسُن اْلَخالِقِيَن۔” 
  ۔ “واال ھےپھر ھم نے اسے ايک دوسری مخلوق بناديا ھے تو کس قدر بابرکت ھے وه خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے ”

بچہ کی صورت بننے کے بعد جو خود ايک تعجب خيز دنيا ھے اور خدا کی قدرت کا ايک مظھر ھے، اور جس کی بہت سی
چيزيں ابھی پوشيده ھےں جس کو آج کی سائنس نے بھی کشف نھيں کيا ھے؛ روح پھونکنے کی باری آتی ھے جو خود بھی 
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  بہت حيرت انگيز چيز ھے۔ 
مت او راراده کے ذريعہ جنين ميں ايک اور تعجب خيز حالت پيدا کرتا ھے يعنی اس ميں روح پيدا کرديتا خداوندعالم اپنی رح

  ھے اور مرده جنين کو زندگی عطا کرديتا ھے!! 
  اس کے بعد بچہ اپنی انگلی چوسنے لگتا ھے تاکہ پيدائش کے بعد فوراً ماں کا دودھ پی سکے!! 

  نواں مرحلہ: پيدائش
ہَاتُِکْم۔۔۔َوهللاُ ٔاَ ”   ] 65“[ْخَرَجُکْم ِمْن بُطُوِن ٔاُمَّ
  ۔ “اور هللا ھی نے تمھينشکم مادر سے اس طرح نکاال ھے کہ تم کچھ نھيں جانتے تھے”

بچہ کی پيدائش کا مرحلہ بھی ايک حيرت انگيزحقيقت ھے جو اس نظام خلقت ميں رونما ھوتی ھے، وه بچہ جو نو مھينہ تک
زندگی بسر کرتا ھے ، اور اس کے بعد خدا کی رحمت واسعہ کے سايہ ميں اس نئی دنيا ميں قدم شکم مادر کے اندھيرے ميں

رکھتا ھے جو اس کی پھلی منزل سے بالکل مختلف ھے، ليکن خداوندعالم نے اپنی وسيع رحمت سے اس بچے مينوه 
  صالحيت عطا کی ھے جس کی بنا پر اس دنيا کی فضا سے اپنے آپ کو ھم آھنگ کرسکے۔ 

درجہ گرمی ميں رہتا ھے ليکن جب اس دنيا ميں آتا ھے تو کھيں اس سے زياده گرمی ھوتی ھے اور  ٣٧شکم مادر ميں بچہ 
کھيں سردی، ليکن پھر بھی اس نئی فضا سے اپنے کو ھم آھنگ کرليتا ھے۔البتہ يہ کيسے ھوتاھے يہ علم طب کا ايک معمہ 

تا ھے اور اس دنيا کی چکاچوندھ روشنی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں ھے، يہ بچہ جو اندھيرے سے روشنی ميں قدم رکھ
سے برداشت کرتا ھے۔ مرطوب اور چپکی ھوئی جگہ سے خشک مکان ميں قدم رکھتا ھے، ليکن پھر بھی اس دنيا کی فضا 

کے ذريعہ سے اپنے کو ھم آھنگ کرليتا ھے۔ والدت سے پھلے تک ناف کے ذريعہ اپنی غذا حاصل کرتا تھا ليکن اب منھ 
  ] 66اپنی غذا حاصل کرنا شروع کرديتا ھے، اور براه راست ھوا کے ذريعہ سانس لينے لگتاھے۔[

قارئين کرام ! يہ خداوندعالم کی رحمت واسعہ کے جلوے ھيں جو سب چيزوں پرسايہ فگن ھے، اور انسان اس مقام پر اپنے 
رنے کے لئے قدم بڑھا ديتا ھے اور اپنے حال دل اور زبان تمام وجود کے ساتھ خداوندعالم کی بے شمار نعمتوں پر شکر ک

  سے روتے گڑگڑاتے ھوئے اپنے لئے مادی اور معنوی نعمتوں ميں اضافہ کے لئے درخواست کرتا ھوا نظر آتا ھے: 
ھُمَّ اِنِّی ٔاَْسٔاَ لَُک بَِرْحَمتَِک الَّتي َو ِسَعْت ُکلَّ َشْيءٍ ”   “ ٔاَللّٰ

  جلوے رحمت خدا کے عجيب وغريب
قارئين کرام ! يھاں پر انسان کے سلسلہ ميں خداوندعالم کی عجيب وغريب رحمت کے بارے ميں وضاحت کی جانامناسب 
ھے ،شايد اس کے بعد ھمارے دل کے آئينہ سے حجاب غفلت اٹھ جائے، ھماری روح اس کے نور سے روشن ھوجائے، 

  ان ھم گناھوں سے نفرت کرنے لگيں۔ ھماری عبادت اور خلوص ميں اضافہ ھوجائے، اور حتی االمک
انسان کا دماغ سائنس کے لحاظ سے ايک عجيب وغريب مشين ھے، اور ايسے ايسے کام انجام ديتا ھے جو آج کی ترقی 

  يافتہ مشين بھی انجام دينے سے قاصر ھے۔ 
ھے۔ انسان کا حافظہ مغز کے اس دماغ کا کام مختلف واقعات اور حادثات کو محفوظ رکھنا ھے، جس کو قوه حافظہ کھا جاتا 

  صرف تھوڑے سے حصہ سے متعلق ھوتا ھے، حافظہ کی قدرت کو دکھانے کے لئے ايک مثال پيش کی جاتی ھے: 
سال کا انسان ھواور اپنی سوانح حيات کو بغير کسی کمی اور زيادتی کے لکھنا چاھے، تو اس کو ۵٠فرض کيجئے ايک 

کروڑ اخباروں کی ضرورت ھے جس ميں باريک باريک لکھا جائے ۔  ١۶مل لکھنے کے لئے تقريباًبيس صفحات پر مشت
گزرے زمانہ کی ياداشت کو ذھن ميں الناٹيپ آڈيو کيسٹ کی طرح ھے ، بس فرق يہ ھے کہ انسان کے ذھن کی کيسٹ خود 

  انسان کے ذھن سے چلتی ھے ليکن اس کو گھمانے کی ضرورت نھيں ھے۔ 
وئی ايسی مشين بنائی جائے جو انسانی دماغ کے تمام کام انجام دے تو ايک ايسی بڑی ايک دقيق حساب کے لحاظ سے اگر ک

مشين بنانے کی ضرورت ھوگی جو اس دنيا کی سب سے بڑی عمارت سے دگنی ھو، اور اس کے لئے بڑے سے بڑے 
اتنی گرمی پيدا  جھرنونکے ذريعہ بننے والی بجلی کی ضرورت ھے، اور چونکہ الکٹرونيک بلب اور تار وغيره اس ميں

کرديں گے جس سے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اس جھرنے کا سارا کا پانی درکار ھوگا، تو اس وقت بھی ايسی مشين نھيں
  بنا پائےنگے جو ايک معمولی انسان کے تمام خيال وفکر کا کام انجام دے سکے۔ 

ری ھوتا ھے اور بچہ بغير کسی غلطی کے ماں پستان مادر سے دودھ پينے کا حکم بچہ کے ذھن سے ھونٹوں کے ذريعہ جا
  کادودھ پينے لگتا ھے۔ 

"کارخانہ ھوتا ھے جو خون کو بہترين اور مفيد غذا (يعنی دودھ) ميں chimieماں کے جسم ميں ايک اٹوميٹک کيميائی "
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  تبديل کرديتا ھے، اور بچہ کے نظام ھاضمہ کے لئے بھی مناسب ھوتا ھے۔ 
دودھ پستان مادر ميں جمع ھوجاتا ھے اور بچہ کے پيٹ ميں داخل ھوکر بچے کے بدن کا جز اس کارخانہ سے حاصل شده 

  بن جاتا ھے۔ 
عجيب بات يہ ھے کہ اس پستان کی نوک بچہ کے منھ کے لحاظ سے ھوتی ھے اور اس ميں باريک باريک سوراخ ھوتے 

ر پھر خود بخود بند ھوجاتے ھيں تاکہ بچہ کا ھيں کہ جب بچہ دودھ پينا شروع کرتا ھے تو وه سوراخ کھل جاتے ھيں، او
  دودھ برباد نہ ھونے پائے۔ 

جس وقت سے عورت حاملہ ھوتی ھے اسی وقت سے دودھ بنانے واال سسٹم اپنی کارکردگی شروع کرديتا ھے اور جتنا بچہ 
ے وقت تک بچہ کے مزاجرشد ونمو کرتا ھے اسی لحاظ سے يہ سسٹم بھی اپنی فعاليت ميں اضافہ کرديتا ھے، اور والدت ک

  کے مطابق دودھ آماده ھوجاتا ھے۔ 
والدت کے بعد بچہ جس قدر بڑا ھوتاجاتا ھے اور اس کا نظام ھاضمہ طاقتور ھوتا رہتا ھے اسی لحاظ سے دودھ کے ويٹامن

  بڑھتے رہتے ھيں! 
  

  قارئين کرام! 
ديلی تمام کی تمام انسان کی رشد ونمو کے لئے ھے، يہ عجيب وغريب اور حيرت انگيز حقائق ، فعل وانفعاالت اور تغير وتب

  اور يہ سب بے انتھا رحمت اٰلھی اور اس کے لطف وکرم ھی کا نتيجہ ھے؟!! 
لٰہذا انسان کوان تعجب آور چيزوں پر غور وفکر کرنا چاہئے تاکہ ان کو ديکھ کر خدا کی شکر گزاری اور اس کی عبادت 

نتيجہ ميں خدا کے لطف وکرم اور مادی ومعنوی نعمتوں ميں اضافہ ھوسکے ميں زياده سے زياده کوشش کرے جس کے 
  اور انھيں تمام چيزوں کو حاصل کرنے کے لئے اس کے دِر رحمت پر کاسہ گدائی پھيالتے ھوئے کھے: 

ھُمَّ اِنِّی ٔاَْسٔاَ لَُک بَِرْحَمتَِک الَّتي َو ِسَعْت ُکلَّ َشْيءٍ ”   “ ٔاَللّٰ

  )Respiratoy Systemتنفسی نظام (
  ملين بار انجام پاتی ھے۔ ۵٠٠انسان کی عام زندگی ميں پھيپھڑے کی فعاليت 

تنفسی مشين ميں الکھوں غّدے ھوتے ھيں جن ميں سے ايک چپکنے واال پانی نکلتا رہتا ھے، اور ان غدوں کا کام نقصان ده 
ائے تو وه اس کے بدن ميں داخل نہ ھونے ذرات کو اپنی طرف جذب کرلينا ھے تاکہ جب انسان کے منھ ميں گرد وغبار ج

  پائے۔ 
  اگر ان غدوں مينيہ پانی نہ ھوتا تو انسان کے سانس کی نالی منٹوں مينبند ھوجاتی اور انسان مرجاتا۔ 

  سانس کی نالی ميں بہت باريک باريک بال ھوتے ھيں جو اس نالی کو صاف کرتے رہتے ھيں۔ 
ی کو جھاڑو ديتے ھيں اور نقصان ده گرد وغبار کے ذرات کو ھاضمہ سسٹم ميں دفعہ تمام نال ١٢يہ بال ايک سيکنڈ ميں 

  پھنچاديتے ھيں جھاں پھونچ کر وه نقصان نھيں کرتے۔ 
" oxide" آکسيڈ "Carbonملين تھيليوں کو صاف ھوا پھونچاتی ھے جھانخون ميں موجود کاربن " ٧۵٠سانس کی نالی ،

  جاتا ھے۔ "ميں تبديل ھوOxygenزندگی بخش اوکسجن "
کاايک مصداق “کل شیءٍ ”يہ سانس والی نالی، کتنی چھوٹی ھے ليکن کتنے عظيم اور حيرت انگيزکام انجام ديتی ھے اور 

  ھے جس پر خداوندعالم کی بے انتھا رحمت سايہ فگن ھے۔ 
  

  کھال: 
  انسانی بدن کی کھال بھی بہت مفيد ھيں جن ميں سے بعض کی طرف اشاره کيا جاتا ھے: 

ال ميں بہت ھی باريک باريک سوراخ ھوتے ھيں جن کے ذريعہ سانس کا کام بھی ليا جاتا ھے ؛ اور اگر يہ سوراخ بند ۔ کھ١
  ھوجائيں تو انسان موت کے گھاٹ اترجائے۔ 

۔ کھال ميں بہت سے غدے ھوتے ھيں جن کی وجہ سے پسينہ باھر نکلتا ھے تاکہ جسم کی گرمی مناسب رھے اور زياده ٢
  ے۔ نہ ھونے پائ

  ۔ کھال ميں چربی کے غدے بھی ھوتے ھےں جن کی وجہ سے بال نرم اور صحيح وسالم رہتے ھيں۔ ٣
  ۔ کھال کی وجہ سے بہت سے جراثيم بدن ميں داخل نھيں ھوسکتے۔ ۴
۔ بدن مينپيدا ھوجانے واال زھر پسينہ بن کر اسی کھال سے باھر نکلتا ھے، اور اس سے انسان کے گردوں کو مدد ملتی ۵
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  ۔ ھے
  ۔ يہ غّدے بدن کے مفيد پانی کو نکلنے سے روکتے ھيں۔ ۶
۔ حّس المسہ (چھونے والی قدرت) کا مرکز ھوتے ھيں جس کی وجہ سے سردی، گرمی، صاف، نرم ،سخت ، موٹا اور ٧

  نازک وغيره جيسی چيزوں کا احساس ھوتا ھے۔ 
واسعہ سايہ فگن ھے اور اگر خدا کی رحمت نہ المختصر : انسان کی کھال بھی ان چيزوں ميں سے جن پر خدا کی رحمت 

  ھوتی تو پھر انسانی زندگی ميں يہ فعل وانفعال اور مفيد تبديلياں ممکن نھيں تھيں جن کی وجہ سے انسان زنده ھے۔ 

  بدن کا دفاعی نظام
جس وقت خداوندعالم نے انسان کے جسم کو پيدا کيا تو اپنے لطف وکرم اور محبت ورحمت کی بنا پر اس کے اندر ايسی 

" اور Microbe“ "ميکروب ” قدرت عطا کی جس کی وجہ سے وه حملہ آور دشمنوں سے مقابلہ کرسکتا ھے يعنی وه 
  پنا دفاع کرنے کے لئے پانچ قدرت عطا فرمائيں: بيمارياناس سے (حتی االمکان) دور رہتی ھيں اور انسان کو ا

  ۔ کھال، جس نے ھمارے پورے بدن کو ايک قلعہ کی طرح محفوظ بنايا ھے۔ ١
"يہ انسان کے جسم کی کھال کے نيچے ھوتے ھيں جو کريم رنگ کے ھوتے ھيں اور کبھی Lymphe۔ بافت ھای لنفی،"٢

  کبھی ان کا رنگ بدل بھی جاتا ھے۔ 
"اور Microbe“ "ميکروب ” بعض حصے ميں موٹے موٹے ھوتے ھيں اور کبھی کبھی نازک ، اور جب  اور يہ جسم کے

  بيماری کھال کے اندر داخل ھوجاتے ھيں تو يہ اس کا مقابلہ کرتے ھيں۔ 
۔ پرده مخاط: يہ وه پرده ھوتا ھے جو جسم کے اعضاء پر ھوتا ھے اور اس کا رنگ اسی عضو کے لحاظ سے ھوتا ھے ٣

  س کا کام بھی اس عضو کی حفاظت کرنا ھوتا ھے۔ اور ا
کھا جاتا ھے اور “ مخاط خارجی”بعض اعضاء بدن جيسے دل پر دو پردے ھوتے ھيں ايک دل کے باھر ھوتا ھے جس کو 

  کھا جاتا ھے۔ “ مخاط داخلی”دوسرا دل کے اندر ھوتا ھے جس 
ہ کرکے جسم کے اندر پھنچ جاتی ھے اور معده تک ۔ معده کی ترشی: بالفرض اگر کوئی بيماری ان پردوں سے مقابل۴

  پھنچتی ھے تو معده کی ترشی (کھٹاس) اس کو نابود کرديتی ھے۔ 
"بدن Microbe“ "ميکروب ” ]جو گيند جيسے ھوتے ھيں اور جب گندے Globule" ([67۔ سفيد گلوبل: يہ سفيد گلوبل "۵

لوبل ان سے جنگ کرتے ھيں يھاں تک ان کو نيست ونابود ميں داخل ھوکر خون ميں وارد ھوجاتے ھيں، تو يھی سفيد گ
  کرديتے ھيں۔ 

قارئين کرام! يھاں پر ايک قابل توجہ نکتہ يہ ھے کہ يہ سفيد گلوبل؛ اگر بدن ميں مفيد ميکروب داخل ھوتے ھيں تو ان سے 
  ] 68مقابلہ نھيں کرتے بلکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ھيں۔[

تيں انسان کو مختلف بيماريوں اور حوادث سے محفوظ رکھنے کے لئے ھےں اور يہ تمام رحمت قارئين کرام! يہ تمام نعم
اٰلھی اور رحمت رحمانيہ کی وجہ سے ھيں جو تمام انسانوں کے شامل حال ھےں، جن کی وجہ سے انسان کو زندگی کے 

  پيچ وخم سے گزرنے ميں مدد ملتی ھے۔ 
کتے ھيں کہ خداوندعالم کی رحمت کس قدر ھمارے ساتھ ھے؟! وه رحمت خدا جس قارئين کرام! کيا واقعاً ھم اندازاه لگاس

  نے ھمارے ذره ذره کے ظاھر وباطن پر سايہ کيا ھوا ھے اور ايک لمحہ کے لئے بھی ھميں تنھا نھيں چھوڑتی؟!! 

  گھاس اور ان کے تعجب خيز فوائد
در موجود ويٹامن وغيره؛ انسانی زندگی کے لئے کس قدر مفيد گھاس اور نباتات کی تعداد اور ان کی کارکردگی نيز ان کے ان

  ھيں ان کو پيدا کرنے والے خدا کے عالوه کوئی دوسرا نھيں جانتا۔ 
ميں شامل ھيں اور رحمت اٰلھی ان کے شامل حال ھے لٰہذا ان کے بعض اھم “ کل شیءٍ ”اور جيسا کہ گھاس اور نباتات بھی 
   فوائد کی طرف اشاره کيا جاتا ھے:

"ھوتا ھے ، اوکسجن وه حيات بخش شئے ھے جس سے انسان او Oxygenھوا کے اندر کافی مقدار ميں گيس اور اوکسجن"
  رتمام حيوانات کا فطری تعلق ھے اس کے بغير انسان اور حيوان کی زندگی ناممکن ھے۔ 
جاتا ھے اور پھر وه وھاں سے انسان کے سانس ليتے وقت ايک مقدار اوکسجن پھيپھڑے ميں داخل ھوکرخون ميں وارد ھو

  بدن کے مختلف حصوں ميں پھنچا ديا جاتا ھے۔ 
اوکسجن کا کام انسان کی غذا کو بدن کے مختلف خليوں ميں آھستہ آھستہ اور کم حرارت سے جالدينااور جنسی شھوت کو 
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ے ، جو پھيپھڑے اورخون "پيدا ھوتی ھCarbonپيدا کرنا ھے۔ اور اس جالنے کی وجہ سے ايک زھريلی گيس بنام کاربن "
  ميں داخل ھوکر سانس کے ذريعہ باھر نکلتی ھے۔ 

  سبھی جاندار ھواسے اوکسيجن ليتے ھيں اور کاربن باھر نکالتے ھيں۔ 
  يھاں پر يہ سوال پيدا ھوتا ھے: 

ھوگی ، اور ھوا ميں کس قدر اوکسيجن ھوتا ھے جوتمام ھی نھيں ھوتا، آخر ھوا ميں موجود اوکسيجن کی ايک معين مقدار 
اربوں انسانوں اور حيوانوں کے سانس لينے سے اس مقدار ميں کمی کيوں نھيں آتی، اس کو ہزاروں سال پھلے ھی تمام 

  ھوجانا چاہئے تھا۔!! 
گرام خالص کاربن اپنے پھيپھڑے سے نکالتا ھے ۔ اگر بالفرض پوری دنيا کی آبادی کو  ٢۵٠گھنٹے ميں تقريباً ٢۴ھر انسان 
ٹن زھريال کار بن ھوا ميں چھوڑتے ھيں اور تقريباً اتنا ھی ٢٧٣٧۵٠٠٠٠ی مان ليں تو ايک سال ميں تمام انسان تين ارب بھ

  جانوروں کے ذريعہ کاربن ھوا ميں آتا ھے۔ 
يہ زھريال کاربن ھر سيکنڈ چند گنا بڑھتا رہتا ھے تو پھر يہ جاتا کھاں ھے؟ اگر ھوا ميں اوکسيجن اور کاربن ھوتا ھے تو يہ
کاربن زياده ھوجانا چاہئے تھا کيونکہ آکيسجن کے مقابلہ ميں کاربن کی مقدار بڑھتی جارھی ھے، يہ انسان اور حيوانات کس

  طرح زنده ھيں يہ مر کيوں نھيں جاتے؟!! 
  قارئين کرام! اس سوال کا جواب يہ ھے: 

اوندعالم نے اس کا انتظام کيا ھے اور رحمت اٰلھی کی وجہ سے يہ مشکل آسان ھوگئی ھے اوربہت ھی آسان طريقہ سے خد
  ان کو مرنے سے بچاليا ھے۔ 

خداوندعالم نے اس دنيا ميں بہت سی مخلوقات پيدا کی ھيں جن کی تعداد کوئی نھيں جانتا، اس نے بہت سی ايسی جاندار 
  چيزيں پيدا کی ھيں جن کا سانس لينا اس کے برخالف ھے۔ 

د کاربن حاصل کرتی ھيناور اوکسيجن ھاھر نکالتی ھيں ، جس کی بنا پر ھوا صحيحجب وه سانس ليتی ھيں تو ھوا ميں موجو
  او رگھاس ھے۔ “ نباتات”وسالم باقی رہتی ھے ، اوراس ديرينہ خدمت گزار موجود کا نام 

نباتات اپنے پتوں کے ذريعہ کاربن حاصل کرتی ھےں اور اپنے تنے ميں اس کاربن کو محفوظ کرليتی ھےناور اس کے 
  لے اوکسيجن ھوا ميں چھوڑتی ھے ، اسی وجہ سے اکثر نباتات ميں کاربن پايا جاتا ھے۔ بد

قرآن کريم کی آيات ،امام متقين امير المومنين حضرت علی عليہ السالم کے نورانی کالم اور دعاء کميل کی روشنی 
ت کے خطره سے محفوظ ھے ، مينخداوندعالم کی رحمت درختوں کے ھرھر پتے ميں شامل ھے جس کی بنا پر انسان مو

لٰہذا انسان ان تمام چيزوں کے پيش نظر پتے پتے اور ڈالی ڈالی ميں رحمت خدا کو اپنی آنکھوں سے ديکھ سکتا ھے۔ اور 
اگر ان تمام چيزوں کے واضح ھونے کے بعد بھی کسی کورحمت خدا دکھائی نہ دے تو وه بيمار ھے جس کو جھل وغفلت کا

  کينسر ھے۔ 
داد عقل وشعور کے ذريعہ؛ سبزی، اناج اور پھلوں سے لذت اوراپنی سالمتی حاصل کرتا ھے اورانھيں کے ذريعہ انسان خدا

اپنی بھوک مٹا تا ھے، يہ تمام چيزيں بدن کے عظيم کارخانے کے لئے ضروری اشياء مينتبديل ھوجاتی ھيں جيسے رنگ، 
  غيره۔ ہڈی، کھال، رگ، خون، بال، ناخن، طاقت اور حرارت وغيره و

  زندگی ميں حيوانات اور حشرات کا کردار
خشکی اور دريا ميں بے شمار حيوانات ، حشرات (کيڑے مکوڑے) اور پرنده نيز خزندے پائے جاتے ھيں جو عالم ھستی کو

  کتنے عظيم فائدے پھونچاتے ھيں، اور ان سبھی پر رحمت اٰلھی سايہ فگن ھے ۔ 
ہ سے ان کے اندر اتنے فوائد پائے جاتے ھيں جن کی وجہ سے انسان کو فائده پھنچتاخدا وندعالم کی بے انتھا رحمت کی وج

  ھے۔ لٰہذا ان ميں چند ايک کی طرف اشاره کرتے ھيں: 
۔ بارور کرنے والے حشرات: پھل دار درختوں ميں بھی بعض درخت نر ھوتے ھيں اور بعض ماده، ان ميں سے بعض ١

ح مرد کا نطفہ ھوتا ھے اور بعض تخمہ دار جو ماده ھونے کی نشانی ھوتی ھے، گرده دار ( نرخليہ) ھوتے ھيں جس طر
  اگر درخت نرکا خليہ ماده کے تخم تک نہ پھنچے يا اس کے برعکس تو پھر اس درخت پر پھل نھيں لگتے ۔ 
جو اس کام کو  خداوندعالم نے اپنی رحمت واسعہ کی بنا پراس کام کو انجام دينے کے لئے چھوٹے چھوٹے حشرات پيدا کئے

  آسانی اور بہترين طريقہ سے انجام ديتے ھيں اور وه ايک درخت کے خليے کو دوسرے درخت تک پھنچاديتے ھيں۔ 
قارئين کرام! تعجب کی بات تو يہ ھے کہ يہ حشرات اپنے اس کام ميں کسی طرح کی کوئی غلطی نھيں کرتے، مثالً سيب 

آلو بخاره کے خليے کو خربوزه کی بيل پر ڈال ديں بلکہ سيب کے خليے کوکے درخت کے خليے آم کے درخت پر ڈالديں يا 
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  سيب اور آلو بخاره کو آلو بخاره کے درخت ھی کے حوالے کرتے ھيں۔ 
اس سے بھی زياده تعجب کی بات يہ ھے کہ درخت بھی ان حشرات کو بغير انعام دئے واپس نھيں کرتے بلکہ يہ درخت 

کے حوالے کرديتے ھيں ، يہ حشرات اس مٹھائی کو کھاتے ھيں اور دولھا کو دلھن کے پاس  اپنے اندر موجود مٹھاس کو ان
پھنچاديتے ھيں تاکہ اپناثمر انسان کے حوالے کرديں، ليکن يہ حضرت انسان ھے جو تمام خدا داد نعمتوں سے فائده حاصل 

  کرنے کے بعد بھی شکر خدا سے غافل رہتا ھے!! 
يہ بات واقعاً بالکل صحيح “ دنيا ميں ھر چيز موجودات کے لحاظ سے ھے” کا کھنا ھے کہ ۔ بکری اور گائيں: ماھرين٢

  ھے۔ 
جی ھاں، پستاندار (يعنی بچہ دينے والے ) حيوانات ميں، ماں کے شکم ميں بچے کو پالنے بھر کی مقدار ميں دودھ ھوتا 

بھيڑ بکری کو اس عام قانون سے الگ رکھا ھے، ھے، ليکن خداوندعالم نے اپنی رحمت کاملہ کی بنا پر گائے،بھينس اور 
  کيونکہ ان کا دودھ صرف ان کے بچوں ھی کے لئے نھيں ھے بلکہ ان کا دودھ انسان کے لئے بہترين غذا شمارھوتا ھے۔ 

گائے، بھينس اور بکری کا دودھ بچوں اور بڑوں کے لئے بہت زياده مفيد ھے اور دودھ سے حاصل ھونے والی چيزيں 
  ] 69غذا ميں ايک بڑی ضرورت ھے۔[ انسان کی

قارئين کرام! کيا ان تمام چيزوں کو مالحظہ کرنے کے بعد بھی خدا وندعالم کا لطف وکرم نظر نھيں آتااور رحمت خدا 
دکھائی نھيں ديتی؟!! خداوندمنان نے اپنی رحمت واسعہ کے ذريعہ ان حيوانات کو انسانی خدمت کے لئے خلق فرمايا ھے، 

  کے بے شمار فوائد ھےں اور احتمالی نقصانات بہت کم ديکھنے ميں آتے ھيں۔ ان حيوانات 
انسان؛ بھينس بکری کے تمام اعضاء سے فائده حاصل کرتا ھے اور يہ حيوانات ھر طرح سے انسانی خدمت کے لئے خلق 

  کئے گئے ھيں۔ 
ھنے والے، گوشت رکھنے والے اور دودھ تعجب اور حيرت انگيز بات يہ ھے کہ گوسفند (بھيڑ) کی تين قسميں ھيں: پشم رک

دينے والی، جبکہ ان سب کی غذا ايک ھی ھے، واقعاً يہ قدرت خدا ھی کا ايک جلوه ھے جو ايک ھی حيوان سے ايک ھی 
  غذا کو تين چيزوں ميں تبديل کرديتی ھے، اور انسان کی غذا او رلباس اس کے ذريعہ حاصل ھوتے ھيں۔ 

کا ايک حصہ ھے جن پر رحمت اٰلھی سايہ فگن ھے ، خدا کی رحمت کاملہ کے “کل شیءٍ ”گائے، بھينس اور بھيڑ بکری 
  جلوے اس قدر زياده ھيں کہ اس کتاب ميں ان کو بيان نھيں کيا جاسکتا۔ 

۔ شھد کی مکھی : ماھرين کا کھنا ھے کہ اکثر پھول ھر وقت اپنا رس باھر نھيں نکالتے، بلکہ اس کا بھی ايک معين وقت ٣
ر اس کی مدت تين گھنٹے سے زياده نھيں ھوتی، اور سب پھولوں کے رس نکلنے کا وقت بھی ايک نھيں ھوتا بلکہ ھے، او

بعض ميں سے صبح کے وقت اور بعض سے ظھر کے وقت اور بعض سے ظھر کے بعد رس نکلتا ھے، شھد کی مکھی 
ولوں کو بھی پہچانتی ھے اور ان سے رس گياه شناس (يعنی پھولوں کو پہچانتی ھے) اور وقت شناس بھی ھيں، يعنی پھ

  ] 70نکلنے کے وقت کو بھی، لٰہذا اسی وقت معينہ پر ان ميں رس اخذ کرتی ھے۔[
اس کے بعد شھد کی مکھی پھولوں کے رس کو ايک بہترين ،لذيذ خوش رنگ اور طاقت بخش شئےميں تبديل کرديتی ھے 

ھوتا ھے اور وه خراب بھی نھيں ھوتا، نيز انسانوں کے لئے دواکا جس کو شھد کھا جاتا ھے، جو تمام غذاؤں ميں بے نظير 
  کام بھی کرتا ھے جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ھے: 

  
اسِ ”    )١“(فِْيِہ َشفَاٌء لِلنّٰ
  ۔ “جس ميں پورے عالم انسانيت کے لئے شفاء کا سامان ھے”

کی ھيں جس کے ھر صفحہ پر خدا وندعالم کی شھد کی مکھی اور اس کی زندگی کے بارے ميں سيکڑوں کتابيں لکھی جاچ
رحمت واسعہ کے جلوے ھر پھلو سے ظاھر ھےں، اگرچہ يہ چھوٹی سی مخلوق ھے ليکن حقيقت ميں بہت اھم مخلوق ھے۔

  ھدايت ،بے مثل نعمت
بھيجے، اور جب خداوندعالم کے لطف کرم اور اس کی مھربانی نے يہ طے کرليا کہ انسان کوکچھ دن کے لئے اس دنيا ميں 

اس کو آفتاب ومہتاب اور زمين وآسمان جيسی مختلف نعمتوں سے نوازا ،تاکہ ان سے فائده حاصل کرے نيز سبزی، اناج اور 
پھل وغيره کے ذريعہ اس کی طاقت کو مکمل کيا اور دريائی، خشکی اور ھوائی جانوروں کے ذريعہ اس کے لئے حالل 

ميں پيش آنے والے مختلف ساز وسامان مھيا کئے تاکہ وه اپنی عقل وخرد اور اپنے گوشت کا انتظام کيا، نيز اس کی زندگی 
اراده واختيار اور آزادی وحريت پر بھروسہ کرتے ھوئے ھدايت تشريعی کا انتخاب کرے جس کو صراط مستقيم کھا جاتا 

السالم کی واليت خصوصاً قرآن مجيد  ھے جو تمام آسمانی کتابوں، انبياء عليھم السالم کی نبوتوں اور ائمہ معصومين عليھم



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

 
 

ميں بيان ھوئی ھے ، جس کا شمار خداوندعالم کی بے نظير نعمتوں ميں ھوتا ھے، تاکہ وه خداوندعالم کی ان نعمتوں کے 
عوض ميں جو ذمہ داری اور وظائف اس کے کاندھوں پر عائد ھوتے ھيں ان کو خلوص کے ساتھ صادقانہ طور پر انجام 

راپنے رشد وکمال کی منزلوں کو طے کرے، اس چند روزه زندگی ميں اپنی اُخروی اوردائمی زندگی کو دے سکے، اور پھ
 سنوارے اورجنت الفردوس مينجانے کے بعد اپنے کو خدا وندعالم کی خوشنودی سے بھره مند ھونے کے لئے آماده کرے۔ 

ان پر غور وفکر کرے تو اس کو معلوم ھوجائے گا  انسان اگر خداوندعالم کی تمام مادی اور معنوی نعمتوں کو ديکھے اور
کہ خداوندمنان کی رحمت رحيميہ اور اس کے فيضان خاص و عام نے اس کے ظاھر وباطن پر سايہ کررکھاھے، اور 

رحمت خدا زندگی کے ھر موڑ پر اس کے ساتھ ساتھ ھے ، خداوندعالم کی رحمت نے اس کو اس قدر چھپا رکھا ھے ، کہ 
  ين فرشتوں کو اس قدر اپنی رحمت ولطف وکرم عنايت نھيں کيا ھے!! اپنے مقرب تر

اور جب انسان معرفت کے ساتھ اپنے وظائف پر عمل کرتا ھے اور ايمانی طاقت کے بل بوتے پر خدا ئے محبوب سے 
اپنے تمام مالقات کے لئے قدم بڑھاتا ھے اور ايک منٹ کے لئے بھی عبادت خدا او رخدمت خلق سے غافل نھيں ھوتا اور 

وجود اور اعضاء وجوارح کے ذريعہ مکمل خضوع وخشوع کے ساتھ شب وروز اپنے پروردگار کی بارگاه ميناس کی 
رحمت کی بھيک مانگتا ھے۔ انسان صراط مستقيم اور ھدايت اٰلھی کے انتخاب اور وظائف اٰلھی پر عمل کرنے نيز حالل 

رآن مجيد کے فرمان کے مطابق اجر عظيم، اجر غير ممنون، اجر وحرام کی رعايت کرنے اور خلق خدا کی خدمت (جو ق
کريم، اجر کبير، رضاء حق او رھميشہ کے لئے جنت الفردوس ميں قيام، يہ تمام رحمت خدا کے جلوے ھيں) ؛کے ذريعہ 

  رحمت اٰلھی سے بھره مند ھوتا چالجاتا ھے۔ 

  رحمت خدا
ونسيان يا دوسرے اسباب کی بنا پر گناه و معصيت ميں ملوث ھوجائے تو انسان اگر اپنی زندگی ميں جھل ونادانی يا غفلت 

انسان خدا کی بارگاه ميں توبہ اور گناھوں کی تالفی(جيسا کہ بيان ھوا ھے)؛کے ذريعہ اس کی بخشش ومغفرت اور رحمت 
ونکہ يہ شب؛ شب کا حقدار ھوجاتا ھے، خصوصاً اگر اس کی توبہ اور استغفارشب جمعہ دعاء کميل کے ذريعہ ھو، کي

رحمت ھے ،يہ وه رات ھے جس ميں دعاء کميل کے پڑھنے سے عفو بخشش اور رحمت خدا کی بارش ضرورھونے لگتی 
  ھے: 

نُوبَ ” ِحيُم۔ َجِميًعا ٕاِنَّ قُْل يَاِعبَاِدَی الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَی ٔاَْنفُِسِہْم الَتَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاِ ٕاِنَّ هللاَ يَْغفُِر الذُّ   ] 71“[ہُ ہَُو اْلَغفُوُر الرَّ
اے پيغمبر آپ پيغام پھنچاديجئے کہ اے ميرے بندو! جنھوں نے اپنے نفس پر زيادتی کی ھے رحمت خدا سے مايوس نہ ”

  ۔ “ھونا هللا تمام گناھوں کا معاف کرنے واال ھے اور وه يقينا بہت زياده بخشنے واال اور مھر بان ھے
يل آيات کے عالوه بہت سی آيات ھيں جن ميں رحمت خدا او راس کی عفو وبخشش کو بيان کيا گيا قرآن مجيد ميں درج ذ

  ھے: 
َوهللاُ ”]75“ [ٔاَنَّ هللاَ َغفُوٌر َحلِيمٌ ] ”74“([َوهللاُ يَْدُعو ٕاِلَی اْلَجنَِّة َواْلَمْغفَِرةِ ]”ِ 73“[َوهللاُ َرٔووٌف بِاْلِعبَادِ ] ” 72“[ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم ” 

ا َغفُوًرا] ”76“[َوهللاُ ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظيمِ “”يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِہ َمْن يََشاء ابًا َرِحيًما]”77“[ٕاِنَّ هللاَ َکاَن َعفُّوً َوہَُو ]” 78“ [ٕاِنَّ هللاَ َکاَن تَوَّ
اِحِمينَ    ] 80“[ٕاِنَّ َربََّک َواِسُع اْلَمْغِفَرة]”79“[ٔاَْرَحُم الرَّ

کرام ! اگر کوئی انسان ان آيات ميں غور وفکر کرے تو پھر وه خدا وندعالم کی طرف پلٹنے اور اس کی بارگاه ميں قارئين 
  توبہ کو واجب قرار دے گااور اس کی رحمت سے مايوسی او رنااميدی کو حرام او رگناه کبيره مانے گا۔ 

  رحمت کے سلسلہ ميں احاديث
صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے روايت کی ھے : جب گناھگار مومنين کو دوزخ کی جناب ابوسعيد خدری نے پيغمبر اکرم(

آگ ميں لے جايا جائے گا تو وه ان کو نھيں جالئے گی، اس وقت خداوندعالم اپنے فرشتوں کو خطاب فرمائے گا: ان لوگوں 
اور فضل واحسان کا دريا بے  کو ميرے فضل وکرم اور رحمت کی بنا پر بھشت ميں داخل کردو، چونکہ ميرے لطف وکرم

  انتھا ھے۔ 
اھل بيت عليھم السالم سے روايت ھوئی ھے کہ جب روز قيامت آئے گا تو خداوندعالم مومنين کو ايک جگہ جمع کرکے 

  فرمائے گا: 
تم پر جو ميرے حقوق تھے ميں ان کو معاف کرتا ھوں تم بھی ايک دوسرے کے حقوق کو معاف کردو تاکہ تم (سب) کو ”
  ۔ “شت ميں داخل کرديا جائےبھ

ايک روايت ميں اس طرح وارد ھوا ھے کہ جب روز قيامت آئے گا ، اھل ايمان ميں سے ايک بنده کو حاضر کيا جائے گا 
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اور اس سے خطاب ھوگا: اے ميرے بندے ! تونے ميری نعمتوں کو گناه اور معصيت ميں استعمال کيا، اور جيسے جيسے 
افہ کرتا گيا تو گناھوں ميں اضافہ کرتا چال گيا۔ اس وقت اس بنده کا سر شرم کی وجہ سے جھک ميں تجھ پر نعمتوں ميں اض

جائے گا۔ بارگاه رحمت سے ايک بار پھر خطاب ھوگا: اے ميرے بندے اپنے سر کو اوپر اٹھالے، جس وقت تو گناه کرتا تھا 
  ميں اسی وقت تيرے گناھوں کو معاف کرتا جاتا تھا۔ 

يت بھی مالحظہ فرمائيں: جب روز محشر ايک بنده کواليا جائے گا،تو گناھوں کی وجہ سے اس کا سر بہت اسی طرح يہ روا
زياده جھکا ھوگااور شرم کی وجہ سے رونے لگے گا، اس وقت بارگاه رحمت سے خطاب ھوگا: جس وقت تو گناه کرتا ھوا 

بارگاه ميں شرم کی وجہ سے سر جھکائے ھوئے ھے ھنستا تھا، ميں نے اس وقت تجھے شرمنده نہ کيا آج جب کہ تو ميری 
اور گريہ وزاری کررھا ھے اور گناه بھی نھيں کررھا ھے تو ميں کس طرح تجھے عذاب دوں؟ اے ميرے بندے ميں نے 

  تيرے گناھوں کو معاف کرديا اور تجھے جنت ميں داخل ھونے کی اجازت ديتا ھوں۔ 
) سے مروی ھے کہ خدا کی سو رحمتيں ھيں، اور ان ميں سے صرف ايک حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم

رحمت خداوندمنان کے خزانہ ميں موجود ھے  ٩٩دنيا ميں جلوه فگن ھے جس کو اپنی تمام مخلوقات ميں تقسيم کيا ھے، اور 
  ] 81گنا کرکے اپنے بندوں پر نثار کرے گا۔[٩٩تاکہ روز قيامت اس ايک رحمت کو 

حدث کم نظير حضرت شيخ صدوق عليہ الرحمة معصومين عليھم السالم سے روايت کرتے ھيں کہ جب رئيس محدثين ، م
قيامت برپا ھوگی، خدا کی رحمت واسعہ اس قدر جلوه نما ھوگی اور گناھگاروں کی فوج کی فوج معاف کردی جائے گی، 

  گے!! يھاں تک کہ بارگاه اٰلھی کا مردود شيطان خدا کی عفوو بخشش کی اميد کرنے ل
ايک بہت اھم روايت ميں وارد ھوا : جب کسی مومن بنده کو قبر ميں رکھا جائے اور قبر کو ڈھک ديا جائے، اور رشتہ دار 

  اور احباء وھاں سے جدا ھوجائيں، اور وه قبر ميں تنھا ره جائے، اس وقت خداوندعالم اپنی رحمت ومحبت کی بنا پر 
کی تاريکی ميں تنھا ره گيا ھے ،اور جن کی خوشی کے لئے تو نے ميری  خطاب فرمائے گا: اے ميرے بندے! تو قبر

معصيت کی ھے اور ان کی رضا کی خاطر ميری ناراضگی اختيار کی ھے، وه لوگ تجھ سے جدا ھوگئے اور تجھے تنھا 
و چھوڑگئے ھيں ، آج تجھے اپنی اس رحمت سے نوازوں گا جس سے مخلوقات تعجب کرنے لگے ، اس وقت فرشتوں ک

خطاب ھوگا: اے فرشتو! ميرا بنده غريب وبے کس اور بے يار ومددگار ھے اور اپنے وطن سے دور ھوگيا ھے اور اس قبر
ميں ميرا مھمان ھے، جاؤ اس کی مدد کرو، اور جنت کا دروازه اس کی طرف کھول دو، اور عطروغذا اس کے پاس لے کر 

  ] 82قيامت تک اس کا مونس وھمدم رھوں۔[ جاؤ ، اور اس کے بعد ميرے اوپر چھوڑ دو تاکہ ميں

  رحمت کے بارے ميں واقعات
ايک روايت ميں منقول ھے کہ جب قيامت برپا ھوگی، ايک بنده کو حساب و کتاب کے لئے حاضر کيا جائے گا، اور اس کے

امہ اعمال کو ليتے وقت دنيا نامہ اعمال جو گناھوں سے سياه ھوچکا ھے؛ اس کے بائيں ھاتھ ميں ديا جائے گا، وه بنده اپنے ن
ِحْيمِ ”کی عادت کی طرح  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ کھے گا، اور جب رحمت خدا کے ذکر سے اس نامہ اعمال کو کھولے گا تو اس“ بِْسِم ّهللاٰ

 کو بالکل سفيد پائے گا، جس ميں کچھ بھی لکھا نہ ھوگا، يہ ديکھ کر کھے گا کہ اس ميں تو کچھ بھی لکھا نھيں ھے ميں
کيسے پڑھوں، اس وقت فرشتے کھيں گے: اس نامہ اعمال ميں تيری برائياں اور خطائيں لکھی ھوئی تھيں ليکن اس بسم هللا 

  ] 83کی برکت سے تمام ختم ھوگئيں ھيں اور خداوندمنان نے تجھے معاف کرديا ھے۔[

  جناب عيسٰی (ع) اور گناھگار
عليہ السالم اپنے کچھ حواريوں کے ساتھ ايک راستہ سے گزر رھے  روايات ميں بيان ھوا ھے کہ ايک روز جناب عيسیٰ 

تھے ناگھاں ايک بہت گناھگار شخص جو فسق وفجور سے معروف تھا راستہ ميں مال ، آتش حسرت اس کے سينے ميں 
جلنے لگی، اور اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بھنے لگے، اس نے اپنے اوپر ايک نظر کی ، افسوس کے ساتھ اس 

  نے جگر سوز اور خون دل سے ايک آه نکالی اور زبان حال سے کھا: 
  

  يارب کہ منم دست تھی چشم پر آشوب 
  جان خستہ ودل سوختہ وسينہ کباب 

  نامہ سيہ وعمر تبہ کار خراب 
  از روی کرم بہ فضل خويشم درياب 
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  ۔ “ھوا اور سينہ کباب ھےپالنے والے ميرا ھاتھ خالی اور آنکھيں پُر آشوب ھيں،ذھن پراکنده، دل جال ”
  ۔ “نامہ اعمال سياه ھے اور عمر برباد کار و کوشش بے ثمر ، لٰہذا اپنے فضل و کرم ھی سے ميری مدد فرما

اور اس نے يہ سوچا کہ ميں نے عمر بھر کوئی کار خير انجام نھيں ديا ھے لٰہذا ميں کس طرح پاک افراد کے ساتھ چل پاؤں 
حبوب بندے ھيں اگر انھوں نے قبول کرليا تو چند قدم ان کے ساتھ چلنے ميں کوئی حرج (بھی) گا،ليکن چونکہ يہ خدا کے م

  نھيں ھے، لٰہذا ان اصحاب کے ساتھ کتے کی شکل ميں فرياد کرتا ھوا چلنے لگا۔ 
ه دل اور ايک حواری نے جب اس مشھور ومعروف بدکار کو اپنے پيچھے پيچھے آتا ھوا ديکھا تو کھا: يا روح هللا! يہ مرد

نجس آدمی ھم لوگوں کے ساتھ چلنے کی صالحيت نھيں رکھتا او راس ناپاک کے ساتھ چلنا کس مذھب ميں جائز ھے؟ اس 
  کو بھگاديجئے تاکہ يہ ھمارے پيچھے نہ آئے ايسا نہ ھو کہ اس کے گناھونکا دھبہ ھمارے دامن پر بھی لگ جائے!! 

ے کہ اس شخص سے کيا کھےں ، اور کس طرح اس شخص سے اس وقت حضرت عيسٰی عليہ السالم کچھ سوچنے لگ
معذرت کرےں(کہ ھمارے ساتھ نہ چلے) ناگاه خداوندعالم کی طرف سے وحی نازل ھوئی: اے روح هللا! اپنے اس خود پسند 
دوست سے فرماديجئے کہ اپنی زندگی( کے اعمال کو دوباره شروع کرو) کيونکہ آج تک جو اس نے نيک کام کئے تھے وه 

ب نامہ اعمال سے محو کردئے گئے کيونکہ اس نے ميرے بنده کو حقارت کی نظر سے ديکھا ھے اور اس فاسق کو س
بشارت ديدو کہ ميں نے اس کی شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے اس کے لئے اپنی توفيق کا راستہ کھول ديا ھے اور اس 

  ] 84کی ھدايت کے اسباب مھيا کردئے ھےں۔[

  نايک گناھگار جوا
ميں يہ واقعہ نقل کيا “ انيس الليل”ميں اور آيت هللا کلباسی نے کتاب “ منہج الصادقين”مرحوم ماّل فتح هللا کاشانی نے تفسير 

  ھے : 
کے زمانہ ميں ايک گناھگار او رنافرمان شخص کی موت ھوگئی، عوام الناس نے اس کے گناھوں کی وجہ “ مالک دينار”

  ی، بلکہ ايک گندی جگہ کوڑے کے ڈھير ميں ڈال ديا۔ سے اس کی تجھيز وتکفين نھيں ک
مالک دينار نے رات ميں خواب ديکھا کہ خدا وندعالم کا حکم ھے : ھمارے اس بنده کو وھاں سے اٹھاؤ اور اس کو غسل 
ا، وکفن کے بعد صالح افراد کے قبرستان ميں دفن کرو، اس نے عرض کی : خدايا! وه تو بدکاروں اور فاسقوں ميں سے تھ

کس طرح اور کس چيز کی وجہ سے درگاه احديت ميں مقرب بن گيا؟ تو جواب آيا: اس نے آخری موقع پر گريہ کناں آنکھوں
  سے يہ جملہ پڑھا: 

ْنيَا َواآلِخَرةُ ” ْنيَا َواآلِخَرةُ ٕاِْرَحْم َمْن لَْيَس لَہُ الدُّ   ۔ “يَاَمْن لَہُ الدُّ
  کے او پر رحم کر جس کے پاس نہ دنيا ھے او رنہ آخرت۔) (اے وه جودنيا وآخرت کا مالک ھے، اس شخص 

اے مالک! کون ايسا درد مند ھے جس کے درد کا ھم نے عالج نہ کيا ھو اور کون ايسا حاجت مند ھے جو ھماری بارگاه ميں
  ] 85روئے اور ھم اس کی حاجت پوری نہ کريں؟[

  مستجاب دعا
ميں ايک مالدار شخص نے محفل معصيت سجائی اور اس نے اپنے غالم  ايک بڑے عابد و زاھد منصور بن عمارکے زمانہ

  کو چار درھم دئے تاکہ وه بازار سے کچھ کھانے پينے کا سامان خريد الئے۔ 
غالم راستہ ميں چال جارھا تھا کہ اس نے ديکھا منصور بن عمار کی نششت ھورھی ھے، سوچا کہ ديکھوں منصور بن 

نے سنا کہ عمار اپنے پاس بيٹھنے والوں سے کچھ طلب کررھے ھيں اور کہہ رھے ھيں کہ عمار کيا کہہ رھے ھيں؟ تو اس
کون ھے جو مجھے چار درھم دے تاکہ ميں اس کے لئے چار دعائيں کروں؟ غالم نے سوچا کہ ان معصيت کاروں کےلئے 

ے حق ميں چار دعائيں کرديں۔ طعام وشراب خريدنے سے بہتر ھے کہ يہ چار درھم منصور بن عمار کو کو ديدوں تاکہ مير
يہ سوچ کر اس نے وه چار درھم منصور کو ديتے ھوئے کھا: ميرے حق ميں چار دعائيں کردو، اس وقت منصور نے سوال 
کيا کہ تمھاری دعائيں کيا کيا ھيں بيان کرو، اس نے کھا: پھلی دعا يہ کرو کہ خدا مجھے غالمی کی زندگی سے آزاد کردے،

کہ ميرے خواجہ (آقا) کو توبہ کی توفيق دے، اور تيسری دعا يہ کہ يہ چار درھم مجھے واپس مل  دوسری دعا يہ ھے
  جائيں، اور چوتھی دعا يہ کہ مجھے اور ميرے خواجہ اور خواجہ کے اھل مجلس کو معاف کردے۔ 
  ال گيا۔ چنانچہ منصور نے يہ چار دعائيں اس کے حق ميں کيں اور وه غالم خالی ھاتھ اپنے آقاکے پاس چ

اس کے آقا نے کھا: کھاں تھے؟ غالم نے کھا: ميں نے چار درھم دے کر چار دعائيں خريدی ھيں، تو آقا نے سوال کيا وه 
چار دعائيں کيا کيا ھيں؟ تو غالم نے کھا: پھلی دعا يہ ميں آزاد ھوجاؤں، تو اس کے آقا نے کھا جاؤ تم راه خدا ميں آزاد ھو، 
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تھی کہ ميرے آقا کو توبہ کی توفيق ھو، اس وقت آقا نے کھا: ميں توبہ کرتا ھوں، اس نے کھا:  اس نے کھا: دوسری دعا يہ
تيسری دعا يہ کہ ان چار درھم کے بدلے مجھے چار درھم مل جائيں، چنانچہ يہ سن کر اس کے آقا نے چار درھم عنايت 

و بخش دے ، يہ سن کر اس آقا نے کھا: جو اس نے کھا: چوتھی دعا يہ کہ خدا مجھے ،تجھے اور اھل محفل ک’کردئے ، 
کچھ ميرے اختيار ميں تھا ميں نے اس کو انجام ديا، تيری ، ميری اور اھل مجلس کی بخشش ميرے ھاتھ ميں نھيں 

ھے۔چنانچہ اسی رات اس آقا نے خواب ميں ديکھا کہ ھاتف غيبی خدا کی طرف سے آوازدے رھا ھے کہ اے ميرے بندے! 
اداری کے باوجود اپنے وظيفہ پر عمل کيا،کيا ھم اپنے بے انتھا کرم کے باوجود اپنے وظيفہ پر عمل نہ تو نے اپنے فقر ون

  کريں، ھم نے تجھے، تيرے غالم اور تمام اھل مجلس کو بخش ديا۔ 

  خدائے کريم کی بارگاه ميں حاضری
وگ ايک جوان کو اس کے گناه وفساد کی ايک مرد حکيم ايک راستہ سے چال جارھا تھا راستہ ميں اس نے ديکھا کہ کچھ ل

وجہ سے اس عالقہ سے باھر نکال رھے ھيں، اور ايک عورت اس کے پيچھے پيچھے بہت زياده روتی پيٹتی ھوئی جارھی 
ھے، ميں نے سوال کيا کہ يہ عورت کون ھے؟ تو لوگوں نے جواب ديا اس کی ماں ھے، ميرے دل ميں رحم آيا لٰہذا ميں نے 

س کے بارے ميں سفارش کی اور کھا کہ اس دفعہ اس کو معاف کردو، اور اگر اس نے دوباره يھی کام کيا ان لوگوں سے ا
  تو پھر اس کو شھر بدر کردينا۔ 

وه مرد حکيم کہتا ھے: ايک زمانہ کے بعد اس قريہ سے دوباره گزر ھوا تو ميں نے ديکھا کہ ايک دروازه کے پيچھے سے 
ھيں، ميں نے دل ميں سوچا شايد اس جوان کو گناھوں کی وجہ سے شھر بدر کرديا گيا ھے اور نالہ و فرياد کی آوازيں بلند 

اس کی ماں اس کی جدائی ميں نالہ وفرياد کررھی ھے، ميں آگے بڑھا اور دروازه پر دستک دی ، ماں نے دروازه کھوالتو 
کس طرح مرا ھے، جس وقت اس کا آخری  ميں نے اس جوان کے حاالت دريافت کئے تو ماں بولی: وه تو مرگيا ھے ليکن

وقت تھا تو اس نے کھا: اے ماں! پڑوسيوں کو ميرے مرنے کی خبر نہ کرنا، ميں نے ان کو بہت تکليف دی ھے، اور ان 
لوگوں نے بھی ميرے گناھوں کی وجہ سے ميری سرزنش کی ھے ، ميں يہ نھيں چاہتا کہ وه لوگ ميرے جنازے ميں 

ی ميری تجھيز وتکفين کرنا ، اور ايک انگوٹھی نکال کر دی اور کھا کچھ دنوں پھلے ميں نے اس شريک ھوں، لٰہذا خود ھ
ِحْيمِ ”کو خريدا ھے اور اس پر ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ لکھا ھوا ھے، اس کو بھی ميرے ساتھ دفن کردينا او رقبر کے پاس خدا “ بِْسِم ّهللاٰ

  ش دے۔ سے ميری شفاعت کرنا تاکہ خدا ميرے گناھوں کو بخ
چنانچہ ميں نے اس کی وصيت پر عمل کيا اور جس وقت اس کی قبر کے پاس سے واپس آرھی تھی تو گويا مجھے ايک 

  آواز سنائی دے: 
  ] 86۔[“اے ماں! اطمينان سے چلی جاؤ، ميں خدا وندکريم کے پاس پھنچ گيا ھوں”

  توبہ کے بعد توبہ
خص مسلسل گناه اور معصيت کے بعد توبہ کرنے کی توفيق حاصل ميں روايت کرتے ھيں: ايک ش“ منطق الطير”عطّار 

کرتا ھے، اور توبہ کے بعد پھر ھوائے نفس کے غلبہ کی وجہ سے گناه کا مرتکب ھوجاتا ھے، ايک بار پھر اس نے توبہ 
ميں مبتال ھوگيا،  کی ، ليکن پھر اپنی توبہ کو توڑ ڈاال اور گناھوں کا مرتکب ھوگيا، يھاں تک کہ اپنے بعض گناھوں کی سزا

اور وه اس نتيجہ پر پھنچ گيا کہ اس نے اپنی عمر کو تباه کرڈاال ھے اور جب اس کا آخری وقت آگيا تو ايک بار پھر توبہ 
کے بارے ميں سوچا، ليکن شرمندگی اور خجالت کی بنا پر توبہ نہ کرسکا، ليکن جلتے توے پر بھنتے دانہ کی طرح کرب 

لنے لگا، يھانتک کہ سحر کا وقت ھوگيا، اس موقع پر ھاتف غيبی نے ندا دی : اے گناھگار وبے چينی ميں کروٹيں بد
خداوندعالم فرماتا ھے: جب تو نے پھلی دفعہ توبہ کی تو ميں نے تجھے بخش ديا، ليکن تونے اپنی توبہ کوتوڑ ڈاال، حاالنکہ 

کہ تونے دوباره توبہ کی اور ميں نے تيری توبہ  ميں تجھ سے انتقام لے سکتا تھا ليکن ميں نے تجھے مھلت دی يھاں تک
قبول کرلی، ليکن تونے تيسری مر تبہ بھی اپنی توبہ کو توڑ ڈاال، اور گناه ومعصيت ميں غرق ھوگيا؛ اور اگر تو اب بھی 

  ] 87توبہ کرنا چاہتا ھے تو توبہ کرلے ميں تيری توبہ قبول کرلوں گا۔[

  دعا کے ذريعہ گمراھی سے نجات
پر تھے ديکھا کہ پروردگار “ سدرة المنتھیٰ ”ميں روايت کرتے ھيں: ايک روز حضرت روح االمين “ منطق الطير” عطّار

عالم کی طرف سے لبيک لبيک کی آواز آرھی ھے، ليکن يہ معلوم نہ ھوسکا کہ يہ لبيک کس کے جواب ميں کھی جارھی 
جارھی ھے، تمام زمين وآسمان ميں نظر دوڑائی ، ھے، سوچا کہ اس شخص کو پہچانے جس کے جواب ميں يہ لبيک کھی 
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  کوئی نظر نھيں آيا ديکھا اس وقت بھی بارگاه رب العزت سے مسلسل لبيک لبيک کی آواز آرھی ھے۔ 
اس کے بعد پھر ديکھا کوئی ايسا شخص نظر نھيں آيا جو خداوندعالم کے لبيک کا مستحق ھو،عرض کيا: پالنے والے مجھے 

جس کے گريہ وزاری کے جواب ميں تو لبيک کہہ رھا ھے، اس وقت خطاب پروردگار ھوا: سر زمين اس بنده کو دکھادے 
روم پر ديکھ، ديکھا تو روم کے ايک بت کده ميں ايک بت پرست ابر باراں کی طرح گريہ کر رھا ھے او راپنے بت کو 

  پکارھا ھے۔ 
ی: پالنے والے ميری آنکھوں سے حجاب اٹھالے جناب جبرئيل نے اس واقعہ کو ديکھ کر جوش وخروش ميں آکر عرض ک

کہ ايک بت پرست اپنے بت کو پکاررھا ھے اور اس کے سامنے رو رھا ھے اور توھے کہ اپنے لطف وکرم سے اس کے 
  جواب ميں لبيک کہہ رھا ھے!! 

ہ مجھے اس کا راز توآواز قدرت آئی: ميرے بنده کا دل سياه ھوچکا ھے اسی وجہ سے وه راستہ بھٹک گيا ھے، ليکن چونک
ونياز اچھا لگا، لٰہذا اس کا جواب دے رھا ھوں،اوراس کی آواز پر لبيک کہہ رھا ھوں تاکہ اسی وجہ سے راه ھدايت پر 

  ] 88آسکے، چنانچہ اسی وقت اس کی زبان پر خداوند مھربان کا کلمہ جاری ھوگيا!!۔[

  بد بختوں کی فھرست سے نام کاٹ کر نيک بختوں کے فھرست ميں لکھا گيا
(جو عرفانی اور علمی کتابوں مينسے ايک اھم کتاب ھے اور فيض کاشانی کے زمانہ کے بعد “ فاتحة الکتاب”صاحب تفسير 

کو چھوڑ کر ايک خلوت ايک دانشور نے لکھی ھے) کہتے ھيں: بنی اسرائيل ميں ايک عابد وزاھد تھا ، جس نے تمام لوگوں
گاه بنائی ، اور ايسی عبادت کيا کرتا تھا جس کی بنا پر وه محبوب مالئکہ بن گيا تھا ، وحی پروردگار کے رازدارجناب 

جبرئيل نے اس کی زيارت کی تمنا کی اور آسمان سے زمين پر آنے کی اجازت طلب کی تو آواز قدرت آئی: اے جبرئيل لوح 
  ا نام کھاں لکھا ھے۔؟ محفوظ ميں ديکھو اس ک

جبرئيل نے ديکھا کہ اس کا نام بد بختوں کی فھرست ميں لکھا ھوا ھے، تعجب کيا ، اور اس کے ديدار کے ارادے کو ترک 
کرديا اور بارگاه پروردگار ميں عرض کيا: پالنے والے! تيرے حکم کے مقابلہ ميں کوئی بھيتاب نھيں رکھتا ، مجھ ميں اس 

  کو ديکھنے کی طاقت نھيں ھے۔ عجيب وغريب نظاره 
خطاب ھوا: چونکہ تمھارے دل ميں اس کے ديدار کی تمنا تھی لٰہذا اس کے پاس جاؤ اور جو کچھ ديکھا ھے اس کو باخبر 

  کرو۔ 
جناب جبرئيل اس عابد کی خانقاه کی طرف روانہ ھوئے ديکھا تواس کا بدن بہت نحيف وکمزور ھے اس کے دل ميں شوق 

ی ھوئی ھے کبھی پروانہ کی طرح محراب عبادت ميں سوزناک انداز مينعبادت کرنے ميں مشغول ھوتا ومحبت کی آگ لگ
  ھے اور کبھی سجده کی حالت ميں گريہ وزاری اور تضرع کرتا ھے۔ 

جناب جبرئيل اس کو سالم کرتے ھيں اور کہتے ھيں: اے عابد! خود کو زحمت ميں نہ ڈال، کيونکہ لوح محفوظ ميں تيرا نام 
  دبختوں کی فھرست ميں لکھا ھوا ھے۔ ب

چنانچہ جب اس عابد نے يہ سنا تو نسيم سحر کی وجہ سے گلبرگ کے پھول کی طرح کِھل اٹھا ؛ ھنسا اوربلبل شيرين سخن 
  جاری کيا۔ “ الحمد ”کی طرح اپنی زبان پر 

کھنا چاہئے “ انا ”کی خبر سن کر اس وقت جناب جبرئيل نے کھا: ا ے ناچار بوڑھے ! تجھے تو اس دلسوز درد ناک غم 
کہتا ھے؟!! تيرے لئے تو تعزيت اور تسليت کا مقام تھا تو خوشی اور مسرت کا اظھار کرتا “ الحمد ”تھا او رتو ھے کہ 

  ھے؟!! 
سے کيا يہ سن کر اس عابد نے کھا: ان باتوں کو چھوڑ، ميں بنده اور غالم ھوں اور وه آقا وموال، غالم کاموال کی باتوں 

مقابلہ، اس کے مقابلہ ميں کسی کی نھيں چلتی، وه جو کچھ کرنا چاھے کرسکتا ھے، قدرت کی باگ ڈور اسی کے ھاتھ ميں 
“ الحمد ”ھے، جھاں بھی ھميں رکھنا چاھے رکھ سکتا ھے، سب کچھ اسی کی مشيت کے تحت ھے جو چاھے کرے، 

ں ھوں تو کوئی بات نھيں ميں دوزخ کا ايندھن بننے کے کام تو اگرميں بھشت ميں جانے کے لئے اس کی شايان شان نھي
  آسکتا ھوں۔ 

يہ سن کر جناب جبرئيل اس کی حالت پر رونے لگے، چنانچہ اسی حالت ميں بارگاه رب العزت ميں پلٹ گئے، اس وقت حکم
ھنے والے نے کيا لکھا اور ] کے لک89“[يمحو هللا ما يشاء ويثبت”خدا ھوا اے جبرئيل دوباره لوح محفوظ کو ديکھو کہ 

  ]کے مالک نے کيا کيا ھے؟ 90“ [يفعل هللا ما يشاء”
جبرئيل نے ديکھا تو اس کا نام نيک بختوں کی فھرست ميں لکھا ھوا ھے، جناب جبرئيل کو بہت تعجب ھوا، عرض کيا: 

  پالنے والے اس واقعہ کا راز کيا ھے ، کس طرح ايک مجرم ؛ َمحرم ميں بدل جاتا ھے؟ 
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اب پروردگار آيا: اے امين اسرار وحی ! اور اے مھبط انوار امر ونھی، چونکہ وه عابد اپنے لئے مقرر کی ھوئی جگہ کیجو
خبر سن کر رويا نھيں اس نے نالہ وفرياد نھيں کيا بلکہ وادی صبر ميں قدم رکھا اور حکم اٰلھی پر راضی رھا نيز اپنی زبان 

کھنے“ الحمد ”يرے تمام صفات سے پکارا، ميرے کرم اور رحمت کو جوش آگيا کہ جاری کيا اور مجھے م“ الحمد ”پر 
والے کو بدبختوں کی فھرست سے نکال نيک بختوں کی فھرست ميں لکھ دوں، لٰہذا ميں نے اس کا نام نيک بختوں کی 

  ] 91فھرست ميں لکھ ديا ھے۔[
------------------------------------------------------ --------------------------   

   .۶٠] سوره غافر، آيت1[
  ۔ ٧٧] سوه فرقان آيت 2[
  ۔ ١٨۶] سوره بقره آيت 3[
  ۔ ١۶] سوره ق آيت4[
  ۔ ٣٩] سوره ابراھيم آيت5[
  ۔ ٧تا  ۵] سوره مريم 6[
  ۔ ١١۵تا ١١٢] سوره مائده آيت 7[
  ۔ ۶٠] سوره غافر(مومن)آيت8[
  ۔ ٢ٔذکار و الدعوات ،باب،کتاب اال٢٨٢،ص٢] محّجةالبيضاء، ج9[
  ۔ ٢،کتاب األذکار و الدعوات ،باب٢٨٢،ص٢] محّجةالبيضاء، ج10[
  ۔ ٢،کتاب األذکار و الدعوات ،باب٢٨٣،ص٢] محّجةالبيضاء ،ج11[
  ۔ ٢،باب فضل الدعاء ۔۔۔،حديث۴۶۶ص٢] کافی ،ج12[
  ۔ ٨،باب فضل الدعاء ۔۔۔،حديث۴۶٧ص٢] کافی ،ج13[
،باب الثانی فی آداب الدعا٢٨۴٢؛ محّجةالبيضاء : ٢ٔن الدعا ء سالح المٔومن ،حديث ،باب ا۴۶٧ص٢] کافی ،ج14[

  ء۔۔۔۔ 
  ،باب الثانی فی آداب الدعا ء۔۔ ٢٨۴٢؛محّجةالبيضاء : ٢،باب ا لھام الدعا ء ،حديث ۴٧١ص٢] کافی ،ج15[
،باب الثانی فی آداب ٢٨۵٢؛ محّجةالبيضاء : ١،باب ٔان الدعا ء شفاء ، من کل داء ،حديث ۴٧٠ص٢] کافی ،ج16[

  الدعا ء۔ 
  ۔ ٣۵۴١٩؛ جامع احاديث الشيعہ:٢،باب االجتماع فی ا لدعا ء،حديث ۴٨٧ص٢] کافی ،ج17[
  ۔ ٣۵۴١٩؛ جامع احاديث الشيعہ:۵٧٧٢،حديث ٣۶،باب ٢٣٩ص۵] مستدرک الوسائل :ج18[
  ۔ ٨٨۵۶حديث ٣٩،باب ١٠۴ص٧] وسائل الشيعہ :ج19[
  ۔ ٨٨۶٠حديث ٣٩ب ،با١٠۵ص٧] وسائل الشيعہ :ج20[
  ۔ ٨٧] سوره يوسف آيت21[
  “ ۔۔۔۔خدا کی رحمت سے مايوس نہ ھونا۔۔”۔ ۵٣] سوره زمر آيت 22[
  ۔ ١٧١٠٩،القنوط، حديث۵٠۴۶ص١٠،ميزان الحکمہ ج ۵٨۶٩] کنز العمال :23[
  ۔ ١٣۵٠٧حديث ۶۴،باب ۵٠ص١٢] مستدرک الوسائل :ج24[
  ۔ ٢، حديث ،باب ابطٔات عليہ االجابة ۴٨٩ص  ٢] کافی : ج25[
  ۔ ٣،باب ابطٔات عليہ االجابة، حديث  ۴٨٩ص ٢] کافی : ج26[
  ۔ ٢۶٨تا ٢۴٩، مختلف ابواب ميں، محجة البيضاء ص ٢۶۶ص  ٢] اصول کافی، ج27[
  ۔ ١٧، ص ٢باب  ٢٧۴ص٨۶، بحار االنوار ج٨٣،حديث ٣۵] دعوات راوندی ص 28[
  ۔ ١٩و  ١٣يث حد ٢، باب ٢٧١، ص ٨۶، بحار االنوار ج١۵۵] المقنعة ص 29[
  ۔ ٢٧حديث ٢،باب ٢٨٢ص٨۶] بحار االنوار ج30[
  مضمون حديث۔) (٢٨حديث ٢،باب ٢٨٣ص٨۶] بحار االنوار ج31[
  ۔ ٣١۴ص ۶] مستدرکات علم الرجال ج32[
  ] رسائل سيد مرتضٰی۔ 33[
  ۔ ۶٢٠حديث ٢٣، باب ٣٩٩ص٣٣] بحار االنوار ج 34[
  ۔ ٣١۴ص ۶] مستدرکات علم الرجال ج35[
  ۔ ۵۵۵کفعمی ص  ] مصباح36[
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  ، آداب دعا وھی عشرة۔ ٢٨۵ص  ٢] محجة البضاء ج37[
  ، آداب دعا وھی عشرة۔ ٢٨۵ص  ٢] محجة البضاء ج38[
  ۔ ١باب البکاء حديث  ۴۶١ص٢] اصول کافی، ج39[
  ۔ ٢باب اجتناب المحارم حديث  ٨٠ص٢] اصول کافی، ج40[
  ۔ ٩٠٣٢حديث  ١٧،باب ١٧٠ص٧الشيعہ :ج،االفتتاح بالتسمية۔۔۔ ؛وسائل  ٢۵] تفسيرامام عسکری :41[
  ۔ ١۵،باب ١۵٩ص ٩٢،فی المھمات ؛بحاراالنوار :ج٣۴۶] مکارم األخالق :42[
  ۔  ۵٩٢٩حديث  ١۶،باب ٣٠۴ص۵] مستدرک الوسائل :ج43[
  تفسير فاتحة الکتاب ميں موجود ھے۔  ٧تا  ۴] روايات 44[
  ۔ ۴] سوره روم آيت 45[
  ۔ ١] سوره تغابن آيت 46[
  ۔ ١ره اخالص آيت ] سو47[
  ۔ ٢١] انيس الليل ص 48[
  ۔ ١١] افق دانش ص 49[
  ۔ ۵١] سوره کہف آيت50[
  ۔ ١١] سوره فصلت آيت51[
  ۔ ١۶] سوره نوح آيت52[
  ۔ ٢٧تا  ٢٠] گزشتہ وآئنده جھان ص 53[
  ۔ ٩۴تا ٨٩] افق دانش ص 54[
  ۔ ١۴] سوره نوح آيت55[
  ۔ ١٢] سوره مومنون آيت56[
  ۔ ۵۴] سوره فرقان آيت57[
  ۔ ٢] سوره علق آيت 58[
  "کا نام ھے۔(مترجم) Cellule] بعض حيوانات اور انسان کے نطفہ ميں موجود ايک خليہ "59[
  ۔ ٨] سوره سجده آيت60[
  ۔ ٢] سوره دھر آيت61[
  ۔ ٢۴] سوره حشر آيت62[
  ۔ ۶] سوره زمر آيت 63[
  ۔ ١۴] سوره مومنون آيت64[
  ۔ ٧٨] سوره نحل آيت 65[
  ، تھوڑے دخل وتصرف اور اختصارکے ساتھ۔ ٧٠تا  ۵١آئنده جھان، ص] گزشتہ و66[
] انسان کے خون ميں دو طرح کے گلوبل ھوتے ھيں ايک سفيد رنگ کے اور دوسرے سرخ رنگ کے اور 67[

سرخ رنگ کے گلوبل ميں جب کمی آجاتی ھے تو انسان ميں خون کم ھوجاتا ھے، ايک ملی ميٹر خون ميں سرخ 
انچ ملين ھوتی ھے، جبکہ سفيد گلوبل کی تعداد ايک ميلی ميٹر مکعب خون ميں چھ سے سات گلوبل کی تعداد پ

  ہزار تک ھوتی ھے۔(مترجم) 
  ۔ ١٣٣تا  ٨٨] نشايہ ھای از او، ص 68[
  ۔ ١٧۴ص  ١] نشانہ ھای از او، ج69[
  ۔ ٩٢ص  ٢] نشانہ ھای از او ج 70[
  ۔ ۵٣] سوره زمر آيت71[
  ۔ ٣٩، اور سوره مائده آيت ١٩٩، ١٩٢، ١٨٢ ،١٧٣] سوره بقره آيات نمبر72[
  ۔ ٣٠، آل عمران آيت ٢٠٧] سوره بقره آيت73[
  ۔ ٢٢١] سوره بقره آيت 74[
  ۔ ٢٣۵] سوره بقره آيت 75[
  ۔ ١٠۵] سوره بقره آيت 76[
  ۔ ۴٣] سوره نساء آيت 77[
  ۔ ١۶] سوره نساء آيت 78[
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  ۔ ۶۴] سوره يوسف آيت 79[
  ۔ ٣٢] سوره نجم آيت 80[
  ، باب فی سعة رحمة هللا۔ ٣٨۴ص ٨محجة البيضاء ج] 81[
ما يظھر من رحمتہ تعالی فی ١۴باب  ٢٨۶ص ٧] روايات باب رحمت خدا مفصل طور پر کتاب بحار االنوار ج82[

باب فی سعة رحمة هللا، وکتاب تفسير فاتحة  ٣٨٣ص  ٨القيامة، ميں نقل ھوئی ھوئی ھيں ، محجة البيضاء ج
  يں نقل ھوئی ھيں۔ الکتاب وتفاسير قرآن م

  ۔ ٧۴] تفسير فاتحة الکتاب، ص 83[
  ۔ ۶٣] تفسير فاتحة الکتاب ص 84[
  ۔ ۴۵] انيس الليل ص 85[
  ۔ ٣٣٧] تفسير روح البيان جلد اول ص 86[
  ۔ ۴۵] انيس الليل ص 87[
  ۔ ۴۶] انيس الليل ص 88[
  ۔ “قرار رکھتا ھےهللا جس چيز کو چاہتا ھے مٹا ديتا ھے يا بر”۔ترجمہ:٣٩] سوره رعد آيت89[
  ۔ “اور وه جو بھی چاہتا ھے انجا م ديتا ھے”۔ترجمہ:٢٧] سوره ابراھيم، آيت 90[
 ۔١٠٧] تفسير فاتحة الکتاب ص 91[

 

 شرح دعاء کميل 

 

تَِک الَّتي قَھَْرَت بِٰھا ُکلَّ َشْي ٍء   “بِقُوَّ

  “ اور اس قوت کے واسطہ سے ھے جو ھر چيز پر حاوی ھے،” 
خداوندعالم کی قدرت اور توانائی اس کی عين ذات ھے اور بے نھايت اور بے انتھا ھے، دنيا کی تمام قدرتيں اس کی قدرت 

کے مقابلہ ميں ھيچ ھيں۔کسی بھی قدرت مند کی قدرت اس کی قدرت کے مقابلہ ميں مستقل نھيں ھے، تمام قدرتيں اس کی 
  ۔ “ قوة اال با ال حول وال”قدرت کی شعاعوں کی ايک جھلک ھے: 

يعنی: “ کل شیءٍ ”کے بارے ميں مختصر طور پر وضاحت کی گئی جس کا نتيجہ يہ ھوا : “ کل شیءٍ ”گزشتہ صفحات ميں 
تمام مخلوقات اور تمام وه چيزيں جو اس کے اراده سے پيدا ھوئی ھيں، ان کی تعداد اور ان ميں سے بہت سی چيزوں کی 

  نتا ھے، اور روز قيامت تک نھيں جان سکتا ھے۔ کيفيت اس کے عالوه کوئی نھيں جا
” اربوں آسمانی موجودات، کہکشان اور نباتات، حيوانات،چرند پرند،اور خشکی ودريا کے خزنده ، بے شمار کيڑے مکوڑے، 

"اور غيبی موجودات نيز وه فرشتے جن سے زمين وآسمان بھرا ھوا ھے، ان Microbe“ ""، اورميکروب Virusوائيرس "
ے کون آگاه ھوسکتا ھے اور ان کی تعداد کا حساب کون لگاسکتا ھے؟ خدائے مھربان اپنی بے نھايت قدرت سے ( کل سب س

شیٍء) ھر چيز پر غلبہ رکھتا ھے اور کوئی بھی چيز اس کے احاطٔہ قدرت سے باھر نھيں ھے اور کوئی چيزباھر ھوبھی 
اس کے ستارے، منظومہ اور اس کے مابين موجودات جن ميں نھيں سکتی ھے۔ اجرام آسمانی (فلکی ستارے) کہکشاں اور 

سے بعض بعض کا وزن اربوں اور کھربوں ٹن بلکہ اس سے بھی زياده ھے؛ بغير ستون کے لٹکے ھوئے ھيں، اور اپنی 
معين شده رفتار کے ساتھ اپنے وقت پر گردش کرتے ھيں اور اربوں سال سے گردش کی حالت ميں ھيں؛ يہ سب کے سب خدا 

  ی قدرت کاملہ سے محفوظ ھيں ۔ ک

  “َوَخَضَع لَٰھا ُکلُّ َشْي ٍء،َوَذلَّ لَٰھا ُکلُّ َشْي ءٍ ”
  ۔ ‘اور اس کے لئے ھر شے خاضع اور متواضع ھے” 

تمام غيبی اور شھودی موجودات ؛ بڑی سے بڑی معنوی اور مادی موجود سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق تک، عظيم 
"تک جس کو بڑی سے بڑی ميکرواسکوپ Atomeستاروں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے اٹم "ترين کہکشاں اور ثابت 

"Maicroscope بھی نھيں دکھاسکتی، تمام کی تمام چيزيں خداوندعالم کی مسخر کرده اور اسی کی فرمانبردار ھيں، اس کے"
ماننے کے لئے حاضر ھيں، نيز  حکم کے سامنے سبھی سِر تسليم خم کئے ھوئے نظر آتی ھيں، اور سب کے سب اس کا حکم
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  ان کے اندر مخالفت او رمعصيت کا ذرا بھی تصور نھيں پايا جاتا۔ 
وه موجودات جو بغير کسی استثناء کے؛ خدا کی بے انتھا قدرت کے سامنے مقھور اور مغلوب ھيں ان تمام چيزوں کا وجود 

  خضوع اور خشوع نيز عين ذلت ومسکنت ھے۔ 
 سالم کی ايک فرد کی زبان مبارک سے نکلے ھوئے دعا کے چند جملوں کی طرف توجہ کريں: حضرات معصومين عليھم ال

يقيناً توھی وه خدا کہ جس کی قدرت اور توانائی کے سامنے تمام چيزيں ذليل ھيں، اور تمام ھی چيزوں کا سر تيری قدرت ”
کرلے وه کر گزرتا ھے، تيری ھی مقدس ذات کے سامنے خم ھے، جو تو کرنا چاہتا ھے کرديتا ھے، اور جس چيز کا اراده 

نے تمام چيزوں کو خلق فرمايا ھے، اور تيرے ھی دست قدرت ميں تمام چيزوں کے امور ھيں، تو تمام چيزوں کا موال وآقا 
  ۔ “ھے، اور تمام چيزيں تيری ھی مغلوب اور مسخر ھيں، تيرے عالوه کوئی معبود نھيں تو عزيز وکريم ھے۔۔

ت سبھی چيزوں پر چھائی ھوئی ھے اور تيری بے نھايت قدرت تمام چيزوں پر غالب ھے، تيرا ھی وجود بے شک تيری رحم
بابرکت ھے جس کی قدرت کے سامنے تمام چيزيں ذليل وخوار ھيں، لٰہذا اس کے لئے يہ کام بہت آسان ھے کہ اس بنده کی 

تے اور گڑگڑاتے ھوئے شب جمعہ جيسی دعا قبول کرلے جو خلوص وانکساری کے ساتھ حالت خضوع وخشوع ميں رو
مبارک رات ميں دعا کررھا ھو ، اور اس کے لئے بہت ھی زياده آسان ھے کہ وه اس بنده کی حاجت روائی کے لئے زمين و 

  آسمان ميں موجود اپنے لشکر اس کی امداد کے لئے بھيجے تاکہ وه اس کو دنياوی او راُخروی مقاصد تک پھنچاديں۔ 
و رانکساری کے ساتھ اس کی رحمت وقدرت کا واسطہ دے کر پکار رھا ھو اور اس کی رحمت وقدرت جو شخص تواضع ا

کے عالوه کوئی رحمت وقدرت اس کے پيش نظر نہ ھو ، کيا اس کی دعا کاباب اجابت سے نہ ٹکرانا ممکن ھے ؟ ھر گز 
  نھيں۔ 

نے والے کی دعا کو مستجاب نھيں کرسکتا۔ مگر کوئی ضعيف وناتوان موجود اس کی حاجت روائی نھيں کرسکتا اور دعا کر
صرف وه جو غنی ھے اور رحمت واسعہ اور قدرت کاملہ کا مالک ھے جس کے قبضہ قدرت ميں تمام چيزيں ھيں اپنے 

بندوں کی مصلحت اور اپنی حکمت کی بنا پر اپنے بندوں کی دعائيں قبول کرتا ھے اور مانگنے والوں کی جھولی بھر ديتا 
  ھے۔ 
  ميں وارد ھوا ھے:  ١٣فہ سجاديہ کی دعا نمبر صحي

تونے مخلوقات کو فقر کی طرف نسبت دی ھے کہ وه واقعا تيرے محتاج ھيں لٰہذا جو شخص بھی اپنی حاجت کو تيری ” 
بارگاه سے پورا کرانا چاہتا ھے اور اپنے نفس سے فقرکو تيرے ذريعہ دور کرنا چاہتا ھے اس نے حاجت کو اس کی منزل 

ب کيا ھے اور مقصد تک صحيح رخ سے آيا ھے اور جس نے بھی اپنی حاجت کا رخ تيرے عالوه کسی اور کی سے طل
طرف موڑديا ،يا کاميابی کا راز تيرے عالوه کسی اور کو قرار ديا ھے اس نے محرومی کا سامان مھيا کرليا ھے اور تيری 

۔ خدايا ! ميری تيری بارگاه ميں ايک ايسی حاجت ھے جس بارگاه سے احسانات کے فوت ھوجانے کا استحقاق پيدا کرليا ھے
سے ميری کوشش قاصر ھے اور ميری تدبيريں منقطع ھوگئی ھيں اور مجھے نفس نے ورغاليا ھے کہ ميں اسے ايسوں کے 

پاس لے جاؤنجو خود ھی اپنی حاجتينتيرے پاس لے کر آتے ھيں اور اپنے ضروريات ميں تجھ سے بے نياز نھيں ھوسکتے 
يں اور يہ خطاکاروں کی لغزشوں ميں سے ايک لغزش ھے اور گناھوں کی ٹھوکروں ميں سے ايک ٹھوکر ھے اس کے بعد ھ

تيری ياددھانی کے ذريعہ ميں خواب غفلت سے چونک پڑا اور تيری توفيق کے سھارے اپنی لغزش سے اٹھ کھڑاھوا اور 
اعالن کرديا کہ ميرا رب پاک وپاکيزه ھے کوئی محتاج کسی تيری رھنمائی سے اپنی ٹھوکر سے پلٹ پڑا اور ميں نے فورا 

  محتاج سے کيسے سوال کرسکتا ھے اورفقير کسی فقير کی طرف کس طرح رغبت کرسکتا ھے ۔ 
يہ سوچ کر ميں نے تيری طرف ر غبت کی اور اپنی اميدوں کو لے کر تيری بارگاه ميں حاضر ھوگيا کہ مجھے تجھ پر 

وم تھا کہ ميں جس کثيرکا سوال کررھا ھوں وه تيری عطا کے مقابلہ ميں قليل ھے اور جس عظيم بھروسہ تھا اور مجھے معل
کا تقا ضا کررھاھوں وه تيری وسيع بارگاه مينحقير ھے تيرا کرم کسی کے سوال سے تنگ نھيں ھوتا ھے اور تيرے ھاتھ 

حض تھے، موجود ھی نھيں تھے کہ قابل ذکر عطاکرنے ميں ھر ھاتھ سے باال تر رہتے ھيں ۔تمام ممکنات ايک روز عدم م
ھوتے، تيرے اراده اور قدرت کے زير سايہ پيدا ھوئے اور ان کی زندگی بھی تيرے ھی لطف وکرم کی بدولت ھے، کسی بھی

طرح کا کوئی استقالل نھيں رکھتے ان کے پيشانی پر فقر ذاتی اور ذلت وخواری کی مھر لگی ھوئی ھے اور تيری قدرت 
سامنے خاکساری اور ذلت کی حالت ميں سجده ريز ھيں۔ کسی انسان کو يہ حق نھيں پھونچتا کہ وه تيری بے نھايت ازلی کے 

قدرت کے سامنے اپنی قدرت کی بساط پھيالئے، انانيت کا ڈنکا بجائے، اور تکبر کا نعره لگائے، اپنی اس کم بضاعتی جس 
ر اس کا وجود صرف ايک پھونک کا کام ھے اس کے عالوه خلقت ايک مشت خاک سے ھوئی ھو محض ذليل وخوار ھے او

اس کی کوئی حقيقت نھيں ھے اور اپنی اس کم عقلی کی بنا پر جو ايک ذره کی حقيقت کو سمجھنے سے قاصر وناتوان ھے 
کھا اپنے موال و آقا ، مدبر اور پروردگار کی قدرت کے سامنے ؛ جس کی قدرت نے تمام چيزوں کو تحت الشعاع قرار دے ر
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ھے، اس کے سامنے اپنی قدرت کے نعره لگائے !! اور اگر ايسا کرے بھی تو اس کی قدرت کا بوريا بستر لپيٹ ديا جائے 
  اوروه ذليل و خوار ھوجائے، نيز رحمت خدا سے محروم کرديا جائے اور عذاب اٰلھی ميں گرفتار ھوجائے۔ 

  “ءٍ َوبَِجبَُروتَِک الَّتي َغلَْبَت بِٰھا ُکلَّ َشيْ ” 
  ۔ “اور اس جبروت کے واسطہ سے ھے جو ھر شے پر غالب ھے” 
ھے، يعنی تمام موجودات او رممکنات کے نقائص کا بہت سی نعمتوں اور بہت “ صيغہ مبالغہ” لغوی اعتبار سے“ جبروت”

  يں۔ سے ساز وسامان کے ذريعہ ان کا جبران اور تدارک کرتا ھے، اور وه بھی بلندترين درجہ اور کثير تعداد م
"کی شکل ميں تھی يا ايک دانہ يا Atomeابتدائے خلقت مينکوئی بھی موجودقابل ذکر نہ تھا، اس کی پھلی تصوير ايک ذره "

بے اھميت نطفہ کی طرح تھی۔ ھر موجود ناقص تھا، خداوندعالم کی صفت جبروتيت نے تمام خاميوں اور نواقص کو پورا 
 ،اور ايک بااھميت شکل ميں جلوه نما ھو اور اپنی اصل صورت ميں پيدا ھو۔ کےا تاکہ ان کو مکمل شکل وصورت مل جائے 

  خدائے مھربان کے ذريعہ نقص کا پورا ھونا
خداوندعالم کی طرف سے کميوں اور نواقص کا پورا ھونا ايک اھم اور قابل توجہ مسئلہ ھے، اس سلسلہ ميں چند چيزوں کو 

پر ھمارے ايمان ميں اضافہ ھو اور ھميں يہ معلوم ھو کہ خداوندعالم ھمارے يا  ايک اھم کتاب سے نقل کرتے ھيں جس کی بنا
  دوسری مخلوقات کے نقص کوکيسے پورا کرتا ھے: 

  سورج کی خرچ شده طاقت کا جبران
  کا ايک چھوٹا سا مصداق ھے۔ “ کل شیءٍ ”جس سورج کی وجہ سے اکثر طاقت ملتی ھے يہ

زياده بھڑکتی ھوئی آگ بھی اس کے سامنے ٹھنڈی ھے، سورج کی گرمی  سورج کی گرمی اتنی زياده ھے کہ بہت
  "ھے اور اس کے اندر کی گرمی تو اس سے بھی کھيں زياده ھے۔ 6093cgتقريباً"

" (طاقت) فضا ميں پھيالتا ھے، کہ اگرسورج کی ايک منٹ کی E`nergiee.ٹن انرجی"12400,000سورج ھر سيکنڈ ميں 
  .ٹن کوئلے کو جالنا ھوگا۔ 679,000,000,00صل کرنا چاھيں تو تقريباً گرمی کو کوئلہ کے ذريعہ حا

.ٹن ھوتا ھے اور يہ مقدار ايک سال ميں تقريباً 4000,000اس ايک سيکنڈ ميں حاصل شده سورج کی طاقت کا وزن تقريباً 
تو آگ خاموش  .ھوجاتی ھے ، اور يہ طے ھے کہ اگرجلتی ھوئی آگ کا ايندھن ختم ھوجائے126,144,000,000,000

ھوجاتی ھے،لٰہذا جب سورج کوئی ايندھن نھيں لےتا اور ھر سال اتنی طاقت خرچ کرتا ھے تو پھر اس کو ختم ھوجانا چاہئے 
  سال کے بعد ختم ھوجاتا۔  ۶٠٠تھا؟ !! جبکہ اگر سورج خالص کوئلہ سے بنا ھوتا تو 

ھوسکتا ھے، اس نے سورج کوگيس کے ايک  کے ذريعہ حاصل“ جبروت”قارئين کرام! اس سوال کا جواب صرف صفت 
  عظيم پھاڑ کی طرح بنايا ھے جس کا گيس سکڑنے اور پھيلنے کی بنا پر کھوئی طاقت دوباره لوٹا ديتا ھے۔ 

يہ بات مشرق ومغرب کے بڑے بڑے دانشوروں کی تحقيق کا نتيجہ ھے جس کے بارے ميں کتاب کے ہزاروں صفحات 
  لہ ميں ھم تک پھنچا ھے۔ لکھے جاچکے ھيں جو ايک ساده جم

جی ھاں! وھی ھے جو اشياء کی کھوئی ھوئی طاقت کو لوٹاتا کرتا ھے ، اور سورج کی کھوئی ھوئی طاقت کو واپس پلٹانا اس
  کی ايک نشانی ھے۔ “ جبروتی”کی صفت 

  ] کا جبران1دريائے خزر کے جزر و مد[
اس سے نيچے ھوتی جائے گی، دريائے خزر آزاد درياؤں  ميٹر نيچے ھے، اور ٢٧۶دريا ئے خزرکی سطح آزاد دريا سے 

سے متصل نھيں ھے ، لٰہذا عمومی اقيانوس کے جزر ومد کے تابع بھی نھيں ھے۔ دريائے خز ر چونکہ چھوٹا ھے لٰہذا چاند 
وجانا چاہئے کی قوت جاذبہ سے بھره مند نھيں ھوسکتا، لٰہذا اس ميں جزر ومد نھيں ھونا چاہئے اور اس کے پانی کو گندا ھ

اس دريائے خزر کو پيدا کرنے والے کا وجود مبارک جانتا ھے کہ اس نقص کو کس طرح پورا کيا جائے ، اس نے 
نامی ھوائيں چالئيں تاکہ اپنی پوری طاقت کے ذريعہ پانی کو متحرک کرےں يھاں تک “ ميانوا”اور “ خزری”، “ سرنوک”

  وپر نيچے کرے۔ کہ جو دريا اس ميں گرتے ھيں ان کے پانی کو ا
يہ ھوائيں اس قدر طاقتور ھوتی ھيں کہ دريائے خزر کے پانی کو اس قدر اوپر لے جاتی ھيں کہ اکثرکشتيوں کے ناخدااس کا 
مقابلہ کرنے سے قاصر ھيں،يہ ھوائيں ايک دوسرا کام بھی کرتی ھينوه يہ کہ دريائے خزر کے شمال ميں موجود بادلوں کو 

ں جس کی بنا پر ايران کے شمالی عالقہ ميں بارش ھوتی ھے تاکہ وھاں پر کھيتی ھری بھری جنوب کی طرف بھگاديتی ھي
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  ھوجائے۔ 
ميں ڈھکيل ديتی ھيں تاکہ مرداب(بہت گھراتاالب اور گڑھا) کاپانی صاف “ مرداب انزلی”يہ ھوائيں اس درياکے پانی کو

مٹياال ھوتا ھے جس ميں جنگلی گھاس وغيره کے بيج ھوجائے، شھر گيالن کا دريا مسلسل بارشوں کی بنا پر اکثر اوقات 
وغيره ھوتا ھے اور جب اس مرداب ميں مٹی بھرجاتی ھے ، اس سے پانی پر کف (جھاگ) پيدا ھوتا ھے ، گھاس کے بيج 
وغيره وھاں رشد ونموکرنے لگتے ھيں ، انھيں دو اسباب کی بنا پر اس مرداب کا پانی خشک ھوجانا چاہئے اور اسے دلدل 

  ی شکل اختيار کرلينا چاہئے، ليکن ہزاروں سال سے يہ مرداب اسی طرح باقی ھيں، کيوں؟ ک
اس لئے کہ خداوندعالم جبران کرنے واال ھے لٰہذا س مشکل سے روک تھام کے لئے اس دريا کا پانی سيالب سے مالديتا ھے 

کے لئے جنوب کی طرف روانہ کرتی ھيں نامی ھوائيں بادلوں کو برسنے “ ميانوا”اور “ خزری”، “سرنوک”اور جس وقت 
تو دريا کا پاک وصاف پانی ،گدلے پانی سے مل جاتا ھے جس کی بنا پر اس گدلے پانی کی غلظت ھلکی ھوجاتی ھے، بيج 

  اور بيل وغيره درياکے نمکين پانی ميں نابود ھوجاتے ھيں۔ 
نامی ھوائيں چلتی ھيں تو ان “ آفتاب بوشو”اور “ رواکنا”، “کرامو”جس وقت يہ (مذکوره) ھوائيں بند ھوجاتی ھيں ، اس وقت 

  مرداب کے پانی کو دريائے خزر ميں پھونچاديتی ھيں جس کی بنا پر وھاں گدال پانی صاف ھوجاتا ھے۔ 
نامی ھوائيں مرادب کے پانی کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتی ھيں اور اس پانی کو“ درشتوا”اور “ گيلوا”اسی طرح 

  ] 2افی مدد کرتی ھيں۔!![مالنے ميں ک

  پھلوں کے نقص کو دور کرنا
جب تک پھلوں کے بيج بوئے نہ جائيں اور خداوندعالم کی صفت جبروتی مختلف طريقوں سے اس کے نقائص کو پورا نہ 

  کرے تو ان سے استفاده نھيں کيا جاسکتا۔ 
اور ايک ذره کی شکل ميں دکاندار کے يھاں تھا۔ خوشمزه اورلذيذسيب کے سلسلہ ميں غور و فکر کريں کہ ايک روز يھی دانہ

اور جس وقت وه ايک دانہ تھا صرف اس کو بونے کے عالوه دوسرے کام کے لئے کارگر نہ تھا اور جب کسان اس کوزمين 
ميں ڈال ديتا ھے، تو ھوا ، نور ، پانی اور نمک اس کے پاس آتے ھيں، اور خدا وندعالم کے ارادے سے اس کی کمی پوری 

  کی جاتی ھے ، جس کے نتيجہ ميں ايک خوش رنگ اور لذيذ غذا بن جاتا ھے اور دسترخوان کی زينت بن جاتا ھے۔ 
  قارئين کرام! خداوندعالم کی صفت جبروتی سے مزيد آگاھی کے لئے درج ذيل مطالب کو غور وفکر کے ساتھ پڑھيں: 

  سيب کے اندر بطور خالصہ درج ذيل چيزيں پائی جاتی ھيں: 
  روجن ترکيبات (پروٹين، امينوايسڈ، : ليزين، ارژنين، ھسٹاڈين اور ٹيروزن) نيٹ

  مواد معدنی: ( آيوڈين،پوٹاشيم، برم، فاسفورس، کيلشيم، آئرن، تانبا، سوڈيم، سفلر، ميگنيز، قلعی،منيزايم) 
  اجزائے نشاستہ : (ڈکسٹروز، سيلولوز،پينٹازن،اسٹارچ(نشاستہ)) 

  يکروز) شکر: ( گلوکوز، فريکتٹوز،س
  مواد پکٹک: ( پکٹک ايسڈ،پيکٹن، پيکسٹک ايسڈ ،پروٹوپکٹين) 

  چربی اور ايسڈ: (َميلک ايسڈ، سڑک ايسڈ، ايگزيلک ايسڈ،اسکوريک ايسڈ، ليکٹک ايسڈ) 
  ترکيبات رنگی: اينٹوسينيز، فالوونز ، کلوروفل) 

  ) A.B.C.Gويٹامن: (
  اينزايم: (کيٹلوز، ايکسيڈوز) 

  فی صد۔  ٨۴پانی: 
ئين کرام! غور فرمائيں کہ خدائے جبار کس طرح ايک پھل کی کمی اوراس کے نقص کو پورا کرتا ھے۔ اور اگر دوسری قار

چيزوں کے مادی عناصر نيز معنوی چيزوں کے نواقص کے جبران کا ذکر کيا جائے تو تمام موجودات کے برابر صفحات 
  بھر جائيں گے!! 

تَِک الَّتي اٰل يَقُوُم ”    “لَٰھا َشْيءٌ َوبِِعزَّ
  ۔ “اور اس عزت کے واسطہ سے ھے جس کے مقابلہ ميں کسی ميں تاب مقاومت نھيں ھے” 

وه پاک وپاکيزه ذات جس نے اپنی قدرت کے ذريعہ تمام چيزوں کو خلق فرمايا، اور سب پر اپنی رحمت نازل کی، اور وه تمام 
اس کی قدرت کے سامنے ذليل وخوار ھيں اور وه اپنے چيزيں جو اپنے پورے وجود کے ساتھ يہ اعالن کرتی ھيں کہ جو 

صفت جبروتی کے ذريعہ تمام چيزوں کے نواقص کو برطرف فرماتا ھے،اس کے مقابلہ ميں کوئی بھی چيز قدرت نمائی نھيں 
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  کرسکتی؟ 
ن ھے، ايک چيز کا وجود اپنے تمام تر خواص وترکيبات کے ساتھ آسمان و زمين سے لے کر اور جو کچھ ان کے درميا

چاھے وه غيبی موجودات ھوں يا ظھاری هللا ان کی عزت اور قدرت کا ايک معمولی عکس ھے ، اور اپنے موال وآقا کے 
مقابلہ ميں ايک معمولی سايہ کی طرح ھے؛ لٰہذا اس کی ازلی اور ابدی عزت اور المتناھی قدرت کا مقابلہ کيونکر کيا جاسکتا 

يں، اور تمام ھی موجودات ميں اس کی عزت کا ايک معمولی سا جلوه پايا جاتا ھے۔ کے معنی قدرت وتوانائی ھ“ عزت”ھے۔؟
  ايک معمولی اور بے مقدار شعاع کھاں اور بے نھايت اور ازلی وابدی نور کھاں!! 

ةُ َجِمْيعاً۔” ِہ اْلِعزَّ   ۔ “عزت سب پروردگار کے لئے ھے] ”3“[فَلِلّٰ
خداوندعالم ھی کے لئے ھے، اور جس کو چاھے اس کی صالحيت “ عزت”جی ھاں، قرآن مجيد کے فرمان کے مطابق تمام 

کے لحاظ سے عطا کرديتا ھے، اور جس کو نہ چاھے اس کو يہ عزت نھيں ديتا، اور اگر چاھے تو عزت دينے کے بعد چھين 
رت کا مقابلہ سکتا ھے، لٰہذاکوئی بھی اس کے مقابلہ ميں مستقل طور پر صاحب عزت نھيں ھے، اور کوئی بھی اس کی قد

  نھيں کرسکتا، وه شکست ناپذير قدرت کا مالک اور غالب غير مغلوب ھے۔ 

  “َوبَِعظََمتَِک الَّتي َماَلَْٔت ُکلَّ َشْيءٍ ” 
  “ اور اس عظمت کے واسطہ سے ھے جس نے ھر چيز کو پر کرديا ھے”

  فعل سے اس کے فاعل کی پہچان
ی فاعل (کام کرنے واال) کی عظمت اور بزرگی اس کے کام کے ذريعہ کافی قارئين کرام! آپ حضرات جانتے ھيں کہ کسی بھ

منزلہ بلڈنگ يا اس سے کم وزياده منازل کی بلڈنگ بنالے تو )١١٠حد تک پہچانی جاسکتی ھے۔ وه انجينئر جو ايک سو دس (
  ھے۔  اس فلک شگاف عمارت کو ديکھ کر انجينئر کی قوت فکر اور علمی صالحيت کا اندازه لگاجاسکتا

جيسی “ اسراراآليات”اور “ حکمت متعاليہ”، “عرشيہ”، “ اسفار”ايک عظيم الشان مٔولف، جيسے صدر المتٔالھين جنھوننے 
  عظيم الشان کتابيں لکھ دے تو اس کی علمی صالحيت اندازه اس کی کتابوں سے لگايا جاسکتا ھے۔ 

کر؛ جس کی وجہ سے رات کی تاريکی دن ميں بدل جاتی ھے، "کا کارخانہ ايجاد کرنے والے کو ديکھ E'lectricityبرقی رو"
  اس کی عظمت اور قوت فکر کا اندازه ھوجاتا ھے۔ 

ھونے کی وجہ سے ھے، اور ھم چونکہ وجود کے اعتبار “ ازلی، ابدی اور بے نھايت”خداوندعالم کی عظمت اور بزرگی 
بزرگی کے جلووں کو دنيا ميں غور وفکر کرکے  سے محدود ھيں اس کو سمجھنے سے قاصر ھيں، ليکن اس کی عظمت اور

اپنے دل کی آنکھوں سے ديکھ سکتے ھيں، جس کی عظمت کے جلوے تمام ھی چيزوں ميں روز روشن کی طرح چمک 
  رھے ھيں۔ 

ھم اس سلسلہ ميں صرف دو روايت اور اس کے بعد ايک علمی مطلب کی طرف اشاره کريں گے، اور اس اشاره کی بنا پر ھم 
  د تک اپنی مطلوب حقيقت تک پھنچ جائيں گے۔ کافی ح

  چند عالم کی خلقت
بحار”صدوق، “خصال” تاليف عالمہ کبير دانشمند مصلح جناب ھبة هللا شھرستانی صاحب کتاب“ اسالم و ھيئت”کم نظير کتاب 

اور قوی سند کے ساتھ  سے معتبر“ تفسير نور الثقلين”اور “ شرح صحيفہ”، و“انوار نعمانيہ”عالمہ مجلسی، اور “االنوار
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت کرتے ھيں: 

ِ َعزَّ َوَجلَّ اِْثنَْی َعَشَرٔاَْلَف َعالٍَم ُکّل َعالٍَم ِمْنہُم ٔاَکبَُر ِمْن َسبِع َسماواٍت َوسبِع ٔاََرِضينَ ”  ّ ِ ِ َعزَّ َوَجلَّ عَ  اِنَّ  ّ ِ الَماً َما يُرٰی َعالٌَم ِمْنہُْم ٔانَّ 
  ] 4“[َغْيَرہُم 

خداوندعالم کے باره ہزار جھان ھيں، جن ميں سے ھر ايک ساتوں آسمان اور زمين سے بڑا ھے، اور ان ميں سے ھر ايک ”
  ۔ “کے رھنے والے دوسرے جھان کی خبر نھيں رکھتے

ميں ھماری زمين آج کل کے ستاره شناس ماھرين کہتے ھيں: جھان ھستی ہزاروں جھان سے مرکب ھے اور ھر جھان 
  ] 5وآسمان سے بڑے زمين وآسمان ھيں۔[

اکثر اوقات عدد (مثال باره ہزار) قرآن مجيد اور روايات ميں حدود او رتعداد کو بيان کرنے کے لئے نھيں ھوتا، بلکہ اس سے 
ھے، جھان کی تعداد مراد کثرت اور زيادتی ھوتی ھے؛ لٰہذا يہ تصور نہ پيدا ھوجائے کہ ھستی باره ہزار جھان ميں محدود 
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  اس سے کھيں زياده ھے جن کی تعداد قرآن مجيد، روايات اور علم نجوم ميں بيان ھوئی ھے۔ 

  آسمان پر لٹکی ھوئی قنديليں اور منظومہ شمسی
ميں حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) اور ائمہ معصومين عليھم السالم “ شرح صحيفہ”سيد نعمت هللا جزائری 

  روايت ھے : سے 
خداوندعالم نے ايک الکھ قنديليں خلق فرمائی ھيں، اور ان کو عرش پر لٹکايا ھے ، اور تمام آسمان وزمين اور جو کچھ ان کے

درميان موجود ھے يھاں تک کہ بھشت ودوزخ ايک قنديل ميں ھے ، اور خدا کے عالوه کوئی نھيں جانتا کہ دوسری قنديلوں 
  ميں کيا کيا ھے!! 

  شھرستانی اس معجز نما روايت کی تفسير ميں بيان کرتے ھيں:  عالمہ
  قنديل؛ منظومہ شمسی سے چند شباہت رکھتی ھيں: 

پھلی شباہت: قنديل انڈے کی طرح ھے ، اور ھمارے نظام شمسی بھی آج کل کے ماھرين فلکيات کی بنا پر انڈے کی شکل کے
  ھيں۔ 

اس کے درميان ميں ھے اور وه اپنے چاروں طرف نور ونار پھيالتا ھے، دوسری شباہت: قنديل ايک لطيف جسم والی ھے جو
اسی طرح ھمارا شمسی نظام ايک لطيف کره سورج پر مشتمل ھے جو وسط ميں ھے اور اپنے اطراف موجود ستاروں کونور 

  ] 6ونار عطا کرتا ھے۔[
نصب نھيں ھے، اسی طرح ھمارا نظام شمسی تيسری شباہت: قنديل ھوا ميں لٹکی ھوئی ھے ، ديوار يا کسی دوسری چيز پر 

  فضا ميں لٹکا ھوا ھے۔ 
چوتھی شباہت: قنديل کا نور بخش حصہ بالکل وسط ميں نھيں ھے بلکہ وسط کے کافی حد تک قريب ھے، اسی طرح سورج 

  بھی منظومہ شمسی کے بالکل وسط ميں نھيں ھے۔ 
وايت آج کل کے فلکياتی ماھرين کے عقيده کے موافق ھے اور قارئين کرام ! مذکوره شباہتوں کے پيش نظر يہ معجز نما ر

قديم فلسفہ کے مخالف ھے ، جو اس بات کی طرف واضح طور پر اشاره کررھی ھے کہ ہزاروں جھان ، منظومہ شمسی 
موجود ھيں، جو ايک دوسرے سے جدا اور مستقل ھيں اور ان ميں بھی سورج، چاند، ستارے، شھر وبستی، اور بھشت ودوزخ

  ] 7وغيره ھيں؛ اور ان ميں سے ھر ايک قنديل کے جھان ميں نظام شمسی اور زمين وآسمان ھيں!![

  بے شمار سورج
بيسوی صدی کے آغازميں جب عوام الناس نے يہ سنا کہ ھمارے اس کہکشاں ميں جو رات کو واضح طور پر ديکھا جاتا ھے،

تيس ملين سورج موجود ھيں، تو سب انگشت بدنداں ھوگئے، اور بھاگنے لگے۔ ليکن آج سائنس نے تحقيق کی کہ ھمارے 
  عنی سورج موجود ھيں۔ .) ستارے ي10.000.000.000کہکشاں ميں دس ہزار ملين (

ھم جب رات کے وقت بغير دوربين کے اس کہکشاں پر نظر ڈالتے ھيں تو يہ چھوٹا دکھائی ديتا ھے، يھاں کہ برسات ميں 
بادلوں کے ايک جھرمٹ کے برابر بھی دکھائی نھيں ديتا، ليکن اگر ايک فلکی بڑی دوربين جيسے رصد گاه(جھاں سے 

جس کا لينس پانچ ميٹر کا ھوتا ھے؛ وغيره سے “ پالومر”يا دوربين “ ويلسون”ے) کی دوربين ستاروں کاحال معلوم کيا جاتا ھ
  کہکشاں کو ديکھيں تو پتہ چلتا ھے کہ يہ کتنا بڑا اور عظيم ھے۔ 

کہکشاں ميں سورج يکے بعد ديگرے اس طرح ھيں کہ ان کا صحيح طريقہ سے شمار بھی نھيں کيا جاسکتا، اور ابھی تک 
ومی نے صحيح طور پريہ معين نھيں کيا ھے کہ ھمارے اس کہکشاں ميں کتنے سورج ھيں بلکہ تخمينی طور پر کسی بھی نج

  کہتے ھيں: ھمارے اس کہکشاں ميں دس ہزار ملين سورج ھيں۔!! 
اس بنا پر کہکشاں کے ايک حصہ کو محدود کرده سورج کو شمار کرتے ھيں اور کہتے ھيں کہ: ھمارے اس کہکشاں ميں دس

  ار ملين سورج ھيں۔ ہز
ليکن سورج کی تعداد اس سے کھيں زياده ھونے کا امکان، کيونکہ اس کہکشاں ميں ستاروں کی تعداد اس زياده ھے کہ ان ميں
سے بعض بعض کے مقابل آجاتے ھيں جس کے وجہ سے ان کے پيچھے کے ستاروں کو ديکھا نھيں جاسکتا، ليکن کہکشاں 

ے يہ پتہ چلتا ھے کہ ان دکھائی دينے والے سورجوں کے عالوه دوسرے سورج بھی کے عجيب وغريب عمق (گھرائی) س
  موجودھيں۔ اس کہکشاں کے سورجوں کے درميان ايسے سورج بھی ھيں جوايک کروڑھمارے سورج سے بڑے ھيں!! 

]سال8نوری [ ھمارے اس جھان ميں مليونوں کہکشاں موجود ھيں اور کبھی ان کہکشاں ميں دوسرے کہکشانوں سے بيس الکھ
  کی دوری سے بھی زياده کا فاصلہ ھے۔ 
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امريکہ ميں ھے ، اس دوربين کے ذريعہ ايک ارب نوری سال کے “پالومر”آج کل کی سب سے بڑی اور طاقتور دوربين 
فاصلہ پر کہکشانوں کے مختلف رنگونکو ديکھا جاسکتا ھے، ليکن کبھی کبھی اس دوری کے پيچھے بھی نور دکھائی ديتا 

  س سے نجومی حضرات اس بات کا اندازه لگاتے ھيں کہ اس کے بعد بھی کہکشاں موجود ھيں۔ ھے ج
) ھے، اور ھمارا يہ کہکشاں جو جھان عظيم کا ايک چھوٹا سا 1000000000.0000000000سورج کا وزن ارب در ارب(
  ہزار ملين گنا وزن ھے۔  ١۶۵حصہ ھے تقريباً سورج کے

وجود ؛ جس کی عظمت اور بزرگی پورے جھان ميں پھيلی ھوئی ھے؛ جھان کا زياده تر حصہ ان تمام ماده او رعناصر کے با
  خالی يا تقريباً خالی ھے!! 

  ] 9ملين ملين کلو ميٹر ھے!![ ۴٠ھم سے قريب ترين ستارے کا فاصلہ 
اور اس کے طول  اس جھان عظيم کا ايک حصہ جس کو ايک محدود دور بين کے ذريعہ ديکھا گيا ھے ، ھم اسی کو ديکھ کر

وعرض اور وزن کو مالحظہ کرنے کے بعد کيا خدا ئے بزرگ کی عظمت اور بزرگی کا اندازه لگاسکتے ھيں جس کی 
  عظمت بے نھايت ھے اور پوری دنياميں پھيلی ھوئی ھے؟!! 

کتاب کو تھوڑا  يہ جھان عظيم، خدائے عظيم کا کارخانہ اور اس کی کتاب ھے، فعل خدا کی تکوينی کتاب اور اس کی عظيم
  بہت پڑھ کر خداوندعالم کی عظمت کا اندازه لگاسکتے ھيں ، اور پھر اپنے دل سے خلوص کے ساتھ يہ جملہ کھيں: 

  ] 10“[هللاُ ٔاَْکبَُر ِمْن أَْن ُيوَصَف ” 
  خدا اس کھيں زياده بزرگ ھے کہ اس کی توصيف کی جائے۔ 

اس کی توصيف سے عاجز ھے اور بليغ ترين زبان اس کی تعريف  کيونکہ بڑے سے بڑا عالم خدا کی توصيف کرنے واال
 کرنے سے گنگ ھے اور قوت فکر کی سب سے بڑی طاقت اس کی عظمت کے ايک حصہ تک بھی نھيں پھنچ سکتی ھے! 

  جی ھاں، اس کے بارے ميں تو وھی جملہ کھا جس کو پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے تعليم فرمايا ھے: 
  ] 11“[َماَعَرْفنَاَک َحقَّ َمْعِرفَتَِک ” 
  ۔ “جوحق تيری معرفت کا ھے وه معرفت ھم حاصل نھيں کرسکتے”

  “َوبُِسْلٰطانَِک الَّذي َعاٰل ُکلَّ َشْيءٍ ” 
  ۔ “اور اس سلطنت کے واسطہ سے ھے جو ھر شے سے بلند تر ھے” 

مت کے ناچيز گوشونکے بارے ميں پڑھا، اور قارئين کرام ! آپ حضرات نے گزشتہ صفحات ميں جھان ھستی کی عظ
خداوندعالم کی بے چون وچرا سلطنت کو مالحظہ کيا، اسی کی ذات! جھان اور اس کی مخلوقات کے ظاھر وباطن سے مافوق 
ھے۔ اس کی قدرت تمام چيزوں پر مسلط ھے، اور تمام چيزيں اپنے تمام امور ميں اسی مالک الملک کی فرمانروائی کے زير 

ھيں۔ اس دنيا ميں ھر شخص اپنی صالحيت کے لحاظ سے فرمانروائی رکھتا ھے، اور اس کی فرمانروائی خدا وندعالم  سايہ
  کی عطا کرده بخشش ھے، اور اگر وه چاھے تو اس سے لے کر دوسرے کو عطا کرسکتا ھے۔ 

تصور کريں اور عدل وانصاف سے  حکام اپنی فرمانروائی کو خداوندعالم کی سلطنت، حاکميت اور فرمانروائی کی ايک کرن
کام ليں اور اگر عدل وانصاف کے عالوه حکمرانی کريں تو ان کا شمار ظالمين ميں ھوگا۔ اور جيسا کہ قرآن کريم ميں بيان 

ھوا ھے اور تاريخ نے بھی يہ بات ثابت کی ھے کہ خدا کی الٹھی ميں آواز نھيں ھوتی، اور وه انتقام لے ليتا ھے ، اور کچھ 
  مدت ميں ظالم کو ذليل وخوار کرديتا ھے، اور دردناک عذاب ميں ڈھکيل ديتا ھے۔ ھی 

اس کی فرمانروائی ،زمانہ نوح(ع) کے کفار ومشرکين کو موسال دھار بارش اور زمين سے پانی کا چشمہ ابال کر طوفان کی 
  شکل ميں نيست ونابود کرديتی ھے۔ 

طوفان کے ذريعہ سوکھی ھوئی گھاس کی طرح اڑا ديتی ھے، اور ايک منٹ  اس کی فرمانروائی، قوم عاد کو تيز آندھی اور
  ميں ان کی زندگی کا خاتمہ ھوجاتا ھے۔ 

  اس کی فرمانروائی ، کے ذريعہ دريائے نيل ميں ظالم وجابر اور ستمگرجيسا فرعون غرق ھوجاتا ھے۔ 

  “َوبَِوْجِھَک اْلٰباقي بَْعَد فَٰناِء ُکلِّ َشْيءٍ ” 
  ۔ “ات کے واسطہ سے ھے جو ھر شے کی فنا کے بعد بھی باقی رھنے والی ھےاور اس ذ” 

اس کی ذات مقدس ؛ عين حيات ھے، اس کی ھستی ازلی، ابدی اور سرمدی ھے، وه ھميشہ سے ھے اور ھميشہ رھے گا، 
ايا حاالنکہ وه تمام کوئی چيز اس کے پھلو ميں نھيں تھی اور نہ ھے، اس نے اپنے اراده کے ذريعہ تمام چيزوں کو خلق فرم

  چيزوں سے بے نياز ھے، تمام چيزيں فنا ھونے والی ھيں، جب کہ اس کی ذات ھميشہ کے لئے باقی رھے گی۔ 
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اس جھان ھستی ميں کوئی بھی چيز اپنی طرف سے مستقل حيات نھيں رکھتی، اس کی حيات خداوندعالم کی ايک روح 
يزوں ميں فنا ھونے کی قابليت حتمی ھے، فنا صفات نقص اور بقا صفات کمالپھونکنے کا ايک معمولی اشاره ھے، لٰہذا تمام چ

ميں سے ھے، جس کا نتيجہ يہ ھے کہ کمال مطلق باقی رھے گا، اور فنا ايک ايسی ُمھر ھے جو تمام ھی موجودادت کی 
  پيشانی اور تمام چيزوں کی دفتر حيات پر لگی ھوئی ھے۔ 

  “َْٔت اَْرٰکاَن ُکلِّ َشْيءٍ َوبِٔاَْسٰمائَِک الَّتي َماَل ” 
  ۔ “اور اور ان اسماء مبارکہ کے واسطہ سے ھے جن سے ھر شے کے ارکان معمور ھيں” 

سے مراد لفظی اسماء نھيں ھيں جو حروف سے مرکب ھوتے ھيں، بلکہ وه حقائق اور مصاديق “ اسماء”دعا کے اس فقره ميں
  مراد ھيں جن پر الفاظ داللت کرتے ھيں۔ 

ی، لطف حقيقی، علم ذاتی، عدل عينی اور قدرت فعلی نے تمام چيزوں کی ضرورتوں کو پورا کرديا ھے، يا يوں رحمت واقع
کہئے کہ تمام چيزيں خدا کی حقيقی خالقيت، بارئيت، مصوريت، علم، بصيرت، عدل، حکمت، رحمت اور رافت کی مظھر 

  ھےں۔ 
اور انھيں کے ذريعہ باقی و قائم ھيں، نيز انھيں کی برکت سے  تمام موجودات انھيں حقائق کی وجہ سے وجود ميں آئے ھيں،

  ان کی زندگی باقی ھے اور انھيں کے سبب سے ان کو روزی ملتی ھے۔ 
اسماء ”انھيں تمام چيزوں ميں غور و فکر کرنے سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ حروف سے مرکب شده لفظی اسماء 

وجودات کے مختلف حاالت اور ان کی حقيقت و حيثيت موثر ھيں اسماء حقيقی يعنی تمام م“کلُّ شیءٍ ”ھيں۔ اور “ حقيقی
  مٔوثرھيناسماء لفظی نھيں ۔ 

بھر حال يھی اسماء حقيقی جھان ھستی کی مختلف حقائق کے تحقق کے لئے واسطہ ھيں۔ جيسا کہ معصومين علھيم السالم سے 
  ميں ھم پڑھتے ھيں: “ دعاء سمات”وراد شده 

ی بارگاه ميں تيرے بڑے نام سے، تيرے عظيم نام سے، تيرے عزيز نام سے، تيرے برجستہ نام سے، اور تيرے بار الٰہا! تير”
  گرانبھا نام سے سوال کرتا ھوں ۔ 

سے نھيں ھے بلکہ حقيقت قدرت اور عين “ق د ر ت” قارئين کرام ! اس دعا ميں جو چيزيں بيان ھوئی ھيں وه لفظ قدرت کے
  قدرت کی وجہ سے ھيں۔ 

يعنی تمام چيزوں) کی ضرورتيں پوری ھوتی ھيں ، در حقيقت وه موجوده حقائق ھيں جن “ ( کّل شیءٍ ”ن اسماء کے ذريعہ ج
  سے تعبير کيا گيا ھے۔ “ اسماء”کو قرآن مجيد اور احاديث معصومين عليھم السالم ميں 

خلوقات ميں خاص عظمت و اھميت کے حامل ھيں جو تمام ھی م“ ائمہ طاھرين عليھم السالم”انھيں اسماء کے حقائق ميں سے 
ھيں۔ خداوندعالم کی رحمت، ھدايت، لطف، رافت، “ واسطہ فيض”ھيں، جو بندوں اور خدا کے درميان روز قيامت کے لئے 

کرم و بخشش انھيں حضرات کے صدقہ ميں بندوں تک پھنچتی ھيں،اور انھيں حضرات کی معرفت اور واليت کے زير سايہ 
  بارگاه اٰلھی ميں قبول ھوتے ھيں۔  بندوں کے اعمال

ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت کرتے “ صافی”حکيم بزرگوار فيض کاشانی اپنی عظيم الشان تفسير 
  ھيں: 

ُ ِمَن اْلِعبَاِد َعَمالً ااِّلٰ بَِمْعِرفَتِ ”   “ نَانَْحُن َوهللاِ األَْسَماُء اْلُحْسنٰی اَلَِّذْی اَل يَْقبَُل ّهللاٰ
خدا کی قسم ھم خدا کے اسماء حسنٰی ھيں، کہ خدا اپنے بندوں کے اعمال ھماری معرفت اور ھماری واليت سے تمسک کے ”

  ۔ “ذريعہ ھی قبول کرتا ھے
لٰہذا معلوم يہ ھوا کہ انسان اگرفقط الفاظ پر توجہ کرے تو کسی مقام پر نھيں پھنچ سکتا ، لٰہذا الفاظ کو چھوڑتے ھوئے حقيقت 

  ی تالش کريں، کيونکہ عالم ھستی ميں جتنے بھی آثار پائے جاتے ھيں وه اسماء حقيقی يا عين واقعيات ھيں۔ ک
، َو بِاالْسِم الَِّذْی َخلَْقتَ ” ْوحَ  َو بِاالْسِم الَِّذْی َخلَْقَت بِِہ اْلَعرَش َو بِاالْسِم الَِّذْی َخلَْقَت بِِہ اْلُکْرِسیَّ   ۔ “بِِہ الرُّ
م جس کے وسيلہ سے عرش پيدا ھوا، اور اس اسم کی قسم جس کے ذريعہ کرسی کا وجود پيدا ھوا اور اس اس اسم کی قس”

  ۔ “اسم کی قسم جس کی برکت سے روح کو خلق کيا

  ۔“َوبِِعْلِمَک الَّذي ٔاَٰحاطَ بُِکلِّ َشْيءٍ ”
  “ اوراس علم کے واسطہ سے ھے جو ھر شے کا احاطہ کئے ھوئے ھے ” 

علم کے سلسلہ ميں جو علم فعلی اور علم حضوری ھے اور جو تمام موجودات کے ظاھر و باطن کا احاطہ  خدا وندعالم کے
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کئے ھوئے ھے اور کوئی چيز اس کے علم سے پوشيده نھيں ھے (اگرچہ کروڑوں ذرات ميں سے کوئی بھی ذره کيوں نہ 
ں تک کہ بارش کے قطروں کا علم اس کے پاس ھو) تمام مخلوقات کی تعداد، ان کے ذرات ، اور مختلف قسم کے دانے يھا

  موجود ھے۔ھم يھاں پر اس سلسلہ ميں قرآن مجيد ميں بيان شده آيات پر اکتفاء کرتے ھيں: 
  ارشاد اٰلھی ھوتا ھے: 

  ] 12“[يَْعلَُم َما فِی السََّماَواِت َوَما فِی ااْلَْٔرِض ۔۔۔” َ
  ۔ “وه زمين و آسمان کی ھر چيز کو جانتا ھے”

  ] 13“[ْعلَُم َما فِی اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة ٕاِالَّ يَْعلَُمہَا ۔۔۔َويَ ” 
  ۔ “اور وه خشک وتر سب کا جاننے واال ھے کوئی پتہ بھی گرتا ھے تو اسے اس کا علم ھے”

وَن َوَما تُْعلِنُوَن ”    ] 14“[َوهللاُ يَْعلَُم َما تُِسرُّ
  ۔ “طن و ظاھر دونونسے باخبر ھےاور هللا ھی تمھارے با”

ِحي”  َماِء َوَما يَْعُرُج فِيہَا َوہَُو الرَّ   ] 15“[ُم اْلَغفُورُ يَْعلَُم َما يَلُِج فِی ااْلَْٔرِض َوَما يَْخُرُج ِمْنہَا َوَما يَنِزُل ِمْن السَّ
چيز آسمان سے نازل ھوتی ھے  وه جانتا ھے کہ زمين ميں کيا چيز داخل ھوتی ھے اور کيا چيز اس سے نکلتی ھے اورکيا”

  ۔ “اورکيا اس مينبلند ھوتی ھے اور وه مھربان اور بخشنے واال ھے
ان آيات کی حقيقت کو بہتر سمجھنے کے لئے پھاڑ کے ايک حصہ کو ديکھ لينا کافی ھے جوہزاروں کی تعداد دنيا بھر ميں 

  موجود ھےں۔ 
ات الکھ قسموں کا پتہ لگاليا ھے، جبکہ ان کی تعداد اس قدر ماھرين نےآج تک کی رپورٹ کے مطابق کيڑے مکوڑوں کی س

  ھے کہ الفاظ ميں ان کو بيان نھيں کيا جاسکتا۔ 
گرمی کے دنوں ميں جب آسمان صاف ھو تو اس وقت سوسک ، مکھی اور کنکھجوروں کی تعداد پھاڑ کی ايک دراڑھ ميں 

۔ اور اگر اس زمين سے ناگھاں نوع بشريت کا خاتمہ اس قدر زياده ھے کہ ايک بّراعظم کے لوگوں سے بھی زياده ھے
 ] 16ھوجائے تو زمين پر دوسری موجودات اس قدر زياده ھيں کہ مشکل سے نوع بشريت کے خاتمہ کا احساس کرپائيں گے۔[

  ۔“َوبِنُوِر َوْجِھَک الَّذي ٔاَٰضاَء لَہُ ُکلُّ َشْيءٍ ”
  ۔ “روشن ھے اوراور اس نور ذات کے واسطہ سے ھے جس سے ھر شے” 

  آيات و روايات ميں نور کے معنی
  سے تعبير کيا گيا ھے۔ “ نور”قرآن مجيد اور روايات ميں کماالت اور اقدار کو 

“ نور”يعنی اسالم۔ “ نور] ”18کے معنی ايمان کی طرف قدم بڑھانے کے ھيں۔[“ نور”]، 17سے مراد ھدايت ھے[“ نور”
  ] 19ی دلی روشنی۔[يعن“ نور”يعنی علم۔ “ نور”يعنی معرفت۔ 

  کے معنی اس طرح بيان کئے گئے ھيں: “ نور”قرآن کريم ميں 
  ] 20“[قَْد َجاَء ُکْم ِمْن هللاِ نُوٌر َوِکتَاٌب ُمِبيٌن ” 
اے اھل کتاب !تمھارے پاس ھمارا رسول آچکا ھے جو ان مينسے بہت سی باتوں کی وضاحت کررھا ھے جن کو تم کتاب ”

  ۔ “خدا مينسے چھپا رھے تھے
  کے معنی احکام اٰلھی ، مسائل اخالقی اور اعتقادی حقائق ھيں: “نور”

  ] 21“[ٕاِنَّا ٔاَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيہَا ہًُدی َونُوٌر ” 
  ۔ “بيشک ھم نے توريت کو نازل کيا جس مينھدايت اورنور ھے”

خداوندعالم کے صفات، کماالت اور اسماء سے مراد “ نور”قارئين کرام ! مذکوره معانی کے پيش نظر يہ بات کھی جائے کہ 
حسنٰی ھيں جن سے ھر مخلوق اپنی استعداد اور قابليت کے لحاظ سے فيضياب ھوتی ھے۔ اور اس کامرانی ميں اپنی ظلمت و 

  تاريکی سے نجات پيدا کرتی ھے۔ 
نقص سے نور کمال صاحب استعداد انسان؛ اس بہت اھم اور سنھرے موقع سے ظلمت عدم سے نورھستی کی طرف، ظلمت 

کی طرف، ظلمت جھل سے نور معرفت کی طرف، ظلمت ظلم سے نور عدالت کی طرف، ظلمت کفر سے نور ايمان کی 
طرف، ظلمت ضاللت سے نور ھدايت کی طرف اور ظلمت ماديت سے نور معنويت کی طرف آتا ھے ا ور اس سے آراستہ و 

  وع مطلع الفجرھوتا ھے جو نور محض اور نور خالص ھے۔ مزين ھوتا ھے، در حقيقت خدا کے اسماء و صفات کا طل
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سے مراد “ نوروجہ”قرآن کريم کی آيات اور معصومين عليھم السالم کی تعليمات کے پيش نظر يہ بات کھی جاسکتی ھے کہ 
  ميں بيان کئے گئے ھيں۔ “ دعاء جوشن کبير”وھی حقائق اور کماالت ھيں جس کے ايک ہزار نمونے 

مفرد کيوں ھے؟ تو اس کا جواب يہ ھے کہ خداوندعالم کے تمام اسماء حسنٰی “ نور”ہ پيدا ھوتا ھے کہ لفظ ليکن اب سوال ي
نھيں ھے يعنی “ ترکيب”اور اس کے بلند و باال صفات، اس کی عين ذات ھيناور اس کی ذات مقدس ميں کسی طرح کی کوئی

، اس کی حکمت، اس کا عدل، رحمت، لطف اور اس کی صفت اور موصوف کا تصور نھيں پايا جاتا۔ خدا وندعالم کا علم
  رحمانيت وغيره تمام کی تمام اسی خدا ئے واحد ويگانہ کی ذات بابرکت ھے۔ 

کا استعمال ھدايت پر ھونا معارف اٰلھی ميں بہت زياده بيان ھوا ھے جس کے پيش نظر شايد اس نورا “ نور”اور چونکہ لفظ 
  نی جملے کے معنی يہ ھوں: 

ميں تجھ سے تيری اس ھدايت اور رھنمائی کے واسطہ سے سوال کرتا ھوں جس کے ذريعہ تمام موجودات ھدايت  خدايا!”
  ۔ “يافتہ ھيں

ميں تمام آسمانی اور ملکوتی معنی اور مفاھيم سمائے ھوئے ھےں،يہ تو ذوق سليم اور قلب نورانی اپنے “ نور”بھر حال لفظ 
  ے؟ لحاظ سے مختلف معنی ميں استعمال کرتا ھ

ليَن،َوٰيا ٓاِخَر ااْلِٓخرينَ ”  َل ااْلَٔوَّ   ۔“ٰيا نُوُر ٰيا قُدُّوُس، ٰيا ٔاَوَّ
  ۔ “اے نور ،اے پاکيزه صفات،اے اّولين سے اّول اور ٓاخرين سے ٓاخر”

اے تمام کماالت، اے سب کے پيدا کرنے والے ، اے ظھور محض،اے ظاھر، اے آشکار اور اے واضح کہ روز عرفہ 
ات ميں تيرا عاشق بے قرار اور عارف دلداده نيز تيرا خالص بنده اور تيرے نور کا مطلع الفجر يعنی حضرت صحرائے عرف

  امام حسين عليہ السالم تيری بارگاه ميں عرض کرتا ھے: 
ْحتاَج ِالَی َدليٍل يَُدلُّ َعلَيَک َوَمتی بَُعْدَت َحتَّی ٔاَيَُکوُن ِلَغيِرَک ِمَن الظُّھوِرما لَيَس لََک َحتَّی يَکوَن ہَُو الُمظِہَر لََک؟ َمتَی ِغْبَت َحتَّی تَ ” 

  ] 22“[تَکوَن اآلثاُر ِہَی الَّتِی تُوِصُل اِلَيَک؟ 
کيا تيرے عالوه کسی غير کے لئے کوئی ظھور ھے جو تيرے لئے نھيں ھے، جو کوئی دوسرا تيرے ظھورکے لئے وسيلہ ”

ے کے لئے کسی دليل کی ضرورت ھوتی، تو کب دور تھا جو تجھ تک بنے؟ باراٰلھا تو کب مخفی تھا جس کو ظاھر کرن
  “ پھنچانے والے آثار کی ضرورت ھو؟

اے پرودگار عالم! جس وقت ميں اپنی نفسانی حالت سے دور رہتے ھوئے اپنی حقيقت کو سمجھنے کے بعد غور سے ديکھتا” 
وشنی ھر چيز سے روشن تر ھے، تيرے وجود کے ھوں تو پتہ چلتا ھے کہ اس جھان ھستی ميں تيرے جالل و جمال کی ر

لئے کوئی ِخفا اور پوشيدگی نھيں ھے، کہ کوئی چراغ جال کر تيری ربوبيت کی جستجو کروں، کيونکہ جب بھی کسی حقيقت 
کے ذريعہ اپنے راستہ کی دليل فرض کروں تو غور و فکر کے بعد يہ واضح ھوجاتا ھے کہ اس دليل کا پيدا کرنے واالاور 

  ۔ “چراغ کو روشن کرنے واال بھی تو ھی ھےاس 
تو کس وقت غائب اور چھپا ھوا تھا کہ کسی دليل کا محتاج ھوتا جو تيرے وجود پر داللت کرتی، اور تو کب اور کس موقع پر 

  دور تھاتاکہ تيرے ھی پيدا کرده آثار کے ذريعہ ؛تجھ تک پھنچاجاتا؟ 
ص اور خاميوں سے پاک و منزه! اے جو تمام توصيف بيان کرنے والوں کی اے تمام عيوب سے پاک و پاکيزه! اے تمام نواق

توصيف سے بلند و باال ھے! اے کل الکمال! اے حقيقت محض! يا نور يا قدوس! اے تمام چيزوں کی ابتداء بغير اس کے تری 
ئے کوئی آخر ھو، تو ھر ذات مقدس کے لئے کوئی ابتداء ھو، اے تمام چيزوں کی آخر کے آخر بغير اس کے تيری ذات کے ل

چيز کی ابتداء کرنے واال ھے حاالنکہ تيرے لئے کوئی ابتداء نھيں ھے، اور اے ذات ازلی! جو تمام چيزوں کے فنا ھونے 
  کے بعد بھی ھميشہ ھميشہ کے لئے باقی رھے گا۔ 

ور انتھا رکھتی ھيں اور اس ابتداءکی ايک اصطالح ھے۔ تمام چيزيں اول اور آخر نيز ابتداء ا“ کل شیءٍ ”ابتداء اور آخر صفت 
و انتھا ميں دو حقيقتيں ھيں جن کو تو نے ھر مخلوقات کے لئے قرار دے رکھا ھے۔ ابتداء کا ھونا اس بات کی دليل ھے کہ يہ 
 موجودات ايک دن نھيں تھيں، تو نے ان کو لباس خلقت سے آراستہ کيا، اور آخر ھونا اس بات کی دليل ھے کہ يہ تمام چيزيں

سے پھلے تھا اور “ کل شیءٍ ”ايک دن فنا کی چادر اوڑھ لےنگی اور تيری ھی ذات ان کو فنا دے گی۔ لٰہذا معلوم يہ ھوا کہ تو 
  کے بعد بھی باقی رھے گا، اور تيرے بعد کوئی چيز نھيں رھے گی۔ “ کل شیءٍ ”

ليَن،َوٰيا ٓاِخَرااْلِٓخريَن۔  َل ااْلَٔوَّ   ٰيا ٔاَوَّ

ھُمَّ اغْ ” نُوَب الَّتِي تَْھتُِک اْلِعَصَمٔاَللّٰ   ۔“فِْرلَِي الذُّ
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  ۔ “خدايا ميرے ان تمام گناھوں کو بخش دے جو ناموس کو بٹہ لگاديتے ھيں” 

  گناه
وه اعمال و افعال، حاالت ورفتار اور وه اخالق و کردار جو خداوندعالم اور انبياء و ائمہ معصومين عليھم السالم کے احکام کے

  ان کو گناه شمار کيا جاتا ھے۔ خاللف ھوں ؛ 
بعض گناھوں کی شدت اور جرم اس قدر زياده ھے جن کو انجام دينا خدا و رسول سے جنگ کرنے کے برابر قرار ديا گيا 

  ] 23ھے[
جو انسان اس دنيا ميں گناه کرتا ھے وھی روز قيامت ميں ھميشہ ھميشہ کے لئے آتش جھنم بن کر گناھگارکے ساتھ ساتھ 

   رھےں گے:
  ] 24“[ٕاِنَّ الَِّذيَن يَأُْکلُوَن ٔاَْمَواَل اْليَتَاَمی ظُْلًما ٕاِنََّما يَأُْکلُوَن فِی بُطُونِِہْم نَاًرا۔۔۔” 
  ۔ “جو لوگ ظالمانہ انداز سے يتيمونکا مال کھاجاتے ھينوه درحقيقت اپنے پيٹ ميں آگ بھر رھے ھيں”

  مک کھا کر نمک دان توڑ دينے کی طرح ھے۔ گناه کرنا، خدائے رحمن و کريم کے دسترخوان پر ن
  زندگی بھر نمک کھاکر نمک دان کو توڑنا بہت بے انصافی ھے۔ 

  نمک کھاکر نمک دان توڑدينے والی حکايت
يعقوب ليث، سيستان کی مشھور و معروف شخصيت، جس نے خونخوار اور ظالم عباسی حکومت کے خالف انقالب کی بنياد 

  (تانبے کے برتن بنانے والے) کے عالوه کچھ نھيں تھے۔  “مسگر” ڈالی، شروع ميں
کافی دنوں تک اپنے کام ميں مشغول رھے اور اپنے حاصل کرده پيسہ کو فراخ دلی سے اپنے نوجوان دوستوں کو کھالتے 

  رھے۔ 
  اس کی سخاوت اور شجاعت کی وجہ سے کچھ جوان بھادر اور محنت کش بھی اس کے پاس آگئے۔ 

کی وجہ سے اس نے اپنا کام چھوڑ ديا ، اور ايک دوسرا کام شروع کرديا، ليکن کچھ مدت کے بعد ھی اس اپنے اس ساتھی 
کام کو بھی چھوڑ ديا اور سيستان کے حاکم يا امير کے مال پر نگاه جمالی اور اس کے مال ميں خيانت کرنے کا پروگرام بناليا۔

افظ قرار دئے گئے تھے، لٰہذا ايسا کرنا ممکن نھيں تھا، پروگرامليکن چونکہ اميرکی طرف مال کی حفاظت کے لئے سخت مح
يہ بنايا کہ بيرون شھر سے ايک سرنگ اس کے خزانہ تک کھودی جائے جس کے ذريعہ اس کا سارا مال حاصل کرليا جائے۔ 

خزانہ ميں وارد سرنگ کھودنے ميں چھ مھينے لگ گئے، آخر کار وه اس کے خزانہ تک پھنچ گيا اور ايک سوراخ کے ذريعہ
ھوگيا تمام سونا، چاندی اور قيمتی جواھرات ، درھم و دينار آھستہ آھستہ مختلف بوريوں ميں بھر ليا اور کسی محافظ و نگھبان
کو خبر تک نہ ھوئی ، سرنگ کے ذريعہ ان کو باھر ال ھی رھا تھا کہ اس آدھی رات ميں يعقوب کی نگاه ايک چمکتی ھوئی 

طرف رکی۔ليکن چونکہ کافی اندھيرا تھا اس کو نہ پہچان سکا، زبان سے چھک کر ديکھا تو بہترين گوھر جيسی چيز کی 
چمکتا ھوا نمک تھا، اس موقع پر اس نے اپنے تمام ساتھيوں کو حکم ديا کہ تمام مال کو يھيں چھوڑدو اور خالی ھاتھ يھاں سے

  نکل چلو۔ 
ں چھوڑ ا او رخالی ھاتھ شھر سے باھر آگئے، اور جب يعقوب سے اس اس کے تابع اور مطيع جوانوں نے تمام مال کو وھي

کام کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب ديا کہ اگرچہ ميں نے خزانہ تک پھنچنے کے لئے چھ مھينہ تک بہت زياده زحمت 
ٰہذايہ ميری غيرت اوراٹھائی ھے اور چاہتا تو اس کا سارا مال لے جاتا، ليکن چونکہ ميں نے امير سيستان کا نمک کھاليا ھے ل

  انصاف سے دور ھے کہ اس کا نمک کھاکر اس کے مال کو غارت کرڈالوں!! 
ادھر جب محافظوں نے خزانہ کا دروازه کھواال تو وھاں کی حالت ديکھ کر خصوصاً وھاں پر موجود سونا چاندی او ردرھم و 

ی۔ اميرنے يہ واقعہ سن کر شھر ميں اعالن کراديا کہ دينار کو ديکھ کر مبھوت ره گئے اور اس کی رپورٹ امير سيستان کو د
  جس نے بھی يہ کام کيا ھو وه اپنے کو امير کے سامنے حاضر کردے تاکہ امير اس کو بہترين انعامات سے نوازے۔ 
لٰہذا نمک ادھر جب يعقوب نے امير کا يہ اعالن سنا تو فوراً امير کے پاس پھنچے، اور کھا کہ ميں نے تمھارا نمک کھالياتھا، 

  کھاکر نمک دان توڑنا ميری غيرت کے خالف تھا۔ 
جب امير سيستان نے ايسے شجاع، بھادر، محنتی ، انصاف پسند جوان کو ديکھا تو بہت خوش ھوا اور اس کو سيستان کے 

ومت سےلشکر کا امير بناديا، اسی وقت سے يعقوب نے وھيں سے ترقی کرنا شروع کردی يھاں تک کہ عباسيوں کی ظالم حک
  مظلومين کو نجات دالنے کی کوششيں شروع کرديں اور ايک انقالب کی بنياد ڈالدی۔ 

گناه ،ايک معنوی نجاست ھے جس کی وجہ سے انسان کی روح و جان اور خيال و فکر اور دل گندا ھوجاتا ھے ، جس کی بنا 
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  پر انسان رحمت اٰلھی، لطف خداوندی اور فيض الٰہی سے محروم ھوجاتا ھے۔
گناه کی وجہ سے انسان سے حفاظت کرنے واالعذاب و ذلت کا پرده پھٹ جاتا ھے، جس کی وجہ سے دنيا و آخرت ميں اس 

کے اسرار اور راز فاش ھوجاتے ھيں، اور وه بندگی کی منزل سے خارج ھونے لگتا ھے، نيز خداوندعالم کی بخشش و 
  مغفرت اور اس کی پرده پوشی سے دور ھوتا چال جاتا ھے! 

  علماء اسالم نے قرآن مجيد اور معصومين عليھم السالم کی احاديث کے پيش نظر گناھوں کی دو قسميں بيان کی ھيں: 
  ۔ گناه کبيره۔ ١
  ۔ گناه صغيره۔ ٢

گناه کبيره وه گناه ھيں جيسا کہ امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ھے کہ خدا ان گناھونکے بدلے دوزخ کو واجب کرديتا 
  ] 25ھے۔[

اگر انسان گناه کبيره سے دور رھے اور اس خطرناک وادی ميں قدم نہ رکھے اور دامن انسانيت کو آلوده نہ کرے تو 
  خداوندعالم اس کے دوسرے گناھوں سے در گزر کرجاتا ھے اور اس پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرماتا ھے: 

  ] 26“[َکفِّْر َعْنُکْم َسيِّئَاتُِکْم َونُْدِخْلُکْم ُمْدَخاًل َکِريًمإاِْن تَْجتَنِبُوا َکبَائَِر َما تُْنہَْوَن َعْنہُ نُ ”
اگر تم بڑے بڑے گناھونسے جن سے تمھيں روکا گيا ھے پرھيز کرلو گے تو ھم دوسرے گناھونکی پرده پوشی کرديں گے ”

  ۔ “اور تمھيں باعزت منزل تک پھنچا ديں گے
رت امام رضا عليہ السالم سے روايت ھے کہ امام عليہ السالم نے گناھان ميں حض“ عيون اخبار الرضا(ع)”کتاب گرانقدر 

  کبيره کی فھرست اس طرح بيان فرمائی: 
  ۔ نفس محترم کا قتل کرنا۔ ١
  ۔ زنا۔ ٢
  ۔ چوری۔ ٣
  ۔ نشہ آور چيزيں کھانا۔ ۴
  ۔ عاق والدين ھونا۔ ۵
  ۔جنگ سے بھاگنا۔ ۶
  ۔ناجائز طريقہ سے مال يتيم کھانا۔ ٧
  خنزير اور جس جانور پر ذبخ کرتے وقت غير خدا کا نام ليا گيا ھو اس کا گوشت کھانا۔  ۔مردار ،٨
  ۔سود۔ ٩
  ۔مال حرام کھانا۔ ١٠
  ۔قمار بازی (ُجوا)۔ ١١
  ۔کم تولنا۔ ١٢
  ۔کسی پاک دامن پر تھمت لگانا۔ ١٣
  ۔لواط۔ ١۴
  ۔رحمت خدا سے مايوس ھونا۔ ١۵
  ۔اپنے کو عذاب خدا سے محفوظ گرداننا۔ ١۶
  ۔ظالموں کی مدد کرنا۔ ١٧
  ۔ستمگروں سے دلی لگاؤ رکھنا۔ ١٨
  ۔جھوٹی قسم کھانا۔ ١٩
  ۔بغير تنگدستی کے حقوق الناس کو ادا نہ کرنا۔ ٢٠
  ۔جھوٹ۔ ٢١
  ۔تکبر۔ ٢٢
  ۔اسراف۔ ٢٣
  ۔ تبذير (فضول خرچی کرنا)۔ ٢۴
  ۔خيانت کرنا۔ ٢۵
  ۔حج کو سبک اور کم اھميت قرار دينا۔ ٢۶
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  کرنا۔  ۔اولياء هللا سے جنگ٢٧
  ۔بے فائده اور بے ھوده کھيلوں ميں مشغول رھنا۔ ٢٨
  ] 27۔گناھوں پر اصرار کرنا۔[٢٩

  گناھوں کے برے آثار
قرآنی آيات اور روايات معصومين عليھم السالم کے پيش نظر گناھوں کے برے آثار کو درج ذيل عناوين کے تحت بيان کيا 

  جاسکتا ھے: 
ال نابود ھوجاتے ھيں۔ گناه کی وجہ سے انسان دنياوی بالؤں اور اُخروی درد ناک عذاب گناه کے ذريعہ انسان کے نيک اعم

ميں مبتال ھوجاتا ھے۔ گناه کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نھيں ھوتی۔ گناه کی وجہ سے انسان شفاعت کرنے والوں کی 
جہ سے ايمان ختم ھوجاتا ھے۔ گناه کی شفاعت سے محروم ھوجاتا ھے۔ گناه دل کو سخت و تاريک بناديتے ھيں۔ گناه کی و

وجہ موعظہ و نصيحت بے اثر ھوجاتے ھيں۔ گناه انسان کو ذليل و رسوا کرديتے ھيں۔ گناه کی وجہ انسان رزق اٰلھی سے 
محروم ھوجاتا ھے۔ گناه انسان کو منزل عبادت اور بندگی سے دور کرديتی ھے۔ گناھوں کی وجہ سے انسان پر شيطان کے 

ے کا راستہ ھموار ھوجاتا ھے۔ گناه کی وجہ سے گھر، خاندان اور اجتماعی زندگی ميں پريشانياں پيدا ھوجاتی مسلط ھوجان
ھے۔ گناه کی وجہ ايک دوسرے پر اعتماد اور اطمينان کا خاتمہ ھوجاتا ھے۔ گناه دل پر قبضہ کرليتا ھے۔ گناه کی وجہ سے 

  ] 28سختی اور پريشانی ھوتی ھے۔[ انسان کو جان کنی کی حالت، فشار قبر اور برزخ ميں
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت ھے : 

َوَما ٔاََصابَُکْم ِمْن ” ی ِکتابِِہ: ٔاََما اِنَّہُ لَيَس ِمن ِعرٍق يَْضرُب َوال نَْکبٍَة َوالُصداٍع َوال َمَرٍض ااّل بَِذنٍب َوَذلَِک قَوُل هللاِ َعزَّ َوَجلَّ فِ ” 
  ] 29بَِما َکَسبَْت ٔاَْيِديُکْم َويَْعفُو َعْن َکثِيٍر[ُمِصيبٍَة فَ 

کوئی بھی رگ نھيں کٹتی اور کبھی ٹھوکر نھيں لگتی اور کسی کے سر ميں درد نھيں ھوتااسی طرح کوئی بيماری يا مرض ”
د ميں ارشاد ]مجي30انسان کو نھيں ھوتا مگر يہ کہ انسان کے گناھوں کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے خداوندعالم نے قرآن [

اور تم تک جو مصيبت بھی پھنچتی ھے وه تمھاری ھی وجہ سے ھے اور وه بہت سی باتونکو معاف بھی کرديتا ”فرماديا ھے:
  ۔ “ھے 

  اسی طرح امام عليہ السالم سے روايت ھے کہ آپ نے فرمايا: 
ُجَل يُذنُِب الذَّنَب فَيُْحَرُم َصاَلةَ اللَّيِل َواِنَّ الَعَملَ ” ِکيِن فِی اللَّْحم  اّن الرَّ ئِّیَ ٔاَْسَرُع فِی صاِحبِِہ ِمن السِّ   ] 31“[السَّ
بے شک جب انسان گناھوں کا مرتکب ھوتا ھے تو خداوندعالم اس کو نماز شب پڑھنے کی توفيق سے محروم کرديتا ھے، ”

  ۔ “گناه کا اثر گوشت پر چاقو کی دھار سے تيز ھوتا ھے
  ايت ھے کہ آپ نے فرمايا: حضرت امام رضا عليہ السالم سے رو

َوَجلَّ الَی نَبیٍّ ِمَن ااَلنبِياِء:اِذا ٔاُِطْعُت َرِضيُت ،َواِذا َرِضيُت بَاَرْکُت،َولَْيَس ِلبََرَکتِی”  نِھايَةٌ َواِذا ُعِصيُت  ٔاَوَحی هللاُ َعزَّ
ابَِع ِمن الَوَری     ]32“[َغِضْبُت،َواِذاَغِضبُت لََعنُت،َولَْعنَتی تَْبلُُغ السَّ

خداوندعالم نے اپنے پيغمبر پر وحی نازل فرمائی کہ جب کوئی شخص ميری اطاعت کرتا ھے تو ميں خوشنود ھوتا ھوں اور ”
جب خوشنود ھوتا ھوں تو اس شخص کے لئے برکت قرار ديتا ھوں جبکہ ميری برکت بے نھايت ھے۔ اور اگر کوئی شخص 

اور جب ناراض ھوتا ھوں تو اس پر لعنت کرتا ھوں اورميری لعنت  ميری نافرمانی و معصيت کرتا ھے تو ناراض ھوتا ھوں
  ۔ “سات پشتوں تک شامل رہتی ھے

يہ بات تجربہ سے ثابت ھوئی ھے کہ جب نيک افراد پر غربت و ناداری، بيماری و ناتوانی يا رزق کی قلت جيسی بالئيں نازل 
 تاکہ دوسروں کی طرح گناه اور طغيان ميں مبتال نہ ھوں۔  ھوتی ھيں تو يہ بھی ان کے لئے خدا کا ايک لطف و کرم ھوتا ھے

گناه پر اصرار (يعنی ايک گناه کو بار بار انجام دينے) کے بارے ميں حضرت امير المومنين علی عليہ السالم سے روايت ھے:
ں کا مرتکب ھوجاتا خداوندعالم ھر بنده کی حرمت کے لئےچاليس پرده قرار ديتا ھے، مگر يہ کہ جب انسان چاليس گناھو”

ھے، (تو اس کے وه پرده ختم ھوجاتے ھيں) اس وقت خداوندعالم اپنے فرشتوں کو حکم ديتا ھے کہ اپنے پروں سے ميرے 
بندے کو چھپالو۔ چنانچہ فرشتے اپنے بالوں سے اس کو چھپائے رکھتے ھيں، مگر وه شخص گناھوں پر گناه بجاالتا رہتا ھے 

منے اپنے گناھوں پر فخر کرتا ھے، اس وقت فرشتے کہتے ھيں: پالنے والے! يہ تيرا بنده ھر يھاں تک کہ وه لوگوں کے سا
گناه کا مرتکب ھوتاجاتا ھے اور ھميں شرم آتی ھے۔ خداوندعالم ان پر وحی نازل کرتا ھے کہ اپنے پروں کو ہٹالو۔ اور جب 

م) سے دشمنی کرنا شروع کرديتا ھے، اس وقت نوبت يھاں تک پھنچ جاتی ھے تو اس وقت وه شخص اھل بيت (عليھم السال
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زمين وآسمان ميں اس کی حرمت و عظمت کا پرده چاک چاک ھوجاتا ھے۔ اس وقت فرشتے کہتے ھيں : پروردگارا! تيرے 
بنده کا پرده پاره پاره ھوچکا ھے، اس وقت وحی اٰلھی نازل ھوتی ھے کہ اگر خدا اس پر توجہ رکھتا تو تمھيں پروں کے ہٹا 

  ] 33نے کا حکم ھی نھيں ديتا![لي
وه باتقوٰی اور پاکدامن انسان جو ھميشہ ياد خدا اور قيامت پر توجہ رکھتا ھے اور گناھوں کے برے آثار سے ظاھر اور مخفی 

طريقہ سے دوری اختيار کرتا ھے وه زنده ھے، ليکن خداوند عالم قيامت اور انجام گناه سے نہ ڈرنے واال گناھگار شخص 
  ] 34۔[مرده ھے

  جن گناھونکے ذريعہ پرده اٹھ جاتا ھے: 
ميں گناھوں کے برے آثار کے سلسلے ميں ايک بہت اھم “ معانی االخبار”محدث بزرگوار شيخ صدوق عليہ الرحمہ اپنی کتاب 

حديث بيان کرتے ھيں کہ حضرت امام زين العابدين عليہ السالم سے نقل ھوا ھے کہ جس کے ايک حصہ کو دعاء کميل کے 
  سے شروع ھونے والے جملوں کی وضاحت ميں فرمايا: “ اللھم اغفر الی الذنوب”

  جن گناھوں کے ذريعہ پرده اٹھ جاتا ھے وه درج ذيل ھيں: 
  ۔ نشہ آورچيزيں پينا۔ ١
  ۔ ُجوا کھيلنا۔ ٢
  ۔بے ھوده کاموں اورلوگوں کو ھنسانے کے لئے بے جا مذاق ميں مشغول رھنا۔ ٣
  کرنا۔ ۔ دوسروں کے عيوب بيان ۴
  ۔ گناه و بدکاری سے متھم افراد کی ھم نشينی۔ ۵

  شراب خوری:
  حضرت امام موسٰی کاظم ، و امام رضااور امام محمد تقی عليھم السالم نے شراب پينے کو گناه کبيره ميں شمار کيا ھے۔ 

يا زياده انسان کے دل و عصر حاضر کے مغربی و مشرقی دانشوروں اس بات کے قائل ھيں کہ نشہ آور اشياء چاھے کم ھو 
دماغ اور معده اور پھيپڑوں نيز سانس کی نالی اور خون کی روانی ميں خطرناک اثرات پيدا کرتی ھينجو اس کی اوالد ميں 

بھی پھنچتے ھيں، اور بعض اوقات تو ان کا عالج کرنا ناممکن ھے، جس کے نتيجہ ميں شراب پينے والے کی ھالکت يقينی 
  ھوجاتی ھے۔ 

  يعنی شراب ايک بہت خطرناک شيطان اور جانی دشمن ھے اور شرعی لحاظ سے نجس ھے۔ “ ی بوٹلشيطان”
] اور اس کے فائده کو اس 35قرآن مجيد نے سيال نشہ آور اشياء کو ناپاک، رجس اور شيطانی کاموں ميں شمار کيا ھے۔[

ننا قابل تالفی خطرات کی بنا پر تمام لوگوں پر حرام]لٰہذا شراب انھي36نقصان کے مقابلہ ميں بہت کم اور ناچيز شمار کيا ھے۔[
 کی گئی ھے اور شراب پينے والے کو اگر توبہ نہ کرسکے تو اس کو دنيا وی اور اُخروی عذاب سے دو چار ھونا پڑے گا۔ 

  پيغمبر اسالم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے شراب کے سلسلہ ميں دس لوگوں پر لعنت کی ھے: 
  ص شراب بننے والی چيزوں کے درخت کو شراب کے لئے لگائے۔ ۔ جو کوئی شخ١
  ۔ جو شخص اس درخت کی ديکھ بھال کرے۔ ٢
  ۔ جو شخص شراب بنانے کے لئے انگور يا کسی دوسری چيز کا رس نکالے۔ ٣
  ۔ شراب پينے واال۔ ۴
  ۔ شراب پالنے واال۔ ۵
  سے دوسری جگہ لے جائے۔  ۔ جو شخص شراب کو اپنے کاندھے پر يا سواری پر رکھ کر ايک جگہ۶
  ۔ جو شخص اس النے لے جانے والے سے لے کر رکھے۔ ٧
  ۔ شراب بيچنے واال۔ ٨
  ۔شراب خريدنے واال۔ ٩
  ۔ شراب سے حاصل شده منافع کو کھانے واال۔ ١٠

شدت سے روز قيامت شراب خوراس حال ميں محشور کيا جائے گا کہ اس کا چھره سياه، منھ ٹيڑھا اور اس کی زبان پياس کی 
  ] 37باھر نکلی ھوئی ھوگی، اس وقت اس کو زنا زادوں کی ميل و گندگی گرنے والے کنويں سے پانی پاليا جائے گا۔[

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا: 
شراب خواری ] ”39۔[“] شراب خوار روز قيامت کافر محشور کيا جائے گا38۔[“شراب خوری بت پرستی کے برابر ھے”
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  ] 40۔[“م گناھوں کی بنياد ھےتما
حضرت امير المومنين عليہ السالم سے سوال کيا گيا کہ کيا آپ کی نظر ميں شراب خوری؛ چوری اور زنا سے بدتر ھے؟ تو 
آپ نے فرمايا: ھاں؛ کيونکہ زنا کرنے واال شايد کوئی دوسرا گناه نہ کرے، ليکن شراب پينے واال جب شراب پی ليتا ھے تو وه

  ] 41کرسکتا ھے، کسی کو قتل بھی کرسکتا ھے اور نماز کو بھی ترک کرديتا ھے۔[ زنا بھی
  حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: 

جو شخص شراب پئے در حاليکہ مجھ سے اس کی حرمت کے بارے ميں سن چکا ھو ، تو اگر ايسا شخص کسی لڑکی سے ”
ب دينا سزاوار نھيں ھے، شراب پينے والے کی سفارش قابل قبول نھيں ھے، اس کی رشتہ لے کر آئے تو اس کو مثبت جوا

بات کی تصديق نہ کی جائے۔ اس کو کسی چيز پر امانت دار بھی نہ بنايا جائے، لٰہذا اگر ايسے شخص کو کوئی امانت دی 
  ] 42۔[“جائے تو خدا کی طرف سے کوئی ضمانت نھيں ھے

  قمار بازی (جوا کھيلنا)
  ] 43حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے ايک روايت کے ضمن ميں قمار بازی کو گناه کبيره شمار کيا ھے۔[
  قرآن مجيد نے نے صرف قمار بازی اور شراب کو گناه کبيره سے تعبير کيا ھے، جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے: 

   )۴“(ٌم َکبِيٌر۔۔۔يَْسٔاَلُونََک َعْن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِہَما ٕاِثْ ” 
  ۔ “يہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے مينسوال کرتے ھيں تو کھے ديجئے ان دونوں ميں بہت بڑا گناه ھے۔۔۔ ”

  قمار بازی کے تمام وسائل و سامان بنانا، اور ان کے بنانے پر اجرت لينا نيز ان کی خريد و فروخت حرام ھے۔ 
  ازی بغير کسی شرط کے بھی شرعی حيثيت نھيں رکھتی ھے۔ بہت سے شيعہ فقھاء کرام کے نزديک قمار ب

  ان وسائل کا رکھنا حرام اور ان کو نابود کرنا ضروری ھے۔ 
  قمار بازی کو ديکھنا ،وھاں بيٹھنا حرام اور اس جگہ کو ترک کردينا واجب شرعی ھے۔ 

  لوگوں کے ھنسانے کے لئے بے ھوده کام انجام دينا
اعمال وافعال ھيں جن کے کرنے سے دنياوی يا اُخروی کوئی فائده نہ ھو، صرف انسان کا وقت  بے ھوده کام سے مراد ايسے

  برباد ھوتا ھے۔ انسان کی عمر کاايک لمحہ الکھوں اور کر وڑوں اسباب کی باھم کارکردگی کی بنا پر حاصل ھوتا ھے۔ 
دعالم کی عطا کرده ايک عظيم اور مفيد نعمت بے شک اپنی عمر برباد کرنا کفران نعمت ھے۔ کيونکہ انسان کی عمر خداون

ھے اور اس عظيم الشان نعمت کا شکر يہ ھے کہ اس زندگی کا ايک ايک لمحہ خداوندعالم کی عبادت و بندگی ، اور حصول 
  علم و دانش نيز بندگان خدا کی خدمت ميں گزارا جائے۔ 

  يں: ميں ايک حکايت نقل کرتے ھ“ منازل اآلخرة”محدث قمی اپنی کتاب 
ابن صمد نامی شخص شب و روز اپنے وجود کا حساب کرتا تھا، اپنے زندگی کے گزرے ھوئے دنوں کو شمار کرتا تھا ، اور 

ھوگئے تو اس نے ايک فرياد بلند  ٢١٩٠٠جب اس کے لحاظ سے اس کی عمر ساٹھ سال ھوگئی اس کے دنوں کو شمار کيا تو 
گناه ھوگئے ھيں اور ميں اس قدر گناھوں کے ساتھ خدا سے  ٢١٩٠٠ھو تو کی کہ اگر ميں نے ھر روز بھی ايک گناه کيا 

  مالقات کروں گا، يہ کہتے ھی بے ھوش ھوکر زمين پرگر پڑا اور اسی حالت ميں اس دنيا سے چل بسا۔ 

  دوسروں کے عيوب بيان کرنا
ے بہت زياده توجہ دی ھے يھاں مسلمين اور مومنين کی عزت و آبرو کی حفاظت ايک بہت اھم فريضہ ھے جس پر اسالم ن

  تک کہ اسالمی تعليمات کے پيش نظر مومن کی عزت و آبرو اس کے خون کے برابر قرار دی گئی ھے: 
  “ عرض المومن کدمہ”
  ۔ “مومن کی عزت اس کے خون کی طرح ھے”

رمعاشره کا نظام درھم لوگونکی آبرو کے ختم ھونے سے اطمينان و اعتماد کی عمارت ويران ھوجاتی ھے، گھريلو زندگی او
  و برھم ھوجاتا ھے جس سے مسلمانوں کے امور مينخلل پيدا ھوجاتا ھے۔ 

فقط انبياء اور ائمہ عليھم السالم نيز اولياء هللا بے عيب اور کامل انسان ھيں۔ ان کے عالوه تمام انسانوں ميں عيوب ھوتے ھيں 
  جن کوسبھی چھپاتے ھيں۔ 

وتے ھينجو دوسروں کے سامنے اپنے عيب بيان کرتے ھوئے فخر کرتے ھےناور ان کے البتہ بعض ايسے بے شرم افراد ھ
بيان کرنے پر ان کو کوئی تکليف نھيں ھوتی، ليکن اکثر لوگ اپنی عزت و آبرو کے قائل ھيں اور اپنی عزت و آبرو کو پامال 
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  کرنے پر راضی نھيں ھوتے۔ 
سمانی عيب ھوں يا عملی و اخالقی يا مالی ھوں يا دينی و دنياویپس جو شخص دوسروں کے عيب بيان کرتا ھے، چاھے وه ج

ھوں، وه شخص دوسروں کو بے آبرو کرتا ھے اور ان کی ذلت وخواری کا باعث بنتا ھے، اوراپنے کو ايک بہت بڑے گناه 
  ميں ملوث کرتا ھے اور قيامت کے درد ناک عذاب و رسوائی کا مستحق ھوتا ھے۔ 

  امام جعفر صادق عليھما السالم سے روايت ھے :  حضرت امام محمد باقر و
تِہِ ” يِن فَيُْحِصی َعلَْيِہ َعثَراتِِہ َوَز الَّ ُجَل َعلَی الدِّ   ] 44“[لِيَُعنِّفَہ بِہَا يَوماً َما  ٔاَْقَرُب ما يَکوُن الَعبُد اِلَی الُکْفِر ٔاَن يُواِخَی الرَّ
ز يہ ھے کہ دينی بنياد پر اپنے کسی برادر کی خطا و گناھوں کو انسان کو سب سے زياده کفر سے نزديک کرنے والی چي”

  ۔ “شمار کرتا رھے تاکہ موقع آنے پر ان کے لحاظ سے اس کی مالمت و مذمت کرے
حضرت امام صادق عليہ السالم نے حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے روايت کی ھے کہ آنحضرت نے 

  فرمايا: 
و اْلُمسلِِميَن َواَل تَتَّبُِعوا َعْوَراتِِہم ، فَ  يَا َمْعَشَر َمن” إِنَّہُ َمْن تَتَبََّع َعوَراتِِہم تَتَبََّع هللاُ َعْوَرتَہُ ٔاَْسلََم ِبلَِسانِِہ َولَْم يُْخلِِص اإليَماَن ٕاِلَی قَْلبِِہ اَلتَُذمُّ

  ] 45“[ْيتِِہ ،َوَمْن تَتَبََّع هللا تََعالَی َعْوَرتَہُ يَْفَضحہُ َولَْو فِی بَ 
اے وه گروه! جنھوں نے فقط زبان سے اسالم قبول کيا ھے جبکہ ان کے دل ايمان سے خالی ھيں، مسلمانوں کی سرزنش نہ ”

کرو اور ان کے عيوب کو تالش نہ کرو، کيونکہ جو کوئی بھی ان کے عيوب کو تالش کرے گا تو اس کے عيوب کو خدا 
۔“خداوندعالم کرے اگرچہ وه گھر ھی ميں کيوں نہ ھو تو اس کو رسوا کردے گا تالش کرے گا، اور جس کے عيوب کی تالش

  گناه سے متھم افراد کے ساتھ ھمنشينی
انسان پر صحبت کا اثر دوسری چيزوں کی نسبت زياده ھوتاھے۔ انسان کے وجود ميں ھمنشينی اور صحبت کا اثر سب چيزوں

ہ معصومين عليھم السالم کی روايات ميں دوست اور ھم صحبت کے انتخاب سے زياده ھے؛ اسی وجہ سے قرآن مجيد او رآئم
  کے لئے انسان خصوصاً اھل ايمان کے لئے تاکيد کی گئی ھے۔ 

ان تمام چيزوں کی واقعيت بيان کرنے نيز آيات و روايات کی توضيح و وضاحت کے لئے ايک الگ کتاب کی ضرورت ھے، 
  ہ ميں بہت سی کتابيں لکھی ھيں۔ کہ الحمد  علماء اسالم نے اس سلسل

قرآن کريم و روايات معصومين عليھم السالم نے؛ لوگوں کوکفار، مشرک، فاسق و فاجر نيز يھود و نصاری بلکہ گناه و 
معصيت سے متھم افراد کی دوستی سے منع فرمايا ھے، تاکہ ھم صحبت کے اخالق اور شيطانی عقائد اس انسان ميں مٔوثر نہ 

  ر اس کو رحمت اٰلھی سے دور نہ کرديں۔ ھونے پائيناو
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے ارشاد فرمايا: 

ِمِن ٔاَْن يَْجلَِس َمْجلِساً يُْعَصی هللاُ فِيِہ َواَليَْقِدُر َعلَی تَْغيِيِِرِه ”    ] 46“[اَل يَْنبَِغی لِْلُمؤْ
ھاں پر خدا کی نافرمانی ھوتی ھو اور اس کی اصالح نہ کسی بھی مومن کے لئے سزاوار نھيں ھے کہ ايسی جگہ جائے ج”

  ۔ “کرسکتا ھو
ابو ھاشم جعفری کہتے ھيں : حضرت امام رضا عليہ السالم نے مجھ سے فرمايا: تم کيوں عبد الرحمن بن يعقوب کے پاس 

ا کے بارے ميں ناسزا اور اٹھتے بيٹھتے ھو؟ ميں نے کھا کہ وه ميرے ماموں ھيں۔ تب امام عليہ السالم نے فرمايا کہ وه خد
۔ “ايسی باتيں جو قرآنی آيات اور اھل بيت (عليھم السالم) کی تعليمات سے ھم آھنگ نھيں ھيں”غير قابل قبول باتيں کہتا ھے، 

خدا کو دوسری چيزوں کی طرح توصيف کرتا ھے۔ لٰہذا يا اس کے ساتھ ھم نشينی کرو يا پھر ھميں چھوڑدو يا ، يا ھمارے 
  ينی کرو اور اس کو ترک کردو۔ ساتھ ھم نش

ميں نے عرض کيا: وه کچھ بھی کھے ھميں تو کوئی نقصان نھيں پھنچتا، جب ميں اس کی بات کی تائيد نھيں کرتا ھوں تو مجھ 
  پر کوئی ذمہ داری نھيں ھے۔ 

جائے اور ساتھ ميں تمھيں تب امام عليہ السالم نے فرمايا: کيا تمھيں اس بات کا خوف نھيں ھے کہ اس پر عذاب اٰلھی نازل ھو
بھی لپيٹ لے!! کيا تم نے يہ واقعہ نھيں سنا کہ ايک شخص جناب موسٰی (عليہ السالم) کے دوستوں ميں سے تھا اور اس کا 

باپ فرعون کے دوستوں ميں سے تھا، جس وقت فرعون کا لشکر درياکے کنارے حضرت موسٰی(ع) اور ان کے اصحاب کے
وسٰی سے جدا ھوا تاکہ اپنے باپ کو نصيحت کرے، اور پھر پلٹ کر جناب موسٰی(ع) کے ساتھ پاس پھنچا وه بيٹا جناب م

ھوجائے، ليکن اس کا باپ فرعون کے باطل راستہ پر چلتا رھا اور يہ بيٹا اسے دين کی باتيں بتا رھا تھا يھاں تک کہ دونوں 
سٰی کو خبر ھوئی اس وقت انھوں نے فرمايا: اس دريا کے کنارے پھنچ گئے، اور دونوں غرق ھوگئے، چنانچہ جب جناب مو

پر خدا کی رحمت نازل ھورھی ھے ، ليکن جب عذاب آتا ھے جو شخص گناھگار کے پاس ھوتا ھے اس کا دفاع نھيں 
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  ] 47ھوسکتا۔[
ِم اآلِخِر فاََل يَقُوُم َمَکاَن ِريبٍَة ”  ِ َواْليُؤْ ِمُن بِا   ] 48“[َمن َکاَن يُؤْ
  ۔ “روز قيامت پر ايمان رکھتا ھے اس کو چاہئے کہ مقام تھمت و شک سے دور رھے جو شخص خدا اور”

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے نقل ھوا ھے کہ آپ نے فرمايا: 
  ] 49“[َمن قََعَد ِعْنَد َسبَّاٍب اِلَْٔولِيَاِء هللاِ فَقَْد َعَصی هللاَ تََعالَی ” 
  ۔ “والوں کے پاس بيٹھے بے شک وه خدا کا نافرمان ھےجو شخص اولياء هللا کو گالی دينے ” 

حضرت عيسٰی عليہ السالم نے فرمايا: اپنی دوستی کو اھل گناه و معصيت سے کينہ و دشمنی کے ذريعہ ظاھر کرو، اور اس 
سے دور ھوکر خدا سے نزديک ھوجاؤ اور خدا کی خوشنودی کو اس طرح کے لوگوں کی ناراضگی کے بدلے حاصل کرو۔ 

انچہ جب ان سے سوال کيا گيا کہ کس کے ساتھ ھم نشينی کريں؟تو فرمايا: اس شخص کے ساتھ جس کو ديکھنے کے بعد چن
  ] 50خدا کی ياد آجائے، اور اس کی گفتگو تمھارے علم ميں اضافہ کرے، اور تمھيں آخرت کی طرف رغبت دالئے۔[

بادت و خدمت جيسے پردے ؛ انسان اور عذاب خدا کے جی ھاں ! تقوٰی اور پاکدامنی، ورع و زھد، صداقت و درستی، ع
درميان مانع ھوتے ھيں، اور يہ پردے اس وقت مستحکم ھوجاتے ھيں جب انسان شراب پينے، قمار بازی، دوسروں کے عيوب

 بيان کرنے اور متھم افراد سے ھم نشينی وغيره سے پرھيز کرے؛ ليکن اگر خدا نخواستہ شيطانی وسوسوں کا شکار ھو کر
گناه سرزد ھوجائے تو اس نے گويا ان پردوں اور حجابات کو پاره پاره کرديا ھے، اور بال و مصيبت کے نازل ھونے کا 

  راستہ ھموار کرليا ھے۔ 

نُوَب الَّتِي تُْنِزُل النِّقََم ” ھُمَّ اْغفِْر لَِي الذُّ   ۔“ٔاَللّٰ
  ۔ “ان گناھوں کو بخش دے جو نزول عذاب کا باعث ھوتے ھيں” 

  جن گناھوں کے ذريعہ بالئيں نازل ھوتی ھيں:
  حضرت امام سجاد عليہ السالم نے ايک اھم روايت ميننو گناھوں کو بال نازل ھونے کا سبب قرار ديا ھے: 

  ۔ بغی۔(حق کے مقابلہ ميں سرپيچی کرنا) ١
  ۔ حقوق الناس کو پامال کرنا۔ ٢
  ۔ بندگان خدا کا مذاق اڑانا۔ ٣
  نا۔ ۔ عھد و پيمان توڑدي۴
  ۔ کھلم کھال گناه کرنا۔ ۵
  ۔ جھوٹی چيز مشھور کرنا۔ ۶
  ۔ حکم خدا کے بر خالف قضاوت اور فيصلے کرنا۔ ٧
  ۔ زکٰوة ادا نہ کرنا۔ ٨
  ] 51۔ ناپ و تول ميں کمی کرنا۔[٩

  بغی:
اور زنا کے لغت ميں حق سے سر پيچی اور حدود اٰلھی سے تجاوز، لوگوں پر ظلم وستم، معصيت و گناه، فساد “ بغی”لفظ 

  معنی ميں ھے، چنانچہ قرآن مجيد اور ائمہ معصومين عليھم السالم سے مروی روايات ميں موجود ھے: 
  ] 52“[أِنَّ قَاروَن کاَن ِمن قَْوِم موَسٰی فَبََغٰی َعلَْيِھْم ۔۔۔” 
  ۔ “بيشک قارون ، موسٰی کی قوم ميں سے تھا مگر اس نے قوم پر ظلم کيا۔۔”
ْزَق لِِعبَاِدِه لَبََغْوا فِی األَْرِض ۔۔۔۔َولَْوبََسطَ ّهللاُ ”   ] 53“[ الرِّ
  ۔ “اگر خدا تمام بندوں کے لئے رزق کو وسيع کرديتا تو يہ لوگ زمين ميں بغاوت کرديتے۔۔”
ِک بَِغيّاً ”   ] 54“[يا ٔاُْخَت ھاُروَن ما کاََن ٔاَبُوِک اْمَرأَ َسْوٍء َوَما کانَْت ٔاُمُّ
  ۔ “تمھارا باپ بُرا تھا اور نہ تمھاری ماں بد کار تھی اے ھارون کی بھن نہ ”

  حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے ارشاد فرمايا: 
  ] 55“[أِنَّ ٔاَْسَرَع اْلَخيِر ثََواباً البِرُّ َوأِنَّ ٔاَْسَرَع الَشرِّ ِعقَاباً البَغُی ” 
وں کے ساتھ نيکی و بخشش اور اچھائی کرنے والی نيکی ھے بے شک کہ سب سے جلدی ثواب ملنے والی نيکی ، دوسر”
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  ۔ “اور جلد بال نازل ھونے والی برائی بھی دوسروں پر ظلم و ستم اور تجاوز ھے
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا: 

ِمِن:الُعْسُر َو النََّکُد َواللََّجاَجةُ َوالِکْذُب َوا”     )٣“(لَحَسُد َوالبَْغیُ ِستَّةٌ الَتَکوُن فِی الُمؤْ
مومن ميں چھ برے صفات نھيں ھوتے، عجز ودر ماندگی، خساست و کم خير ھونا، لجاجت اور سرسختی، جھوٹ، حسد اور ”

  ۔ “دوسروں پر ظلم و تجاوز کرنا

  حقوق الناس کا پامال کرنا
و ادا کرنا الزم و ضروری ھے، اور خداوندرحمن و مھربان نے عوام الناس ميں ايک دوسرے کے حقوق قرار دئے ھيں جن ک

  ان سے تجاوز کرنا خدا کی معصيت اور سبب نزول بال ھے۔ 
ماں باپ کا حق اوالد پر، اوالد کا حق ماں باپ پر، رشتہ داروں پر ايک دوسرے کے حقوق، پڑوسی کا حق، حکومت پر عوام 

کا حق شوھرپر، ماتحت افراد کا حق صاحب  الناس کا حق، عوام الناس کا حق حکومت پر، شوھر کا حق زوجہ پر، زوجہ
  نعمت پر، فقير کا حق مالدار پر، اور ان کے عالوه قرآن مجيد اور احاديث ميں بيان شده دوسرے حقوق۔ 

ھے؛ چنانچہ “ رسالہ حقوق”حقوق کے سلسلہ ميں سب سے کامل اور بہترين کتاب؛ حضرت امام زين العابدين عليہ السالم کا 
لہ کا مطالعہ کرے تو حقوق کے سلسلہ ميں بہترين معلومات حاصل ھوجائيں گی، جس کے بعد انسان ان اگر انسان اس رسا

  حقوق کے ادا کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتا ھے۔ 
ان حقوق سے تجاوز کرنا ايک مسلم گناه اور يقينی معصيت ھے، اور اگر انسان ان کو ادا نہ کرے تو پھر عذاب و بال 

  يں۔ ضروری اور يقينی ھ

  بندگان خدا کا مذاق اڑانا
بندگان خدا کا مذاق اڑانا ؛چاھے اس کی شکل و صورت کا مذاق بنائے يا اس کے فقر و غربت کا ، خواه دينداری اور ايمان 

کے لحاظ سے ھو يا اس کے کام اور کاروبار کی وجہ سے يا کسی بھی دوسرے موقع و محل کی بنا پر؛ حقيقت ميں ايک بہت 
  اور عظيم معصيت ھے جس کی بنا پر دنياوی اور اُخروی عذاب نازل ھوتا ھے۔  بڑا گناه

  کسی کا مذاق اڑانا درحقيقت اس کی شخصيت کی توھين اور اس کو ذليل و خوار کرنا ھے۔ 
قرآن مجيد نے مذاق اڑانے والوں کو منافق، ستمگر اور مفسد کے نام سے ياد کيا ھے اور ان کو دردناک عذاب کا مستحق 

  قرار ديا ھے: 
  ] 56“[ْحُن ُمْستَْہِزئُونَ َوٕاَِذا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوٕاَِذا َخلَْوا ٕاِلَی َشيَاِطينِِہْم قَالُوا ٕاِنَّا َمَعُکْم ٕاِنََّما نَ ” 
وں ميں جاتے ھيں تو جب يہ صاحبان ايمان سے ملتے ھيں تو کہتے ھيں کہ ايمان لے ٓائے اور جب اپنے شياطين کی خلوت”

  “ کہتے ھيں کہ ھم تمھاری ھی پارٹی ميں ھيں ھم تو صرف صاحبان ايمان کا مذاق اڑاتے ھيں۔ 
  حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا کہ خداوندعالم فرماتا ھے: 

  ] 57“[َمن ٔاَہَاَن لِی َولِيّاً فَقَد ٔاَْرَصَد لُِمَحاَربَتِی ” 
  “ يرے دوستوں کی توھين کرے تو اس نے ميرے ساتھ جنگ کی تياری کی ھے!!جو شخص م”

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا: 
جس وقت قيامت برپا ھوگی، ايک آواز آئے گی: ميرے دوستوں سے منھ پھيرنے والے کھاں ھيں؟ اس آواز کو سن کر کچھ 

نھيں ھوگا۔ اس وقت کھا جائے گا : يہ وه لوگ ھيں جنھوں نے اھل ايمان لوگوں کا گروه ظاھر ھوگا جن کے چھروں پر گوشت
کو تکليف پھنچائی ھے ،ان سے دشمنی کی ھے، ان سے بغض و عناد کيا ھے اور ان کے سامنے سختی اور شدت کے ساتھ 

  ۔ ان کے دين ميں سرزنش و مالمت کی ھے۔ اور اس کے بعدان کو دوزخ ميں لے جانے کا حکم ديا جائے گا
  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا کہ خداوندعالم کا فرمان ھے: 

ِمَن ”    ] 58“ [قَد نَابََذنِی َمن ٔاََذلَّ َعبِدی الُمؤْ
  “ جو شخص ميرے مومن بنده کو ذليل کرے وه کھلم کھال مجھ سے جنگ کے لئے ميدان ميں نکل آيا ھے!!

، ان کا مسخره کرنا ؛ در حقيقت ان کی توھين کرنا اور ان کو روحی تکليف دينا اور ذليل کرنا جی ھاں، لوگوں کا مذاق اڑانا
  ھے۔ 

قرآن مجيد نے عورتوں اور مردوں کو ايک دوسرے کا مسخره کرنے سے منع کيا ھے، اور اگر مسخره کرنے والے اپنے 
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  ] 59اس برے کام سے توبہ نہ کريں تو ان کو ستمگر شمار کيا ھے[

  د و پيمان توڑناعھ
عھد و پيمان اور ان کو وفاکرنا ، واقعاً دو اخالقی اور انسانی صفات ھيں، قرآن مجيد اور روايات معصومين عليھم السالم ميں 

  جن پر توجہ دی ھے، اور عھد وپيمان کو توڑنا گناه و معصيت شمار کيا گيا ھے۔ 
ق نھيں ھے کہ وه عھد و پيمان خدا يا پيغمبر يا امام(ع) کے ساتھ ھو عھد و پيمان اور ان کو وفا کرنے کے سلسلہ ميں کوئی فر

يا عوام الناس کے ساتھ، اور وه عھد و پيمان جو راه عبادت، خدمت عوام، يا کاروبار و تجارت يا دوسرے کاموں ميں کيا گيا 
  ا کا باعث ھے۔ ھو، تو اس پر وفا کرنا واجب شرعی اور اخالقی ھے، اور ان کا توڑنا حرام اور عذاب خد

  ارشاد خداوندعالم ھوتا ھے: 
ِ أَِذا َعاھَدتُْم۔۔۔”   ] 60“[َؤاَْوفُو ا بَِعْھِد ّهللاٰ
  ۔ “اور جب کوئی عھد کرو تو هللا کے عھد کو پورا کرو”

  ] 61“[َصَل َويُْفِسُدوَن فِی ااْلَْٔرِض ٔاُْولَئَِک ہُْم اْلَخاِسُرونَ الَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْہَد هللاِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِہ َويَْقطَُعوَن َما ٔاََمَر هللاُ بِِہ ٔاَْن يُو” 
جو خدا کے ساتھ مضبوط عھد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ ديتے ھيں اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم ديا ھے اسے کاٹ”

  ۔ “ديتے ھيں اور زمين ميں فساد برپا کرتے ھيں يھی وه لوگ ھيں جو حقيقتاً خساره والے ھيں 
  ] 62“[َؤاَْوفُوا بِاْلَعْھِد ٔاِنَّ اْلَعْھَد کاََن َمْسئُوالً ”
  ۔ “اور اپنے عھدوں کو پورا کرنا کہ عھد کے بارے ميں سوال کيا جائے گا”
  ] 63“[يَأاَ يُّھَا الَِّذْيَن ء اَمنُوا ٔاَْوفُوا بِاْلُعقُوِد۔۔۔”
  ۔ “ندی کروايمان النے والو!اپنے عھدو پيمان اور معامالت کی پاب”

  حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: 
  ] 64“[َذا َحدََّث َکِذَب ، َوٕاَِذاَوَعَد ٔاَْخلََف۔ثَٰلٌث َمن ُکنَّ فِْيِہ َکاَن ُمنَافِقاً َوأِْن َصاَم َوَصلَّی َوَزَعَم ٔاَنَّہُ ُمْسلٌِم :َمْن ٕاَِذا اْئتُِمَن َخاَن،َوإِ ” 

تين صفات پائے جائيں وه منافق ھے،(اگرچہ وه نماز پڑھتا ھو روزه رکھتا ھو اور خود کو مسلمان جانتا ھو): جس شخص ميں 
اگر اس کو کوئی امانت دی جائے تو وه اس ميں خيانت کرے، اور جب کوئی گفتگو کرے تو اس ميں جھوٹ بولے، اور جب 

  ۔ “کوئی وعده کرے تو وفا نہ کرے
  ہ السالم فرماتے ھيں: حضرت امام جعفر صادق علي

ثَہُم فَلَْم يَْکِذْبہُْم َوَ◌َوَعَدھُْم فَلَْم يُْخلِْفہُْم ،فَہَُو ِممَّن کَ ”  َمْت ِغْيبَتُہُ َوظَہََر َعْدلُہُ َمن َعاَمَل النَّاَس َولَْم يَْظلِْمہُم ،َوَحدَّ ُملَْت ُمُروَء تُہُ َوُحرِّ
تُہُ    ] 65“[َوَوَجبَْت ٔاُُخوَّ

نی رفتار ميں لوگوں پر ستم نہ کرے اور گفتگو کے وقت جھوٹ نہ بولے، اور اپنے کئے ھوئے وعدوں جو کوئی شخص اپ”
کی خالف ورزی نہ کرے، (تو وه) ان لوگوں ميں سے ھے جس کی مرّوت کامل ھے اور جس کی غيبت حرام اور جس کی 

  ۔ “عدالت واضح ھے اور ايسے شخص کو اپنا دينی برادر سمجھنا چاہئے

  ھال گناه کرناکھلم ک
  ] 66قرآن مجيد نے لوگوں کو برے کاموں اور آشکار و مخفی طريقہ سے گناه کرنے سے منع کيا ھے۔[

کھلم کھال سب کے سامنے معصيت و گناه کرنا ، گناھگار کی انتھائی بے شرمی و بے حيائی کی دليل ھے نيز قوانين اور 
  اسالمی معاشره کی بے احترامی و بے ادبی ھے۔ 

معاشره کے ماحول کا آلوده ھونا پسند نھيں کرتا، اور جو لوگ اسالمی معاشره کو گناه و فساد سے آلوده کرتے ھيں ،  اسالم
  اسالم نے ان کے لئے سزا اور تعزيرات معين کی ھيں۔ 

ی دلسوز و آگاه مومنين خصوصاً اسالمی حکومت کے کار گزاروں پر واجب ھے کہ ھر بدکار کی بدکاری، ھر خطا کار ک
خطا اور بے شرمی کی ممکن صورت ميں روک تھام کريں، تاکہ گناه کے خطرناک جراثيم عوام الناس خصوصاً جوانونميں نہ

پھيلنے پائيں۔امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کا وجوب اسی وجہ سے ھے کہ معاشره سے گناه کی خطرناک برائياں ختم 
  ھوجائيں۔ 

ان طبقہ کی اسالمی طريقہ سے پرورش کريں ، تاکہ وه ان کے لئے ايک ثابت اور قائم اگر مدارس اور گھر دونوں مل کر جو
  صفت بن جائے، تاکہ خلوت اور جلوت (ظاھر و مخفی جگہ ميں)انسان برائيوں سے پاک رھے۔ 
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  ں۔ حيا ، خدا پر توجہ اور گناه کے سر انجام پر غور و فکر کرنا، گناه و معصيت سے بہترين روکنے والی چيزيں ھي
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت ھے : 

يَماُن فِی الَجنَِّة ”  يَماِن َواإلِ   ] 67“[اَْلَحيَاُء ِمَن اإلِ
  ۔ “حيا ايمان سے ھے اورايمان جنت ميں ھے”

ال کيا گيا حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے کہ خدا سے حيا کرو اور حق حيا کی رعايت کرو۔ سو
کہ يا رسول هللا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کس طرح؟ تو آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: تم ميں سے کوئی 
شخص شب نہ بسر کرے ، مگر يہ کہ اپنی موت کو اپنی دو آنکھوں کے سامنے ديکھے؛ اپنی آنکھ، کان اور زبان کو حرام 

ٹ کو مال حرام سے محفوظ رکھے؛ قبر اور اس ميں اپنے بدن کے خاک ميں ملنے کو ياد سے محفوظ رکھے، اور اپنے پي
  ] 68رکھے۔ اور جو شخص آخرت کو چاہتا ھے اس کو چاہئے کہ فريب کار دنياوی زرو زينت سے پرھيز کرے۔[
رمائيے، تو ايک شخص نے رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کی خدمت ميں عرض کيا کہ مجھے کوئی نصيحت ف

  آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: 
الِِح ِمن قَْوِمَک ”  ُجِل الصَّ ِ َکَما تَْستَْحيِی ِمَن الرَّ   ] 69“[ٕاِْستَْحِی ِمَن هللاَّ
  ۔ “خدا سے حيا (و شرم) کرو جيسا کہ اپنی قوم کے شائستہ اور صالح انسان سے حيا کرتے ھو”

  يا اور خوفايک با ايمان عورت کی ح
حضرت امام سجاد عليہ السالم نے فرمايا: ايک شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ دريا کا سفر کررھا تھا۔ اتفاق سے کشتی 

ڈوبنے لگی اور اس شخص کی زوجہ کے عالوه تمام لوگ دريا ميں ڈوب گئے۔ اور وه بھی ايسے کہ وه عورت ايک تختہ پر 
  ر پھنچ گئی۔ بيٹھ گئی اور اس دريا کے ايک جزيره پ

اس جزيره ميں ايک چور رہتا تھاجس نے حرمت خدا کے تمام پردوں کو چاک کررکھا تھا، ناگاه اس نے ديکھا کہ وه عورت 
اس کے پاس کھڑی ھے، اس نے سوال کيا کہ توانسان ھے يا جن؟ اس نے کھا انسان ھوں۔ چنانچہ وه چور بغير کچھ بولے ھی

کہ جس طرح مرد اپنی زوجہ کے پاس بيٹھتا ھے، اور جب اس نے اس عورت کی عزت اس عورت کی بغل ميناس طرح بيٹھا
پر ھاتھ ڈالنا چاھا تو وه عورت لرز گئی۔ اس چور نے کھا تو ڈر کيوں گئی پريشان کيوں ھوگئی؟ وه عورت بولی کہ اس سے 

جام ديا ھے تو اس عورت نے کھا: ڈرتی ھوں، اور آسمان کی طرف اشاره کيا۔ اس چور نے کھا کہ کبھی اس طرح کا کام ان
نھيں، بخدا ھرگز نھيں۔اس شخص نے کھا: تو خدا سے اس قدر خوف زده ھے حاالنکہ تو نے ايسا کام نھيں کيا ھے اور ميں 
جب کہ تم کو اس کام پر مجبور کررھا ھوں، خدا کی قسم، مجھے تو تجھ سے کھيں زياده خدا سے ڈرنا چاہئے۔ اس کے بعد 

  اور اپنے گھر چال گيا، اور ھميشہ توبہ و استغفار کی فکر ميں رھنے لگا۔ وھاں سے اٹھا 
ايک روز راستہ ميں ايک راھب سے مالقات ھوئی ، دو پھر کا وقت تھا ، چنانچہ اس راھب نے اس شخص سے کھا: دعا کرو 

ن نے کھا کہ ميں نے کوئیکہ خدا ھمارے اوپر بادلوں کے ذريعہ سايہ کردے کيونکہ شدت کی گرمی پڑرھی ھے، تو اس جوا
نيکی نھيں کی ھے اور خدا کی بارگاه ميں ميری کوئی عزت و آبرو نھيں کہ ميں اس سے اس طرح کا سوال کروں۔ اس وقت 
راھب نے کھا: تو پھر ميں دعا کرتا ھوں اور تم آمين کھنا۔ اس جوان نے کھا: يہ ٹھيک ھے۔ چنانچہ راھب نے دعا کی اور اس

ی، اور ديکھتے ھی ديکھتے بادلوں نے ان دونوں پر سايہ کرديا، دونوں راستہ چلتے رھے يھاں تک کہ ان جوان نے آمين کھ
  کا راستہ الگ الگ ھونے لگا،دونوں نے اپنے اپنے راستہ کو اختيار کيا، تو بادل اس جوان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا! 

يری ھی وجہ سے دعا قبول ھوئی ھے، نہ کہ ميری وجہ چنانچہ يہ ديکھ کر اس راھب نے کھا: تو تو مجھ سے بہتر ھے، ت
سے، اور کھا کہ تم اپنے حاالت بتاؤ۔ چنانچہ اس نے اس عورت کا واقعہ بيان کيا۔ تب راھب نے کھا: چونکہ خوف خدا تيرے 

  ] 70دل ميں پيدا ھوگيا تو خدا نے تيرے گناه بخش دئے، لٰہذا آئنده گناھوں سے پرھيز کرنا۔[

  جھوٹ:
رسول خدا ، امام صادق و امام رضا عليھم السالم نے جھوٹ کو گناھان کبيره بلکہ بزرگترين گناھان کبيره ميں شمار حضرت 
  ] 71کيا ھے[

سب سے بڑا جھوٹ انسان کا؛ خدا و رسول اور ائمہ عليھم السالم اور آسمانی کتابوں پر جھوٹ باندھنا ھے، جس کی وجہ سے 
  بہت سے لوگ گمراه ھوجاتے ھيں۔ 

ھميشہ دنيائے کفر و شرک کے حکمراناپنے سفيد جھوٹ اور تھمتوں کو علم اور فلسفہ کے عنوان سے بيان کرکے بہت سے 
  لوگوں کو دين، ايمان اور انبياء و روز قيامت سے گمراه کرتے رہتے ھيں۔ 
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يا حق و حقيقت سے دور امور کويہ خناس اور بھانہ باز شياطين، ايک نيا دين بنانے والے نيز وسوسہ ايجاد کرنے والے مکار 
  ايک دوسرے سے مالکر بہت سے لوگوں کی ھدايت ايمان اور صراط مستقيم ميں مانع ھوتے تھے۔ 

يہ لوگ اپنے جھوٹ اور تھمتوں کے ذريعہ عوام الناس کے سامنے ھر باطل کو حق اور ھر حق و حقيقت کو باطل کی 
  صورت ميں پيش کيا کرتے تھے۔ 

سمانی کتابوں کی تکذيب کی ھے اور آسمانی کتابوں کو خدا کی طرف سے ھونے کو انکار کيا ھے، اور انھوں نے ھميشہ آ
اٰلھی نشانيوں کا ھر ممکن صورت ميں مقابلہ کيا ھے اور لوگوں ميں اس بات کا پروپيگنڈا کيا ھے کہ کوئی بھی چيز خدا کی 

  ] 72طرف سے نازل نھيں ھوئی ھے۔!![
فيض ھدايت سے دور کرنے اور آخرت کی سعادت و خوشبختی سے دور کرنے کے لئے تمام انبياء  ان لوگوں نے انسانوں کو

عليھم السالم پر تھمتيں لگائيں اور ان سچے لوگوں پر جھوٹ و افترا باندھا ھے، وه ان صاحبان عقل و بصيرت کو جادوگر 
ھوتے تھے)؛ کو ديوانہ اور مجنون کہہ ديتے شمار کيا کرتے تھے، اور ان انبياء کرام (جو ھر لحاظ سے صحيح و سالم 

  تھے!! 
يہ لوگ کسی بھی طرح کے جھوٹ بولنے سے پرھيز نھيں کرتے تھے اور اپنی کارستانيوں کے ذريعہ حق و حقيقت کے 

معنی ميں تحريف کيا کرتے تھے،يھاں تک کہ توريت و انجيل اور زبور ميں بھی تحريف کر ڈالی، اور ان ھدايت کی کتابوں 
کفر و شرک اور گمراھی ميں تبديل کرڈاال، اور اگر ان ميں اس قدر طاقت ھوتی اور خداوندعالم محافظ و نگھبان نہ ھوتا تو کو

  يہ لوگ دوسری آسمانی کتابوں کی طرح قرآن کريم ميں بھی تحريف کرڈالتے۔ 
حيا سے کام نہ ليا، اور نہ ھی اس  ان لوگوں نے عوام الناس کو گمراه کرنے کے لئے آيات کی تحريف ميں ذرا بھی شرم و

  کے خطرناک انجام سے خوف زده ھوئے، اور نہ ھی روز قيامت کے درد ناک عذاب سے ھراساں ھوئے۔ 
ان لوگوں نے سقيفہ کی حکومت کی بنياد مستحکم کرنے ، عوام الناس پر بنی اميہ و بنی عباس کی حکمرانی قائم کرنے ، ان 

ے اور اھل بيت عليھم السالم کو خانہ نشين کرکے لوگوں کو پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہکو حق کے راستہ کو منحرف کرن
و سلم) کے حقيقی خلفاء کی راھنمائی و ھدايت سے دور کرنے کے لئے حديث گھڑنے کا ايک بہت بڑا کارخانہ بنايا اور تقريباً

م) کی طرف منسوب کرديں، اور بنی اميہ و بنی عباس کے مال ودس الکھ جھوٹی حديثيں پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سل
زر اور طاقت کی بنا پر ان تمام جھوٹی حديثوں کو اسالمی ثقافت کے عنوان سے امت اسالمی کے سامنے پيش کيا ھے، کہ 

مظاھره نہ کيا ھوتا  اگر ائمہ عليھم السالم خصوصاً حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليھما السالم نے اپنے علم کا
نيز ائمہ عليھم السالم کے تربيت يافتہ شاگرد اور علماء کرام فقھاء عظام نہ ھوتے تو واقعاً آج شيعہ بھی بنی اميہ و بنی عباس 

  کے کارخانہ کی جعلی احاديث کو قبول کرنے پر مجبور ھوجاتے۔ 
نے اصحاب و فقھاء کرام کو تعليم کرده مسائل کے  ليکن حق و باطل کی تميز کرنے کے لئے ائمہ معصومين عليھم السالم

ذريعہ رسول اکرم کی طرف منسوب جھوٹی احاديث سے محفوظ رکھا،جس کے نتيجہ ميں حقيقی اسالم ؛ائمہ معصومين عليھم 
ت السالم کے ذريعہ اور شيعہ علماء کی زحمت و مشقت کے ذريعہ خيانت کاروں کی خيانت سے محفوظ رھا تاکہ تا قيام قيام

 لوگوں پر خدا کی حجت تمام ھوجائے اورکل روز قيامت يہ نہ کہہ سکےں کہ ھميں تو حقيقی اسالم کا پتہ ھی نھيں چل سکا۔ 
ان جھوٹے اور خيانت کار لوگونچاھے جس روپ ميں بھی ھوں تقريباً ان دو صديوں ميں ايشياء، يورپ اور امريکہ ميں 

مسائل ميں ہزار وں دلفريب جھوٹ مختلف معاشروں ميں رائج کردئے۔ اور  مختلف علوم، سياست اور دوسرے مادی و معنوی
اپنے اس کام سے الکھوں انسانوں کو مختلف مسائل ميں دھوکے ميں ڈال ديا، اور جھوٹے و دلفريب اور جوانوں کی من پسند 

بے دين بناديا ھے، نيز " اور communisteنعروں کے ذريعہ لوگوں کو گمراه کر ڈاالاور الکھوں لوگوں کو کيمونسٹ "
دوسرے سبھی لوگوں کو حيران و پريشان کرڈاال ھے، ان لوگوں کے نعرے کچھ اس طرح ھيں: دين ملتوں کا افيون ھے، 
متمدن انسان کی حکومت کامياب اور غالب ھے، سائنس تمام مشکالت کا حل کرنے واال ھے، جمھوريت، آزادی، نيک او 

  ری حکومت، مدنی اور ليبرل معاشره وجود ميں آيا۔ رصالحين کی حکومت کے بجائے جمھو
خالصہ يہ ھے کہ اکثر لوگوں کو حق و حقيقت کے راستہ سے بھٹکاديا ھے، اور ھر ملک ميں رھنے والے مومنين پر ظلم 

  وستم کرايا جارھا ھے، جس کے نتيجہ ميں دنيا بھر ميں فسادات اور ظلم وستم کا دور دوره ھے۔ 
آن مجيد جو حق و حقيقت، نور و ھدايت اور شفا وروشنی کی بہترين کتاب ھے ذرا درج ذيل آيات پر توجہ قارئين کرام! يہ قر

  کيجئے: 
  ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 

  ] 73“[فَنَْجَعل لَْعنَةَ ّهللاِ َعلَی اْلکاَِذِبْينَ ”
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  ۔ “اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار ديں”
  نيز ارشاد ھوتا ھے: 

  ] 74“[يَْھِدی َمْن ھَُو کاَِذٌب ُکفَّاٌر  ٔاِنَّ ّهللاَ ال”
  ۔ “بيشک هللا کسی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ھدايت نھيں ديتا ”

قارئين کرام! پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) و اھل بيت عليھم السالم کی اعلٰی تعليمات ميں جھوٹ سے پرھيز پر کس 
ٹا ھو يا بڑا، مادی مسائل ميں ھو يا معنوی مسائل ميں۔ چنانچہ درج ذيل کو مالحظہ قدر زور ديا گيا ھے جھوٹ چاھے چھو

  فرمائيں۔ 
  حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) اپنے اصحاب کو مخاطب کرکے ارشاد فرماتے ھيں: 

ِ،َوُعقُوُق الَوالَِدْيِن َوَکاَن ُمتَِّکئاً فََجلََس ثُمَّ قَاَل:ٔاَالََوقَْوُل الّزور۔۔۔ ٔاَالَٔاُنَبِّئُُکْم بِٔاَْکبَِرالَکبَائِِر؟ قُْلنَا :بَلَی يَاَرُسْوَل هللاِ۔ قَ ”  ال :اإلْشَراُک بِا
]“75 [  
کيا تم لوگوں کو گناھان کبيره ميں سب سے بڑے گناه کے بارے ميں نہ بتاؤں؟ ھم نے کھا: جی ھاں يا رسول هللا، تو ”

لم) نے فرمايا: خدا کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کے ساتھ بُرا سلوک کرنا ( يہ اس وقت آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و س
فرمايا جب )آنحضرت اس وقت تکيہ لگائے تھے اس کے بعد بيٹھ جاتے ھيں اور فرماتے ھيں: اے لوگو! جھوٹ سے پرھيز 

  ۔ “کرو۔۔۔
  نيز آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے ارشاد فرمايا: 

َوايَِة روايَةُ الِکذِب  َشرُّ ”    ] 76“[الرِّ
  ۔ “جھوٹ پر مبنی بدترين گفتگو ھے” 
ةً َمن کاََن کاَِذباً ”    ] 77“[ٔاَقَلُّ النَّاِس ُمُروَّ
  ۔ “جھوٹے انسان کی مروت تمام لوگوں سے کم ھے”

ا ھے؟ آپ نے فرمايا: جی، حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے سوال کيا گيا کہ کيا ڈرنے واال مومن ھوسکت
 کھا کيا بخيل مومن ھوسکتا ھے؟ ک

 

 شرح دعاء کميل 

 

نُوَب الَّتِي تُْنِزُل اْلباَٰلَء۔”   ۔“ٔاللّھُمَّ اْغفِْر لَِي الذُّ

  ۔ “ان گناھوں کو بخش دے جو نزول بالء کا سبب ھوتے ھيں”

  جن گناھوں کے ذريعہ بالئيں نازل ھوتی ھيں
  جس گناھوں کے ذريعہ بالئيں نازل ھوتی ھے وه تين گناه ھيں: 

  ۔ دل سوز اور پريشان حال کی فرياد پر بے توجھی کرنا۔ ١
  ۔ مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ ٢
  ۔ امر بالمعروف و نھی عن المنکر کو ترک کرنا۔ ٣

  دل سوز اور صاحب حزن و مالل کی فرياد پر بے توجھی کرنا
مصيبت اور رنج و غم ميں گرفتار  جس انسان کا مالی نقصان ھوجاتا ھے، يا اس کا کوئی عزيز مرجاتا ھے، يا کسی دوسری

ھوجاتا ھے،اور اگر وه اپنے دينی برادران سے اپنی مشکالت کو دور کرنے ميں مدد و فرياد کرتا ھے، تو انسانی شرافت اور 
محبت کا تقاضا يہ ھے کہ اس کی مددکے لئے قدم بڑھائے، اور حتی االمکان اس کے رنج و غم کو دور کرنے کی کوشش 

  کرے۔ 
درد مندوں کے درد اور دل سوز لوگوں کی آه و فرياد سن کر ان کی مدد کے لئے قدم نھيں اٹھاتے تو ايسا شخص نہ  جو لوگ

  يہ کہ مسلمان نھيں ھے بلکہ آدميت و انسانيت کے دائره سے(بھی) خارج ھے۔ 
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  تو کز محنت ديگران بی غمی 

  نشايد کہ نامت نھند آدمی 
  

  ميں کا کوئی درد نھيں ھے تو پھر تجھے آدمی کھالنے کا بھی حق نھيں ھے)  (اگر تجھے کسی دوسرے کے رنج و غم
  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) ارشاد فرماتے ھيں: 

  ] 1“[َمْن ٔاَْصبََح اَليَْہتَمُّ بِٔاُُموِر الُمْسلِِميَن فَلَْيَس بُِمْسلِمٍ ”
  ۔ “پر اھميت نہ دے وه مسلمان نھيں ھےجو شخص صبح اٹھے ليکن مسلمانوں کے مسائل و حاالت ”

ايک دوسرے کی امداد کرنا اور مسلمانوں کے مسائل پر توجہ کرنا خصوصاً فرياديوں کی فرياد رسی کرنا، خدا و رسوالور 
  ائمہ عليھم السالم کا حکم ھے۔ 

، خداوندعالم اس کی حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کا فرمان ھے: جو کسی مرد مومن کے رنج وغم کو دور کرے
آخرت کے رنج وغم کو دور کرے گا، اور مطمئن طور پر قبر سے نکلے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مومن کی بھوک 
مٹائے،تو خداوندعالم اس کو بھشتی پھلوں سے نوازے گا، اور اگر کوئی شخص کسی مومن کو ايک گالس پانی پالئے تو 

  ] 2فرمائے گا۔[ خداوندعالم اس کو رحيق مختوم سے سيراب
اسی طرح حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ھيں: جو شخص کسی غم زده اور پياسے مومن اور پريشانی کے 

وقت مدد کرے اور اس کاحزن و الم دور کرے اور اس کی حاجت روائی ميں اس کی مدد کرے تو خداوند عالم اپنی طرف سے
 ٧١رحمت کے ذريعہ اس کی دنيا کے مسائل بہتر ھوجائيں گے اور ان ميں کی  رحمتيں لکھ ديتا ھے جن ميں سے ايک ٧٢

  ] 3رحمتيں قيامت کے ھولناک ماحول اور خوف و وحشت سے بچانے کے لئے محفوظ رھيں گی۔[

  مظلوم کی مدد نہ کرنا
السالم اپنی آخری عمرميںاسالمی نقطہ نظر سے مظلوم کی مدد کرنا اس قدر اھميت رکھتا ھے کہ حضرت امير المومنين عليہ 

 رمضان المبارک) ميں حضرت امام حسن و حضرت امام حسين عليھما السالم کو وصيت کرتے ھوئے فرماتے ھيں:  ٢١(شب 
  ] 4“[ُکونَا لِلظَّالِِم َخْصماً َولِْلُمْظلُوِم َعْوناً ”
  ۔ “ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مدد گاررھو”

  سلسلہ ميں يہ اسالمی بہترين عملی شعار ھے ۔ جی ھاں! ظلم و ظالم اور مظلوم کے 
  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) فرماتے ھيں: 

 ً   ] 5“[َمْن ٔاََخَذ لِْلَمْظلُوِم ِمَن الظَالِِم کاََن َمعی فِی الَجنَِّة ُمصاِحبا
  ۔ “جو شخص ظالم سے کسی مظلوم کا حق دالئے وه جنت الفردوس ميں ميرا ھم نشين ھوگا”

  ] 6۔[“اگرکسی پر ظلم ھوتے ديکھو تو ظالم کے خالف اس کی مدد کرو”حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں: 
  نيز آپ ھی کا فرمان ھے: 

  ] 7“[ٔاَْحَسَن الَعْدِل نُْصَرةُ الَمْظلُومِ ” 
  ۔ “بہترين عدل مظلوم کی مدد کرنا ھے”

  حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ھيں: 
؛مظلوم کی مدد کرنا ايک ماه کے روزے اور مسجد الحرام ميں اعتکاف سے بہتر ھے، اور اگر کوئی شخص کسی مومن کا ”

کسی مومن کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ھو اس کی مدد کرے تو خداوندعالم اس کی دنيا و آخرت ميں مدد کرے گا، ليکن 
و خداوندعالم بھی دنيا و آخرت ميں اس کی مدد نھيں اگر کوئی شخص برادر مومن کی مدد کرسکتا ھو اور وه مدد نہ کرے ت

  ] 8۔[“کرے گا
  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے کہ خداوند عز وجل فرماتا ھے: 

اپنی عزت و جاللت کی قسم! ميں دنيا و آخرت ميں ظالم و ستمگر سے انتقام لوں گا، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مظلوم”
  ] 9کھے اور اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ھو اور اس کی مدد نہ کرے تو اس سے بھی انتقام لوں گا۔[کو دي

  امر بالمعروف و نھی عن المنکر کا ترک کرنا
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امر بالمعروف و نھی عن المنکراٰلھی فرائض ميں سے دو اھم فريضے ھيں،اور دينی واجبات ميں سے دو واجب ھيں جن کو 
گر شرائط پائے جاتے ھيں تو واجب ھے يعنی امر بالمعروف کرنے واال معروف ونيکی کو جانتا ھو اور خودانجام دينے کے ا

 بھی اس پر عمل کرتا ھو اور برائيوں سے دور ھو،اور ان دونوں فريضوں کو ترک کرنا گناه عظيم اور سبب نزول بالء ھيں۔ 
ر اس کی واضح حقيقت ھے جس کو برپا کرنے کے لئے انبياء امر بالمعروف و نھی عن المنکر دين کا اھم ترين محور او

  عليھم السالم مبعوث برسالت ھوتے تھے۔ 
اگر يہ دونوں فرائض (امر بالمعروف و نھی عن المنکر ) ختم ھوجائيں اور ان دونوں کے سلسلہ ميں علم و عمل نہ ھو، تو 

ئے گا، سب لوگ گمراه ھوجائيں گے، اور ھر طرف جھل و پھرتحريک نبوت کا خاتمہ ھوجائے گا،اور دين تباه و برباد ھوجا
نادانی پھيل جائے گی، لوگوں کے مسائل ميں برائياں جڑ پکڑ ليں گی، آبادی ميں تباھی پھيل جائے گی اور انسانيت؛ ھالکت 

  کے گڑھے ميں گرجائے گی۔ 
  اس سلسلہ ميں قرآن فرماتا ھے: 

  ] 10“[ٕاِلَی اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنہَْوَن َعْن اْلُمْنَکِر َؤاُْولَئَِک ہُْم اْلُمْفلُِحونَ  َوْلتَُکْن ِمْنُکْم ٔاُمَّةٌ يَْدُعونَ ” ۔١
اور تم ميں سے ايک گرو ه کو ايسا ھونا چاہئے جو خير کی دعوت دے ،نيکيوں کا حکم دے ،بُرائيوں سے منع کرے اور ”

  ۔ “يھی لوگ نجات يافتہ ھيں 
  ] 11“[اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضہُْم ٔاَْولِيَاُء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنہَْوَن َعْن اْلُمنَکِر۔۔۔وَ ” ۔٢
مومن مرد اور مومن عورتيں سب ٓاپس ميں ايک دوسرے کے ولی اور مدد گار ھيں کہ يہ سب ايک دوسرے کو نيکيوں کا ”

  ۔ “ں سے روکتے ھيں حکم ديتے ھيں اور بُرائيو
  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) فرماتے ھيں: 

  ] 12“[فال يُستََجاُب لَہُم لَتَٔاُمُرنَّ بِالَمعروِف َولَتَْنہَُونَّ َعِن الُمْنَکِر ٔاَو لَيَُسلَِّطنَّ هللاُ َعلَْيُکم ِشراَرُکم ثُمَّ يَدُعو ِخياُرکم”
و نھی عن المنکر کيا کرو، ورنہ دشمن تمھارے اوپر مسلط ھوجائيں گے، اور تم سے اچھے  اے لوگو! (يا)تم امر بالمعروف”

  ۔ “لوگ (بھی) دعا کريں گے ليکن دعا مستجاب نھيں ھوگی
حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) فرماتے تھے: تم لوگ آنے جانے والوں کے راستہ پر نہ بيٹھا کرو، لوگوں نے 

ٹھ کر باتيں کرنے کے لئے مجبور ھيں۔ تو آپ نے فرمايا: اگر تم لوگ مجبور ھو تو راستہ کے حق کا لحاظ کھا: ھم وھاں بي
رکھو۔ لوگوں نے سوال کيا: (يا رسول هللا) راستہ کا کيا حق ھے؟ تو آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: نامحرم 

  ] 13لوں کو جواب دو، امر بالمعروف و نھی عن المنکر کيا کرو۔[کو نہ ديکھو، لوگوں کو اذيت نہ دو، سالم کرنے وا
اسی طرح آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) فرماتے ھيں: امر بالمعروف ، نھی عن المنکر اور ذکر خدا کے عالوه انسان 

  ] 14کی تمام باتيں اس کے نقصان ميں ھيں۔[
وندعالم نے (حضرت) شعيب پر وحی فرمائی: تمھاری قوم کے ايک الکھ حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ھيں: خدا

افراد پر جن ميں سے چاليس ہزار برے لوگوں پر اور ساٹھ ہزار اچھے لوگوں پرعذاب کروں گا، (جناب شعيب(ع) نے) کھا: 
فرمايا: (کيونکہ) نيک  پالنے والے! برے لوگوں پر عذاب کرنا تو صحيح ھے، ليکن اچھے لوگوں پر کيوں؟ تو خداوندعالم نے

لوگوں نے برے لوگوں کے لئے بھالئی نھيں چاھی، ان کو برائيوں سے نھيں روکا، ان پر اعتراض نھيں کيا اور ميرے خشم و
  ] 15غضب کی وجہ سے ان پر غضبناک نھيں ھوئے۔[

ور کھا: يا رسول هللا! آپ مجھے کا ايک شخص پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کی خدمت ميں پھنچا ا“ خثعم”قبيلہ 
  اسالم کی بہترين چيز سے باخبر فرمائيں؟ 

  اس نے سوال کيا کہ اس کے بعد؟ 
  فرمايا: صلہ رحم۔ 

  اس نے سوال کيا کہ اس کے بعد؟ 
  فرمايا: امر بالمعروف و نھی عن المنکر۔ 

  اس نے سوال کيا: کونسا عمل خدا کے نزديک سب سے بُرا ھے؟ 
  عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا:خدا کا شريک قرار دينا۔  آنحضرت(صلی هللا

  اس نے سوال کيا کہ اس کے بعد؟ 
  فرمايا: قطع تعلق کرنا۔ 

  اس نے سوال کيا کہ اس کے بعد؟ 
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  ] 16آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: برائيوں کا حکم دينا اور نيکيوں سے روکنا۔[

ھُمَّ اْغفِْر لِي ”   ۔“ُکلَّ َذْنٍب ٔاَْذنَْبتُہُ،َوُکلَّ َخٓطيئٍَة ٔاَْخٰطأْتُٰھأاَللّٰ
  ۔ “خدايا ميرے تمام گناھوں اور ميری تمام خطأوں کو بخش دے ”

گناه کی لذت و کشش جب تک انسان کے دل ميں مستحکم جگہ نہ بنالے بلکہ کبھی کبھی انسان کو بُرے اعمال ميں مبتالء 
(گناه) کھا جاتا ھے، اور جب يہ چيزيں انسان کے دل ميں اپنی جگہ مستحکم“ ذنب”نظر ميں کردے تو اسی کو اھل تحقيق کی 

کرليں ، اور انسان کے دل ميں راسخ ھوجائے يھاں تک کہ انسان کسی بھی جگہ ھو کيسا بھی موقع ھو ، کيسے بھی حاالت 
  تا ھے۔ کھاجا“ خطيئة”ھوں؛ وھاں پر گناه کرتا ھے، اھل لغت کی اصطالح ميں اس کو 

درگاه رّب العزت کا بھکاری اور خدائے مھربان کے در کا سوالی اپنے ان گناھوں کی طلب بخشش کے بعد جن کے ذريعہ 
خدااور انسان کے درميان موجود پرده ختم ھوجاتا ھے، اور جن کے ذريعہ بالء ومصيبت اور عذاب نازل ھوتے ھےں اور 

دعا قبول ھونے ميں مانع ھوتے ھيں، اور جن کے ذريعہ انسان پر بڑی بڑی جن کے ذريعہ نعمتيں بدل جاتی ھےں، اور جو 
  مصيبت و بالء نازل ھوتی ھيں؛ اپنے پروردگار کی بارگاه ميں دعا کرتا ھے: 

پالنے والے ميرے تمام گناھوں کو بخش دے جو ميری زندگی ميں ھوئے ھيں چاھے چھوٹے گناه ھوں يا بڑے گناه، چاھے 
بوجھ کر انجام ديا ھو يا بھولے سے ھوگئے ھوں، چاھے بچپن کے گناه ھوں يا نوجوانی کے، چاھے بلوغ ميں نے ان کو جان 

کے شروعات کے ھوں يا بھر پور جوانی کے عالم ميں، اور چاھے ميں نے ان کو مخفی طور پر انجام ديا ھو يا علی االعالن 
گناھوں کو بخش دے۔ تونے ھی اپنے لطف و مھربانی اور  انجام ديا ھو،کيونکہ تيرے عالوه کوئی ايسا نھيں ھے کہ تمام

  عظمت و بزرگی کا اعالن کيا ھے: 
ِحيُم۔” نُوَب َجِميًعا ٕاِنَّہُ ہَُو اْلَغفُوُر الرَّ   ] 17“[الَتَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاِ ٕاِنَّ هللاَ يَْغفُِر الذُّ
معاف کرنے واال ھے اور وه يقينا بہت زياده بخشنے واال اور  هللا کی رحمت سے مايوس نہ ھونا بيشک هللا تمام گناھوں کا”

  ۔ “مھربان ھے

ُب أِلَْيَک بِِذْکِرکَ ” ھُمَّ أِنّي ٔاَتَقَرَّ   “ٔاَللّٰ
  ۔ “خداياميں تيری ياد کے ذريعہ تجھ سے قريب ھو رھاھوں ”

  فانی دنياکے کھنڈر
بندے کے درميان حجاب کی طرح حائل ھوجائے، حد سے حد سے زياده مادی امور سے لگاؤ اورايسی محبت جو خدا اور 

زياده شھوات، لذت کی دنيا ميں غرق ھوجانا،مال دنيا حاصل کرنے کے لئے دن رات ، ہفتوں اور مھينوں کا صرف کردينا، 
جاھلوں اور غافلوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنا، خير و خيرات سے دور رھنا، لباس و پوشاک ميں اسراف (فضول 

ی) کرنا، مختلف سامان ميں پيسے کو بے جا خرچ کرنا، عوام الناس اور رشتہ داروں سے بے خبر ھوجانا، واجبات کی خرچ
ادائيگی ميں سستی اور کاھلی کرنا، محرمات وگناھونميں آلوده ھونا اور معرفت و حقيقت سے خالی ھونا؛يہ تمام کی تمام 

  ی ھيں۔ چيزيں اس فانی دنيا مينزندگی بسر کرنے کی نشان
اس فانی دنياکے يہ کھنڈر ؛جن مينسانپ، بچھو، مکاری، دھوکہ بازی، حيوان صفتی، شيطنت و مستی، غارت ولوٹ مار، 

جھوٹ و رياکاری و خود پسندی، غيبت و تھمت، سود و غصب، شھوت و خيانت، آلودگی و دنائت (پستی) زنا و چوری، قتل و 
، کينہ و دشمنی، خشم وغضب اور گناه و معصيت کے عالوه اس ميں کچھ شرارت، کبر و نخوت، حرص و طمع، بخل و حسد

  نھيں ملتا!! 
اس فانی دنياکے يہ کھنڈر ؛ جس ميں انسانيت کا (عظيم)خزانہ شيطان صفت لوگوں کے ھاتھوں ميں ھے جس سے انسان کی 

نيت کا جنازه نکل جاتا ھے، اور انسان کوعمر تباه و برباد ھوجاتی ھے اور انسان کا معنوی سرمايہ نابود ھوتا ھے، جھاں انسا
  ھميشہ کے لئے خساره اٹھانا پڑتا ھے،اور جس سے ناشکری، شرک و نفاق اور کفر کا سايہ دل پرچھاجاتا ھے۔ 

اس فانی دنياکے يہ کھنڈر ؛ جس ميں خريد و فروخت کا بازار شيطان صفت لوگوں کے ھاتھوں ميں ھوتا ھے اور جس ميں 
ی صورت ميں حيوان ھوتے ھيں؛ جس کا ظاھر کافر کی قبر کی طرح زر و زيور سے مزين ھوتا ھے ليکناکثر لوگ انسان ک

  باطن ميں دوزخ کے درد ناک عذاب سے بھرا ھوتا ھے۔ 
فانی دنياکے يہ کھنڈر ؛ جس کے رھنے والے ظاھری طور پر انسان ھوتے ھيں ليکن کردار و عمل کے لحاظ سے حيوان، 

شغول، ليکن عبادت و بندگی کی لذت سے بے خبر، جن کی تصديق تصور سے مبّرا، اور جن کی تحقيق سبھی چون چرا ميں م



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

 
 

حقيقت سے جدا، بيھوده باتيں اور بکواس کرنے والے زياده، سبھی اندھے او رگونگے، وھم و گمان کرنے والے ليکن ايمان و 
  يقين سے دورھوتے ھيں۔ 

مدھوش، فسق و فجور سے ھم آغوش، گناھوں کا پرده چاک کئے ھوئے، شھوت يہ کھنڈر ؛ جس کے رھنے والے گناھوں ميں 
کا پرچم اٹھائے ھوئے، سبھی ھوا و ھوس کے بستر پر سوئے ھوئے، عياش مرد بدکار عورتوں کو لئے ھوئے، جس مينمّکار 

جو طور و طريقہ  لڑکياں غّدار لڑکوں کے ساتھ، جس کے جوان ناشناختہ اور بے کار، جس کے بوڑھے فاسق و بدکردار،
کے لحاظ سے چوھے ھيں اور کردار کے لحاظ سے خرگوش، ايک سانپ کی شکل ميں تو دوسرا بچھو کی شکل ميں، يہ 

دانتوں سے کاٹتا ھے ، تو وه ُدم کی طرف سے، اس کھنڈر کا نام جنگل ھے جس کا بادشاه جھل ھے تو اس کا سپاھی برائی، 
  سان کو نابود کرنا ھے!! اس کا ماده حرام ھے اور اس کا کام ان

  
ُملک وصال اس فانی دنيا کے کھنڈروں سے کوچ کرنا عقل وشرع کے لحاظ سے واجب ھے، بے ثمر چيزوں کی محبت کا 

سنگين وزن دل سے نکال پھنيک ديا جائے اور ُملک وصال کے سفر کے لئے اپنے بال وپر کھول دئے جائيں، اور پوری 
کی قدرت سے مدد ليتے ھوئے اس ُملک کے سفر کے لئے تيار ھوجائيں وه “ ر و اذکارذک”طاقت سے اڑان بھری جائے اور 

ُملک جو معرفت و فضيلت، صدق و صفا، امانت و صداقت، حق و حقيقت، وفا و صفا، شور و وجد، بندگی و عبادت، شرافت و 
زگاری، ورع و پارسائی، واقعيت و کرامت، محبت و صميميت، زھد و قناعت، صبر و توکل، بصيرت و استقامت، تقوٰی و پرھي

عزت اور احسان و عدالت کا ُملک ھے۔ (اس ُملک ميں پھنچ کر) مقام قرب خدا کی چاشنی کا مزه ليں، اور وصال محبوب کی 
خوشبو سونگھےں، اور معشوق کے اخالق سے مزين ھوں، اور انبياء و صدقين اور شھداء وصالحين جيسے دوستوں کی ھم 

  ۔ نشينی حاصل کريں
قرآن مجيد اس روحانی اور عاشقانہ سفرکے بارے ميں جس ميں تمام برائيوں اور پليديوں سے ؛ تمام اچھائيوں اور نيکيوں کی 

  طرف کوچ کيا جاتا ھے ؛ فرماتا ھے: 
بَْيتِِہ ُمہَاِجًرا ٕاِلَی هللاِ َوَرُسوِلِہ ثُمَّ يُْدِرْکہُ اْلَمْوُت فَقَْد  َوَمْن يُہَاِجْر فِی َسبِيِل هللاِ يَِجْد فِی ااْلَْٔرِض ُمَراَغًما َکِثيًرا َوَسَعةً َوَمْن يَْخُرْج ِمنْ ” 

  ] 18“[َوقََع ٔاَْجُرهُ َعلَی ِهللا َوَکاَن هللاُ َغفُوًرا َرِحيًما
  

سببت کے معنی ميں ھے۔ لٰہذا اس نورانی جملہ کے معنی يہ ھوں “با”ميں حرف “ بذکرک”ذکر محققين فرماتے ھيں: لفظ 
  خدا يا! ميں تيرے ذکر کے سبب تجھ سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ھوں۔  گے:

  
  کے لئے تين معنی بيان کئے گئے ھيں: “ ذکر”معنی ذکر لفظ 

  ۔ خداوندعالم پر توجہ اور دل ميں اس کی ياد۔ ١
  ۔ قرآن۔ ٢
  ۔ پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) اور اھل بيت عليھم السالم۔ ٣

  توجہ اور دل ميں اس کی ياد خداوندعالم پر 
توجہ اور ياد، ذکر و تذکر ؛ يہ سب غفلت کی ضد ھيں، خدا سے غافل رھنے والے کو کچھ پروا نھيں ھوتی کہ اس کی عمربر 

باد ھو، وه گناھوں ميں غرق ھوجائے، حقوق الناس کو پامال کرڈالے، عبادت و بندگی سے محروم ھوجائے، حرام خوری 
  تی و شقاوت اس پر مسلط ھوجائے۔ کرنے لگے اور بد بخ

ليکن جس شخص کے دل ميں خدا کی ياد اور اس کا سينہ ذکر محبوب کا گھر ھو، اور اسی کے لئے اس کا دل دھڑکے، ايسا 
شخص اس حقيقت کو جانتا ھے کہ خداوندعالم نے اپنے بندوں کی ھدايت کے لئے انبياء عليھم السالم کو بھيجا، آسمانی کتابيں 

ں، اور نيکيوں کے لئے بہترين جزا مثل جنت قرار دی اور برائيوں کے لئے دوزخ جيسی سزا معين کی، ايسا شخص نازل کي
شب و رزعبادت و بندگی، انسانوں کی خدمت، محرمات سے دوری، حقوق الناس کی رعايت، تقوٰی و عفت کا لحاظ، علم و 

ال لوگوں کی دست گيری، ضرورت مندوں کی حاجت معرفت کی تحصيل، جائز کاموں کے ذريعہ کسب حالل، پريشان ح
  برآری او رغريب و فقراء کی امداد کرتا ھے، اور ان تمام کاموں ميں صرف خوشنودی خدا کو مد نظر رکھتا ھے۔ 

خدا کا ذکر کرنا اس پر توجہ کرنا يہ باطن اور دل کا کام ھے، جس کی وجہ سے نيکيوں سے آراستہ ھونے کی قدرت عطا 
ور کچھ ھی مدت ميں خداوندعالم کی بارگاه کا محبوب بنده ھوجاتا ھے، اور اس کی بارگاه ميں حاضری کے لئے ھوتی ھے ا

  بے چين رہتا ھے، اور اس سے مناجات ، عبادت اور بندگان خدا کی خدمت کی لذت محسوس کرتا ھے۔ 
ی تبليغ سے خدا کی ياد آنے لگی، اور خداجناب يونس(ع) کی قوم بہت زياده غفلت کی شکار ھوگئی تھی، ايک عالم و عارف ک
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کی ياد سے غفلت کا پرده اس کی آنکھوں سے اٹھ گيا، اور يہ قوم جنگل و بيابان ميں نکل گئی اور وھاں پر جاکر سجده ريز 
ے ھوگئی، آنسوؤں سے اپنے باطن کو صاف کيا اور حقيقی توبہ کے ذريعہ اپنے وجود کو پاک کيا ، اور اپنے اس کام سے آن

والے درد ناک عذاب (صاعقہ) کو اپنی بستی سے دور کرديا، اور پھر بارگاه اٰلھی ميں حقيقی بندے بن گئے اور باقی عمر کو 
عبادت و بندگی ميں صرف کيا اور آخر کار خوشنودی خدا اور رحمت اٰلھی کے زير سايہ ان کو موت آئی ، او رآخرت ميں قدم

  ت رضوان ميں اپنی جگہ بنالی۔ رکھا يھاں تک کہ ھميشہ کے لئے بھش
بہت سے ايسے فاسق و گناھگار لوگ تھے جن کی عاقبت بخير ھوگئی اپنے گناھوں سے ھاتھ کھينچ ليا اور ضاللت و گمراھی

کے کھنڈر سے نور وھدايت کے باغ وبوستاں ميں داخل ھوگئے ، اور اپنی شيطنت و مکاری سے ھاتھ روک کر سالمت و 
آگئے، اور خدا کی عبادت و بندگی کے ذريعہ اپنے گزشتہ تمام گناھوں کا جبران کرديا۔ ايسے لوگ ياد امنيت کے دائره ميں 

خدا اور قلبی توجہ کی برکت سے اس بلندمقام پر پھنچے ھيں، اور اپنی توبہ کے ذريعہ آئنده کے لئے نمونہ عمل بن گئے ھيں،
  اور خدا کی حجت کو تمام لوگوں پر تمام کرديا ھے۔ 

يخ کے اوراق پر ايسے حضرات کا ذکر ھمارے لئے نمونہ ھے اور ھماری زندگی کے لئے روشنی بخش ھے جيسے تار
آسيہ، اصحاب کہف، بھلول نبّاش، حر بن يزيد، فضيل عياض وغيره، جن لوگوں نے اپنے گزشتہ گناھوں سے توبہ کرکے ياد 

ا، اور شيطان کے چنگل سے نکل کر رحمت اٰلھی کے زير سايہ خدا کو اپنا شعار بناليا اور اپنی تاريک زندگی کو منور کرلي
آگئے، اور لمحات ميناپنے کو پستی سے نکال کرکرامت و سعادت کی بلندی پر پھنچاديا اور خدا کی رحمت و وصال تک پھنچ 

  گئے۔ 

  قرآن
  سے ياد کيا ھے منجملہ: “ ذکر”خداوند مھربان نے متعدد آيات ميں قرآن مجيد کو 

ْکَر َوٕاِنَّا لَہُ لََحافِظُونَ ٕاِنَّ ”  ْلنَا الذِّ   ] 19“[ا نَْحُن نَزَّ
  ۔ “ھم نے ھی اس قرٓان کونازل کيا ھے اور ھم ھی اس کی حفاظت کرنے والے ھيں ”

قرآن مجيد ميں ايسے معارف و احکام بيان ھوئے ھيں جن کے بروئے کار النے سے انسان کو دنيا و آخرت کی سعادت حاصل
  ھوجاتی ھے۔ 

قرآن کريم ، ھماری زندگی کی کتاب ھے، اور انسان کی ھدايت کے لئے تمام مراحل ميں پيش آنے والی ضرورتوں کے تمام 
  حل اس ميں موجود ھيں۔ 

قرآن کريم ، انسان کو بہترين اور مستحکم ترين راستہ کی طرف ھدايت کرتا ھے، اور اپنی آيات پر عمل کرنے والے کے لئے
  ديتا ھے۔ اجر کريم کی بشارت 

قرآن کريم کی آيات پر غور و فکر کرنے سے جھل جيسی خطرناک بيماری کا عالج ھوجاتا ھے اور انسان کا دل معرفت 
  کامکان بن جاتا ھے۔ 

قرآن مجيد کی نيکياں بيان کرنی والی آيات پر عمل کرنا اسی طرح برائيوں کو بيان کرنے والی آيات پر عمل کرنے سے انسان
  ميد پيدا ھوتی ھے اور قرب خدا کا راستہ ھموار ھوتا ھے۔ کو نجات کی ا

قرآن کريم پر عمل کرنے سے انسان تمام نيکيوں سے آراستہ ھوجاتا ھے، اور برائيوں سے دوری اختيار کرتا ھے، اور 
  دنياوی و اُخروی خطرات سے محفوظ رکھتا ھے۔ 

  ندگی کا نظم قرآن مجيد ميں موجود ھے۔ گزشتہ کا علم اور آئنده کی خبر ، دردوں کا عالج اور امور ز
پيغمبر اسالم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے قرآن کی تبليغ کے ذريعہ برے لوگوں کو نيک و صالح افراد بناديا، اور جاھل 

عرب و حقيقت سے دور عجم کو جھنم کی آتش سے نجات دالدی، اور آخرت کی خوشبختی و سعادت اور بھشت کی سر حد 
  ا ديا۔ تک پھنچ

  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) فرماتے ھيں: 
ِة َوَمْن َماِحُل ُمَصدٌَّق َوَمْن َجَعلَہُ ٔاََماَمہُ قَاَدهُ ٕاِلَی الَجنَّ فَإَِذا اْلتَبََسْت َعلَْيُکُم الفِتَُن َکقَِطِع اللَّْيِل الُمْظلِِم فََعلَْيُکم بِاْلقُرآِن فَإِنَّہُ َشافٌِع ُمَشفٌَّع وَ ”

  ] 20“[َجَعلَہُ َوَراَء هُ َساقَہُ ٕاِلَی النَّارِ 
جب فتنہ و فساد کی وجہ سے حقيقت کا پتہ نہ چل سکے، اس وقت قرآن کی طرف رجوع کرو، کيونکہ قرآن ايسا شفاعت ”

جو شخص کرنے واال ھے جس کی شفاعت مقبول ھے، اور ايسا شکايت کرنے واال ھے کہ اس کی شکايت (بھی) مقبول ھے، 
قرآن کو اپنے لئے ھادی و رھبر قرار دے وه اس کو بھشت ميں لے جائے گا، اور اگر کوئی اس سے منھ موڑے تو اس کو 

  ۔ “جھنم ميں ڈھکيل دے گا
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  حضرت مام زين العابدين عليہ السالم فرماتے ھيں: 
  ] 21“ [ٔاَن يَُکوَن القُرآُن َمِعی لَْو َماَت َمْن بَْيَن الَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب لََما اْستَْوَحْشُت بَْعدَ ”

 ۔ “مغرب و مشرق کے رھنے والے اگر تمام افرادمرجائيں اور قرآن ميرے ساتھ ھو تو مجھے کسی چيز کا خوف نھيں ھوگا” 
جی ھاں ،امام سجاد عليہ السالم کے وجود ميں توحيد کی آيات تحقق پيدا کرچکی تھيں جس کی بنا پر دل کی آنکھوں سے خدا 

مشاھده کرتے تھے، اور اپنے ازلی و ابدی محبوب سے انس رکھتے تھے، اور اخالق کی آيات باطن کے مشرق سے طلوع کا
کرکے روشن و منور تھيں، آپ احکام و وظائف کی آيات پر مکمل طور پر عمل کيا کرتے تھے، اور ان کو نافذ کرنےميں 

ے بارے ميں موجود آيات سے اس قدر مانوس تھے کہ اپنے کو مکمل طور پر اخالص کی رعايت فرماتے تھے، اور قيامت ک
  نجات کے بلند درجہ پر ديکھتے تھے ، تنھائی کے عالم ميں بھی ذره برابر خوف و وحشت نھيں تھا۔ 

  چنانچہ آپ کا ارشاد ھے: 
  ] 22“[يہَاآياُت القُرآِن َخَزائُِن فَُکلََّما فُتَِحْت َخزانَةٌ يَْنبَِغی لََک ٔاَْن تَْنظَُر َما فِ ”
قرآن مجيد کی آيات (ايک عظيم) خزانہ ھے اور جس وقت خزانہ کھلتا ھے تو پھر اس کا غور سے ديکھا جاناضروری ھے ”
  ۔ “

قرآن کريم کی آيات ميں غور و فکر کرنے واال اور عرفانی و ملکوتی معنی و مفاھيم تک پھنچنے واال ان پر عمل کرکے اپنے 
کے سانچے ميں ڈھال ليتا ھے، جس کی وجہ سے قرب خدا تک پھنچنے کے لئے قدرت و طاقت ظاھر و باطن کو قرآن مجيد 

حاصل کرليتا ھے، اور قرآن کريم ( جو ذکر خدا ھے) کے ذريعہ قرب محبوب کی بارگاه ميں قرار پاتا ھے، اور اپنے دل کی 
  ے: آنکھ سے ھر وقت اس کے جمال کا نظاره کرتا رہتا ھے اور زبان حال سے کہتا ھ

  
  تا مرا نور در بصر باشد 

  بہ جمال ويم نظر باشد 
  

  نظری را کہ او کند نظری 
  آن نظر کيميا اثر باشد 

  
  کافرم گر بہ جنب رخسارش 

  نظرم جانب ديگر باشد 
  

( جب تک ميری آنکھوں ميں نور باقی رھے گا، اس کے حسن جمال کا نظاره کرتا رھوں گا۔ اور اگر وه مجھ پر ايک نظر 
  تو اس کی يہ نظر کيمياوی اثر رکھتی ھے۔ اگر ميں اس سے نظر پھير لوں تو ميں کافر ھوجاؤں گا۔) کرلے 

  پيغمبر(ص) اور اھل بيت عليھم السالم
حضرت باقر العلوم عليہ السالم ايک بہت اھم روايت ميں بہترين مطالب بيان فرماتے ھيں، مرحوم کلينی نے اس روايت کو 

ميں قرآن کی فضيلت ميں پھلی روايت کے عنوان سے بيان کيا ھے جس ميں قرآن مجيد کی درج “ فیکا”اپنی گرانقدر کتاب 
  ذيل آيت کے بارے ميں وضاحت کی گئی ھے: 

اَلةَ تَْنہَی َعْن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَکِر َولَِذْکُر هللاِ ٔاَْکبَرُ ”    ] 23“[ٕاِنَّ الصَّ
  ۔ “والی ھے اور هللا کا ذکر بہت بڑی شئے ھے بيشک نماز ھر بُرائی اور بدکاری سے روکنے”
  ] 24“[َونَْحُن ِذْکُر هللاِ َونَْحُن ٔاَْکبَرُ ”

سے مراد پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) اور باره امام ھيں، وه باره امام جو پيغمبر اکرم(صلی هللا “ ذکر”بے شک 
  بصيرت کے وارث ھيں۔ عليہ و آلہ و سلم) کے ايمان واخالق علم و معرفت اور 

  وه باره امام جو مفسر قرآن، احکام بيان کرنے والے، محافظ دين اور خداوندعالم کی طرف حق کے امانتدار ھيں۔ 
  وه باره امام جو قرآن مجيد کے عينی مصداق ، چراغ ھدايت، راھنمائے انسانيت اور دين و دنيا کی بھالئی دينے والے ھيں۔ 

ق کی طرف متوجہ کرنے والے، واقعيات کو واضح وروشن کرنے والے،علم و عرفان کا مخزن اور ائمہ عليھم السالم حقائ
صفات اٰلھی کا مظھر ھيں۔اور چونکہ ائمہ معصومين عليھم السالم قرآن ناطق ھيں لٰہذا حضرت امام محمد باقر عليہ السالم 

  ۔ “ھم ھی ذکر هللا ھيں اور ھم ھی اکبر ھےں”فرماتے ھيں: 



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

 
 

ہ عليھم السالم کی سرپرستی اور ان کی تعليمات کو قبول کئے بغيرنيز حقيقی جانشين رسول کی اطاعت کئے بے شک ائم
بغير، اور ان کی واليت کے دائره ميں آئے بغير ؛ ايمان ناقص، اخالق فاسد ، اعمال نامناسب، دنيا ميں بے نظمی اور آخرت 

  ميں درد ناک عذاب تيار ھے۔ 
ميں تمھارے درميان دو گرانقدر ”عليہ و آلہ و سلم) نے اپنی آخری عمر ميں يہ اعالن فرمايا:  حضرت رسول خدا(صلی هللا

چيزيں چھوڑے جارھا ھوں ايک هللا کی کتاب اور دوسرے ميری عترت و اھل بيت، يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا نھيں 
ن دونوں سے متمسک رھے تو کبھی بھی ميرے ھوں گی يھاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس پھنچ جائيں گی، لٰہذا اگر تم ا

  ] 25۔[“بعد گمراه نہ ھوں گے
اس حقيقت پر توجہ کرنا ضروری ھے کہ اپنے دل کو برائيوں اور آلودگی سے پاک کرا، اس کو برائيوں سے دھونا، 

و کريم مراتب کو  خداوندعالم کے صفاِت عليا اور اسماء حسنٰی کے معنی و مفھوم کو دل ميں حاضر کرنا، ان عظيم حقائق
شياطين جن و انس سے محفوظ کرنا، ھميشہ اس کے حضور ميں حاضر ھونا اور ھر کام ميں اسی پر توجہ رکھنا، اور کسی 
بھی موقع پر اس کی ياد سے غافل نہ ھونانيز اپنے تمام واجبات کو بجاالنا، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ھر 

  ھے۔ “ ذکرخدا”دمت کرنا ؛ نيک کام اور عوام الناس کی خ
بعض صاحبان دل، اور آب و ِگل سے آزاد شده حضرات اور بعض عارفين نيزذکر کی طرف دعوت دينے والی قرآن مجيد کی 

کو ان ھی باطنی حقائق اور اعمال ميں شمار “ ذکر”آيات ، اسی طرح معصومين عليھم السالم سے وارد شده احاديث ميں کلمہ 
ح قرآن مجيد کی آيات ، کلمات نبوت اور روايات معصومين عليھم السالم کے ذريعہ اپنی زندگی کو ڈھالنا کيا گيا ھے، اسی طر

  کے کامل مصداق ميں سے ھے۔ “ ذکر”
جی ھاں! قرب اٰلھی کو ذکر خدا ھی کے ذريعہ حاصل کيا جاسکتا ھے،جيسا کہ گزشتہ حقائق کو ذکر کے عنوان سے بيان کيا 

  کے عالوه ؛ قرب اٰلھی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نھيں ھے۔ گيا ھے، اور ذکر خد ا 
قارئين کرام! ھمارے دل پر ياد خدا کی حکومت ھونا چاہئے، اور قرآن مجيد کی آيات پر عمل کريں، اور دل وجان سے پيغمبر 

ے ھوئے ان کی پيروی اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کی نبوت اور ائمہ معصومين عليھم السالم کی امامت کو قبول کرت
کريں، تاکہ قرب اٰلھی حاصل ھوجائے، اور مقربين اٰلھی کے دائره ميں شامل ھوجائيں، اور انس خدا اور اس کے احکامات کو 
جاری کرکے نيز پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) اور اھل بيت عليھم السالم کی ھمراھی کی شيرينی کا احساس کريں، 

  م ھی سعادت و خوشبختی کو اپنی آغوش ميں لے ليں۔ جس کے بعد تما
جس وقت ھمارا يہ دل خداوندعالم کے اسماء و صفات کے معنی و مفھوم کا مظھر قرار پائے، اور ان معنی و مفاھيم کے آثار 
ود ھماری روح اور اعضاء و جوارح ميں سے ظاھر ھونے لگےں، خوشبو دينے والی محبت اور آگ لگانے واال عشق (جو خ

ِ ”معرفت اسماء اٰلھی کا بہترين ثمره ھے) ھمارے دل ميں اپنا گھر بنالے اور  ّ ِ ايمان والوں کی تمام ترمحبت ]”26“[ٔاََشدُّ ُحبّاً 
  ھمارے تمام وجود پر سايہ کرلے اور انسان اس آيت “خدا سے ھوتی ھے 

  ] 27“[ِرَجاٌل اَل تُْلِھيِھْم تَِجاَرةٌ َواَل بَْيٌع ِعْن ِذْکِر ّهللاِ ”
کا مصداق بن “وه مرد جنھيں کارو بار يا ديگر خريدو فرخت ذکر خدا ،قيام نماز اور ادائے زکوةسے غافل نھيں کر سکتی ”

جائے جو خود ايک بلند وباال مقام ھے تو پھر انسان مسند خالفت وجانشينی خدا پر بيٹھا ھوا نظر آتا ھے اور پھر قرب خدا کی 
  ے۔ شيرنی کی لذت حاصل کرتا ھ

يہ بلند و باال مقام ھر جال ميں پھنسانے والے شيطان سے محفوظ ھے اور جب انسان اس مقام پر پھنچ جاتا ھے تو پھر کوئی 
بھی طاقت اس کو خدا سے دور نھيں کرسکتی، اور اس نورانی مقام پر پھنچنے کے بعد وه خدا کے عالوه کسی اور کو نھيں 

کو نھيں ديکھتا، خدا کے عالوه کسی کو نھيں جانتا اور خدا کے عالوه کسی کو نھيں پاتا پہچانتا، اور خدا کے عالوه کسی غير 
  ھے۔ 

 سيد العارفين، امام المتقين،اسوه عاشقين، رھبر شيعيان، مقتداء بزرگان اپنے تمام وجود سے يہ عاشقانہ ترانہ زبان پر التا ھے: 
  ۔ “لَہُ َو َمَعہُ َو بَْعَدهُ َما َرٔاْيُت َشْيئاً ااِلَّ َوَرٔاْيُت هللاَ قَبْ ” 
  ۔ “ميں نے کچھ نھيں ديکھا مگر يہ کہ اس سے پھلے اس کے بعد اس کے ساتھ خدا کو ديکھا ھے”

حضرت امام حسين عليہ السالم ، دامن معرفت اور علم و بصيرت کی آغوش کے تربيت يافتہ؛ اپنی انتھائی بھوک و پياس اور 
ٹکڑے الشوں کے درميان اور اھل حرم کے درد ناک نالہ و شيون کی آواز کو سنتے  ٹکڑے ٧١مصائب و آالم کی حالت ميں 

  ھوئے بارگاه رب العزت ميں سجده کی حالت ميں زبان پر ان کلمات کو جاری کرتے ھيں: 
 ٕالٰ ”
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 شرح دعاء کميل 

 

  “ٔاللّھُمَّ َعظَُم ُسْلٰطانُکَ ”

  ۔ “خدايا تيری سلطنت عظيم ھے”
خداوندعالم کی سلطنت اور بادشاھی ذاتی اور حقيقی ھے، جبکہ دوسری سلطنتيں اعتباری اور ختم ھونے والی ھيں؛ 

خداوندعالم کی سلطنت اور بادشاھی دائمی، ھميشگی اور ال محدود ھے، جبکہ دوسری سلطنتيں کم مدت والی اور بہت محدود
  ھيں۔ 

کئے ھوئے ھے چاھے وه ظاھری چيزيں ھوں يا پوشيده، حقيقت يہ ھے کہ  خداوندعالم کی بادشاھی تمام چيزوں پر احاطہ
اس کی سلطنت کے عالوه کسی غير کی سلطنت ھے ھی نھيں، کيونکہ اس کا غير بھی خود اسی کا محتاج اور نيازمند ھے، 

  اس کے پاس اپنا کچھ نھيں ھے۔ 
مقابل کوئی دليل، حجت اور برھان نھيں ھے۔ خدا کی حجت اور اس کی برھان عظيم اور مضبوط ھے، جبکہ اس کے بال

عقل، نبوت، قرآن اور امامت خدا کی حجتيں ھيں جن کے ذريعہ خداوندعالم تمام مخلوقات کا فيصلہ کرے گا، اور ان کے 
  گناھوں کے ارتکاب اور عمل صالح سے دوری کے بھانوں کو ختم کردے گا۔ 

  “َوَعاٰل َمٰکانُکَ ”
  ۔ “اور تيری منزلت بلندھے”

  ] 1“ [ليس کمثلہ شیء”وه پاک و پاکيزه ذات جس نے اپنے کو قرآن مجيد ميں 
سے پہچنوايا ھے، وه ھر عيب و نقص سے پاک و پاکيزه ھے تمام صفات کمال و جالل اس ميں موجود ھيں، اس کے صفات 

ی اور پوشيده چيزوں کا عين ذات ھيں، اعلٰی صفات اور اسماء حسنٰی اسی کی ذاِت بابرکت سے مخصوص ھيں، تمام ظاھر
وجود اس کی قيوميت کی وجہ سے ھے، يہ تمام کائنات اس کے علم و اراده اور قدرت و رحمت کا ايک جلوه ھے، اس کے 

صفات کی کوئی حد نھيں، اس کی قوت تمام قوتوں سے باالتر، اس کی قدرت تمام قدرتوں سے بلند، اس کی عظمت تمام 
تمام سطوتوں سے بلند وباال ھے،اور اس کی شان و منزل اس کا مرتبہ ھر چيز سے عظمتوں سے مافوق ، اس کی سطوت 

  اعلٰی و ارفع ھے۔ 

  “َوَخفَِي َمْکُرکَ ”
  ۔ “اور تيری تدبير مخفی ھے” 
خدا کے عالوه حيلہ اور دھوکہ دينے کے معنی ميں آتا ھے، جيسے کسی کو دھوکا ديا جائے، اس معنی ميں خدا کے“مکر ”

استعمال کرنا جائز نھيں ھے، کيونکہ مکر کے يہ معنی جاھل و عاجز انسان کی صفت ھے، جبکہ خداوندعالم  لئے يہ لفظ
جھل و عجزسے پاک و پاکيزه ھے۔ اس کا وجود بے نھايتعلم، قدرت، رحمت اور کرم ھے،يہ ايک مسلّم اور ثابت حقيقت ھے

  ز ھے ۔ کہ تمام موجودات اس کے محتاج ھيں،حاالنکہ وه سب سے بے نيا
کا استعمال کرنا اس کے عذاب و سزا کے معنی ميں ھے يعنی جس کو مستحق عذاب سمجھے گا “ مکر”خدا کے سلسلہ ميں

  اس کو عذاب ميں گرفتار کردے گا اور وه اس سے بھاگ کر نکل بھی نھيں سکتا۔ 
تلف صورتيں ھيں۔ جس کا پھال گناھوناور لذت دنيا ميں غرق اور غرور و تکبر کرنے والونکے لئے عذاب اٰلھی کی مخ

مرتبہ بہ صورت استدراج و استھمال ھے يعنی:جس قدر گناھگار معصيت کا ارتکاب کرتا ھے اور گناھونميں بہت زياده 
غرق ھوتا جاتا ھے، تو خدا اس کی نعمتوں ميں اضافہ کرتا رہتا ھے،يھاں تک کہ کثرت نعمت کی وجہ سے اس کی غفلت 

و استغفار کو بھول جاتا ھے، اور پھر اچانک اس پر عذاب نازل ھوجاتا ھے جس کے بارے ميں بڑھتی رہتی ھے،اور توبہ 
وه بالکل بھی نھيں سوچ پاتا اور وه عذاب ميں گرفتار ھوجاتا ھے، اور اس کی بے خبری کاانتقام ليا جاتا ھے، در حقيقت اس 

  پر خفّی طريقہ سے بالئيں نازل ھوتی ھيں۔ 
  ليہ السالم سے منقول ھے: حضرت امام جعفر صادق ع

ُرهُ االْستِغفَاَر،َوٕاَِذا ٔاراَد ِب ” َعْبٍد َشراً فَٔاَْذنََب َذْنباً ٔاَْتبََعہُ بِنِْعَمٍة لِيُْنِسيَہُ االستِْغفاَر ٕاَِذا ٔاََراَد هللاُ بَِعْبٍد َخْيراً فَٔاْذنََب َذْنباً ٔاْتبََعہُ بِنِْعَمٍة َويُْذکِّ
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  ] 3] “[2“[َسنَْستَْدِرُجہُْم ِمْن َحْيُث الَيَْعلَُموَن۔”قولہُ:  َوتََماَدی بِھا َوہُوَ 
بے شک جب خداوندعالم کسی بندے کے لئے خيرو نيکی کا اراده کرتا ھے تو اگرانسان گناه کرتا ھے، تو خدا اس کو نعمت”

اگر خدا کسی کے لئے شر عطا کرتا ھے ، اور اس کو اس نعمت کے ذريعہ توبہ و استغفار کی طرف متوجہ کرتا ھے، اور 
کا اراده کرتا ھے ، تو خدا اس کو (بھی) نعمت عطا کرتا ھے اور انسان اس نعمت کی وجہ سے توبہ و استغفار کو بھول جاتا 
ھے اور اس نعمت کی وجہ سے اس کے گناه بڑھتے جاتے ھيں۔ اور يھی معنی ھيں خداوندعالم کے (مذکوره باال قول کے) 

ء ميں اس طرح گرفتار کرديتا ھے کہ اس کو پتہ (بھی) نھيں چلتا (کہ کس چيز کی وجہ سے بالئيں کہ ان کو عذاب و بال
  “ نازل ھوئی ھيں)!

  “َوظَہََر ٔاَْمُرکَ ”
  ۔ “اور تيرا امر ظاھرھے” 

ھوتا ھے کہ جس کے سبب تمام موجوات جھان ھستی ميں قدم رکھتے ھيں، “ فرمان تکوينی”خدا کا حکم ايک مرحلہ ميں 
ھوتا ھے جس کی برکت سے قرآن مجيد قلب “ فرمان تشريعی”ور ظھور کی کرسی پر بيٹھتے ھيں۔ اس کا دوسرا حکم ا

رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) پر نازل ھوا ، اور اس حکم کے جلوے قواعد و احکامات اور حالل و حرام کی شکل 
بوت اور ائمہ عليھم السالم کی امامت کے ذريعہ تمام نوع بشر کے ميں ظاھر ھوئے، جو دوسری آسمانی کتابوں،انبياء کی ن

  ذريعہ نشر ھوئے ھيں۔ 

  “َوَغلََب قَْہُرَک،َوَجَرْت قُْدَرتُکَ ” 
  ۔ “اور تيرا قھر غالب اور تيری قدرت نافذ ھے”

  قھر و قدرت کی وضاحت اورضروری تفسير شروع کتاب ميں بيان ھوچکی ھے۔ 

  ۔“اُرِمْن ُحُکوَمتِکَ َواٰل يُْمِکُن اْلفِرٰ ”

  ۔ “اور تيری حکومت سے فرار ناممکن ھے” 
خداوندعالم کی ذات اقدس تمام چيزوں پر تمام موجودات پر اور ھر چيز پر محيط ھے، اور کوئی بھی چيز اس کے احاطہ 

موجود ھيں اور اس سے باھر نھيں ھے۔ تمام موجودات اسی کے اراده سے وجود ميں آئيں، لٰہذا تمام ھی چيزيں اس کے پاس
کی رحمت و لطف و کرم اور اس کی نعمتو ں کے زير سايہ اپنی زندگی بسر کرتی ھيں، لٰہذا وه ان سب کے ساتھ ميں موجود
ھے، اور تمام چيزيں اسی کی طرف پلٹيں گی، لٰہذا وه سب چيزوں کے بعد ميں بھی باقی رھے گا، تو پھر کونسا ايسا راستہ 

  بھی چيز اس کی حکومت سے فرار کرے؟! ھے جس کے ذريعہ کوئی 
ايک بہت اھم روايت ميں بيان ھوا ھے کہ: ايک شخص حضرت امام حسين عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ھوا اور اس 

نے کھا: ميں ايک گناھگار شخص ھوں اورگناه پر صبر نھيں کرسکتا، لٰہذا مجھے موعظہ فرمائيئے، تو امام عليہ السالم نے 
  يا: تو پانچ چيزوں کو انجام دے اس کے بعد جو چاھے گناه کرنا: اس سے فرما

  اول: خداکا عطا کرده رزق نہ کھا۔ 
  دوم: خدا کی حکومت و واليت سے نکل جا۔ 

  سوم: ايسی جگہ تالش کر جھاں تجھے خدا نہ ديکھ رھا ھوں۔ 
  ا۔ چھارم: جس وقت ملک الموت تمھاری روح قبض کرنے آئے اس کو اپنے سے دور کردين

  ] 4پنچم: جب (روز قيامت) تجھے مالِک دوزخ ، دوزخ ميں ڈالنا چاھے تو اس وقت دوزخ ميں نہ جانا۔[
جی ھاں! اگر انسان بھاگنے کا اراده رکھتا ھے تو کيا اچھا ھو کہ انسان جھالت و نادانی سے نکل کر علم و معرفت کی طرف

رف فرار کرے، اور آخر کار مخلوق سے نکل کر خداوندعالم بھاگے، خبراور سنی ھوئی باتوں سے نکل کر مشاھده کی ط
کی طرف فرار کرے، جس کے نتيجہ ميں اس کو دنياوی اور اُخروی منافع حاصل ھوں اور سعادت ابدی اس کے شامل حال 

ھو، در حقيقت يہ فرار ؛ھوائے نفس سے عقل و خرد ،دنيا سے آخرت نيز دوزخ سے بھشت کی طرف فرار ھو ، اور آخر 
  ار شيطان سے خدا کی طرف فرار ھونا چاہئے۔ ک

ھُمَّ اٰلٔاَِجُد لُِذنِوبيٰغافِراً،َواٰل لِقَٰبائِحيٰساتِراً،َواٰللَِشْیٍء ِمْن َعَملَِي اْلقَبيِح بِاْلَحَسِن ُمبَدِّ ”    “الً َغْيَر کَ ٔاَللّٰ
ال،ميرے قبيح اعمال کو نيکيوں ميں خدايا ميرے گناھوں کے لئے بخشنے واال۔ميرے عيوب کے لئے پرده پوشی کرنے وا”
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  ۔ “تبديل کرنے واال تيرے عالوه کوئی نھيں ھے 

  گناھوں کا بخشنے واال
ھے، يعنی بخشنے والی ذات، “ غفور”اور “ غافر”خداوندعالم کے اسماء حسنٰی اور اس کے بلند و باال صفات ميں؛ صفت 

  ن واقعی اور حقيقی توبہ کرے۔ بلکہ بہت زياده بخشنے واال ھے۔ صرف شرط يہ ھے کہ انسا
پر توجہ کرے اور اسی سے اميدوار رھے، کہ اگر وه اپنے گناھوں سے توبہ “ غفور”گناھگار کو چاہئے کہ خدا کی صفت 

کرلے، برائيوں سے ھاتھ کھيچ لے، گناھوں سے دوری کرے اور ايمان و عمل صالح سے مزين ھوجائے تو يقينا خدا وندعالم
  ں کو معاف کرديتا ھے۔ اس کے تمام گناھو

اس سلسلہ ميں نااميد اور مايوس ھونا ايک گناه عظيم اور عذاب اٰلھی کا سبب ھے، بلکہ قرآن مجيد کے فرمان کے مطابق 
  کفر کے برابر ھے: 

  ] 5“[۔۔۔ الَيَْيئَُس ِمْن َرْوِح هللاِ ٕاِالَّ اْلقَْوُم الَکافُِروَن۔”
  ۔ “ی مايوس نھيں ھوتااس کی رحمت سے کافر قوم کے عالوه کوئ”

قرآن مجيد نے گناھگاروں کے بارے ميں اعالن کياھے کہ ان کوخدا کی رحمت سے نااميد اور مايوس نھيں ھونا چاہئے 
  کيونکہ خداوند عالم تمام گناھوں کا بخشنے واال ھے۔ 

  ارشاد اٰلھی ھوتا ھے: 
ِحيُم  قُْل يَاِعبَاِدَی الَِّذيَن ٔاَْسَرفُوا َعلَی ٔاَْنفُِسِہمْ ”  نُوَب َجِميًعا ٕاِنَّہُ ہَُو اْلَغفُوُر الرَّ   ] 6۔ [“ الَتَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاِ ٕاِنَّ هللاَ يَْغفُِر الذُّ
پيغمبر آپ پيغام پھنچا ديجئے کہ اے ميرے بندو جنھوں نے اپنے نفس پر زيادتی کی ھے، رحمت خدا سے مايوس نہ ھونا، ”

  ۔ “رنے واال ھے،اور وه يقينا بہت زياده بخشنے واال اور مھربان ھے هللا تمام گناھوں کا معاف ک
  قارئين کرام ! درج ذيل آيات پر غور کرنے سے معلوم ھوتا ھے کہ خدا ھر گناه کو بخش سکتا ھے: 

  ] 7“[ٕاِنَّ هللاَ َکاَن َغفُوًرا َرِحيًما۔” 
  ۔ “يقينا هللا بہت زياده بخشنے واال اور مھربان ھے ” 
  ] 8“[ َغفُوٌر َرِحيٌم۔َوهللاُ  ◌ْ ”
  ۔ “هللا بہت زياده بخشنے واال اور مھربان ھے ” 
  ] 9“[فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ظُْلِمِہ َؤاَْصلََح فَإِنَّ هللاَ يَتُوُب َعلَْيِہ ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم۔” 
ہ قبول کرے گا کہ هللا بڑا بخشنے واال پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کرلے اور اپنی اصالح کرلے تو خدا اس کی توب”

  ۔ “اور مھربان ھے
َ َغفوٌر َرحيٌم۔” َ اِنَّ ّهللاٰ   ] 10“[۔۔۔َواتَّقُوا ّهللاٰ

  ۔ “هللا سے ڈرو يقينا وه بہت زياده بخشنے واال اور مھربان ھے ” 
رے اور گناھان صغيره پرجی ھاں! اگر کوئی شخص اپنے گناھوں سے توبہ کرے، توبہ کے بعد گناھان کبيره سے اجتناب ک

اصرار نہ کرے، اور اپنے قضا شده واجبات کو ادا کرے، لوگوں کے غصب شده مال کو ان تک لوٹادے، يقيناايسی ھی توبہ 
  ھے جس کی بنا پر اس کی تمام برائياں بخش دی جائيں گی۔ “ واقعی توبہ”، 

  کرنے والے کی نشانياں بيان فرماتے ھيں: حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) حقيقی طور پر توبہ 
ِ فِی َعَملِِہ،َوتَْرُک البَاِطِل، َولُُزوُم الَحقِّ َوالِحْرُص َعلَ ” ّٰ ِ ا َعاّلمةُ التّائِِب فَٔاَربََعةٌ:النَِصيَحةُ    ] 11“[ی الَخْيرِ ٔاَمَّ
مطلق طور پر فرمانبرداری کرنا، باطل کو توبہ کرنے والے کی چار نشانياں ھيں: اپنے اعمال و کردار ميں خدا وندعالم کی”

  ۔ “چھوڑ دينا، حق کا پابند ھونا اور نيکی و بھالئی ميں بہت زياده رغبت رکھنا
  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں: 

خدا ايسا نھيں کرتا کہ بندے کے لئے شکر کا دروازه کھولے رکھے اور اس پر نعمتوں کے اضافہ کا دروازه بند کردے، ”
طرح دعا کا دروازه کھولے رکھے، ليکن باب اجابت کوبند کردے، نيز توبہ کا دروازه کھال رکھے اور عفو و بخشش کا  اسی

  ] 12۔[“دروازه بند کردے

  برائيوں کو چھپانے واال
کے خداوندعالم کی ايک اھم صفت يہ ھے کہ جو شخص چھپ کر کسی گناه کو انجام ديتا ھے اوريہ نھيں چاہتا کہ کوئی اس 
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  گناه سے آگاه ھوجائے، تو خدا بھی اس کو چھپاتا ھے۔ 
کھا ھے، تاکہ اس کے بندوں کو يہ معلوم ھوجائے کہ جب تک وه چھپ کر او “ ستار العيوب”خداوندعالم نے خود کو 

رمخفی طريقہ سے گناه کرتے ھيں تو ان کی عزت و آبروکی حفاظت کرتا ھے، اور دوسروں کے سامنے اس کے گناه کی 
يل کو نھيں کھولتا؛ مگر يہ کہ گناه کرنے واال اپنی بے حيائی اور جرائت کی بنا پر سب کے سامنے گناھوں ميں غرق فا

ھوجائے اور اپنی عزت و آبرو کا خيال نہ کرے، کيونکہ اس صورت ميں اس کے گناھوں پرپرده ڈالنا اور اس کی عزت و 
  آبرو کی حفاظت کرنے کے کوئی معنی نظر نھيں آتے۔ 

  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے منقول ھے: 
 ] 13“[ْنِسيَِت الَحفَظَةُ َما کانَْت تَْکتُُب َعلَيہِ َمن تَاَب، تَاَب هللاُ َعلَْيِہ،َواُِمَرْت َجواِرُحہُ اَْن تَْستَُر َعلَْيِہ،َوبِقاُع األَْرِض ٔاَْن تَْکتَُم َعلَْيہُ،َؤاُ ”
خداوندعالم اس کی توبہ کو قبول کرليتا ھے، اور اس کے اعضاء کو حکم ديتا ھے کہ اس کے جو شخص توبہ کرے، تو ”

گناھوں پر پرده ڈالے رھو، اور زمين کو بھی حکم ھوتا ھے کہ اس کے گناھوں کو چھپائے رکھے، اور نامہ اعمال کے 
  ۔ “لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناھوں کو بھال ديتا ھے

  ھيں کہ ميں نے حضرت امام صادق عليہ السالم سے سنا ھے کہ آپ نے فرمايا: معاويہ بن وھب کہتے 
ْنيا َواآلِخرِة۔قُلُت فََکْيَف يَ ” ِمُن تَوبَةً نَصوحاً اََحبَّہُ هللاُ فََستََر َعلَيِہ فِی الدُّ َن ْستُُر َعلَيِہ؟قَاَل:يُْنِسی َملََکْيِہ َما َکتَبا َعلَيِہ مِ ٕاَِذا تَاَب الَعْبُد الُمؤْ

نوِب۔۔۔فَيَْلقَی هللاَ ِحيَن يَْلقاهُ َولَيَس َشْیٌء يَْشہَُد َعلَيِہ بَِشْیٍء ِمَن الذُّنوبِ    ] 14“[الذُّ
جس وقت مومن بنده توبہ نصوح (يعنی خالص توبہ) کرتا ھے تو خدا اس سے محبت کرنے لگتا ھے، لٰہذا وه دنيا و آخرت ”

  ميں اس کی پرده پوشی کرتا ھے۔ 
  کيا: خدا کس طرح اس کی پرده پوشی کرتا ھے؟ ميں نے عرض 

امام عليہ السالم نے فرمايا: گناھوں کے لکھنے والے فرشتوں کو بھال ديتا ھے، لٰہذا جب وه خدا سے مالقات کرے گا تو 
  ۔ “کوئی بھی چيز اس کے خالف گواھی دينے والی نھيں ھوگی

پا ھوگا، ايک بندے کو خدا کی بارگاه ميں پيش کيا جائے گا، اس ميں منقول ھے: جب روز قيامت بر“ منہج الصادقين ”تفسير 
وقت حکم ھوگا: ايک قبہ (بلند جگہ) بنايا جائے اور اس پر اس بندے کو اليا جائے۔ اس کے بعد خدا وندعالم اس سے خطاب 

وں ميں اضافہ کرتا فرمائے گا: اے ميرے بندے! تو نے ميری نعمتوں کو گناھوں ميں خرچ کيا، اور جيسے جيسے ميں نعمت
  چال گيا تو بھی گناھوں ميں اضافہ کرتا رھا۔ اس وقت اس بندے کا سر شرمندگی کی وجہ سے جھگ جائے گا۔ 

اس وقت خطاب ھو گا: اے ميرے بندے اپنے سر کو اوپر اٹھالے، جس وقت تو گناه کرتا تھا ميں تيرے گناھوں کو معاف 
  کرديتا تھا۔ 

ئے جائے گا اس پر بھی لعنت و مالمت کی جائے گا، اس کا سر بھی شرمندگی سے جھک اس وقت ايک دوسرے بندے کو ال
جائے گا اور رونے لگے گا، اس وقت خطاب ھوگا: اے ميرے بندے، جس وقت تو گناه کرتا تھا اور ھنستا تھا تجھے ميں نے

رھا ھے، کس طرح تجھے عذاب کروں، اس وقت شرمنده نہ کيا، آج جبکہ تو گناه بھی نھيں کررھا ھے اور گريہ و زاری کر
  اور تجھے رسوا کروں؟ (جا) ميں نے تجھے بخش ديا اور جنت ميں داخل ھونے کی اجازت دی!! 

  برائيوں کو نيکيوں ميں بدلنے واال
خداوندعالم کی ايک صفت يہ بھی ھے کہ جب انسان اپنے گناھوں سے توبہ کرليتا ھے، اور ايمان سے مزين ھوکر اعمال 

  ہ بجاالتا ھے تو خداوندعالم اس کے گناھوں کو حسنات سے اور برائيوں کو نيکيوں سے بدل ديتا ھے۔ صالح
  چنانچہ ارشاد اٰلھی ھوتا ھے: 

ُل هللاُ َسيِّئَاتِِہْم َحَسنَاٍت َوَکاَن هللاُ َغفُ ”    ] 15“[يًما۔وًرا َرحِ ٕاِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصالًِحا فَٔاُْولَئَِک يُبَدِّ
عالوه اس کے جوشخص توبہ کرلے اور ايمان لے آئے اور نيک عمل بھی کرے کہ پروردگار اس کی برائيوں کو ” 

  ۔ “اچھائيوں ميں تبديل کردے گا
يِّٰئاِت۔۔۔ ” لَٰوةَ طََرفَِی النَّھاِر َوُزلَفاً ِمَن الَّْيِل أِنَّ الَحَسناِت يُْذِھْبَن السَّ    ]16“[َؤاَقِِم الصَّ
 ۔۔ “اور پيغمبر آپ دن کے دونوں حصوں ميں اور رات گئے نماز قائم کريں کہ نيکياں برائيوں کو ختم کردينے والی ھيں ۔۔”

برائيوں کے نيکيوں ميں بدل جانے کے سلسلہ ميں اسالمی منابع ميں بہت سے اھم مطالب ھيں جن ميں سے بعض فلسفی ، 
و رکھتی ھيں۔ اگرچہ ان کو بيان کرنا چاہئے تھا ليکن اس کتاب کے صفحاتبعض عرفانی، بعض ذوقی اور بعض روايتی پھل

  اجازت نھيں ديتے۔ 
(حضرت آيت هللا مکارم شيرازی دام ظلہ) کہتے ھيں: برائيوں کے نيکيوں ميں بدل جانے کے سلسلہ “ تفسير نمونہ”صاحب 
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  ميں چند تفسيريں ھيں جن ميں سے ھر ايک کو قبول کيا جاسکتا ھے۔ 
س وقت انسان توبہ کرتا ھے، اور خداپراپنے ايمان کو مضبوط کرتا ھے، تو اس کے پورے وجود ميں ايک انقالب پيدا ۔ ج١

ھوتا ھے، اور اسی اندرونی انقالب کی بنا پربرائياننيکيوں ميں بدل جاتی ھيں؛ اگر اس نے کسی کو قتل کيا ھے، تو پھر وه 
کے لئے کھڑا ھوجاتا ھے، اور اگر زنا کار تھا اس کے بعد عفيف اور پاکدامن آئنده مظلوموں کے دفاع اور ظالم سے مقابلہ 

  بن جاتا ھے، اور يہ اندرونی انقالب ؛ ايمان او رتوبہ کے زير سايہ پيدا ھوتا ھے۔ 
کے ۔ اگر انسان توبہ کرتا ھے تو خداوندعالم اپنے لطف و کرم اور انعام کے تحت اس کی برائيوں کو مٹا ديتا ھے اور ان ٢

بدلے نيکياں لکھ ديتا ھے، جيسا کہ پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے جناب ابوذر نے روايت کی ھے: جب روز 
قيامت بعض لوگوں کو محشر ميں حاضر کيا جائے گا، حکم خدا ھوگا کہ (اس شخص کے) گناھان صغيره کو دکھاديا جائے 

ھا جائے گا: تو نے فالں وقت فالں گناه صغيره انجام ديا تھا، اور وه اس کو اور گناھان کبيره کو چھپاليا جائے۔ اس سے ک
  قبول کرے گا، ليکن گناھان کبيره کی وجہ سے اس کے دل ميں خوف وھراس سے لرزه رھے گا۔ 

  اس موقع پر خداوندعالم اپنے لطف و کرم کی بنا پر حکم دے گا کہ اس کی برائيوں کے بدلے نيکياں لکھ دی جائيں۔ 
اس وقت وه بنده عرض کرے گا: پروردگارا ! ميں نے بہت بڑے بڑے گناه بھی انجام دئے تھے، ليکن اب ان کو نھيں ديکھ 
رھا ھوں۔ جناب ابوذر کہتے ھيں کہ اس وقت پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) مسکرائے او رآپ کے دندان مبارک 

  وت فرمائی: ظاھر ھوئے اور اس کے بعد درج ذيل آيت کی تال
ُل هللاُ َسيِّئَاتِِہْم َحَسنَاٍت ۔۔۔”    ] 17“[۔۔۔فَٔاُْولَئَِک يُبَدِّ
  ۔ “پروردگار اس کی کی برائيوں کو اچھائيوں ميں تبديل کردے گا”
۔ برائيوں سے مراد؛ خود وه برائياں نہ ھونجن کو انسان انجام ديتا ھو، بلکہ ان کے برے آثار مراد ھوں جو انسان کے جسم ٣
روح ميں رچ بس جاتے ھيں، جس وقت انسان توبہ کرتا ھے، اور اپنے ايمان کو مستحکم کرتا ھے تو برائيوں کے برے  و

آثار اس کے جسم و روح سے دھل جاتے ھيں اور نيک آثار ميں تبديل ھوجاتے ھيں،برائيوں کے حسنات اور نيکيونميں بدل 
  ] 18جانے کا يھی مطلب ھے۔[

  “ٔاَْنَت ُسْبٰحانََک َوبَِحْمِدکَ  اٰلأِٰلہَ أِالَّ ”
  ۔ “تو وحده ال شريک ،پاکيزه صفات اور قابل حمد ھے” 

سے مراد حمد “ بحمدک”سے مراد تسبيح ھے اور “ سبحانک” کو تھليل کھا جاتا ھے اور“ ال ٕالہَ ٕااّلاْنتَ ”يعنی “ توحيد”کلمہ 
  خدا ھے۔ 

ی گھرائيوں سے سچے دل سے اس کا اقرار کرتا ھے ،اس ميں جو شخص اپنی زبان سے تسبيح و تھليل کرتا ھے ،دل ک
اخالص سے کام ليتا ھے ، نيز عملی ميدان ميں دوسرے معبود کی نفی کرتا ھے توايسا ھی شخص موّحد اور خدا پرست ھے

نت نيز خداوندعالم کی امان ميں ھے، اور اس پر دنيا و آخرت کی ذلت يقيناً حرام ھے، ايسا ھی شخص روز قيامت ج
الفردوس کا ساکن اور محبوب خدا ھے، نيز انبياء عليھم السالم، صديقين اور شھدائے کرام کی ھمنشينی کی صالحيت رکھتا 

  ھے۔ 
انسان کے اندر تھليل کی حقيقت اس وقت جلوه نما ھوتی ھے جب وه قرآن و اھل بيت عليھم السالم کی تعليمات پر عمل کرتے

ٰی اور صفات ُعلياکی معرفت حاصل کرلے،اور اپنے دامن کو گناھوں کی کثافت و گندگی ھوئے خداوندعالم کے اسمائے حسن
سے محفوظ رکھے اور خداوندعالم کے واجب کرده وظائف کو صدق دل اور خلوص نيت کے ساتھ انجام دے نيز حتی 

  االمکان خلق خدا کی خدمت مينکوشاں رھے۔ 
  ے بڑھے تو اس کے پورے وجود سے يہ آواز نکلے گی: جی ھاں! اگر انسان اس راستہ کو اپناتے ھوئے آگ

  
  ٔاَاٰل ُکلُّ َشیٍء َما َخاَل هللا بَاِطٌل 

  َو ُکلُّ نَِعْيٍم اٰل ُمَحالَةَ َزاِئٌل 
  
  ۔ “يقينا آگاه ھوجاؤ کہ خدا کے عالوه ھر چيز باطل ھے، اور المحالہ ھر نعمت کا زوال ھے”

عالم کے نور پُر جمال کا مشاھده کرتا ھے تو اس کے بدن کا ھر عضو يہ جب انسان دل کی آنکھوں سے اپنے پروردگار 
  کہتا ھوا نظر آتا ھے: 

ثرَّ فی الوجود اال هللا”،“ ال ٕالہَ ٕااّلهللاُ ”   ۔ “ال حول و ال قوة اال با”، “ال مٔوَ
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خم کيا جائے، يا اس سے روزی کيا واقعاً اس کائنات ميں خدا کے عالوه کوئی خدا ھے جس کی بارگاه ميں اپنا سر تسليم 
طلب کی جائے ،اپنی مشکل کشائی کی درخواست کی جائے، اور اس سے گناھوں کی بخشش اور برائيوں کے چھپانے کی 

  التجاء کی جائے۔ 
حقيقت تو يہ ھے کہ دعائے کميل کے اس حصہ ميں خداوندعالم کی تسبيح و تھليل اور مدح و ثنا کی گئی ھے، کيونکہ دعا 

اال اپنی ذلت و بے چارگی اور فقر و محتاجگی نيز گناھوں کے اقرار کے بعد اس کی بارگاه ميں يہ عرض کرتا ھے:کرنے و
ميں نے اپنے گناھوں کو بخشنے واال يا ان کو چھپانے واال کسی کو نھيں پايا، چونکہ دعا کرنے واال يہ جانتا ھے کہ يہ کام 

“ سبحانک”، “ال الہ اال انت”ن امور کو انجام نھيں دے سکتا۔ لٰہذااس موقع پر خداوندعالم ھی کا ھے، اوردوسرا کوئی بھی ا
  کھنا بہت مناسب ھے۔ “ بحمدک”اور 

  جنت کی قيمت
جو شخص معرفت و خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبيح و تھليل کرے ،عملی طور پر دوسرے معبود کا انکار کرے 

اطاعت نہ کرے، صرف اسی کی عبادت و پرستش کرے اور اسی کے سامنے اپنا ، نيزخداوندعالم کے عالوه کسی غير کی 
سرتسليم خم کرے، تودر حقيقت اس کا يہ قدم جنت کی قيمت ادا کرنا ھے اور خداوندعالم کے ھر عذاب سے محفوظ ھونے 

  کے لئے اس کے قلعہ ميں داخلہ ملنا ھے۔ 
حوالہ سے پيغمبر اسالم :(ص) سے نقل کيا ھے کہ خداوندعالم کا  حضرت امام رضا عليہ السالم نے اپنے آباء و اجداد کے

  ارشاد ھے: 
  ] 19“[ال ٕالہَ ٕااّلهللاُ ِحْصنی فََمْن َدَخَل ِحصنی ٔاِمَن ِمْن َعذابی”
  ۔ “ياميرا قلعہ ھے، لٰہذا جو شخص بھی اس قلعہ ميں داخل ھوگيا وه ميرے عذاب سے نجات پاگ“ ال ٕالہَ ٕااّلهللاُ ”کلمہ توحيد ”

  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے: 
الَجنّةَ ”   ] 20“[َما َجَزاُء َمن ٔاَْنَعَم هللا َعزَّ َوَجلَّ َعلَيِہ بِالتَّوحيِد ٕاِالَّ
  ۔ “سے نوازا ھے اس کی جزا بھشت کے عالوه اور کچھ نھيں ھے“ نعمت توحيد” جس شخص کو خداوندعالم نے”

ندعالم کی توحيد کو صدق دل سے قبول کرتا ھو اور اس کو عملی طور پر ثابت کرتا ھو تو اس کا مقام (جو شخص خدا و
  جنت ھے۔) 

  اسی طرح آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے: 
َ َحقٌّ َدَخَل الَجنَّةَ ”   ] 21“[َمْن َماَت َوہَُو يَْعلَُم اَنَّ ّهللاٰ
  ۔ “ے کہ خدا کی حقانيت پر ايمان رکھتا ھو تو اس کا مقام بھشت ھےجس شخص کو اس حالت مينموت آئ”

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کا ارشاد ھے: 
  ] 22“[قَْوُل اَل ٕاِلہَ ااِلَّ هللاُ ثََمُن الَجنَّةِ ”
  کھنا جنت کی قيمت ھے۔ “ال اٰلہ ااّلٰ هللا”

  اسی طرح امام صادق عليہ السالم کا ارشاد ھے: 
مَ َمْن قَ ” ا َحرَّ   ] 23“[هللاُ َعزَّ َوَجلَّ  اَل اَل ٕاِٰلہ ٕاِالَّ هللاُ ُمْخلِصاً َدَخَل الَجنَّةَ،َوٕاِخالُصہُ ٔاَْن تَْحُجَزهُ اَل ٕاِلہَ ٕاِالَّ هللاُ َعمَّ
کا اخالص کے ساتھ کھنے “ اَل ٕاِٰلہ ٕاِالَّ هللاُ ”کھا وه بھشت ميں داخل ھوگيا، “ اَل ٕاِٰلہ ٕاِالَّ هللاُ ”جس شخص نے خلوص کے ساتھ ”

  ۔ “سے مراد انسان کی خدا کی حرام کرده چيزوں سے باز رھنا ھے
ايک شخص حضرت امام محمد باقر عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ھوکر مذکوره حديث کے بارے ميں سوال کيا تو امام 

س سے اٹھ کر چل پڑا جب وه آپ کے دولت عليہ السالم نے فرمايا: يہ حديث صحيح ھے، وه شخص امام عليہ السالم کے پا
کے شرائط“ اَل ٕاِٰلہ ٕاِالَّ هللاُ ”کده سے باھر نکل گيا،تو آپ نے فرمايااس شخص کو واپس بالؤ، اس کے بعد فرمايا: کہ اس کلمہ 

ھيں اور ھم اس کے شرائط ميں سے ھيں۔(کيونکہ ھم خدا کی طرف سے امامت کے لئے منتخب ھوئے ھيں اور ھماری 
  ] 24طاعت تمام امور ميں واجب ھے)[ا

بھر حال انسان کے لئے راه نجات صرف اور صرف توحيد (خدا) اور اس کے شرائط ھيں؛ يعنی: جب انسان خدا کی معرفت 
حاصل کرلے اوراس کو يہ يقين حاصل ھوجائے کہ اس کے عالوه کوئی معبود نھيں ھے اور يہ تمام موجودات اس کی ِملک 

ا کرده رزق کھاتے ھيں،نيز انبياء عليھم السالم کی نبوت ، ائمہ اطھار عليھم السالم کی امامت اور قرآن ھے اور اسی کا عط
  پر ايمان رکھے ، اور اسالمی تعليمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو ايسا انسان راه نجات پر يقيناھے۔ 
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س کا وه عمل قابل قبول ھوگااور اگر اس سے غفلت کی لٰہذا اگر انسان توحيد کا اقرار کرتے ھوئے کوئی نيک کام کرے تو ا
وجہ سے کوئی گناه سرزد ھوجائے تو شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے پر اس کا گناه معاف ھوجائے گا، ليکن اگر کوئی 
ناه شخص خدا وندعالم پر ايمان ھی نہ رکھتا ھو تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ھوگا اور اس کا چھوٹا سے چھوٹا گ

  بھی نھيں بخشا جائے گا۔ 
اگر مسلمان اپنے گناھان کبيره کی وجہ سے عذاب قيامت ميں مبتال ھوگا تو اسی توحيد کی وجہ سے اسے نجات حاصل 
ھوگی۔ چنانچہ اس سلسلہ ميں بہت سی اھم روايات معتبر و مستند کتابوں ميں وارد ھوئی ھيں جن ميں سے ھم نمونہ کے 

  رتے ھيں: طور پر ايک حديث نقل ک
  حضرت پيغمبر اکرمنے جناب جبرئيل سے فرمايا: 

(اے جبرئيل)دوزخ کے صفات بيان کرو۔ جناب جبرئيل نے دوزخ کی ايک ايک صفت کو بيان کرنا شروع کيا يھاں تک کہ ” 
سلم) نے (دوزخ کے )پھلے طبقہ کی بات آئی، اس وقت جناب جبرئيل خاموش ھوگئے، پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و آلہ و 

فرمايا: اس طبقہ ميں کون لوگ رھيں گے؟ جواب ديا: اس طبقہ کا عذاب سب سے آسان ھے، اور اس طبقہ ميں آپ کی امت 
کے گناھگار رھيں گے۔ پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: کيا ميری امت کے لوگ (بھی) دوزخ ميں جائيں 

ی ھاں) اس ميں آپ کی امت کے وه لوگ جائيں گے جو گناه کبيره سے آلوده ھوں گے؟ اس وقت جناب جبرئيل نے کھا:( ج
  ۔ “گے اور بغير توبہ کئے اس دنيا سے چلے گئے ھونگے

پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) رونے لگے اور تين دن تک روتے رھے،يھاں تک کہ چوتھے روز حضرت فاطمہ 
ے لئے تشريف الئيں، اور جب آپ نے ديکھا کہ آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) زھرا سالم هللا عليھا آپ کی زيارت ک

خاک پر منھ رکھے گريہ کررھے ھيں اور آنسووں سے مٹی گيلی ھوگئی ھے! تو جناب فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا نے 
هللا عليہ و آلہ و سلم) نے  عرض کيا: بابا جان واقعہ کيا ھے؟ (آپ اس قدر کيوں گريہ فرمارھے ھيں؟ تو آنحضرت(صلی

فرمايا: جناب جبرئيل نے مجھے خبر دی ھے کہ ميری امت کے گناھگار دوزخ کے پھلے طبقہ ميں رھيں گے، لٰہذا ميں 
گريہ کررھا ھوں! جناب فاطمہ(ع) نے فرمايا: کيا آپ نے جبرئيل امين سے سوال کيا ھے کہ کس طرح آپ کے امتيوں کو 

ا؟ تو آپ نے فرمايا: ھاں ، مردوں کے بال اور عورتوں کے گيسو پکڑ کر جھنم کی طرف کھينچا دوزخ ميں لے جايا جائے گ
جائے گا، چنانچہ جب وه لوگ دوزخ کے قريب پھنچادئے جائيں گے اور وه دوزخ کے داروغہ کو ديکھےں گے تو چالئيں 

ديدے، اس وقت داروغہ دوزخ اجازت  گے اور داروغہ جھنم سے التماس کريں گے کہ ھميں اپنے حال پر رونے کی اجازت
دے گا، چنانچہ وه لوگ اس قدر گريہ کريں گے کہ آنسووں کے بجائے خون کے آنسو بھائيں گے، اس وقت داروغہ جھنم 

آواز دے گا: کيا اچھا ھوتا کہ تم لوگ اس وقت گريہ کرنے کے بجائے دنيا ميں گريہ کرتے اور روز قيامت کے خوف سے 
  آنسو بھاتے!! 

کا نعره بلند کريں گے، (اس “ ال الہ االّ هللا”کے بعد داروغہ ان کو جھنم ميں ڈال دے گا، يہ لوگ دوزخ ميں پھنچتے ھی اس 
وقت) آگ ان سے دور ھوجائے گی، داروغہ جھنم آوازدے گا، اے آگ ان کو پکڑلے، آگ آواز دے گی: ميں کس طرح ان کو

جاری کررھے ھيں۔ اس کے بعد پھر داروغہ جھنم آواز دے گا اے آگ “االّ هللال الہ ”پکڑوں حاالنکہ يہ لوگ اپنی زبان پر 
ان کو پکڑلے، اس وقت آواز قدرت آئے گی کہ ان کے چھروں کو نہ جالنا کيونکہ انھوں نے ميرے سامنے سجده کيا ھے، 

اشت کی ھے۔ اور جب تک اور ان کے دلوں کو بھی نہ جالنا کيونکہ انھوننے ماه مبارک (رمضان) ميں پياس کی شدت برد
حکم خدا ھوگا يہ لوگ جھنم ميں رھيں گے۔ اس وقت جبرئيل کو حکم ھوگا: ان گناھگار امتيوں کا حال معلوم کرو،اس وقت 
داروغہ جھنم پرده ہٹائے گا ، تو وه جناب جبرئيل کو خوبصورت شکل ميں ديکھيں گے،اور سوال کريں گے: يہ کون اتنی 

يا جائے گا: يہ جناب جبرئيل ھيں جو دنيا ميں حضرت محمد(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کی اچھی شکل ميں ھے؟ جواب د
طرف وحی لے کر نازل ھوتے تھے، جيسے ھی يہ لوگ آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا اسم گرامی سنےں گے 

و سلم) کو سالم پھنچانا اور کھنا ايک نعره بلند کريں گے کہ ھماری طرف سے حضرت محمد مصطفی(صلی هللا عليہ و آلہ 
  کہ آپ کے امتی دوزخ ميں گرفتار ھيں! 

جب جناب جبرئيل يہ خبرآنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کے پاس لے کر جائيں گے، تو آنحضرت يہ خبر سن کر 
وزخ ميں ڈال ديا اب انبارگاه اٰلھی ميں سجده ريز ھوجائيں گے اور عرض کريں گے (پالنے والے) تونے ميرے امتيوں کو د

کو ميرے حوالہ کردے، اس وقت آواز قدرت آئے گی کہ ھم نے ان کو آپ کے حوالہ کرديا۔ اس وقت رسول خدا ان لوگوں کو
پر لے جايا جائے“ چشمہ حيات”جھنم سے نکال ليں گے، اور چونکہ يہ لوگ جل کر کوئلہ کی مانند ھوجائيں گے ،لٰہذاان کو 

چشمہ سے شربت پئيں گے اور اس کو اپنے اوپر ڈاليں گے توان کی ظاھری اور اندرونی غالظت دورگا، اور جس وقت اس 
  ھوجائے گی، اور وه پاک و پاکيزه بن جائيں گے، اور ان کی پيشانی پر يہ تحرير ابھر آئے گی: 
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  “ عتقاء الرحمان من النار”
  “ يہ خدائے رحمن کی طرف سے جھنم سے آزاد شده ھيں”

يہ لوگ جنت ميں پھنچ جائےں گے تو اھل بھشت ان لوگوں کا ايک دوسرے سے تعارف کرائيں گے کہ يہ لوگ  چنانچہ جب
  دوزخی تھے اور اب نجات پاگئے ھيں! 

اس وقت وه لوگ کھيں گے: پالنے والے تو نے ھميں اپنی رحمت ميں لے ليا ھے اور بھشت ميں داخل کرديا ھے اس تحرير 
  ۔ “دے۔ ان کی يہ دعا قبول ھوجائے گی، اور وه تحرير ان کی پيشانی سے مٹ جائے گیکو ھماری پيشانيوں سے ہٹا

  حمدو تسبيح
تسبيح کا مطلب خداوندعالم کی ذات کو ھر نقص و عيب سے پاک و پاکيزه ماننا ھے، دراصل خداوندعالم کے بے نھايت 

  کماالت کے اقرار کا نام تسبيح ھے۔ 
کی تفسير کے بارے ميں سوال “ سبحان هللا”ميں نے پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ وسلم) سے طلحہ بن عبيد هللا کہتا ھے: 

  ] 25کی تفسير يہ ھے کہ خداوندعالم کو ھر نقص و عيب سے پاک سمجھا جائے۔[“ سبحان ”کيا، تو آپ نے فرمايا: 
ں سوال کيا گيا تو آپ نے فرمايا: خدا وندعالم کی تفسير کے بارے مي“ سبحان هللا”حضرت امير المومنين عليہ السالم سے 

کے جالل کو بزرگ شمار کرنا اور اس کو ھر طرح کے شرک سے پاک و پاکيزه جاننا، لٰہذا جس وقت انسان (اخالص و 
  ] 26کہتا ھے تو تمام فرشتے اس پر درودبھيجتے ھيں۔[“ سبحان هللا”يقين کے ساتھ) 

  بات پر داللت کرتی ھيں کہ دنيا کی تمام چيزيں خداوندعالم کی تسبيح کرتی ھيں:  قرآن مجيد ميں بہت سی آيات ھيں جو اس
  ] 27“[۔۔۔ َوٕاِْن ِمْن َشْیٍء ٕاِالَّ يَُسبُِّح بَِحْمِدِه َولَِکْن الَتَْفقَہُوَن تَْسبِيَحہُْم۔۔۔”
يسی نھيں ھے جو اس کی اور جو کچھ ان(زمين وآسمان) کے درميان ھے سب اس کی تسبيح کررھے ھيناور کوئی شئے ا”

  ۔ “تسبيح نہ کرتی ھويہ اور بات ھے کہ تم ان کی تسبيح کو نھيں سمجھتے ھو
دعا کميل کے اس حصہ ميں خداوندعالم کی تسبيح شايد اسی وجہ سے ھو : چونکہ دعا کرنے واال انسان گزشتہ فقرات ميں 

اس کے درميان دوری اور تاريکی کے اسباب تھے، اور  اپنی خطا و غلطی اور گناه کا اقرار کر چکا ھوتا ھے، جو خدا اور
وه انسان خدا کی تسبيح و تقديس اورحمد وثناء کے ذريعہ ظلمت و تاريکی سے نجات حاصل کرسکتا ھے، لٰہذا مناسب يہ 

سبحانک و ”ھے کہ دعا کرنے واال روتے ھوئے صدق دل اور خلوص کے ساتھ بارگاه رب العزت ميں يوں عرض کرے: 
  تاکہ جناب يونس عليہ السالم کی طرح اسے تاريکی سے نجات مل جائے اور خدا کی قربت حاصل ھوجائے۔  “بحمدک

جی ھاں! جب جناب يونس عليہ السالم شب کی تاريکی، دريا کی تاريکی اور شکم ماھی کی تاريکی ميں گرفتار ھوئے تو 
  کہتے ھيں: 

ْينَاهُ ِمَن الَغمِّ َو َکٰذالَِک نُنِجی ۔۔۔فَناَدٰی فِی الظُّلُماِت ٔاَن اَل ٕاِلہَ ٕاِالَّ ” الُمٔو  ٔاَْنَت ُسْبحانََک ٕاِنِّی ُکْنُت ِمَن الظّالِِميَن فَاْستََجْبنَا لَہُ َو نَجَّ
  ] 28“[ِمنيَن۔

پھر تاريکيونمينجاکر آوازدی کہ پروردگارا! تيرے عالوه کوئی خدا نھيں ھے تو پاک و بے نياز ھے اور ميں اپنے نفس پر ”
ظلم کرنے والونمينسے تھا ،تو ھم نے ان کی دعا کو قبول کرليا اور انھيں غم سے نجات دال دی کہ ھم اسی طرح صاحبان 

  ۔ “ايمان کو نجات دالتے رہتے ھيں
اس آيت کی تفسير ميں حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے يہ روايت بيان “ منہج الصادقين”صاحب تفسير 
  آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: کرتے ھيں کہ 

  ] 29“[َما ِمْن َمْکُروٍب يَْدُعو بِہذا الدُّعاِء ٕاِالَّ اْستُِجيَب لَہُ ”
  ۔ “کوئی بھی پريشان حال ايسا نھينجو يہ دعا پڑھے اور مستجاب نہ ھو”

ال کی ترازو تسبيح کے ذريعہ ثواب سے حضرت امام صادق عليہ السالم جناب امير عليہ السالم سے روايت کرتے ھيں: اعم
  ] 30۔[“بھر جاتی ھے

ميں حمد پروردگار کے سلسلہ ميں ايک اھم روايت اس “ بحار االنوار”عالمہ مجلسی رحمة هللا عليہ اپنی عظيم الشان کتاب 
  طرح نقل کرتے ھيں: 

(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) ٕاَِذا َوَرَد َعلَيِہ ٔاَمْ ” ِ َعلی ہَِذِه النّْعَمِة۔َوٕاَِذا َوَرَد َعلَيِہ ٔاَْمٌر يَْغتَمُّ بِِہ، َکاَن َرسوُل هللاِ ّٰ ِ هُ قَاَل:الَحْمُد  ٌر يَسرُّ
ِ َعلَی ُکلِّ َحالٍ  ّٰ ِ   ] 31“[قَاَل:الَحْمُد 

حضرت جس وقت پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کے سامنے کوئی خوش حال کرنے واال واقعہ پيش آتا تھا تو آن”
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ِ َعلی ہَِذِه النّْعَمة”فرماتے تھے:  ّ ِ اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کيا کرتے تھے اور اگر کوئی ايسا واقعہ پيش آتا تھا “ الَحْمُد 
ِ َعلَی ُکلِّ َحالٍ ”جس سے آپ کو رنج پھنچتا تھا تو آپ فرماتے تھے: ّٰ ِ   ۔ “اٰلھی ھر حال ميں تيرا شکر ھے“ الَحْمُد 

۔ ظَلَْمتُ ” أُْت بَِجْھلي،َوَسَکْنُت أِٰلی قَِديِم ِذْکِرَک لي، َو َمنَِّک َعلَيَّ   “نَْفسي،َوتََجرَّ
خدايا ميں نے اپنے نفس پر ظلم کيا ھے۔اپنی جھالت سے جسارت کی ھے اور اس بات پر مطمئن بيٹھاھوں کہ تونے ” 

  ۔ “مجھے ھميشہ يا د رکھا ھے اور ھميشہ احسان فرمايا ھے

  پرظلماپنے او
حاالنکہ ميں نے اپنے غور و فکر اوراس کائنات کی حيرت انگيز چيزوں کو ديکھنے اور علماء و دانشوروں کی باتوں کو 
سننے او ران کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد تجھے ايک الزمی حد تک پہچان ليا ھے،ليکن تيری طرف رجوع نھيں 

کی ،نيز تيری رضا کو اھميت نھيں دی اور اپنے سر کو تيرے سامنے نھيں کيا، اور تيرے حکيمانہ احکام کی اطاعت نھيں 
جھکايا تيری عبادت ميں اپنا سر کو خاک پر نھيں رکھا اورتيرے سامنے اپنی جھولی نھيں پھيالئی ھے، المختصر اپنے تمام 

ھا اور يہ ميں نے بہت بڑا ظلم ھی امور ميں تجھ سے غفلت کی، لٰہذا يہ وه ستم تھا جسے ميں نے اپنے اوپر ھميشہ روا رک
  اپنے اوپر کيا ھے۔ 

حاالنکہ ميننے علماء کی زبان اور تاريخ کے مطالعہ کے بعد تيرے انبياء(ع)کو پہچان ليا اور يہ معلوم ھوگيا کہ وه تيری راه
عالوه کوئی  کی ھدايت کرنے والے،انسانيت کے لئے دلسوز اور مھربان ھيں اور ان کا انسان کی سعادت و خوشبختی کے

مقصد نھيں، صرف انسانيت کو گمراھی اور شيطانی و سوسوں سے نجات دالنا چاہتے ھيں ان کے امر و نھی باحکمت اور 
انسانيت کے لئے مفيد ھوتے ھيں، اور چونکہ ميں مسلمان ھونلٰہذا ميں نے پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کی 

ن پھر بھی ميں نے انبياء(ع)سے روگردانی کی، اپنی زندگی ميں دوسروں کے معرفت ضروری حد تک حاصل کرلی، ليک
دروازے پر گيااور غيروں کی تہذيب کو اپنايا، اورتيرے انبياء عليھم السالم کی زحمتوں کی قدر نہ کی، ان کے وجود جيسی 

رگمراھی و ضاللت کی راه پر چلتا نعمت کا شکر ادا نہ کيااپنی منحوس زندگی پر بھروسہ کياجو نور نبوت سے خالی تھی او
  رھا،يہ ستم ميں نے اپنے ھی اوپر ڈھاياھے اور يہ عظيم ظلم اپنے ھی نفس پر کيا ھے!! 

حاالنکہ ميں مجالس و محافل اور دينی کتابوں کے مطالعہ سے کافی حد تک معارف اٰلھی اور تعليمات قرآن سے آشناھوگيا 
ے کہ يہ قرآن جس کو تو نے اپنے پيغمبرمحمد مصطفی(صلی هللا عليہ و آلہ و ھوں، نيز مجھے اس حقيقت کا علم ھوگيا ھ

سلم) پر نازل کيا ، تمام انسانوں کے لئے ھدايت ھے اور يہ ايک کامل ترين کتاب ھے جس ميں مکمل اورمفيدمطالب سمائے 
قواعد و ضوابط اور ھوئے ھےں،اور ايک ايسی کتاب ھے جو حکيمانہ احکامات، اھم معارف، محکم آيات، استوار 

جھنجھوڑنے والے موعظوں پر مشتمل ھے، گويا قرآن ايک بلند ترين اور زيبا ترين دستور العمل ھے، ليکن ميں نے اس 
سے منھ موڑ ليااور اس کی آيات کو چھوڑ ديااس کے حقائق سے دوری اختيار کی، اس پر عمل کرنے ميں غفلت کی ،اس 

  م ميں نے اپنے ھی اوپر کيا ھے اور يہ عظيم ظلم اپنے ھی نفس پر کيا ھے!! سے دور ره کر زندگی بسر کی۔ يہ ست
حاالنکہ مختلف قسم کے وسائل کی مدد سے ائمہ طاھرين عليھم السالم کو پہچان ليااور يہ معلوم ھوگيا کہ يہ حضرات بندوں 

اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے ميں تيری حجت ھيں، تيرے راستہ کی ھدايت کرنے والے کامل انسان ھيں، نيز پيغمبر 
اپنے بعد ان کو واليت و رھبری کے عنوان سے پہچنوايا ھے، تاکہ لوگوں کی ھدايت و رھنمائی کريں، نيز انھوں نے دين 

اسالم کے حقائق کی تعليم دی اور حق و باطل کو پہچنوايا، اور قرآن مجيد کی تفسير بتائی جبکہ ان پر دشمنوں نے بہت ظلم 
ر بڑے بڑے مصائب ڈھائے غرض ھر ايک کو کسی نہ کسی طريقہ سے شھيد کيا؛ ليکن ان حضرات نے اپنی ذمہ داری او

نبھانے ميں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، اور انسانی ھدايت سے ھاتھ نھيں کھينچا، بلکہ احکام اٰلھی ، حالل و حرام اور دينی 
ان کے اصحاب نے چارسو کتابوں ميں جمع کيا، تاکہ آئنده آنے  فرائض کو ھر ممکن صورت ميں بيان کرتے رھے، جس کو

والی نسليں بھی اس عظيم دريائے معرفت سے سيراب ھوسکيں، ليکن ميں نے ان تمام حقائق کو نظر انداز کرديا، او رائمہ 
ھے راستہ پر طاھرين عليھم السالم کی اطاعت نہ کی اورفيض ھدايت کے ان مراکز سے منھ موڑکر گمراه ھوگيايا ،سيد

چلنے کے بجائے ٹيڑھے راستہ کا انتخاب کيا اور ميں اپنی ھوا و ھوس کا شکار ھوگيا اور اس پر بضدرھا، خدا و آخرت 
سے بے خبر استاد وں سے تعليم حاصل کی اور ان جاھل و گمراه لوگوں(جن کی ضاللت و گمراھی پوری دنيا پھيلی ھوئی 

ی ۔ يہ ستم ميں نے اپنے اوپر کيا ھے اورميں نے اپنے نفس پر يہ عظيم ظلم کيا ھے!!ھے؛) کو عظيم الشان ائمہ پر ترجيح د
جيسی عظيم الشان کتاب ؛جس ميں حضرت علی عليہ السالم کے بے کراں دريائے “ نہج البالغہ”حاالنکہ ميں جانتا تھا کہ 

و خير و سعادت اور پاک و پاکيزه زندگیعلم کا ايک قطره ھے جس ميں ھدايت کا بے بھا خزانہ ھے جس کے ذريعہ انسان ک
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کی ھدايت ملتی ھے، جس ميں خطبوں، خطوط اورحکمت آميز کلمات کا موجيں مارتا ھوا اٰلھی معرفت کا سمندر ھے ، جس 
  جيسا لقب ديا گيا ھے۔ “ تحت کالم الخالق فوق کالم المخلوق”کی اھميت کے لئے يھی کافی ھے کہ اس کو 

جس ميں امام عاشقين، موالئے عابدين سيد الساجدين حضرت امام زين العابدين “ صحيفہ سجاديہ”کہ  حاالنکہ ميں جانتا تھا
دعاؤں ميں انسان کے تمام وظائف اور ذمہ داريوں کو دعا کی زبان ميں بيان فرمايا ھے، جس کے بارے  ۵۴عليہ السالم نے 

  مينائمہ طاھرين عليھم السالم نے توجہ دالئی ھے۔ 
، “تہذيب”، “اصول کافی”جانتا تھا کہ احکام اٰلھی، حالل و حرام اور اسالمی معارف و اخالقی مسائل،  حاالنکہ ميں

، “وسائل الشيعہ”، “بحاراالنوار”، “شافی”،“وافی”،“روضة الواعظين”،“تحف العقول”، “من اليحضره الفقيہ”، “استبصار”
بوں ميں موجود ھيں، ليکن ميں نے اپنی آخرت کو سنوار اور دوسری ہزاروں کتا“ جامع احاديث شيعہ”، “روضة المتقين”

نے کے لئے ان کتابوں کو پڑھنے کی زحمت نھيں کی، ان کے مطالعہ کے بجائے بےھوده رسالوں، اخباروں اور دين 
مخالف مضامين ، اور گھٹيا قسم کی کتابوں کے مطالعہ ميں لگا رھا، اور اپنی زندگی کے بہترين شب و روز کو يوں ھی 

زار ديا جس سے ميں نے اپنا ھی نقصان کيا۔ يہ ستم ميں نے اپنے ھی اوپر کيا ھے اور يہ عظيم ظلم اپنے ھی نفس پر کيا گ
  ھے!! 

  نادانی کی وجہ سے گناھوں پر جرائت و جسارت
ھوئے چونکہ ميں نے علم و آگاھی حاصل نھيں کی اور دينی تعليمات سے محروم رھا اور حق و حقانيت سے بے خبر رہتے

اپنی زندگی بسر کرتا رھااور اپنی پُر طالطم زندگی کو جھالت کی کشتی پر سوار کيا جس کی وجہ سے ميں گناھوں کے 
  دلدل ميں پھنستا ھی چال گيا۔ 

اورجھالت و نادانی کے سبب اپنی آخرت سے غافل ھوگيا اور حقائق کو سمجھنے سے قاصر رھا، جس کے انجام کے بارے 
اور اپنے اعمال کے حساب و کتاب کی فکر نھيں کی، پل صراط اورجنت و جھنم کی پروا نھيں کی، لٰہذا ميں نھيں سوچا، 

ميں نے تيری مخالفت کی اور مختلف گناھوں سے آلوده ھوگيا، آخر کار اپنی نادانی کی بنا پر گناھوں کے سلسلے ميں تيرے 
  قدم اٹھايا!! سامنے جرائت اور جسارت کی اور ادب واخالقی متانت کے خالف 

  گناھوں کا اقرار
پالنے والے! جس وقت مينرحم مادر ميں تھا، اس وقت سے لے کر اب تک تيرے لطف و کرم ميرے شامل حال رھے۔يہ تيرا 
احسان و کرم ھی تو تھا جس نے ايک نجس نطفہ کو کامل انسان بنادياميرے لئے ضروری اعضاوجوارح عطا کئے، عقل و 

جان عطا کئے، گوشت، ہّڈی، نسيں، مغز،خون، سلول، تنفسی نظام آنکھيں، کان ،ھونٹ اورعقل و خرد سے نوازا، دل و 
ھوش عطا کيا، اس کے بعد مجھے دنيا ميں بھيجنے کے لئے ميری والده کے جسم ميں طاقت دی تاکہ صحيح و سالم دنيا ميں

ی کی، پيار بھری آغوش مادر اور آسکوں، اس کے بعد دودھ سے بھرے پستان مادر سے ميرے جسم کی ضرورت پور
محبت سے ماال مال قلب پد ر معين کيا ، آھستہ آھستہ غذا اورتيرے محافظين خصوصاً والدين کی حفاظت ميں پروان چڑھا ، 

  اور جھاں تک پھنچنا تھا مجھے پھنچاديا، اس کے بعد ميری زندگی کے لئے مختلف اسباب فراھم کئے، وغيره وغيره۔ 
نے مجھ پر اب تک يہ تمام لطف و احسان کئے ليکن ميں مغرور ھوگيا اور يہ سوچنے لگا کہ اگر ميں گناه  پالنے والے! تو

بھی کرتا رھوں تو تيرا لطف و کرم پھر بھی ميرے شامل حال رھے گا، اور کسی طرح کا کوئی عذاب نھيں ملے گا حاالنکہ 
  اور گناھوں کی وادی ميں قدم نھيں رکھنا چاہئے تھا۔ گزشتہ نعمتوں کے پيش نظر مجھے غرور نھيں کرنا چاہئے تھا 

اور اب تيرے لطف و کرم سے مينخواب غفلت سے تھوڑا بيدار ھوا ھوں، اور اپنی تاريک زندگی اور ظلمت کی حالت سے 
اقرار آگاه ھوا ھوں، اپنے تمام وجود سے تيرے دروازے پر آيا ھوں او رآه وبکا ، اشک ريزی کے ساتھ ؛ اپنے گناھوں کا 

(يعنی ميں نے اپنے نفس پر ظلم کيا) اور يہ بھی جانتا ھوں کہ ميرا يہ “ ظلمُت نفسی”کرتا ھوں اور اعتراف کرتا ھوں کہ: 
اقرار و اعتراف در حقيقت گناھوں کا اقرار ھے اور ايک طرح سے توبہ اور سبب نجات ھے، جيسا کہ يہ بات قرآنی آيات، 

  عليمات ميں موجود ھے۔ حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت ھے: انبياء و ائمہ عليھم السالم کی ت
  ] 32“[َوهللاِ َما يَْنُجو ِمَن الذَّْنِب ٕااَلَّ َمْن اَقَرَّ بِہِ ”
  ۔ “خدا کی قسم! انسان راه نجات حاصل نھيں کرسکتا مگر يہ کہ وه گناھوں کا اقرار و اعتراف کرے”

  سالم ھی سے يہ روايت بھی ھے: نيز حضرت امام محمد باقر عليہ ال
نُوِب ” وا لَہُ بِالنَِّعِم فَيَِزيَدہُم،َوبِالذُّ   ] 33“[فَيَْغفَِرھا لَہُمْ اَل َوهللاِ َما ٔاَراَد هللاُ ِمَن النَّاِس ٕاِالَّ َخْصلَتَْيِن:اَْن يُقِرُّ
نی نعمتوں کا اقرار، تاکہ ان ميں اضافہ خدا کی قسم! خدا، اپنے بندوں سے دو چيزوں کے عالوه کچھ نھيں چاہتا، ايک تو اپ”
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  ۔ “کرے، اوردوسرے گناھوں پر اعتراف، تاکہ وه ان کو بخش دے
  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں: 

  ] 34“[الُمقِرُّ بِالذَّْنِب تائِبٌ ”
  ۔ “اپنے گناھوں کا اقرار و اعتراف کرنے واال،توبہ کرنے واال شمار ھوگا”

  ی ھے: نيز آپ ھی کا ارشاد گرام
  ] 35“[شافُِع الُمْذنِِب ٕاِْقراُرهُ َوتَْوبَتُہُ اْعتِذاُرهُ ”
  ۔ “گناھگار کی شفاعت کرنے واال خود اس کا اقرار کرنا ھے، او راس کی توبہ عذر خواھی ھے”

  ميں حضرت امام صادق عليہ السالم سے روايت نقل کی گئی ھے: “ تذکرة االولياء”کتاب 
وحشت کے ساتھ اور اس کا آخر عذر خواھی کے ساتھ ھو، تو اس عمل سے بنده خدا سے جس گناه کی ابتداء خوف و ”

نزديک ھوجاتا ھے، اورجس اطاعت کی ابتداء خود بينی اور اس کی انتھا خود پسندی ھو توايسی اطاعت انسان کو خدا سے 
  “ دور کرديتی ھے!

  ايک جوان گناھگار کا اقرار
ز رات کے وقت ميں گھر سے باھر نکال جب ايک گھر کے نزديک پھنچا تو مجھے منصور بن عّمار کہتے ھيں: ايک رو

دروازے سے ايک جوان کے راز و نياز اور مناجات کی آواز سنائی دی ، ميں نے غور سے سنا تووه بارگاه رب العزت ميں 
  اس طرح مناجات کررھا تھا: 

رمانی کے قصد سے نھيں بلکہ ميرا نفس مجھ پر مسلط تھا اور پالنے والے! ميں جب گناه کرتا تھا تو تيری مخالفت اور ناف”
شيطان نے مجھے دھوکا دياتھا، جس کے نتيجہ ميں،ميں اپنے نفس پر ظلم کرنے واال ھوگيا اور اب ميں تيرے عذاب کا 

  ۔ “مستحق ھوگيا ھوں
  آيت کی تالوت کی: جب ميں نے ان کلمات کو سنا تو اپنے سر کو دروازے پر دے مارا او رقرآن مجيد کی اس 

َ ما ٔاََمَرھُم َو يأاَيُّھَا الَِّذيَن ء اَمنُوا قُٓوا ٔاَْنفَُسُکْم َؤاَْھلِيُکْم نَاراً َوقوُدھَا النَّاُس َوالِحجاَرةُ َعلَْيھَا َماَلئِکَ ٰ◌ ” ةٌ ِغالظٌ ِشداٌد اَل يَْعُصوَن ّهللاٰ
َمروَن۔   ] 36“[يَْفَعلوَن َما يُؤْ

! اپنے نفس اور اپنے اھل کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ايندھن انسان اور پتھر ھوں گے جس پر وهاے) ايمان النے والو”(
مالئکہ معين ھوں گے جو سخت مزاج اور تند و تيز ھيناو رخدا کے حکم کی مخالفت نھيں کرتے او رجو حکم ديا جا تا ھے 

  ۔ “اسی پر عمل کرتے ھيں
ن کے مزيد رونے اور چالنے کی آوازسنائی دی ، اور ميں نے وھاں سے جب ميں نے اس آيت کی تالوت کی تو اس جوا

  اپنی راه لی۔ 
دوسرے روزجب ميں اسی گھر کے پاس سے گزرا تو وھاں پر ايک بُڑھيا کو ديکھا جو زار و قطار رورھی ھے اور فرياد 

ه مناجات ميں مشغول تھا تو کوئیکررھی ھے کہ ھائے ميرا بيٹا!! جو راتوں کو خوف خدا سے رويا کرتا تھا کل رات جب و
شخص دروازے پر آيا اور اس نے عذاب اٰلھی سے متعلق ايک آيت پڑھی ، جس کو سن کر اس کی ايک چيخ نکلی اور 

  روتے روتے مرگيا۔ 
ميں نے کھا: اماں جان! وه آيت ميں نے ھی پڑھی تھی جس کے سبب اس کی روح عالَم بقا کی طرف پرواز کرگئی، کيا 

ازت ھے کہ اس کو غسل ( و کفن )دوں؟اس نے اجازت دی، جيسے ھی ميں نے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹاياتو مجھے اج
ديکھا اس کی گردن پر ايک اورکپڑا ھے جيسے ھی ميننے اس کپڑے کو ہٹايا تو ديکھا کہ اس کے سينہ پر ھرے رنگ سے 

  لکھا ھوا ھے: 
   ]37“[ھم نے اس بندے کو آِب توبہ سے غسل ديديا ھے!”

  توبہ کرنے والے گناھگار کا انجام
عبد الواحد بن زيد ،ايک گناھگار، فاسق و فاجر اور بدکار شخص تھا، ايک روزوه يوسف بن حسين نامی عابد و زاھد کی 

  مجلس وعظ ميں پھنچ گيا، ديکھا کہ وه عابد و زاھد اس قول کے بارے ميں بيان کررھے تھے: 
  “ ُمْحتَاٌج ٕالِْيِہْم۔َدَعاہُم بِلُْطفِِہ َکٔانَّہُ ”
۔“خداوندعالم اپنے گناھگار بندوں کو اپنے خاص لطف و کرم سے اس طرح دعوت ديتا ھے کہ گويا وه بندوں کا محتاج ھے”

عبد الواحد نے جيسے ھی يہ کالم سنا، اس نے اپنے کپڑے اتارے اور روتا چالتا قبرستان کی طرف چل پڑا۔ اسی رات 



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

 
 

  عابد و زاھدنے عالم خواب ميں ديکھا کہ خدا آواز دے رھا ھے: يوسف بن حسين نامی اس 
  “ ادرک الشاب التائب”
  ۔ “اس گناھوں سے توبہ کرنے والے جوان کو درک کرو”

يعنی اسے مغفرت و بخشش کی بشارت ديدو۔ عابد اس کی عظمت کو پہچاننے کے لئے تين دن کے بعد قبرستان ميں گيا، تو 
ر رکھے مناجات او رگريہ و زاری ميں مشغول ھے۔ پھر جب اس نے عابد کو اپنے پاس ديکھا تو ديکھاکہ وه اپنا سرزمين پ

کھا: آپ کو ميرے پاس بھيجے ھوئے تين دن گزر گئے ھيں اور آپ اب آرھے ھيں؟! يہ کہتے ھی اس کی روح پرواز 
  کرگئی۔!! 

ھُمَّ َمْواٰلَي َکْم ِمْن قَبيٍح َستَْرتَہُ،َوَکْم ِمنْ ”   ٰفاِدٍح ِمَن اْلباَٰلِٓء ٔاَقَْلتَہُ، ٔاَللّٰ
  َوَکْم ِمْن ِعٰثاٍر َوقَْيتَہُ،َوَکْم ِمْن َمْکُروٍه َدفَْعتَہُ،َوَکْم ِمْن ثَٰناٍء َجميٍل لَْستُ 

  ۔“ٔاَْھالً لَہُ نََشْرتَہُ 
يا ھے۔کتنی خدايا ميرے کتنے ھی عيب ھينجنھيں تونے چھپا ديا ھے اور کتنی ھی عظيم بالئيں ھيں جن سے تونے بچا”

ٹھوکريں ھيں جن سے تونے سنبھاال ھے اور کتنی برائياں ھيں جنھيں تونے ٹاال ھے۔کتنی ھی اچھی تعريفيں ھيں جن کا ميں 
  ۔ “اھل نھيں تھا اور تونے ميرے بارے ميں انھيں نشر کيا ھے

حالت ميں،رات کے سناٹے ميں  کے ذکر ميں کيا لذت ھے وه بھی ايک محتاج کی زبان پرگريہ وزاری کی“َمْواٰلَي ’ ’ لفظ
خصوصاًشب جمعہ ميں،يقينا اس طرح کی لذت اس دنيا ميں نھيں پائی جاتی اور شايد اسی وجہ سے جناب موسٰی عليہ السالم 

  “ ٕانَّ لِی فِی َکْشُکْوِل اْلفَْقِر َما لَْيَس فِی َخَزانَتِکَ ”نے بارگاه رب العزت ميں عرض کيا ھے:
 ۔ “و نيازمندی کے کشکول ميں ايسی چيز ھے جو تيرے کسی بھی خزانہ ميں نھيں پائی جاتی ھےپالنے والے)ميرے فقر ”(

آواز قدرت آئی کہ اے موسٰی وه کيا ھے؟ جناب موسی عليہ السالم نے عرض ک: تيرے مثل ايک خدا ميرے کشکول 
  ] 38مينھے۔[

ی نعمتوناور اس کے عظيم احسانات ميں سے ايک اپنے بندوں کی برائی، بدی اور عيوب کو چھپانا خداوندعالم کی بہت بڑ
ھے۔ جب خداوندعالم اپنے بندے کی برائی کو دوسرونسے چھپاتا ھے اورلوگوں کے سامنے اس کی عزت و آبرو کی 

حفاظت کرتا ھے، تو پھر يقينی طور پر قيامت کے روز بھی وه اپنے گناھگار مومن اور توبہ کرنے والے بندوں پر خاص 
  چنانچہ حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) ارشاد ھے:  توجہ کرے گا،

نيَا ٕاِالَّ َستََر َعلَيِہ فِی اآلِخَرةِ ”   ] 39“[َما َستََر َعلَی َعبٍد فِی الدُّ
يعنی “ ( کسی بندے کی کوئی بھی برائی اس دنيا ميں نھيں چھپائی گئی مگر يہ کہ روز قيامت بھی اس کو چھپايا جائے گا”

  “) ناه کو خدا اس دنيا ميں چھپاتا ھے اس کو روز قيامت بھی چھپائے گاجس گ
خداوندعالم کے ستّار العيوب ھونے کے سلسلہ ميں پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) اور ائمہ معصومين عليھم السالم 

بشارت ھے : خداوندعالم اپنے بندے سے ماثور ه دعاؤں ميں وسيع پيمانہ پراشاره ھوا ھے، جو گناھگاربندوں کے لئے ايک 
کی عزت و آبرو پائمال نھيں کرے گا، اس کی برائيوں کو چھپائے گا، اور کسی ايک کو بھی اپنے بندوں کے گناھوں سے 

  مطلع نھيں کرے گا۔ 
کے  “عدة الداعی”نمونہ کے طور پرھم يھاں ايک اھم روايت نقل کرتے ھيں جس کو ابن فھد حلّی مرحوم نے اپنے کتاب 

  آخر ميں نقل کيا ھے: 
ابن فھد روايت کرتے ھيں : جبرئيل امين پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) پر يہ دعا لے کر نازل ھوئے جبکہ جبرئيل 
مسکراتے ھوئے بشارت دينے کی حالت ميں تھے۔ آکر کھا: اے محمد ! تم پر سالم ھو، آنحضرت نے فرمايا: اے جبرئيل تم 

ھو، اس کے بعد جناب جبرئيل نے کھا: پروردگار عالم نے آپ کی خدمت ميں تحفہ بھيجا ھے۔ آنحضرت(صلی  پر بھی سالم
هللا عليہ و آلہ و سلم) نے سوال کيا وه کيا ھے؟ تو جبرئيل نے عرض کيا: وه آسمانی خزانوں کے چند کلمات ھيں جن کے 

اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: وه کلمات کيا ذريعہ خداوندعالم نے آسمانوں کو بلندی عطا کی ھے۔ پيغمبر 
  ھےں؟ تو جناب جبرئيل نے کھا: 

ْتَر، يَا  ا َواِسَع اْلَمْغِفَرِة يَا َعِظْيَم اْلَعْفِو يَا َحَسَن التََّجاُوِز، يَ يَا َمْن ٔاَْظہََر اْلَجِمْيَل َو َستََر اْلقَبِْيَح، يَا َمْن لَْم ئُواِخَذ بِاْلَجِرْيَرِة َولَْم يَْہتِِک السِّ
ْفِح، يَا َعِظْيَم  ْحَمِة، يَا َصاِحَب ُکلِّ نَْجوٰی َوُمْنتَھٰی ُکلِّ َشْکوٰی، يَا َکِرْيَم الصَّ ، يَا ُمْبتَِدٔاً بِالنَِّعِم قَْبَل اْستِْحقَاقِہَا، يَا بَاِسطَ اْليََدْيِن بِالرَّ اْلمَّنِّ

هَ َخْلقِی بِالنَّارِ َربَّنَا يَا َسيَِّدنَا يَا َمْواٰلنَ    “ ا يَا َغايَةَ َرْغبَتِنَا، ٔاَْسئَلَُک يَا هللاُ ٔاَْن اٰلتَُشوِّ
اے وه جس نے نيکيوں کو ظاھر کيا اور برائيوں کی پرده پوشی کی، اے وه جس نے ميرے گناھوں پر عذاب نھيں کيا، اور ”
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ی بخشش بہترين ھے اور جس کی مغفرت وسيع حرمت کے پرده کو چاک نھيں کيا، اے وه جس کا عفو عظيم ھے، جس ک
ھے، اے وه جو اپنی رحمت کے دونوں ھاتھ پھيالئے ھوئے ھے، اے ھر راز کے مالک اور ھر شکايت کی حدآخر،اے 
گناھوں سے درگزرکرنے والے کريم، اے وه جس کی نعمت عظيم ھے اے وه جس نے مجھے مستحق نعمت ھونے سے 

، اے ميرے پروردگار! اے ميرے موال! اے ميرے شوق و رغبت کی غايت، اے ميرے پھلے مجھ پر نعمتوں کی بارش کی
  ۔ “هللا! ميں تجھ سے سوال کرتا ھوں کہ ميرے جسم کو آتش جھنم ميں نہ جال

حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے جبرئيل سے فرمايا:ان کلمات کا ثواب کيا ھے؟ تو جبرئيل نے کھا: 
ان کلمات کے ثواب کا اندازه نھيں لگايا جاسکتا، اگر ساتوں آسمان و زمين کے فرشتہ مل کر روز قيامت تک ھيھات! ھيھات!

  اس دعا کے ہزار اجزاء ميں سے ايک جز ء کا حساب لگانا چاھيں تو نھيں لگاسکتے۔ 
،تو خدا اس کے گناھوں کو چھپاليتا ھے، دنيا ميں اس پر “ْترَ يَا َمْن لَْم ئُواِخَذ بِاْلَجِرْيَرِة َولَْم يَْہتِِک السِّ ” جس وقت بنده کہتا ھے:

رحمت نازل کرتا ھے، آخرت ميں اس کی پريشانيوں کو دور کردے گا، اوراس کو دنيا و آخرت ميں ہزار پردوں سے ڈھانپ 
  دے گا۔ 

تو خداوندعالم روز قيامت اس کا حساب نھيں لے گا، “ْترِ يَا َمْن لَْم ئُواِخِذ بِاْلَجِرْيَرِة َولَْم يَْہتِِک السِّ ” اور جس وقت بنده کہتا ھے: 
  اور جب (دوسروں کے) پرد ه اٹھائے جائيں گے تو اس وقت اس کاپرده نھيں اٹھايا جائے گا۔ 

تو خداوندعالم اس کے تمام گناھوں کو معاف کرديتا ھے چاھے وه کِف دريا “يَا َعِظْيَم اْلَعْفَو ”اور جس وقت بنده کہتا ھے: 
  برابر ھی کيوں نہ ھوں۔  کے

تو خدا وندعالم اس کے گناھان کبيره جيسے چوری ،شراب خوری وغيره کو “يَا َحَسَن التََّجاُوزِ ”اور جس وقت بنده کہتا ھے: 
  بخش ديتا ھے اور دنيا کے خوف و ھراس سے نجات عطا کرتاھے۔ 

عالم اس رحمت کے ستّر دروازے کھول ديتا ھے، اور بنده مرتے تو خداوند“يَا َواِسَع اْلَمْغِفَرِة ”اور جس وقت بنده کہتا ھے: 
  وقت تک رحمت خداکے زير سايہ رہتا ھے۔ 

ْحَمِة، ” اور جس وقت بنده کہتا ھے:   تو خداوندعالم اپنی رحمت کے دروازے کھول ديتا ھے۔ “يَا بَاِسطَ اْليََدْيِن بِالرَّ
تو خدا وندعالم اس کو ھر مصيبت اور بالء چاھے وه “وٰی َوُمْنتَھٰی ُکلِّ َشْکوٰی،يَا َصاِحَب ُکلِّ نَجْ ” اور جس وقت بنده کہتا ھے:

  اس پر نازل ھوئی ھو ں يا نہ، چاھے وه سالم ھو يا بيمار، قيامت تک ثواب عطا کرتا رھے گا۔ 
، ” اور جس وقت بنده کہتا ھے: ْفِح، يَا َعِظْيَم اْلمَّنِّ کی آرزٔونکو اپنی تمام خالئق کے برابر عطا تو خداوندعالم اس “يَا َکِرْيَم الصَّ

  کرتا ھے۔ 
تو خداوندعالم اس کو اس شخص کے جيسا ثواب عطا کرتا ھے “يَا ُمْبتَِدٔاً بِالنَِّعِم قَْبَل اْستِْحقَاقِہَا،” اور جس وقت بنده کہتا ھے:

  جو خدا کی نعمتوں کا شکرگز ار ھوتا ھے۔ 
تو خدا کہتا ھے کہ اے ميرے فرشتو! گواه رھنا کہ ميں نے اس کو بخش ديا، “ ا يَا َسيَِّدنَايَا َربَّنَ ” اور جس وقت بنده کہتا ھے:

اور اس کو تمام مخلوقات کی تعداد کے برابرچاھے وه جنت ميں ھوں يا دوزخ ميں، ياساتوں زمين و آسمان ميں، يا چاند و 
  ، يا کرسی و غيره کے برابر اجر و ثواب ديا!! سورج اور ستاروں، يا بارش کے قطرے، تمام پھاڑھوں يا ذرات زمين 

  تو خداوندعالم اس کے دل کو ايمان سے بھر ديتا ھے۔ “يَا َمْواٰلنَا ” اور جس وقت بنده کہتا ھے:
تو خداوندعالم روز قيامت اس کو تمام مخلوقات کی خواھشات کے برابر عطا “يَا َغايَةَ َرْغبَتِنَا،”اور جس وقت بنده کہتا ھے:

  گا۔ کرے 
ہََخْلقِی بِالنَّاِر،” اور جس وقت بنده کہتا ھے: تو اس وقت خداوندعالم فرماتا ھے: ميرا بنده آتش جھنم سے “ٔاَْسئَلَُک يَا هللاُ ٔاَْناٰلتَُشوِّ

آزادی چاہتا ھے،اے فرشتو! گواه رھنا ميں نے اس کو، اس کے ماں باپ، بھائيوں اور اھل و اوالد اور اس کے پڑوسيوں کو 
جھنم سے آازد کرديا ھے، اور اس شخص کو ايک ہزار لوگوں کی شفاعت کا حق ديا ھے جن پر جھنم واجب ھوچکی  آتش

  ھے،اور ان سب کو آتش جھنم سے امان ديدی ھے۔ 
اس کے بعد جناب جبرئيل عرض کرتے ھيں: اے پيغمبرخدا! ان کلمات کو متقی اور پرھيزگار لوگوں کو تعليم ديجئے، ليکن 

و ان کی تعليم مت ديجئے گا،دعا کرنے والے کے لئے يہ دعا مستجاب ھے، اور يہ دعائے اھل بيت المعمور ھے منافقين ک
  ] 40جب وه اس کا طواف کريں۔[

قارئين کرام! اس بات پر توجہ رکھنا ضروری ھے کہ مذکوره دعا کا عظيم ثواب سن کر تعجب نھيں کرنا چاہئے اور اس کو 
چاہئے کيونکہ خدا وندعالم کا لطف و کرم اور اس کی رحمت بے نھايت اور اس کے خزانے  حقيقت سے دور نھيں سمجھنا
  تمام ھونے والے نھيں ھيں۔ 

پڑھتے وقت بارگاه اٰلھی ميں عرض کرتے ھيں: تو نے کتنی خطرناک بالئيں “َکْم ِمْن قَبيٍح َستَْرتَہُ” حضرت علی عليہ السالم 
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، سيالب، صاعقہ، آتش سوزی، تصادم، آسمانی بالئيں، قحطی، مھنگائی، سخت مجھ سے دور کيں (جيسے زلزلہ، طوفان
مصائب، عزيزوں کا داغ وغيره وغيره)۔ اور مجھے بہت سے لغزشوں سے محفوظ کيا، (اگر ان لغزشوں سے دوچار ھوجاتا 

د ھوجاتے، مخلوقات ميں ميری تو ميرا ايمان ختم ھوجاتا، ميرے اخالق کا شجره طيبہ جل اٹھتا، ميرے نيک اعمال تباه و بربا
آبرو ختم ھوجاتی وغيره وغيره) اگر ميں ان لغزشوں ميں گرفتار ھوجاتا تو ميری زندگی کا چين و سکون اٹھ جاتااور 

پريشانی و اضطراب ميں غرق ھوجاتا، ميری آنکھوں سے نيند اڑجاتی، ميرے دل و جان ميں تنگی اور سختی پيدا 
انيوں کو مجھ سے دور کيا،حاالنکہ ميرا نامہ اعمال گناھوں سے بھرا ھوا ھے، ليکن )تو نے ھوجاتی،(تو نے ان تمام پريش

لوگوں کے سامنے (مثالً ماں باپ، بھائی بھن اور رشتہ داروں کے درميان) ميری بہت زياده تعريف اور نيکياں پھيالديں، اور
سب سے اچھا سمجھتے ھيں اور ميری مدح و ثنا  ان کے سامنے مجھے ايسا آبرومند اور صاحب عزت بناديا(کہ وه مجھے

  کرتے ھيں) حاالنکہ ميں اس چيز کا اھل نھيں تھا!! 

ھُمَّ َعظَُم باَٰلئِي،َؤاَْفَرطَ بيُسٓوُء ٰحالي،َوقَُصَرْت بئاَْعٰمالِی،َوقََعَدْت بِئاَْغاٰللِي،”   “‘ٔاَللّٰ
ھی ھوئی ھے ۔ميرے اعمال ميں کوتاھی ھے۔مجھے خدايا ميری مصيبت عظيم ھے ۔ميری بدحالی حد سے ٓاگے بڑ” 

  ۔ “کمزوريوں کی زنجيروں نے جکڑکر بٹھا ديا ھے
يہ فقرات اس معنی کی نشاندھی کررھے ھيں : گناھوں کا بيمار، معصيت کا اسير اورمادی تعلقات کی وجہ سے نھايت 

مھربان طبيب جس نے اپنی رحمت و محبت کی پريشان ؛ ماھر طبيب اور حکيم و قادر و توانا کے حضور پھنچ گيا ھے۔ ايسا
بنا پر خود بيمار کو دعوت دی ھے تاکہ اسے شفا بخش معجون کھالئے، اس کے درد کا عالج کرے اور اس کو مادی 

  پريشانيوں اور سختيوں سے نجات دے۔ 

  بالء کے معنی
ھُمَّ َعظَُم باَٰلئِي”صاحبان کرامت ،اھل دل اور علماء عرفان نے  کے معنی بيان کرتے ھوئے درج “ بالء”ميں لفظ “ ،َؤاَْفَرطَ ٔاَللّٰ

  ذيل حقيقت کی طرف اشاره کيا ھے: 

  ۔ گناه و معصيت١
سے مراد گناه و معصيت ھے جو سب سے بڑی بالء اور سب سے بڑی بيماری ھے۔ گناه “ بالء”علماء عرفان فرماتے ھيں:

ے خدا کی طرف نہ پلٹے اوراعمال صالحہ بجاالکر ان کا تدارک ايک ايسی خطرناک بيماری ھے کہ اگر انسان توبہ کرک
اورعالج نہ کرے تو اس کا دل مرده ھوجاتا ھے اور جب انسان کادل مرجاتا ھے تو پھر خدا اور روز قيامت سے اس کا 

نسان ھميشہ رابطہ ٹوٹ جاتا ھے، اور يہ بات واضح ھے کہ جب انسان کا خدا اور روز قيامت سے رابطہ ٹوٹ جاتا ھے تو ا
  ھميشہ کے لئے بد بخت ھوجاتا ھے اور رحمت اٰلھی سے محروم ھوجاتا ھے۔ 

  ميں اس حقيقت کی طرف اشاره فرماتے ھيں: “ توبہ کرنے والوں کی مناجات”حضرت امام سجاد عليہ السالم 
  “ ٔاََماَت قَْلبِی َعِظْيُم ِجنَايَتِی”
  ۔ “ميرے دل کو مرده کرديا ھےميرے عظيم ظلم و جنايت نے (جو ميرے گناه ھيں) ”

  جناب ابوذر ۻسے سوال کيا گيا: 
  کس بيماری ميں مبتال ھو؟ 

  جواب ديا: اپنے گناھوں کی بيماری ميں گرفتار ھوں۔ 

  ايک اھم سوال و جواب
يان مينسوره واقعہ کی تفسير کے مقدمہ ميں روايت ب“ مجمع البيان”امين اسالم مرحوم طبرسی اپنی عظيم الشان تفسير 

فرماتے ھيں: عثمان بن عفان، عبد هللا بن مسعود کی مرض الموت کے وقت عيادت کے لئے جاتے ھيں، اور عبد هللا سے 
سوال کرتے ھيں: آپ کس چيز سے پريشان ھيں؟ تو انھوں نے کھا: اپنے گناھوں سے۔ سوال کيا کس چيز کی طلب ھے؟ تو 

پوچھاکيا کسی طبيب کو بالؤں؟ تو جواب ديا: طبيب نے مجھے مزيد انھوں نے جواب ديا: رحمت پروردگار کاطالب ھوں۔ 
بيمار کرديا ھے، کھا کہ کيا بيت المال سے تمھارا حق ديدوں،فرمايا: جس وقت اس کی ضرورت تھی تو تم نے نہ ديا اور اب 

يوں کے کام آسکے، جبکہ اس کی ضرورت نھيں ھے دينے کے لئے تيار ھو! کھا : کچھ پيش کئے ديتا ھوں تاکہ تمھاری بچ
توفرمايا: ميری لڑکيوں کو بھی اس کی ضرورت نھيں ھے، کيونکہ ميں نے ان سے کہہ رکھا ھے کہ سوره واقعہ کو پڑھتی 
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رھا کريں، کيونکہ ميں نے رسو ل خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے سنا ھے کہ جو شخص ھر شب سوره واقعہ کی تالوت
  ميں نہ رھے گا۔  کرے گا،تو ھر گزوه فقرو فاقہ

  اُويس قرنی سے گفتگو
ميں ھرم بن حيان سے روايت کرتے ھيں : ھرم کہتا ھے کہ ميں نے جس وقت اويس قرنی کی “ تذکرة االولياء”عطّار 

شفاعت کے بارے ميں سنا تو ان کی مالقات کے لئے بے قرار ھوا ،اورکوفہ کی طرف روانہ ھوا اور ان کو تالش کرنے 
کہ ان کو ڈھونڈ ليا، ديکھا کہ وضو فرما رھے ھيں، مجھے ديکھتے ھی فرمايا: اے ابن حيان!تم يھانکيوں آئے لگا، يھاں تک 

ھو؟کھا: آپ سے قربت حاصل کرنے کے لئے، اويس قرنی نے جواب ديا: ميں ھر گز يہ گمان نھيں کرتا کہ جو شخص خدا 
ميں نے کھا: آپ مجھے نصيحت فرمائيں۔ ( اويس  سے قربت رکھتا ھو وه اس کے عالوه کسی غير سے انس حاصل کرے،

  قرنی نے نصيحت کرنا شروع کی:) 
اے حيان کے بيٹے جب سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو موت کو تکيہ کے نيچے تصور کرو، اور جب اٹھو تو موت کو ”

الم کی کبريائی کو مد نظر رکھواپنے اردگرد تصور کرو۔ اے ابن حيان! يہ نہ ديکھو کہ گناه چھوٹے ھيں يا کم، بلکہ خداوندع
کہ کس عظيم خدا کی مخالفت کررھے ھو، کيونکہ اگر گناه کو ُسبک سمجھ رھے ھو تو تم نے خدا کو بھی ُسبک سمجھ ليا 

  ھے!! 

  ۔ مقام قرب سے دوری٢
سے مراد خداوندعالم کے مقام قرب سے دور ھونا ھے، وه بلند مقام جو ايمان، اعمال صالحہ اور اخالق“ بالء”فرماتے ھيں: 

حسنہ کے ذريعہ حاصل ھوتا ھے، وه مقام جس کی وجہ سے انسان خداوندعالم کی خوشی و خوشنودی کوحاصل کرليتا ھے،
  ور شھداء و صالحين کا ھم نشين قرار پائے گا۔ نيز اسی مقام کی بنا پر انسان روز قيامت انبياء، صديقين ا

جو لوگ اس عظيم مقام سے ھميشہ دوررہتے ھيں آخر کار ان کے اندر سے انسانيت اور آدميت، ايمان و عمل صالح اور 
نيک کردار کا خاتمہ ھوجاتا ھے۔ جھاں پر شيطانوں، چوپايوں اور وحشی جانوروں کی جگہ ھے۔ يہ وه جگہ ھے کہ جھاں 

  سان ظلم و ستم، فسق و فجوراور گناه و معصيت کے عالوه انجام ھی نھيں ديتا!! پر ان
ليکن جو افراد مقام قرب کی طرف ھميشہ قدم بڑھاتے ھينوه خداوندعالم کے خاص لطف و کرم سے فيضياب ھوتے ھيں، 

ھيناور ھميشہ نيک  جس کے سبب مکمل خوشی اور شوق و رغبت کے ساتھ عبادت اٰلھی اور خدمت خلق ميں مشغول رہتے
  کاموں ميں لگے رہتے ھيں۔ 

يہ افراد ھميشہ اس معنوی تحريک ميں ھمہ تن مشغول رہتے ھيں اور مخلصانہ بندگی کے عالوه کوئی اور مشغلہ نھيں 
  رکھتے، نيز معشوق کے ديدار کے عالوه کسی چيز کی خواھش نھيں رکھتے۔ 

وتا رہتا ھے اور پھر انسان کے سارے وجود ميں اس کا اثر پھنچتا رہتا ان حضرات کا دل ھميشہ بارگاه اٰلھی سے فيضياب ھ
  ھے۔ 

حضرت يوسف قرب اٰلھی کی طرف قدم بڑھاتے ھوئے اورفيض اٰلھی کو حاصل کرتے ھوئے اپنے چھوٹے سے مکان کو 
طرف پرواز کرتے  مسجد اور مکان عبادت ميں تبديل کرتے ھيں، اور اپنے راستہ ميں خواب کے عالم ميں آئنده زمانے کی

ھيناور اپنے بلند مقام و عظمت کا مشاھده کرتے ھيں، وه کنويں کی گھرائی کو اپنے معشوق سے راز و نياز کا بہترين مکان 
قرار ديتے ھيں، اور عزيز مصر کے محل کو (جو زليخاکی پسپائی و بد بختی کی جگہ تھی) اپنے لئے تقوٰی و پرھيزگاری 

يں، زندان مصر کو اپنے لئے عبادتگاه اور دوسروں کی ھدايت کا مرکز قرار ديتے ھيں، خزانہ کی معراج کا محل بناتے ھ
کی ذمہ داری ، امانت داری کا مرکز اور عزيز مصر کے عھده کو بندگان خدا کی خدمت کا مقام قرار ديتے ھيں اور ان تمام 

  چيزوں کے ذريعہ خداوندعالم کے مقام قرب کو حاصل کرليتے ھيں۔ 

  ۔ جھل و نادانی٣
سے مراد جھل و نادانی ھے جو تمام ھی بالؤں اور بدبختيوں کا سرچشمہ اور ابدی “ بالء ” علمائے ربّانی کہتے ھيں کہ 

  شقاوت کا مرکز ھے۔ 
  کے سلسلہ ميں چند حديث بيان فرماتے ھيں: “ جھل اور جاھل”حضرت امير المومنين عليہ السالم 

   ]41“[الَجْہُل داٌء َوَعياءٌ ”
  ۔ “جھل بيماری اور ناتوانی ھے”
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  ] 42“[الَجْہُل اَْدَؤا الدَّاءِ ” 
  ۔ “جھل و نادانی سب سے بڑی بيماری ھے”
  ] 43“[الَجْہُل ُمميُت األَْحياِء َوُمَخلُِّد الشَّقاءِ ”
  ۔ “جھل زندگی کو تباه کرنے واال اور ھميشگی شقاوت و بدبختی کا باعث ھے”
  ] 44“[ْقِصيَرهُ َواَل يَقبُل ِمَن النَِّصيِح لَہُ الَجاِہُل اَل يَْعِرُف تَ ”
  ۔ “جاھل اپنی غلطی کو نھيں پہچانتا اور دوسروں کی نصيحت کو قبول نھيں کرتا”
” ً   ] 45“[الَجاِہُل َميٌِّت َواِْن َکاَن َحيّا
  ۔ “جاھل مرده ھے اگرچہ (بظاھر) زنده ھے”
ھا،َوشَ ”   ] 46“[َجَرةٌ اَل يَْخَضرُّ ُعوُدھا،َوأَْرُض اَل يَْظہَُر ُعْشبُہَاالَجاِہُل َصْخَرةٌ اَل يَْنفَِجُر َمأوُ
جاھل ايک ايسا کوه سنگ ھے جس سے پانی نھيں نکلتا، اور ايک ايسا درخت ھے جس کی شاخيں ھری نھيں ھوتيں، اور ”

  ۔ “ايسی زمين ھے جھاں پر گھاس نھيں اُگتی
  ّب العزت ميں عرض کرتے ھيں: حضرت علی عليہ السالم اپنی ايک دعا ميں بارگاه ر

نُوَب بََجْہلِی،َوَسہَوُت َعْن ِذْکِرَک بِِجْہلِی،َوَرَکْنُت ٕاِلَی ا” ْنيَا بِِجْہلِیٔاَنَا الَجاِہُل َعَصْيتَُک بِِجْہلِی،َواْرتََکبُت الذُّ   ] 47“[لدُّ
گناھوں کا مرتکب ھوا، اسی جھل  ميں وه جاھل ھوں جس نے اپنے جھل کی بنا پر نافرمانی کی، اور اسی جھل کی بنا پر”

  ۔ “کی بنا پر تجھے بھول گيا اور اسی جھل کی بنا پر دنيا سے رغبت پيدا کی

  بد حالی
بد حالی سے مراد اخالقی برائياں اور حاالت کے نشيب و فراز ھيں جو خطرناک اور تباه کن بيماريوں ميں سے ايک 

ور سب سے بڑا پرده ھے جس کی وجہ سے انسان حقائق اور اٰلھی ھے،علماء اھل بصيرت کی نظر ميں يہ سب سے سخت ا
لطف و کرم اور خوشنودی پروردگار،راه مستقيم پر چلنے اور قرآن و حديث کے معنی سمجھنے سے محروم ھوجاتا ھے 

  ،اور خداوندعالم کی بارگاه سے دور ھوجاتا ھے! 
  ] 48“[َکاّل اِنَّھُم َعن َربِِّھم يَْوَمئٍِذ لََمحُجوبوَن۔”
  ۔ “ياد رکھو انھيں روز قيامت پروردگار کی رحمت سے محجوب کرديا جائے گا”

خداوندعالم نے جس قدر برے صفات سے دوری کرنے اور نيک کردار اپنانے پر توجہ دی ھے،دوسری کسی چيز پر اتنی 
کاميابی اور برے صفات والوں تاکيد نھيں کی ھے۔ خداوندعالم نے قرآن مجيد ميں گياره قسمينکھانے کے بعداھل تزکيہ کی 

  کی ناکامی کو بيان کيا ھے: 
  ] 49“[قَد ٔاَْفلََح َمْن َزکَّاھَا َو قَْد َخاَب َمْن َدسَّاھَا۔”
  ۔ “بيشک وه کامياب ھوگياجس نے نفس کو پاکيزه بنا ليا اور وه نامراد ھوگيا جس نے اسے آلوده کرديا ھے”

اندھاپن، حقائق سے دوری،خدااور رسولکی باتوں کو سننے کے لئے بھراپن اوربد حالی کی نشانيوں ميں سے؛ چشم باطن کا 
  خداوندعالم کی رحمت کی خوشبو کو سونگھنے کے لئے قؤه شامہ مينخلل پيدا ھونا ھے: 

  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: 
ِمٍن:البُخُل َوُسو”   ] 50“[ُء الُخْلقِ َخصلَتَاِن اَل تَْجتَِمعاِن فِی ُمؤْ
  ۔ “دو خصلتيں مومن ميں جمع نھيں ھوسکتيں، ايک بخل اور دوسری بد اخالقی”

  حضرت علی عليہ السالم کا فرمان ھے: 
  ] 51“[اَل َوْحَشةَ ٔاَْو َحُش ِمن ُسوِء الُخْلقِ ”
  ۔ “اخالقی برائی سے ڈراؤنی کوئی چيز نھيں ھے”

  نيز آپ ھی کا ارشاد ھے: 
  ] 52“[َشرُّ قَرينٍ ُسوُء الُخْلِق ”
  ۔ “بد خلقی بد ترين ھم نشين ھے”

  حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے ارشاد فرمايا: 
  ] 53“[اِنَّ الَعْبَد لَيَْبلُُغ ِمْن ُسوِء ُخلقِِہ ٔاْسفََل َدَرِک َجہَنَّمَ ”
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  ۔ “ال جائے گابے شک انسان اپنے برے اخالق کی وجہ سے جھنم کے سب سے نچلے طبقہ ميں ڈا”

  عمل ميں کوتاھی
اگر انسان سعادت مندی کا خواھش مند ھے، اور روحانی کماالت اور بھشت کا طالب ھے تو اس کے لئے ضروری ھے کہ 

قرآنی تعليمات اور احاديث اھل بيت عليھم السالم کے مطابق عمل انجام دے۔ نيز شوق اور خلوص کے ساتھ کمر ھمت 
  ل کی وجہ سے سعادت اُخروی، کماالت معنوی اور بھشت کے داخلہ کی قدرت حاصل کرسکے۔ باندھے، تاکہ اپنے اعما

انسان کے اعمال، اگر لباس معرفت سے برھنہ ھوں، رضائے اٰلھی کے مطابق نہ ھوں، ان ميں شوق و ھمت نہ ھو، سستی 
؛ حق الناس، بخل، حسد، طمع، تکبراور او رکاھلی کاسايہ ان پر ھو، خلوص کا نور ان پر جلوه گر نہ ھو، اعمال کرنے واال

غرور و نخوت سے آزاد نہ ھو تو پھر يہ اعمال کس طرح انسان کو ساحل نجات تک پھنچا سکتے ھيں اور اس کو ھالکت 
  سے بچا سکتے ھيں؟ 

يں گريہ حضرت علی عليہ السالم حاالنکہ معنوی دولت سے ماال مال تھے، اپنی شب کی مناجات ميں خداوندعالم کی بارگاه م
  و زاری کے عالم ميں عرض کرتے ھيں: 

فَِر َوَوْحَشِة الطَّريِق!” اِد َوبُْعِد السَّ   ] 54“[آه ِمْن قِلَِّة الزَّ
  ۔ “ھائے زاد راه کی قلت ، طوالنی سفر اور راه کے خوف و خطر سے”

کا مطالعہ کيا جائے تاکہ ان کے کبھی کبھی ضروری ھے کہ اولياء هللا کی عبادت کی تشريح کے سلسلہ ميں گرانقدر کتابوں 
شوق عبادت اور اخالص عمل کو ديکھ کر ھمارے اندر بھی شوق و جذبہ پيدا ھو، شايد اس طرح سے ھمارے دل ميں نور 
کی چمک پيدا ھو اور ھماراضمير جاگ جائے،ھمارے قدم خلوص کے ساتھ اٹھےنتاکہ منزل مقصود تک پھنچ جائيں اور 

  ل کرسکيں۔ معنوی حيات کی لذت کو حاص
ميں بيان کرتے ھيں: جناب اويس قرنی نماز شب پڑھتے “ مجالس المومنين”شھيد راه حق قاضی نور هللا شوشتری اپنی کتاب 

وقت کہتے تھے: يہ رکوع کی رات ھے،چلو اس رات کو رکوع کی حالت مينگزاردوں،دوسری رات ميں کہتے تھے: يہ 
لت ميں بسر کردوں! کسی نے ان سے کھا: اے اويس قرنی! تم ميں اتنی سجده کی رات ھے، چلو اس رات کو سجده کی حا

  لمبی رات کو عبادت کی طاقت کھاں سے آتی ھے؟ 
اويس قرنی جواب ديتے تھے: يہ رات کھاں طوالنی ھيں، اے کاش يہ رات تا ابد رہتی تو ميں اس کو سجده ميں بسر کرديتا!! 

  زنجير اور بيڑی
کی وضاحت ميں بيان کرتے ھيں کہ يہ احتمال پايا جاتا ھے کہ “َوقََعَدْت بِئاَْغاٰللِي،”فقره: علمائے عرفان دعا کے اس 

سے مراد گناه کبيره ھوں جن کی وجہ سے انسان زمين گير (اوراپاہج) ھوجاتا ھے، جوا طاعت و عبادت ميں مانع “ اغالل”
گرجاتا ھے۔ اس بات کے ثبوت پرحضرت امير  ھوجاتے ھيں، اور فيض اٰلھی سے محروميت کے سبب انسان کنويں ميں

المومنين علی عليہ السالم کی ايک اھم روايت بھی ھے جس ميں کسی شخص نے آکر سوال کياکہ موال! ميں نماز شب پڑھتا 
  تھا، ليکن ايک مدت سے نماز شب پڑھنے کی توفيق چھن گئی ھے، ! تو امام عليہ السالم نے فرمايا: 

  ] 55“[قَيََّدْتَک ُذنُوبُکَ ٔاَْنَت َرُجٌل قَْد ”
تيرے گناھوں نے تيرے پير مينزنجير ڈال دی ھے (اور تجھے راتوں ميں عبادت کرنے سے روک ديا ھے، اور تجھے ”

  اپاہج کرديا ھے) 
سے دنياوی اور مادی امور سے بہت زياده لگاؤمراد ھو جس کی وجہ سے انسان معنوی “ اغالل”نيز يہ بھی احتمال ھے کہ 

  اور نيک کام کرنے سے ُرک جاتا ھے۔  کماالت
نيز يہ بھی ممکن ھے کہ اس سے وه بے ھوده کام مردا ھوں جن کے نتيجہ ميں انسان حقيقی مقصد سے دور ھوتا چال جاتا 

  ھے، حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے: 
  ] 56“[ِمن ُحْسِن ٕاِسالِم الَمْرِء تَرُکہُ َما اَل يَْعنِيہِ ”
  ۔ “ايک مسلم مرد کے اسالم کی خوبی يہ ھے کہ وه خود کو بے کار اور بے ھوده امور سے روکے رکھے”

  “َوَحبََسنِي َعْن نَْفِعی بُْعُد ٔاََملِی۔” 
  “ اور مجھے دور دراز اميدوں نے فوائد سے روک ديا ھے۔” 
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  طوالنی آرزوئيں
نے انسانی وجود ميں قرار ديا ھے تاکہ وه اس کے ذريعہ نيک کاموں ميں اميد اور آرزو وه نعمت ھے جس کو خداوندعالم 

مشغول رھے اور ان کے اچھے منافع و نتائج کی اميد پر جيتا رھے۔ اگر يہ عظيم نعمت نہ ھوتی تو پھر کوئی انسان کسی 
  کام ميں مشغول نہ ھوتا، کسی کام ميں دل نہ لگتا اور کسی طرح کی سعی و کوشش نہ کرتا۔ 

ک روايت ميں منقول ھے کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم ايک بيابان ميں بيٹھے ھوئے تھے ، انھوں نے ديکھا کہ ايک اي
بوڑھا آدمی کھيتی کرنے ميں لگاھوا ھے، جناب عيسٰی نے دعا کے لئے ھاتھ اٹھادئے اور عرض کيا: پالنے والے! اس کے 

ھوئی تو ديکھا کہ اس بوڑھے نے بيلچہ زمين پر رکھ ديا اوروھيں دل سے آرزٔوں کو ختم کردے! جناب عيسٰی کی دعا قبول 
پر سوگيا، اور گھنٹوں تک اسی طرح سوتا رھا، جناب عيسٰی نے پھر دعا کی کہ خدايا! اس کی آرزو کو واپس پلٹادے، (دعا 

  ] 57قبول ھوئی تو) وه بوڑھا اٹھا اورپھلے کی طرح اپنے کاميں لگ گيا۔[
   عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے: حضرت رسول اکرم(صلی هللا

ميری امت کے لئے آرزو رحمت ھے، اگر آرزو نہ ھوتو پھر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پالتی، اور کوئی کسان کسی”
  ] 58۔[“درخت کو نہ لگاتا

قی ترين آروزھے وه حضرت امام زين العابدين عليہ السالم بارگاه خداوندی ميں عرض کرتے ھيں:خدايا! آرزٔوں ميں جو حقي
  عطا کر۔ 

  ] 59“[اَْسٔاَلَُک ِمَن اآلَماِل ٔاَوفَقُھا”
  ۔ “خدايا!ميں تجھ سے سب سے بہتر آروز کی درخواست کرتا ھوں”

انسان کی نيک ٓاروزئيں جيسے علم کے بلند درجات کی آروز، اخالقی کماالت کی آرزو، سعادت دنيا و آخرت کی ٓارزو، 
کی آروزاسی طرح باقيات الصالحات کی ٓارزو جيسے مساجد، مدرسے، امام بارگاه، الئيبريرياں،  اطاعت خدا اور خدمت خلق

  ھاسپٹل، راستے وغيره بنانے کی آرزو، يہ وه آرزوھيں جن کے ذريعہ انسان کے ايمان اور بلند ھمت کا اندازه ھوتا ھے۔ 
متعلق ھوں اور حد سے زياده ان کا شيدائی ھو، اس ليکن اگر يہ آرزوئيں اور تمنائيں صرف دنياوی اور مادی چيزوں سے 

حد تک کہ انسان کا چين و سکون چھن جائے، انسان ميں حرص و اللچ اور بخل پيدا ھوجائے، حقوق الناس پامال ھونے 
ی لگے اور انسان ميں خودپسندی اور غرور آجائے ، تو يہ وه آرزوئينھيں جو ناپسند، باطل اور ناحق ھيناور يہ وه شيطان

صفات ھيں، جن کی وجہ سے انسان خدا اور قيامت کو بھول جاتا ھے ، اور خدا کی اطاعت و بندگی سے محروم ھوجاتا 
  ھے۔ 

اس سلسلہ ميں اھل بيت عليھم السالم سے منقول روايات ميں بہت سے اھم نکات کی طرف توجہ دالئی گئی ھے، لٰہذا ھر 
  ے (اور ان پر عمل بھی کرے ۔) مومن کا فريضہ ھے کہ وه ان چيزوں پر توجہ کر

  حضرت امير المومنين عليہ السالم اس سلسلہ ميں فرماتے ھيں: 
  ] 60“[ااَلَٔمُل َکالسََّراٍب يَِغرُّ َمن َرٓاهُ َويُْخلُِف ِمْن َرَجاهُ ”

اس پر اميد باطل و ناحق) آرزو،سراب کی مانند ھوتی ھےں کہ جو بھی اس کو ديکھتا ھے وه دھوکا کھا جاتا ھے اور جو ”(
  ۔ “رکھے اس کی اميد خاک ميں مل جاتی ھے

  ] 61“[اأَلََمُل َخاِدٌع َغارٌّ َضارٌّ ”
  ۔ “آرزوايک دھوکا دينے والی اور نقصان ده چيز ھوتی ھيں”
  ] 62“[األََمانِیُّ تُْعِمی ُعيوَن البََصائِرِ ”
  ۔ “آرزو ، انسان کی بصيرت کو اندھا کرديتی ھے”
  ] 63“[الشَّياِطيِن َعلَی قُلوِب الَغافِلينَ  األََمُل ُسْلطَانُ ”
  ۔ “آرزو، غافل لوگوں کے دلوں پر شيطانی حکمراں ھے”

  حضرت موسٰی عليہ السالم خدا سے مناجات کرتے ھوئے آواز سنتے ھيں کہ: 
ْنيَا ٔاَملََک فَيَْقُسَو قَْلبَُک،َوالقاِسی القلِب ِمنّی بَع” ْل فِی الدُّ   ] 64“[يدٌ يَا ُموَسی!اَل تُطَوِّ
اے موسٰی! دنيا ميں اپنی آرزؤں کو نہ بڑھاؤ کيونکہ آرزوئيں تمھارے قلب کو سخت کرديں گی اورجو شخص سنگ دل ”

  ۔ “ھوجاتا ھے وه مجھ سے دور ھوجاتا ھے
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم دعائے عرفہ ميں بارگاه رب العزت ميں عرض کرتے ھيں: 

  ] 65“[ْمنَُع َخيَر اآلخَرِة، َوِمْن َحياٍة تَْمنَُع َخيَرالَمَماِت،َوِمن ٔاََمٍل يَْمنَُع َخْيَر الَعَملِ ٔاَعوُذ بَِک ِمن ُدنيا تَ ”
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پالنے والے! ميں تجھ سے پناه مانگتاھوں اس دنيا کے بارے ميں جو بہترين آخرت سے روک ديتی ھے، اور اس زندگی ”
  ۔ “ور ان آرزؤں سے جو بہترين عمل سے روک ديتی ھيںسے جو بہترين (طريقہ سے)مرنے سے روک ديتی ھے، ا

  حضرت علی عليہ السالم کا فرمان ھے: 
َٔمِل َوطُوِل  ٕاِلَی َما قَدََّم،کاََن َحِريّاً بِقَِصِر االَمْن ٔاْيقََن ٔانَّہُ يُفَاِرُق األْحبَاَب َويَْسُکُن التُّراَب َويُواِجہُ الِحَساَب َويَْستَْغنِی َعّما َخلََّف َويَْفتَِقرُ ”

  ] 66“[الَعَملِ 
جس شخص کو اس بات کا يقين ھے کہ (ايک روز يہ )موت دوستوں سے جدا کردے گی، اور مٹی کا گھر بنادے گی اور ”

کل خداوندعالم کی بارگا ه ميں سارا حساب و کتاب دينا ھے اور جو چيزيں چھوڑکر جارھا ھے ان سے بے نيازھوگيا ھے 
بھيج چکا ھے ان کی ضرورت ھے،تو اس کو چاہئے کہ وه اپنی آرزٔونکو مختصر اورتالش و اور جن چيزوں کو پھلے 
  ۔ “جستجو کو زياده کرے

لمبی لمبی آرزٔوں کی وجہ سے بعض اوقات انسان کوايسے ناقابل جبران نقصانات سے دوچار ھوناپڑتا ھے، جن کے ذريعہ 
  لطف و کرم سے محروم ھوجاتا ھے۔  انسان ھالکت کے گڑھے ميں گرپڑتا ھے اور خداوندعالم کے

انسان، پيدائش کے وقت ايک آماده کھيت کی طرح ھوتا ھے؛ اور جب تک اس کی يہ قابليت باقی رہتی ھے تو فيض اٰلھی کی 
بارش سے ايمان، اخالق حسنہ اور اعمال صالحہ کے گل کھل اٹھتے ھيں ، ليکن اگر يہ صالحيت و قابليت غرور ، تکبر اور 

ص خصوصاً لمبی لمبی آرزؤنکی وجہ سے کھودے تو وه بنجر زمين ميں تبديل ھوجاتا ھے،اور اس ميں اخالق غفلت و حر
  حسنہ کے پھول اور عمل صالح کا شجرنھيں اگ پاتا۔ 

  ] 67“[َواْلبَلَُد الطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُہُ بِإِْذِن َربِِّہ َوالَِّذی َخبَُث الَيَْخُرُج ٕاِالَّ نَِکًدا۔۔۔” 
اور پاکيزه زمين کا سبزه بھی اس کے پروردگار کے حکم سے خوب نکلتا ھے اور جو زمين خبيث ھوتی ھے اس کا سبزه ”

  ۔ “بھی خراب نکلتا ھے
لمبی لمبی آرزوئيں جو مکڑی کے جالے اور ريشم کے کيڑے کی مانند انسان کے تمام باطن کو گھير ليتی ھيں اور اس سے 

ليتی ھيناس وقت انسان حقائق کی طرف سے آنکھيں بند کرليتا ھے اور خدا و قيامت کی ياد غور و فکر کی طاقت کو چھين 
  سے غافل ھوجاتا ھے۔ 

يقيناً انسان اپنی اس چند روزه زندگی ميں (لمبی لمبی ) آرزٔوں اور خياالت ميں ڈوب جاتا ھے، اور ھر وقت آرزٔوں کے اس 
ے حساب مال و دولت اور دنيا بھر کے ساز و سامان اکٹھا کرنے مينھی سراب ميں اپنی اميدوں کو حاصل کرنے کے لئے، ب

اپنی پوری زندگی صرف کرديتا ھے اور اپنی تمام تر توجھات کو دنياوی امورميں مصروف کرليتا ھے ،پھر ايسا انسان کس 
اپنی اصالح اور گزشتہ  وقت خدا کو ياد کرپائے گا، اور نيک اعمال انجام دينے کے لئے وه کس وقت فرصت پائے گا ، اور

  گناھوں کی تالفی کے لئے کب وقت نکال پائے گا۔!! 
  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) ايک بہت اھم روايت ميں بيان فرماتے ھيں: 

ا اِتِّباُع الھَ ” ا طُوُل األَ َمِل، فَيُْنِسی اآلِخَرةَاِنَّ اَْخَوَف َمااَخاَف َعلَْيُکم َخْصلَتَاِن اِتِّباُع الھََوی َوطُوُل األََمِل ،ٔامَّ ، َؤامَّ َوی ،فَيَُصدُّ َعِن الَحقِّ
]“68 [  
ميں تمھارے بارے ميں دو خصلتوں سے ڈرتا ھوں: ايک ھوائے نفس کی پيروی سے دوسرے لمبی لمبی آرزٔوں سے ”

زوئيں آخرت کی ياد کو بھالديتی کيونکہ ھوائے نفس کی پيروی آدمی کو حق قبول کرنے سے روکتی ھے، اور لمبی لمبی آر
  ھيں۔ 

ان خطرناک زنجيروں اور تباه کننده بيڑيوں سے رھائی کے لئے ضروری ھے کہ ھم گزشہ افراد کے حاالت کو ديکھيں، 
دينی پروگراموں ميں شرکت کريں، تاريخی کتابوں کی ورق گردانی کريناور قرآن و اھل بيت عليھم السالم کی احاديث پر 

يز قبرستانوں ميں جائيں قبروں کے درميان سے گزريناور قبر ميں سوئے ھوئے مردوں کے حاالت کے بارے دقت کريں، ن
  ميں غور و فکر کريں، يہ تمام چيزيں ان زنجيروں اور بيڑيوں سے نجات دے سکتی ھيں۔ 

ان و دل ميں ٹھاٹيں مار جی ھاں! جس وقت انسان کے دل ميں آرزٔوں کا سيالب اٹھ رھا ھو اور بے جا خواھشات کا طوفان ج
رھا ھو تو پھر انسان دنيا و آخرت کے حقيقی فائدوں، زندگی کے حقيقی منافع اور عقل و فکر جيسی بے بھا اشياء کو کھو 

  بيٹھتا ھے۔ 

  ايک عجيب و غريب حکايت
سے “جلہد”کسی جگہ چلے جارھے تھے، راستہ ميں “حسن بصری”روايت کرتے ھيں کہ ايک روز “ عطّار نيشاپوری”

(جو بہت بڑے عابد و زاھد تھے) چلے آرھے “ حبيب اعجمی”گزرنا تھا کشتی کے انتظار مينکھڑا تھا، اچانک ديکھا کہ 
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ھيں، انھوں نے کھا: آپ يھاں کيوں کھڑے ھوئے ھيں؟ جواب ديا کہ ميں کشتی کے انتظار ميں ھوں، حبيب نے کھا : اے 
  کے دوران آپ سے يہ بات بھی سيکھی ھے : استاد ميں نے آپ سے تعليم حاصل کی اور اسی 

لوگوں سے حسد اور لمبی لمبی آرزؤں کو دل سے نکال دو، يھاں تک کہ دنيا (کے حصول )کی آگ تمھارے اندر خاموش ”
  ۔ “ھوجائے، اس وقت (خداوندعالم اس مقام پر پھنچادے گا کہ) پانی پر پير رکھتے ھوئے اس سے گزر جاؤ گے

نی پر چلنا شروع کر ديا اور دريا کے اس طرف پھنچ گئے؛ يہ ديکھتے ھی حسن بصری بے ھوش يہ کہہ کر حبيب نے پا
  ھوگئے، اور جب ھوش آيا تو لوگوں نے ان سے پوچھا: 

تمھيں کيا ھوگيا ھے؟ جواب ديا کہ اس شخص نے مجھ سے علم حاصل کيا اور آج مجھے مالمت کرتا ھوا پانی سے گزر ”
  ز قدرت آئے کہ پل صراط سے گزر جاؤ اور ميں اسی طريقہ سے ره جاؤں توپھر کيا ھوگا!!۔ گيا، اگر کل روز قيامت آوا

اس کے بعد حبيب سے سوال کيا آپ اس عظيم مقام تک پھنچے ھو؟ تو انھوں نے جواب ديا: اے حسن! ميں دل کو سفيد کرتا 
  ھوں اور تم کاغذ کو سياه کرتے ھو!! اس وقت حسن بصری نے کھا: 

  “ ْنفَُع َغْيِرْی َو لم يَْنفَْعنِی۔ِعْلِمی يَ ”
  ۔ “ميرا علم دوسروں کو فائده پھنچاتا ھے اور ميں اس سے فائده نھيں اٹھاتا”

نِّٰيا بُِغُروِرٰھا۔”    “َوَخَدَعْتنِی الدُّ
  “ اور دنيا نے دھوکہ ميں مبتال رکھا ھے” 

االت اور انسانی تفکرات کی ترازو ميں تولنا چاہئے جو دنيا کی اچھائيوں اور برائيوں نيز اس کے مکر و فريب کو نفسانی ح
شخص اپنے نفس کا اسير ھو اور اس پر بے ھوده خياالت کا غلبہ ھو، نيز تکبر، غرور، طمع و اللچ اور بخل جيسی بری 

مت سے بے عادتوں ميں غرق ھو ، اور خدا و قيامت سے غافل ھواسی طرح وه انبياء کی نبوت اور ائمہ عليھم السالم کی اما
خبر ھو ، دنياوی زرق و برق مال و منال اورمقام و رياست سے دھوکا کھائے ھوئے ھو اور يہ عقيده رکھتا ھو کہ يھی 

چيزيں بنيادی اور اصل ھيں ان کے عالوه سب چيزيں بے حقيقت ھيناور اپنی پوری زندگی انھيں کے لئے خرچ کردے،ايسا 
چھوڑنے کا وقت آتا ھے تو بےدار ھوتا ھے، تب اسے يہ سب چيزينبے  انسان موت کے وقت جب ان مادی نعمتوں کے

حقيقت نظر آتی ھيناور جن چيزوں کے لئے دن رات محنت کرتا تھا اور اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار التا تھا وه سب 
ظرآتا ھے اور اس ايک دھوکا دکھائی دينے لگتی ھےناور اس وقت وه ايمان اور عمل صالح کی دولت سے خالی ھاتھ ن

  دوسری دنيا ميں منتقل ھوجاتا ھے ۔ 
تاريخ کے فرعون اور قارون پيدائش کے وقت سے فرعون و قارون نھيں تھے، بلکہ ان کے غلط تفکرات اور خواھش 

  نفسانی نے ان کو فرعون اور قارون بنا دياتھا۔ 
ور ھو، اخالقی برائيوں کا طوفان اس کے دل ميں ليکن اگر انسان ھوائے نفس کی گندگی سے پاک ھو ، ناپاک خياالت سے د

نہ اٹھتا ھواور خداورسول ، ائمہ(ع) اور قيامت کی معرفت رکھتا ھوتو وه اس دنيا کو آخرت کے سنوارنے اور اعمال صالحہ
  بجاالنے کا وسيلہ سمجھتا ھے اور اپنی تمام زندگی کوانھيں حقائق کوحاصل کرنے ميں صرف کرديتا ھے۔ 

ہ معصومين اور انبياء عليھم السالم بھی انسان تھے ليکن اس دنيا کے زرق و برق اور مادی امور ميں گرفتار حضرات ائم
  نھيں ھوئے اور امور دنيا سے دھوکا نھيں کھائے۔ 

وه اھل بصيرت علماء جو دل کی آنکھ سے تمام چيزوں کی حقيقت کا مشاھده کرتے ھيں، ان حضرات نے لوگوں کو پند و 
  ھے تاکہ ان کے دل بيدار ھوجائيں ھميں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہئے ۔  نصيحت کی

حضرت اميرالمومنين عليہ السالم فرماتے ھيں: ميں باغ فدک کے ايک حصے ميں بيلچہ سے کام کررھا تھا (وه فدک جو 
گوار دکھائی دے جناب فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا سے مخصوص تھا) اچانک ايک عورت کو ديکھا، جو شريف اور بزر

ھے، جو قريش کی عورتوں ميں حسن و جمال سے مشھور “ثنّيہ بنت عامر جمحی”رھی تھی مجھے محسوس ھوا کہ يہ 
  تھی۔ 

مجھے ديکھ کر وه کھنے لگی : کہ: اے ابن ابی طالب! کيا مجھ سے شادی کروگے؟ اگر آپ چاھيں تو ميں تيار ھوں، اس 
ں گی، اور اپنی معاشی زندگی کے لئے آپ کو اس طرح کا کام نھيں کرنا پڑے گا،صورت ميں، ميں تمھاری مددگار ثابت ھو

  ميں زمين کے خزانوں سے با خبر کردوں گی اور ايسے مواقع فراھم کروں گی کہ دنيا ميں بادشاه بن جائيں گے۔ 
  ميں نے کھا: تو کون ھے جو ميں تجھ سے شادی کروں؟ 

  اس نے جواب ديا: ميں دنياھوں۔ 
کھا: جا، ميرے عالوه کسی دوسرے کو تالش کر، جا ميں نے تجھے تين بار طالق دی جس کے بعد رجوع کی  ميں نے
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  ] 69کوئی گنجائش باقی نھيں رہتی۔[
قارئين کرام ! جو شخص دنياوی امور اور اس کے زرق و برق ميں کھوگيا گويا وه ھميشہ ھميشہ کے لئے ھالک ھوگيا، اور 

نہ اٹھاکر اپنی آخرت کو تباه کرليا ليکن اگر کوئی شخص اس دنيا سے بے رغبت ھو تو ايسا  اس نے دنيا سے صحيح فائده
  شخص آخرت کے ابدی فائدوں اور خوشنودی خدا کے خزانہ سے ماال مال ھوجاتا ھے۔ 

  حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ھيں: 
ْنيَا ٔاثبََت هللاُ الِحکَمةَ فِی قَلْ ” ْنيَا َمْن َزِھَد فِی الدُّ ْنيَا َو داَء ھا َو َدواَء ھا ،َو ٔاَخَرَجہُ ِمَن الدُّ َرهُ ُعيوَب الدُّ بِِہ ،َؤاَنطََق بِھَا لِسانَہُ، َو بَصَّ

  ] 70“[َساِلماً اِلَی داِر السَّالمِ 
جو شخص دنيا سے اعراض کرے او ر اس سے بے رغبتی دکھائے، تو خداوندعالم اس کے دل ميں حکمت کو قائم کرديتا ”

ھے، اور اس کی زبان پر حکمت کے کلمات جاری کرديتا ھے، اور اس کے دل کی آنکھوں کو دنياوی عيوب، بيماری 
اوراس سے شفا کی طرف کھول ديتا ھے، اور اس کو دنيا سے صحيح وسالم اور بے عيب نکال کر دار السالم کی طرف لے 

  ۔ “جاتا ھے
  جناب لقمان حکيم اپنے بيٹے سے فرماتے ھيں: 

ِ ،وَ ي” ْنياَ بَْحٌر َعميٌق ،قَْد َغِرَق فِيھَا َعالٌَم َکثيٌر،فَْلتَُکْن َسفِينَتَُک فيھَا تَْقَوی ّهللاٰ ! اِنَّ الدُّ َل ،َو ا ُبنَیَّ َحْشُوھَا اإليَماَن،َو ِشراُعھَا التََّوکُّ
برَ    ] 71“[قَيُِّمھَاالَعْقَل،َوَدلِيلُھَا الِعْلَم،َو ُسّکانُھَا الصَّ

دنيا ايک گھرا سمندر ھے، جس ميں بہت سے غرق ھوچکے ھيں، لٰہذا اس ميں تقوٰی اٰلھی کی کشتی بناؤ، اور اس  بيٹا! يہ” 
ميں ايمان (وعمل صالح) کو رکھو، اس کے بادبان کو توکل خدا قرار دو اور عقل کو اس کا ناخدابناؤاور علم و معرفت کا اس 

  ۔ “اری قرار دوميں چراغ جالٔو اور صبر و استقامت کو اس کی سو
  حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے: 

ْنيَا َکٔانََّک َغِريٌب ٔاَْو َکٔانََّک عابٌِر َسبيٍل،َوِعدَّ نَفَسَک فِی ٔاصَحاِب القُبورِ ”   ] 72“[ُکن فِی الدُّ
  ۔ “قبور ميں شمار کرودنيا ميں مسافر کی طرح رھو، يا اس دنيا ميں گزرنے والے ھو، تم اپنے کو اھل ”

  حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے تھے: 
ْنيَايَاْبَن ُجْنَدٍب! اِْن ٔاَْحبَْبَت ٔاْن تَُجاِوَر الَجليِل فِی َداِرِه، َوتَْسُکَن الِفرَدْوَس ِفی َجَواِرِه فَْلتَھُْن َعلَيْ ”   ] 73“[َک الدُّ
ں خداوند عالم کے پڑوسی قرار پاؤ اور اس کے نزديک جنت اے جندب کے بيٹے ! اگر تم يہ چاہتے ھو کہ آخرت مي”

  ۔ “الفردوس ميں مسکن قرار دو، تو تم دنيا کو کوئی اھميت نہ دو
قرآن مجيد کی آيات اور اھل بيت عليھم السالم کی روايات سے استفاده ھوتا ھے کہ اگر دنيا کو نيک کام کرنے اور اعمال 

ا اور اس دنيا کے ذريعہ آخرت کو آباد کيا گيا تو يقينايہ دنيا ايک باارزش اور قيمتی چيز صالحہ بجاالنے کا وسيلہ قرار ديا گي
ھے، ليکن اگر اس دنيا کو ظلم و ستم اور گناه ومعصيت کی جگہ قرار ديا گيا جس کی وجہ سے انسان کی آخرت تباه ھوجاتی

اور برائی انسان کے عقائد وحاالت کے لحاظ سے ھے تو يہ دنيا ناپسنديده اور بے ارزش ھے غرض يہ کہ دنيا کی خوبی 
ھوتی ھيں، اگر انسان اس دنيا ميں ره ايمان، عمل صالح اور بلند اخالق کو اپنا شعار بنائے تو واقعاً يہ دنيا انسان کے لئے سو 

گرفتار ھوجائے  فی صد مفيد ھے، ليکن اگر اس دنيا ميں ر ه کر کفر و شرک ، گناه و معصيت اور ناشکر ی و بداخالقی ميں
  تو پھر يھی دنيا انسان کے لئے سو فی صد نقصان ده ھے۔ 

قارئين کرام! انسان کے دنيا سے رابطہ رکھے بغير دنيا کے بارے ميں فيصلہ کرنا مشکل ھے، لٰہذا دنيا کے بارے ميں 
اسکتا ھے۔اس دنيا کے گفتگو اسی رابطہ کی جاسکتی ھے اور اس کی اچھائيوں اور برائيوں کے بارے ميں فيصلہ کيا ج

لگاؤ کی بنا پر انسانی فکر وشعور ميں جو خلل واقع ھو تا ھے اسی وجہ سے اس کو مکر و فريب کا مرکز کھا جاتا ھے۔دنيا 
  کی برائياں ايسی ھينکہ گوياوه ايک مکان ميں جمع ھوگئی ھيں جس کی کنجی خود اسی دنيا کی محبت ھے۔ 

سے صحيح و سالم چلے جانا بہت مشکل ھے،اگر آخرت مٹی کے برتن کی طرح ھوتی اس دنيا ميں آنا آسان ھے، ليکن اس 
ليکن ھميشہ رھنے والی ا ور يہ دنيا سونے کے برتن کی طرح ھوتی ليکن فانی توبھی دنيا کی نسبت آخرت کے بارے 

ر باقی رھنے والی اور مينزياده رغبت ھونا چاہئے تھی اور جب معاملہ ھی الٹا ھو يعنی آخرت سونے کے برتن کی طرح او
  دنيا مٹی کے برتن کی طرح اور فانی تو پھر توآخرت کی طرف اور بھی زياده رغبت ھونا چائيے ۔ 

ابو حازم مّکی کہتے تھے: تمھيں دنيا سے بچنا چاہئے، کيونکہ مجھ تک يہ بات پھنچی ھے کہ روز قيامت بنده کو حساب و 
سے منادی ندا دے گا کہ يہ وه بنده ھے جس نے خدا کی ُسبک کرده چيزوں کتاب کے لئے اليا جائے گا اور خدا کی طرف 
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  کو اھميت دی ھے ا ور جس چيز کو خدا نے ناپسند فرمايا تھا اس نے اس کو دوست اور پسنديده قرار ديا ھے ۔ 

  “َونَْفسی بِِجٰنايَتِٰھاَوِمٰطالی۔”
  “ اور نفس نے خيانت اور ٹال مٹول ميں مبتال رکھا ھے۔”
س، ايک ايسی چيز ھے جس کی حقيقت کو سمجھنا يا بہت مشکل يا ناممکن ھے؛ ليکن اس کے آثار کی شناخت قرآن و نف

  حديث کی روشنی ميں کوئی مشکل کام نھيں ھے۔ 
اگر نفس کی تربيت و تذکيہ نہ کيا جائے تو نافرمانی اور ھواو ھوس کا شکار ھوجائے گا اور پھر اس کے ذريعہ کوئی بھی 

  نجام دينا بہت آسان ھوجائے گا۔ گناه ا
کے ھيں، جس کے معنی يہ “راستہ کے انتخاب ميں اوپر سے نيچے اور ھالکت کی طرف گرنے۔:” کے لغوی معنی “ ھوا”

  ۔ “مادی يا معنوی امور سے بہت زياده محبت رکھنا”ھونگے کہ 
  ے ھيں۔ ک“ ٹوٹنا، فساد اور حيرت وپريشانی ميں سرگراں ھونے”کے لغوی معنی: “ ھوس”

اضطراب کی حالت ميں کسی سلسلہ ميں کوئی قدم اٹھانا جس کی بنا پر ھوس باز ”کے معنی: “ ھوس”نفسيات کے لحاظ سے
  ۔ “کو کسی طرح کا کوئی آرام نصيب نہ ھو، جيسے: حّب، بغض، کينہ، خشم اور نفرت

جاتا ھے، بو الھوس اور بے قرار کھا “ دم دمی”اور “ بو الھوس”جو شخص ھر وقت اپنی ھوس کا شکار ھوتا ھے اسے 
  ميں کمال کی طرف ايک قدم اٹھانے کی بھی طاقت نھيں ھوتی ھے۔ 

کمال و بلندی کی طرف حرکت کرنے کی شرط يہ ھے کہ انسان چين و سکون سے ھوليکن جب انسان ھوس کاشکار ھوجاتا 
  ھے تو وه پريشان رہتا ھے اوراس کی عقل کام نھيں کرتی۔ 

حکومت ھوتی ھے لٰہذا ان کی ديکھ بھال ضروری ھے تاکہ ان ميں ھوس ھميشہ کے لئے اپنی جگہ نہ بچوں پر ھوس کی 
  بنالے اور وه ھوس باز نہ بن جائيں۔ 

اسی طرح عورت پر بھی فطری لحاظ سے ھوس کا غلبہ ھوتا ھے، اور چھوٹی سے چھوٹی چيزپر نظر رکھتی ھے،اور 
ہ اس کی خلقت کی حکمت کی بنا پر گھر کے اندر کی ذمہ داری اسی پر ھوتی (عورت کو )ھونا بھی ايسا ھی چاہئے، کيونک

ھے، لٰہذا اس کو چھوٹی چھوٹی چيزوں کی طرف متوجہ رھنا چاہئے، اور عورت حسد کی وجہ سے زياده پريشان ھوتی 
  ھے،پس اس سرکش خواھش کوتعليم و تربيت اور عقل کی اطاعت کے ذريعہ ختم کيا جانا چاہئے۔ 

ر پر جب ھوس کو آزاد کرديا جاتا ھے يعنی جب ھوس پر عقل کی لگام نھيں ھوتی تو يہ شھوت ميں تبديل ھوجاتی عام طو
ھے اور جب خود اپنی عقل يا دوسروں کی عقل کے ذريعہ اس پر کنٹرول نہ کيا جائے تو حد سے آگے بڑھ جاتی ھے يھاں 

  تک کہ مرض او رجنون کی حد تک پھنچ جاتی ھے!! 
وں ميناس مرض اور جنون کو حرص ، اللچ اور جاه طلبی کی صورت ميں اچھے طريقہ سے ديکھا جاسکتا ھے،بعض انسان

آپ حضرات ديکھےں کہ وه لوگ کس طريقہ سے اندھے او رگونگے بن جاتے ھيں اور اپنے مقصد تک پھنچنے کے لئے 
کے مسلّم اصول کو بھی نظر انداز کرديتے  کسی بھی طرح کے ظلم و ستم اوربرائی سے باز نھيں آتے، يھاں تک کہ اسالم
  ھيں،اور يھی نھيں بلکہ وطن فروش اور دشمن کے غالم بننا پسند کرليتے ھيں۔ 

اس طرح کے لوگوں سے دوستی اور عھدو پيمان کی کوئی توقع نھيں رکھنا چاہئے کيونکہ ان کا معشوق ايک ھوتا ھے جس 
  اروں کو بھی قربان کرديتے ھيں!! پر تمام چيزوں يھاں تک کہ اپنے قريبی رشتہ د

ايسے لوگوں کے نزديک وھی دوست اور مقرب ھوتا ھے جو ان کے برے مقاصد تک پھنچنے کا ذريعہ ھوتا ھے ، اور يہ 
  لوگ دلی طور پر متقی افراد سے بيزار ھوتے ھيں۔ 

تی ھے ، اس کی وجہ يہ ھے کہقارئين کرام! جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ ھوس؛ شھوت ميں اور شھوت؛ جنون ميں بدل جا
يہ لوگ شھوت کے مقابلہ ميں اپنی عقل کھوبيٹھتے ھيں، ديوانہ وھی ھوتا ھے جو اپنی عقل سے کام نھينلے سکتا ھے، اور 

  مريض وھی ھوتا ھے جو اپنے مرض کے مقابلہ ميں مغلوب ھوجاتا ھے۔ 
نے اس شھوت کی بنا پر بہت زياده نقصان اٹھايا جاه طلبی کی خواھش، دوسری شھوتوں سے زياده شديد ھوتی ھے، دنيا 

ھے، اس سلسلہ ميں تاريخ کے خونين واقعات شاھد ھيں، باپ نے اپنی اوالد، بھائيوں اور قريبی رشتہ داروں کو قتل کرڈاال 
  ھے، اور اوالد نے بھی اپنے ماں باپ کے خون سے ھاتھ الل کئے ھيں!! 

ش نفسانی کی پيروی سے رکاوٹ اسی صورت ميں ھے جب انسان کا نفس بری البتہ نفس کی پيروی کی ممانعت اور خواھ
چيزوں کی طرف رغبت رکھتا ھو اور حيوانی خواھشات لئے ھوئے ھو، نہ يہ کہ تمام خواھشات نفسانی کو پامال کرديا 

ل بھی کيا جائے، اور اسی غلط فھمی ميں خودکشی کرلے، جيسا کہ بعض ارباب سلوک نے يھی سمجھتے ھوئے اس پر عم
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  ھے۔ 
علماء اور بزرگوں نے نفس اور نفسانيت کی جو اس قدر مذمت کی ھے اور خواھشات نفسانی کی پيروی سے ڈرايا ھے، ان 
کا مطلب بری خواھشات سے پرھيز کرنا ھے، اور چونکہ عام طور پر خواھشات نفسانی برائيوں کے سلسلہ ميں ھوتی ھيں 

بہ مرگ گرفتہ اند کہ بہ تب راضی ”ت کی ھے، جيسا کہ مثال مشھور ھے کہ اسی وجہ سے مطلق طو رپر نفس کی مذم
موت سے نجات ملنے پر بخار پر راضی ھوں) اسی وجہ سے اپنی تقريروں اور وعظ و نصيحت ميں اميد سے زياده “(شويم۔

ائی جاتی ھے، يہ ڈرايا ھے، ورنہ تو ھماری خواھشات اور رغبت تو تمام چيزوں ميں انفرادی اور اجتماعی طور پر پ
خواھشات انسان کی فطرت ميں مختلف شکلوں ميں پائی جاتی ھے،اس فطرت کو حکمت اٰلھی نے ھمارے وجود ميں ھمارے

  محفوظ رھنے اور کمال کی منزلوں کو طے کرنے لئے وديعت کيا ھے۔ 
کی اطاعت اور احکامات شرعيہ پر عمل لٰہذا اس خودی کو خدا اور قيامت پر ايمان کے ذريعہ، انبياء اور ائمہ عليھم السالم 

کرنے کے ذريعہ نيز حقوق الناس کی رعايت کے ذريعہ قابو ميں کيا جاسکتا ھے،البتہ خودی خود خواھی کی منزل تک نہ 
پھنچائے، بلکہ ھم خواھشات کی پيروی اس حد اعتدال سے کريں کہ شھوت اور جنون کی منزل تک نہ پھنچ جائےں، اور 

  اپنے ھی فائدے کی فکر ميننہ لگے رھےں۔  خود غرض اور صرف
قارئين کرام! يہ خود غرضی جيسی بری صفت جس ميں بھی پائی جاتی ھے تو پھلے مرحلہ مينخود اسی کے لئے نقصان ده 

ثابت ھوتی ھے اور اس کے بعد معاشره اور سماج کے لئے ضرر رساں واقع ھوتی ھے، مثال کے طور پر غصہ 
زمہ ھے ليکن خشم و غصہ کو صرف اپنی جان و مال اور عزت و ناموس اورحق و حقيقت نيز خودخواھی کے لئے ايک ال

وطن کے دفاع کے لئے بروئے کار الئے، نہ يہ کہ کمزور اور اپنے ماتحت لوگوں پر برس بڑے، بہت زياده غصہ کرنا 
ذا اس سلسلہ ميں انسان سوچ سمجھ حيوانيت کی نشانی ھے، اور غصہ نہ کرنا بے پروائی اور بے غيرتی کی نشانی ھے۔ (لہٰ 

  کر قدم بڑھائے) 
آزادی ، زندگی کا ايک بہترين پھل اور کمال اراده کی شرط ھے، کيونکہ اگر انسان آزاد ھو تو پھر وه دوسروں کی مرضی 

شعور  پر نھيں چلے گا، ليکن توجہ رھے کہ يہ آزدای جو فطری چيز ھے اپنی حد اعتدال ميں باقی رھے اور اس پر عقل و
کی حکومت ھو، کيونکہ آزادی کی افراط انسان کو طغيان اور سرکشی کی منزلوں تک پھنچاديتی ھے اور آزادی ميں تفريط 

  (کمی) ھونا اپنے کو ظلم و ستم کے حوالہ کرنا ھے۔ 
ره کی حّب مال کی خواھش اچھی ھے ليکن جب تک بخل، حقوق الناس کی پامالی ،جوا، سٹہ، چوری اور دھوکا دھڑی وغي

  منزل تک نہ پھنچے۔ 
دوسروں سے تعلقات برقرار کرنانيک کام ھے ليکن اس ميں بھی ميانہ روی اختيار کی جائے، ايسا نہ ھو کہ خود اپنے اوپر 

  يا اپنے گھر والوں کے اوپر ظلم و ستم کا باعث بن جائے۔ 
اس ھنسی مذاق سے کسی کی توھين  حسن معاشرت، اور دوسروں کو خوشحال کرنا اچھا کام ھے ليکن ايسا نہ ھو کہ

ھوجائے۔ دوستوں کے اچھے صفات کا ذکر کرناان کو شوق دالنا صحيح ھے ليکن يہ کام چاپلوسی کی منزل تک نہ پھنچ 
  ] 74جائے۔[

قارئين کرام! گزشتہ مطالب کے پيش نظر اگر نفس کی تربيت نہ ھو اور اخالق اسالمی سے آراستہ نہ ھو تو پھر اس کے 
  اور خيانت کو اچھی طرح سے سمجھا جاسکتا ھے۔ نقصانات 

  اوصاف نفس
قرآن مجيد ميں نفس کے چند صفات ذکر کئے گئے ھيں، جو انسان ميں واقعيات اور دينی و اخالقی حقائق سے بے توجھی 

  کے نتيجہ ميں ظاھر ھوتے ھيں: 
  ۔ نفس حسرتی۔ ٧۔ نفس ھوائی۔ ۶ينہ ای۔ ۔ نفس رھ۵۔ نفس تسويلی۔ ۴۔ نفس سفھی ۔ ٣۔ نفس دّسائی۔ ٢۔ نفس اّماره۔ ١

  ان تمام اوصاف کو بيان کرنے والی آيات حسب ذيل ھيں: 
وِء ٕاِالَّ َما َرِحَم َربِّی۔۔۔” اَرةٌ بِالسُّ   ] 75“[۔۔۔ٕاِنَّ النَّْفَس اَلَٔمَّ
  ۔ “نفس بھر حال برائيوں کا حکم دينے واال ھے”
  ] 76“[َو قَْد َخاَب َمْن َدسَّا ھَا۔”

  ۔ “وه نامراد ھوگيا جس نے اسے آلوده کرديا ھے اور” 
  ] 77“[َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة ٕاِْبَراِہيَم ٕاِالَّ َمْن َسفِہَ نَْفَسہُ۔۔۔” 
  ۔ “اور کون ھے جو ملت ابراھيم سے اعراض کرے مگر يہ کہ اپنے ھی کو بے وقوف بنائے”
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لَْت لَُکْم ٔانفُُسُکم۔۔۔”   ] 78“[۔۔۔قَاَل بَْل َسوَّ
  ۔ “يعقوب نے)کھا کہ يہ بات صرف تمھارے دل نے گھڑی ھے ”(
  ] 79“[ُکلُّ نَْفٍس بَِما َکَسبَْت َرِھينَةٌ۔ ”
  ۔ “ھر نفس اپنے اعمال مينگرفتار ھے”
  ] 80“[َؤاَ َما َمْن َخاَف َمقاَم َربِِّہ ِو نَھَٰی النَّْفَس َعِن الھََوٰی فَاِنَّ الَجنَّةَ ِھَی الَمأَْوٰی۔”
جس نے رب کی بارگاه مينحاضری کا خوف پيداکيا ھے اور اپنے نفس کو خواھشات سے روکا ھے تو جنت اس کا  اور”

  ۔ “ٹھکانا اور مرکز ھے
ْطُت فِی َجْنِب هللاِ۔”    ] 81“[ٔاَْن تَقُوَل نَْفٌس يَاَحْسَرتَا َعلَی َما فَرَّ
  ۔ “خدا کے حق ميں بڑی کوتاھی کی ھے پھر تم ميں سے کوئی نفس يہ کھنے لگے گا کہ ھائے افسوس ميں نے”

سے مراد حيوانی طاقت “ نفس”ميں تحرير فرماتے ھيں:روايات کی روشنی ميں “ اربعين”شيخ بھائی اپنی عظيم الشان کتاب 
  جيسے شھوت ،غيظ و غضب اور غصہ ھے۔ 

  ميں ايک جملہ ميں اسی معنی کی طرف اشاره کرتے ھيں: “ مدارج القدس”غزالی اپنی کتاب 
ِة ِلْلقَِوی الَعْقلِيَِّة۔” فاِت الَمْذمومِة الُمَضادَّ   “ يُطلق النفُس علی الجامِع للصِّ
  ۔ “نفس ان تمام برے صفات پر اطالق ھوتا ھے جو عقل کے مخالف ھو”

کو جھاد بالنفس اس لئے کھا جاتا ھے کہ اس نفس کا بدن سے تعلق ھوتا ھے اور “ جھاد بالنفس”حکمائے اٰلھی کہتے ھيں:
اس کے نتيجہ ميں اس نفس سے درندگی اور شيطانی صفات پيدا ھوتے ھيں، ورنہ تو ان چيزوں کے عالوه نفس ميں عقل 

اورفرشتوں کے صفات پائے جاتے ھيں، اور اپنی خلقت کے اعتبارسے نفس کے ذريعہ خدا کی عبادت کی جاتی ھے، اور 
رے صفات سے جھاد کيا جائے تاکہ انسان کو سکون حاصل اسی کے ذريعہ بھشت کو حاصل کيا جاتا ھے۔ لٰہذا نفس کے ب

ھوسکے اور وه حيوانوں کے شر سے محفوظ ره سکے، ورنہ تو اس گھر ميں ھميشہ ايک طوفان اور جنگ و جدل برپا 
  رہتاھے! 

ايران کے مشھورشاعر مرحوم سعدی کہتے ھيں:ايک شخص سے پيغمبر(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کی اس حديث کے 
  رے ميں سوال کيا، جس ميں آنحضرت نے ارشادفرمايا تھا کہ: با
َک نَْفُسَک الَّتِی بَْيَن َجْنبَْيَک ”   ] 82“[ٔاَعَدی َعُدوِّ
  ۔ “تيرا سب سے بڑا دشمن (خود تيرا )نفس ھے، جو تيرے ھی پھلو ميں موجود ھے”

وه تمھارا دوست بن جائے گا، سوائے نفس چنانچہ اس نے جواب ديا: کيونکہ اگر کسی بھی دشمن کے ساتھ احسان کرو گے 
کے کيونکہ جتنا اس کے ساتھ جتنا احسان کرو گے جس قدر اس کی پيروی کرو گے اور اس کا کھنا مانوگے تو وه اتنی ھی 

  مخالفت اور دشمنی زياده کرے گا۔!! 
نھيں ليتے، لٰہذا) پاگل اور  قارئين کرام ! يہ ايک حقيقت ھے کہ ھوائے نفس کی پيروی کرنے والے (چونکہ عقل سے کام

  ديوانے ھوجاتے ھيں۔ 
  جناب بھلول سے سوال کيا گيا: شھر ميں ديوانوں (اور پاگلوں) کی تعداد کتنی ھوگی؟ تو انھوں نے جواب ديا: 

  ان کا شمار کرنا مشکل ھے، عقالء کے بارے ميں پوچھو توميں بتا سکتا ھوں۔ 

  السالم کا نظريہ اصالح نفس کے سلسلہ ميں حضرت علی عليہ
حضرت علی عليہ السالم جو ھر چيزکے بارے ميں مکمل بصيرت رکھتے تھے اور ان کے تمام رموز سے آگاه تھے، آپ 

نے اصالح نفس کے لئے چند چيزوں کی رھنمائی کی ھے، جن کوايک عظيم الشان شيعہ عالم دين عالمہ آمدی نے اپنی 
  ے: ميں بيان کيا ھ“ غرر الحکم”گرانقدر کتاب 

  ] 83“[اَِذا َرِغبَت فِی َصالٍح فََعلَْيَک بِااِلْقتِصاِد َو القُنوِع َوالتَّقَلُّلِ ”
جس وقت تم اپنے نفس کی اصالح کرنا چاھو تو ميانہ روی اور قناعت کو اپنا شعار بناؤ، اور تھوڑی سی دنيا پر اکتفاء ”

  ۔ “کرو
  ] 84“[َصالُح النَّْفِس ُمجاھََدةُ الھََوی”
  اصالح کے لئے ھوائے نفس سے جھاد کرناھوگا جس کے سبب نفس پر غلبہ حاصل ھوجائے گا۔ نفس کی ”
ْنيَا”   ] 85“[َسبَُب َصالِح النَّْفِس الُعُزوُف َعِن الدُّ
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  ۔ “اصالح نفس کا طريقہ خود کو دنيا سے دور رکھنا ھے”
ُوم َعِن الھََوی”   ] 86“[َدواُء النَّْفِس الصَّ
  ۔ “حساب و کتاب خواھشات سے اجنتاب کيا جانا ھےنفس کا عالج اس کے بے ”
  ] 87“[َسبَُب َصالِح النَّْفِس الَوَرعُ ”
  ۔ “گناھوں سے دوری، اصالح نفس کا سبب ھے”
ِ َدواُء َداِء قُلوبُِکم ۔۔۔َو طَھُوِر َدنَِس ٔاَْنفُِسُکم”   ] 88“[اِنَّ تَْقَوی ّهللاٰ
  ۔ “ور نفسانی گندگی کو پاک کرنے واال ھےتقوٰی اٰلھی تمھارے دلوں کی بيماريوں کی دوا ا”
ْنيَا ”   ] 89“[ٓافَةُ النَّْفِس الَولَہُ بِالدُّ
  ۔ “دنيا کا عشق وبائے جان ھے”
  ] 90َرأُْس اآلفَاِت الَولَہُ بِاللَّذَّاِت[”
  ۔ “ناجائز لذات کا شيدائی ھونا تمام مفاسد کی جڑ(اور بنياد) ھے”
  ۔ “ہََواهُ َوأَطَاَع ُمْوسٰی َعْقلِہِ طُوبَی لَِمْن َعَصی فِْرَعْوَن ”
  ۔ “خوشا نصيب اس شخص کا جو اپنے نفس کے فرعون کی مخالفت کرے اور اپنی عقل کے موسٰی کی اطاعت کرے”

ليکن ان روحانی اور ملکوتی فقرات ميں اس حقيقت کی طرف اشاره ھے کہ ھر شخص کے اندر (يعنی اس عالم صغير ميں) 
ون ھوتا ھے، لٰہذا اگر حضرت موسٰی کے کمال کو اختيار کرنا چاھے تو اپنے نفس کے فرعون ايک موسی اور ايک فرع

کی مخالفت کرنا ھوگی، ورنہ تو پھر فرعون کی طرح دريائے ھالکت ميں غرق ھونا ھوگا، ليکن اگر اپنی عقل کے موسٰی 
دار اور خاص مومنين ميں شمار ھوگا۔کی اطاعت کی توانسان پھر جناب موسٰی کی طرح پروردگار کی رحمت خاص کا حق 

  ارشاد اٰلھی ھوتا ھے: 
  ] 91“[َسالٌَم َعلَی ُموَسی َوہَاُروَن۔” 
  ۔ “سالم ھو موسٰی اور ھارون پر”
  ] 92“[ٕاِنَّہَُما ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن۔”
  ۔ “بيشک وه دونوں ھمارے مومن بندوں مينسے تھے”

  وی کرے تو پھرآسمانونمينجناب موسٰی کا ھم پرواز ھوجائے گا، لٰہذا خوشا جو شخص اپنی عقل کے موسٰی کی پير
  نصيب ھے وه شخص جو اپنے نفس کے فرعون کی مخالفت اور اپنی عقل کے موسٰی کی اطاعت کرے۔ 

  ] 93“[طَھُِّروا ٔاَْنفَُسُکم ِمن َدنَِس الشَّھَواِت تُدِرُکوا َرفِيَع الدََّرجاتِ ”
  ۔ “توں اور کثافتوں سے پاک کرو، تاکہ معنوی بلند درجات تک پھنچ جاؤاپنے نفس کو حرام شھو”

جی ھاں، اگر کوئی شخص بلند مقامات اور معنوی درجات حاصل کرنا چاھے، اور اس دنيا کے تنگ پنجرے سے حکمت و 
کرنا پڑے گا، معرفت کے باغونکی طرف پرواز کرنا چاھے، تو پھر نفس کو گندگی، کثافتوں اور حيوانی شھوات سے پاک 

اور اپنی روح کو ظاھری لذت کے شوق سے طيب و طاھر کرنا پڑے گا تاکہ شھوات سے خالی ھوکر فرشتوں کے صفات 
  ] 94سے آراستہ ھوجائے بلکہ فرشتوں سے بھی بلند ھوجائے۔[

ب لوگوں سے ادب ۔ بے اد١حکمائے اٰلھی فرماتے ھيں: انسان درج ذيل چار طريقوں سے اپنے نفس کا تذکيہ کرسکتے ھيں: 
۔ اپنے دوستوں سے اپنے عيوب کے بارے ميں سوال ٣۔ اھل ادب حضرات کی صحبت اور ھم نشينی اختيار کرے۔٢سيکھے۔

  ] 95۔اپنے بارے ميں دشمنوں سے سنے ھوئے عيوب کو دور کرے۔[۴کرے۔ 

  شرح و مطالی(ٹال مٹول)
ی، اعمال صالحہ اور کار خير کی انجام دھی، نيز گناه اور توبہ اور برائيوں کی اصالح،قيامت کے لئے زاد راه کی فراھم

کررھا ھوں ليکن اپنے وعده پر وفادار “ آج کل”معصيت سے دوری، اور حکمت و معرفت کے حصول کے لئے برسونسے 
  نھيں ھوں، اور آج کل کے اس وعده نے مجھے دھوکا ديا ھے اور نيک کردار اپنانے سے روک ديا ھے۔ 

خواست ھے کہ مجھے مستحکم اراده اور وفائے عھد کی قدرت اور آج کل کھنے سے نجات عطا فرما، لٰہذا تجھ سے در
کيونکہ يہ عدم استقاللی آخر کار مجھے سخت خسارے اور نقصان ميں مبتال کردے گی، اور تيری رحمت اور بخشش سے 

  وه شيطان ميں شامل کردے گی۔ محروم کردے گی، نيز مجھے (نيک) بندوں کی صف سے خارج اور نافرمانوں اور گر
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تَِک ٔاْن اٰل يَْحُجَب َعْنَک ُدٰعائِي ُسٓوُء َعَملِي و َفِٰعالِي،”    ٰياَسيَِّدي،فَٔاْسٔالَُک بِِعزَّ
  “ ميرے ٓاقا و موال!تجھے تيری عزت کا واسطہ ۔ميری دعأوں کو ميری بد اعمالياں روکنے نہ پائيں۔” 

ميرے برے اعمال اور ميرے افعال کی برائی کو اپنی بارگاه ميں دعا قبول نہ ھونے اور باب اے ميرے مھربان خدا! 
  استجابت کے بند ھونے کا سبب نہ قرار دے۔ 

  باب استجابت کے بند ھونے کی وجہ
ول دعا گناه و معصيت ايک ايسا حجاب ھے کہ اگر انسان توبہ نہ کرے تو خدا کی بے انتھارحمت، عظيم لطف و کرم اور قب

سے محروم ھوجاتا ھے۔ برے اعمال کی برائی کے سبب ھے کہ انسان دعا کی حالت کھوبيٹھتا ھے، اور خدائے مھربان کی 
بارگاه ميں دعا کرنے سے محروم ھوجاتا ھے، اور اگر دعا کی توفيق ھو بھی جائے تو وه باب اجابت سے نھيں ٹکراتی ھے 

  ۔ 
ے والے کی دعا قبول نہ ھونے کا مطلب يہ ھے کہ بنده اپنے موالکی بارگاه مينبے باب اجابت کا بند ھوجانا، اور دعاکرن

  وقعت اور مردود ھے۔ 
ايک زاھد و عارف سے نقل ھوا ھے: ميرے لئے ميں دعا کرنے سے محروم ھوجانا تو ميرے لئے دعا قبول ھونے سے 

  محروم کئے جانے سے سخت ھے۔ 
دا وندعالم کی بارگاه ميں اس کی عزت کے توسل سے اسی سے درخواستدعا کے اس حصے ميں دعا کرنے واال شخص خ

  کرتا ھے : 
اے ميرے موال و آقا ! ميرے برے اعمال اور گناھوں کو دعا قبول ھونے ميں مانع نہ ھونے دے، تاکہ اعمال کی برائی ”

ھی اپنی رحمت سے ميری دعا کو مجھے دعا کرنے سے نہ روک پائے، اور ميں تيرے در پر سوالی بنا بيٹھا رھوں اور تو ب
  قبول فرما۔ 

ايک روايت مينمنقول ھے کہ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم اپنے چند اصحاب کے ساتھ ايک راستہ سے گزررھے تھے 
راستہ ميں ايک جوان کو ديکھا کہ ديوار پر سر رکھے اپنی دعا قبول ھونے کے لئے خدا کو اس کی عزت کی قسم دے رھا 

  ۔ “اس قسم کے ذريعہ اس جوان کی دعا ضرور قبول ھوگی”نے اس کو ديکھ کر فرمايا:  ھے، تو آپ
جی ھاں! خدائے مھربان و قادرموثر چيزوں کے اثرکو ختم کرنے، اور بند راستوں کو اپنے بندے کے لئے کھول دےنے کی

ت چھين ليتا ھے، اسی طرح قدرت رکھتا ھے۔ خدا وه ھے جو جناب ابراھيم کو بچانے کے لئے آگ سے جالنے کی طاق
جناب اسماعيل کو بچانے کے لئے تيز چاقو کے اثر کو ختم کرديتا ھے، وھی خدادعا قبول نہ ھونے ميں گناه کے اثر کو ختم 

  کرسکتا ھے، اور اپنے بندے کی حاجتوں کو پورا کرنے اور اس کو منزل مقصود تک پھنچانے ميں مدد کرسکتا ھے۔ 

يَواٰل تَْفَضْحنِي بِ ”   “َخفِيِّ َما اطَّلَْعَت َعلَْيِہ ِمْن ِسرِّ
  “ اور ميں اپنے مخفی عيوب کی بنا پر بر سر عام رسوانہ ھونے پأوں ۔” 

  پرده پوشی
قارئين کرام ! ھميں معلوم ھونا چاہئے کہ خداوندعالم کا علم ھر خشک و تر اور ھر ظاھر و باطن اور ھر ذره ذره پر احاطہ 

يھاں بے توجھی اور غفلت نھيں ھوتی ھے۔ وه ماضی اور آئنده کے تمام حوادثات اور حاالت سے کئے ھوئے ھے، اس کے 
باخبر ھے، اس کے سامنے ماضی اور حال سبھی حاضر ھيں۔ اس کے سامنے لوگوں کی خلوت بھی ظاھر ھے، اور چاھے 

و ماں باپ اوربيوی بچوں کے سامنے کھيں بھی چھپ کر کوئی کام کريں تو خدااس کو ديکھتا ھے۔ اگر وه ھمارے گناھوں ک
ظاھر کردے تو ھماری ساری آبرو خاک مينمل جائے گی،اگر يہ سب لوگ ھمارے مخفی گناھوں سے آگاه ھوجائيں تو وه 

  اپنے پاس سے دور بھگاديں گے، اور ھماری کسی بات کا جواب دينے کے لئے تيار نہ ھوں گے۔ 
و زاری اور خواھش و درخواست کے ذريعہ اپنی آبرو کی حفاظت چاہتا  دعاکرنے واال دعا کے اس حصہ ميں اپنے گريہ

ھے اور ستّار العيوب سے درخواست کرتا ھے کہ اس کو مخفی گناھوں کی بنا پر جس کو فقط وھی جانتا ھے؛ رسوا اور 
  ذليل نہ کرے۔ 

ين ھونا چاہئے کہ خداوندعالم اپنے جو شخص ان عظيم فقروں کے ذريعہ بارگاه اٰلھی ميں راز و نيازکررھا ھو اس کو يہ يق
گناھگاربندے کو توبہ کرنے کے بعد ذليل اور رسوا نھيں کرتا، اس کا ستّار العيوب ھونا اس حدتک ھے کہ بندوں کے حساب

و کتاب کے بارے ميں بيان کيا گيا ھے کہ خداوندعالم خود ان کا حساب و کتاب کرے گا، يھاں تک کہ اپنے محبوب پيغمبر 
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ی امت پر بہت زياده رٔوف اور مھربان ھيں، ان کے سامنے بھی بندوں کے گناھوں کو ظاھر نھيں کيا جائے گا تاکہ جو اپن
  بنده، رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کے سامنے شرمنده ھو۔ 

رح تذکره فرماتے حضرت امام زين العابدين عليہ السالم دعائے ابو حمزه ثمالی ميں خداوندعالم کے بعض صفات کا اس ط
  ھيں: 

ُر اْلُعقُوبَةَ بِِحْلِمکَ ” خِّ نُوْب، تَْستُُر الذَّْنَب بَِکَرِمَک َو تُٔوَ   ۔ “َستَّاُر اْلُعيُْوْب، َغفَّاُر الذُّ
برائيوں کو چھپانے والے، گناھوں کو بخشنے والے، مخفی چيزوں کو بھی جاننے والے، تو گناھوں کو اپنے کرم سے ”

  ۔ “کی سزا کو بردباری کی بنا پر تاخير ميں ڈال ديتا ھےچھپاتا ھے اور اس 
خدا کے بعض بندے ، حاالنکہ محدود وجود رکھتے ھيں ، دوسروں کے عيوب پر پرده ڈالنے کی اس قدر طاقت رکھتے ھيں 

د ھے کہ ان کے حيرت انگيز واقعات سن کر انسان تعجب کرنے لگتا ھے، ليکن وه خدا جس کا وجود بے نھايت اور المحدو
  تو پھر اس کی پرده پوشی کا کيا عالم ھوگا؟! 

جب حضرت يعقوب عليہ السالم نے جناب يوسف سے اپنے بھائيوں کے ظلم و ستم کے بارے ميں سوال کيا تو آپ نے 
  صرف يہ جواب سنا: 

ا َسلََف۔۔۔” ُ َعمَّ   ] 96“[َعفَا ّهللاٰ
  ۔ “هللا نے گذشتہ معامالت کو معاف کردياھے”

  کے سلسلہ ميں ايک عجيب و غريب واقعہپرده پوشی 
ابو عبد الرحمن،حاتم بن يوسف اصّم جو خراسان کے بزرگواروں اور کم نظيرصاحب علم و تقوٰی افراد ميں سے تھے؛ ان 

  کے بارے ميں لکھا ھے: 
س ] کے نام سے اس وجہ سے تھی کہ ايک عورت کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لئے ان کے پا97“[اصم”ان کی شھرت 

آئی ،گفتگو کے دوران اس عورت کی ريح خارج ھوگئی، اس وقت وه عورت بہت شرمنده اور خجالت زده ھوگئی، حاتم نے 
اپنے کان کی طرف اشاره کيا يعنی ميں کم سنتا ھوں ذرا زور سے بولو، وه عورت بہت خوش ھوئی اور اس وجہ سے خدا کا

ی عزت و آبرو بچ گئی، اس واقعہ کے بعد جس سے کوئی بھی باخبرشکر ادا کرنے لگی کہ ايک عالم دين کے سامنے اس ک
نھيں تھا ان کا نام حاتم اصم مشھور ھوگيا، اور جب تک وه عورت زنده رھی انھوں نے اسی طرح (يعنی بھروں کی طرح) 

   زندگی بسر کی ، جب وه اس دنيا سے چلے گئے توکسی بزرگوار نے ان کو خواب ميں ديکھا ان سے سوال کيا:
ُ بِکَ ”   “ َما فََعَل ّهللاٰ

  ۔ “خدا نے تمھارے ساتھ کيسے سلوک کيا” 
تو انھوں نے کھا: چونکہ ميں نے ايک سنی ھوئی بات کو اَن سنی کردی تھی، لٰہذا اس نے ميرے (برے) اعمال اور تمام سنی

  ھوئی باتوں پر قلم عفو پھير ديا ھے۔ 

  “ا َعِمْلتُہُ فيَخلَٰواتي ِمْن ُسٓوِء فِْعلِي َوأِٰسائَتِي،َوَدٰواِم تَْفريطيَوَجٰھالَتِي،َوَکْثَرِة َشھَٰواتيَوَغْفلَتِي۔َواٰل تُٰعاِجْلني بِاْلُعقُوبَِة َعٰلی مٰ ”
اور ميں نے تنھا ئيوں ميں جو غلطياں کی ھيں ان کی سزا فی الفور نہ ملنے پائے، چاھے وه غلطياں بد عملی کی شکل ميں ”

  ۔ “ل ميں،مسلسل کوتاھی ھو يا جھالت يا کثرت خواھشات و غفلتھو ں يا بے ادبی کی شک
اسالمی تعليمات سے استفاده ھوتا ھے کہ اگرخداوند عالم سزا اور عقوبت مينجلدی کرتا تو زمين پر چلنے واال کوئی بھی 

سزا ميں جلدی نھيں کی  انسان يا حيوان باقی نہ رہتا۔ ليکن خداوندعالم نے اپنی رحمت کی بنا پر اپنے بندوں کے عذاب اور
ھے، اور اُس نے بندوں کو يہ فرصت اس لئے عطا کی ھے کہ گناھگار اس فرصت کو غنيمت جان کر خدا کے ساتھ اپنا 

رابطہ صحيح کرليں اور اپنے گناھونسے سچی توبہ کريں تاکہ ان کے گناھوں کے آثار ختم ھوجائيں اور اپنی گزشتہ برائيوں
  شده واجبات کی ادائيگی کريں۔  کی اصالح کرلےں، اور ترک

بندوں کی سزا ميں وه اس لئے جلدی نھيں کرتا کہ اگر اس کی نسل سے کوئی مومن پيدا ھونے واال ھوتا ھے تو يہ سزا اس 
  کی پيدائش ميں مانع نہ ھوجائے۔ 

توں ميں رونے کی بنا پر يا بچوں کے گريہ و زاری ،يا مومنين کی خلوص کے ساتھ دعأوں، يا پھر عابدوں اور زاھدوں کارا
عذاب اور سزا ميں تاخير ھوتی ھے؛ يا توبہ کے ذريعہ وه عذاب ٹل جاتا ھے، اور اگر يہ چيزيں نہ ھوں تو پھر خدا کو 

  عذاب کرنے مينجلدی کرنے سے کوئی مانع نھيں ھوسکتا۔ 
اياجاتا ھے لٰہذا اس عذاب کی بھر حال اس کے نظام کے تحت گناھگار کی بے توجھی کی بنا پر عذاب ميں جلدی کرنا پ



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

 
 

عجلت کو دعا گريہ و زاری اور توبہ کے ذريعہ سے روکا جاسکتا ھے، جيسا کہ قوم يونس نے عذاب کے وقت اپنے 
  پروردگار کی بارگاه ميں توبہ اور گريہ وزاری کی جس کی وجہ سے عذاب ٹل گيا۔ 

کبھی اس دنيا ميں عذاب اٰلھی ، قحط سالی، آسمانی بالئيں ، قارئين کرام ! اس اھم نکتہ کی طرف بھی توجہ فرمائينکہ کبھی 
  مھنگائی، ايک دوسرے پر عدم اعتماد اور آخر کار انسان کے باطن کےمسخ ھونے کی صورت ميں ظاھر ھوتا ھے۔ 

 باطن کے مسخ ھونے کی نشانی رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے منقول روايت ميں بيان ھوئی جوآنحضرت نے
  حضرت علی عليہ السالم کو مخاطب فرماتے ھوئے بيان فرمائی ھے: 

َرْحَمتَہُ،َو يَأَْمنُوَن َسْطَوتَہُ،َو يَْستَِحلُّوَن َحَراَمہُ  يَاَعلِیُّ اِنَّ القَْوَم َسيُْفتَنُوَن (بَْعِدی) بِٔاَْمَوالِِھْم،َو يَُمنُّوَن بِِدينِِھْم َعلَی َربِِّھْم،َو يَتََمنَّْونَ ”
ْحَت بِالھَِديَِّة،َوالرِّ بِا بُھَاِت الَکاِذبَِة َوااْلَْٔھَواِء السَّاِھيَِة،فَيَْستَِحلُّوَن الَخْمَر ِبالنَّبِيِذ َو السُّ   ] 98“[بَا بِاْلبَْيعِ لشُّ
ن يا علی!ميری امت کا ميرے بعد مال و دولت کے ذريعہ امتحان ليا جائے گا، يہ لوگ اپنے دين کو خدا کے اوپر ايک احسا”

سمجھتے ھيں، اور خدا کی رحمت کے متمنی رہتے ھيں، اور اپنے کو عذاب اٰلھی سے محفوظ گردانتے ھيں، او راپنے 
جھوٹے اعتراضات اور فراموشی پيدا کرنےوالے خواھشات نفسانی سے اس کی حرام کرده چيزوں کو حالل قرار ديتے ھيں،

ں، اور ماِل حرام کو ھديہ اور تحفہ کا نام دے کر حالل جانتے ھيں يہ لوگ شراب کو آب انگور يا آب خرما کہہ کر پيتے ھي
  ۔ “اور سود کو خريد و فروخت کا نام دے کر حالل سمجھتے ھيں

واقعاً اگر انسان کا باطن گناھوں اور شيطانی وسوسوں کے ذريعہ مسخ نہ ھوتا تو پھر کس طرح خدا کی حرام کرده چيزوں 
حرام اور سود کو اپنے لئے حالل سمجھتے؟ يہ تمام چيزيں انسان کے باطن کےمسخ  کو حالل گردانتے، اور شراب، مال

  ھونے کی نشانی ھےں کيونکہ باطن کا مسخ ھونا درحقيقت عذاب اٰلھی کی ايک قسم ھے؛ 
جيسا کہ ظاھری طور پر بنی اسرائيل کی نافرمان قوم کے لئے ايسا ھوا بھی ھے اور اس قوم کے گناھگار لوگ خدا کے 

  اب آور خطاب سے مخاطب ھوئے ھيں۔ عذ
  ارشاد اٰلھی ھوتا ھے: 

  ] 99“[۔۔۔ُکونُوا قَِرَدةً َخاِسئِيَن۔”
  ۔ “تو ھم نے حکم ديدياکہ)اب ذلت کے ساتھ بندر بن جائيں”(

  ں: کے بعد چار چيزوں کی طرف اشاره فرماتے ھي“ ِمْن ُسٓوِء فِْعلِي َوأِٰسائَتِي”امام عليہ السالم مذکوره جملوناور 
  ۔ تفريط۔ ١
  ۔ جھل۔ ٢
  ۔ شھوت۔ ٣
  ۔ غفلت۔ ۴

  تفريط :
  سے مراد خداوندعالم کی اطاعت و بندگی اور مخلوق خدا کی خدمت ميں کوتاھی کرنا ھے۔ “ تفريط ”يھاں پر

اسالمی تعليمات مينتفريط سے پرھيز پر زور ديا گياھے، اور تفريط کو خطرناک نقصان کا باعث اور فيوضات اٰلھی سے 
  رومی کا سبب قرار ديا ھے۔ مح

  اس سلسلہ ميں حضرت امير المومنين عليہ السالم بہت سی اھم روايات بيان فرماتے ھيں: 
  ] 100“[التَْفِريطُ ُمِصيبَةُ القَاِدرِ ”
  ۔ “کوتاھی کرنا ،ايک بہت بڑی مصيبت اور بالء ھے”
  ] 101“[َمةُ ثََمَرةُ التَّْفِريِط النَّداَمةُ ،َو ثََمَرةُ الَحْزِم السَّاَل ”
  ۔ “کوتاھی کرنے کا نتيجہ : پشيمانی، اور دور انديشی کا نتيجہ: سالمتی ھے”
ِطينَ ” ابِقيَن ،َوالنَّاُر َغايَةُ الُمفَرِّ   ] 102“[الَجنَّةُ َغايَةُ السَّ
  ۔ “بھشت ، سابقين کا سرانجام ھے اور جھنم کوتاھی کرنے والوں کا انجام کار ھے”

  سالم فرماتے ھيں: حضرت امام صادق عليہ ال
طَ تََورَّطَ ”   ] 103“[َمْن فَرَّ
  ۔ “کوتاھی کرنے واال شخص سخت پريشانيوں ميں مبتال ھوجاتا ھے”

  جھل:
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حقائق کے سلسلہ ميں جھل و نادانی اور امور دنيا و آخرت، نيز وظائف شرعی اور حقوق الناس سے بے خبر ھونا بہت 
رفت کے ذريعہ اس بيماری کا عالج نہ کرے توپھر ھميشہ ھميشہ کے لئے خطرناک بيماری ھے کہ اگر انسان علم و مع

أُْت ”بدبختی اور رسوائی نيز ناقابل تالفی نقصان کا سامنا کرنا ھوگا۔ قارئين کرام ! جھل و نادانی سے متعلق روايات ھم  تََجرَّ
  کی شرح ميں بيان کرچکے ھيں (دوباره مطالعہ فرمائيں) “ بَِجْہلِی

  شھوت:
، اگر “کسی چيز کو حاصل کرنے کے لئے اس ميں بہت زياده لگاؤ اور رغبت کا اظھار کرنے کے ھيں”وت کے معنی : شھ

يہ رغبت اور شديد لگاؤ کسی ناپسند اورحرام کام کے بارے ميں ھو تو اس کی بنا پر انسان گناه اور معصيت کے گڑھے ميں
ھوجاتا ھے جس کے نتيجہ ميں دنيا و آخرت ميں عذاب کا مستحق  گرپڑتا ھے اور آخر کار انسان کی عقل و روح کا خون

  قرار پاتا ھے۔ 
شھوت ميں ھيجان پيدا کرنے واال سبب ، دنيا سے بے انتھا عشق و محبت ھے جو شيطانی وسوسوں، برے لوگوں کی 

شاخيں نکلتی صحبت اور خدا سے بے توجھی کے نتيجہ ميں ايک درخت کی طرح رشد و نمو کرتی ھے جس پر شھوت کی 
] ميں تبديل ھوجاتی ھيں، جس کا پھل گناھوں کے عالوه کچھ اور نھيں ھوتا، جس کو کھاکر انسان104ھيں اور شجر ملعونہ[

  خدا و 
اور جو خواب ھم نے آپ کو دکھاليا ھے وه صرف لوگوں کی آزمائش کا ذريعہ ھے جس طرح کہ قرآن ميں قابل لعنت ”

  ۔ “وگوں کوڈراتے رہتے ھينليکن ان کی سرکشی بڑھتی ھی جارھی ھےشجره بھی ايسا ھی ھے اور ھم ل
رسول سے دور ھوتا چال جاتا ھے، اور اس کے نتيجہ ميں رحمت خدا سے محروم ھوجاتا ھے، اوردنيا و آخرت ميں ذلت و 

  رسوائی کا مستحق ھوجاتا ھے نيز جھنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ھے۔ 
کاايک نمونہ ھے جو وعظ و نصيحت ، خدا پر توجہ، توبہ، “ زقّوم”وصاً درخت يہ خطرناک درخت جھنم کے درختوں خص

  عاقبت کے بارے ميں غور و فکر اور حوادث زمان سے عبرت حاصل کئے بغير جڑ سے نھيں اکھڑسکتا ھے۔ 
نا پر علمائے دين فرماتے ھيں: اس خطرناک درخت کی سات شاخيں ھيں جو بہت سے لوگوں ميں پائی جاتی ھيں، جن کی ب

  انسان گناھوں اور برائيونميں مبتال ھوجاتا ھے، شاخوں کے نام اس طرح ھيں: 
  ۔ جاه طلبی کی خواھش۔ ١
  ۔ مال و دولت اور ُملک و منال کی خواھش۔ ٢
  ۔ بڑے بڑے محل اور عمارتيں بنانے کی خواھش۔ ٣
  ۔ خوبصورت اور ناز برادر حوروں جيسی عورتوں سے مباشرت کرنے کی شھوت۔ ۴
  لذيذ سے لذيذ کھانوں اور مست کننده چيزوں کو کھانے کی خواھش۔ ۔ ۵
  ۔ ريشمی، رنگ برنگے اور فاخره لباس پھننے کی خواھش۔ ۶
  ۔ گناھگاروں، فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنے کی خواھش۔ ٧

  ھيں:  يہ سات شھوتيں انسان کے اندر خواه نخواه درج ذيل سات شيطانی صفات پيدا کرديتی
  
  ۔ تکبر۔ ١
  ۔ رياکاری اور خود نمائی۔ ٢
  ۔بعض و حسد ۔ ٣
  ۔حرص و طمع ۴
  ۔بخل۔ ۵
  ۔ظلم و ستم۔ ۶
  ۔غيظ و غضب۔ ٧

ان ساتوں شھوتوں اور ضرر رساں صفات(جن کی وجہ سے انسان دوزخی بن جاتا ھے)؛ کی تشريح کرنے کے لئے ايک 
  مستقل کتاب کی ضرورت ھے۔ 
نے والے اورشھوات کی تاريکی ميں غرق ھونے والوں کے سامنے موت کا پيغام آتا ھے تو محبت دنيا کے کنويں ميں گر

بيدار ھوتے ھيں اور ديکھتے ھيں کہ واقعاً بہت زياده نقصان ميں ھيں، اور سمجھ جاتے ھيں کہ اس چند روزه پريشان حال 
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  زندگی کے بدلے ھميشہ ھميشہ کے لئے عاقبت خراب ھوگئی ھے !! 

  شاہزاده ايک بد بخت
محبت دنياکے کنويں ميں گرنے والوں اور شھوتوں کی تاريکی ميں غرق ھونے والونکا حال اس شہزاده کی طرح ھوتا ھے 

کہ جب بادشاه نے اپنے بيٹے کی شادی کرنا چاھی، اور ايک شريف خاندان سے پری جيسی خوبصورت لڑکی سے نکاح 
  کرديا۔ 

خواص و عوام نے اپنے اپنے لحاظ سے تحائف پيش کئے، بادشاه نے بھی اپنے جب شادی کی تيارياں مکمل ھوگئيں، تو سب
خزانہ کو غريبوں، محتاجوں حتی کہ مالداروں کے لئے قربان کرديا، سب لوگ خوش و خرم تھے،سبھی جاننے والے اور نہ 

  ده تھے۔ جاننے والے شادی ميں جمع تھے اور اس عجيب و غريب شادی کے سازو سامان کو ديکھ کر حيرت ز
حور مانند دلھن کو اپنے تمام تر زيورات سے سجا کر ڈولی ميں بٹھايا گيا، ليکن اس وقت دولھا غائب تھا، اس کو تالش کيا 
جانے لگا، ليکن آخر کار وه نہ مال، کيونکہ اس رات ميں دولھا نے بہت زياده شراب پی تھی جس کی بنا پر مدھوش تھا ، 

ے ره گيا اوربے بسی کے عالم ميں گليوں و کوچوں ميں گھومتا ھوا مجوسيوں کے مردهاسی وجہ سے سب لوگوں سے پيچھ
خانہ تک پھوچ گيا، مجوسی اپنے رسم و رواج کے مطابق مردوں کو وھاں رکھ کر ان کے لئے شمعيں روشن کرتے تھے، 

، اور اس کے اندر جاکر ديکھا توشراب کے نتيجہ ميں مدھوشی کی بنا پر وه شہزاده مرده خانہ کو حجلہ عروسی سمجھ بيٹھا
  ايک بوڑھی عورت کا جنازه رکھا ھوا تھا۔ 

  اس شہزاده نے اس مرده بوڑھی عورت کو اپنی شھوت اور رغبت کاشکار کيا اور صبح تک مشغول رھا۔ 
ب ليکن جب صبح ھوئی، نسيم سحری نے اس کو بے ھوشی اور مستی سے بيدار کيا تو اس نے اپنے کو اس بھيانک سردا

اور مرده بوڑھی عورت کے پاس پايا، اس کی حالت غير ھوگئی قريب تھا کہ ھالک ھوجائے، شرمندگی اور خجالت کی وجہ
سے زمين ميں دھنسا جارھا تھا۔ سوچ رھا تھا کہ کھيں ايسا نہ ھو کہ کوئی اس کے اس شرمناک فعل سے آگاه ھوجائے اور 

اچانک ديکھا کہ بادشاه کے نوکر اور خادم پھنچ گئے، اور انھوں نے اس قيامت تک کے لئے اس کا دامن داغ دار ھوجائے، 
  منظر کا مشاھده کيا!! 

قارئين کرام ! يہ ھے محبت دنيا کے کنويں اور شھوت کے گڑھے مينغرق ھونے والے لوگوں کا حشر، کہ آخرت کی دلھن 
  سے ؛ بدل ليتے ھيں۔!! کو دنيا کی مستی اور شھوت پرستی اور وه بھی بد صورت مرده بوڑھی عورت 

حضرت امام صادق عليہ السالم اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے نقل کرتے ھيں کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و 
  آلہ و سلم) نے فرمايا: 

  ] 105“[طُوبَی لَِمْن تََرَک َشْھَوةً َحاِضَرةً لََمْوُعوٍد لَْم يََرهُ ”
  ۔ “ے بدلے دنيا کی شھوتونکو ترک کرے خوش نصيب ھے وه شخص جو ناديده جنت ک”

  : -نيز ٓانحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا
  ] 106“ [ُحفَِّت الَجنَّةُ بِاْلَمَکاِرِه َوُحفَِّت النَّاُر بِالشَّھََواتِ ”
  ۔ “بھشت عبادت و بندگی سے احاطہ شده ھے اور جھنم شھوات سے محاصره شده ھے”

ر عليہ السالم کی خدمت ميں آکر کہتا ھے: ميری عبادت ضعيف اور روزه کی تعداد کم ھوگئی ايک شخص حضرت امام باق
ھے، ليکن مجھے اميد ھے کہ حالل روزی کے عالوه کوئی چيز نہ کھاؤں۔ اس وقت امام عليہ السالم نے فرمايا: کونسا عمل 

  ] 107حرام خوری ،اور شھوات سے دوری کرنے سے بہتر ھے؟[
  صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے: حضرت رسول خدا(

تِی النَّاَر األْجَوفَاِن :البَْطُن َو الفَْرجُ ”   ] 108“[ٔاَْکثَُرَما تَلُِج بِِہ ٔاُمَّ
  ميری امت کے جھنم ميں جانے والوں ميں سب سے زياده شکم پرست اور شھوت پرست ھوں گے۔ ” 

  غفلت
  س پر زياده توجہ رکھنا چاہئے۔ غفلت، يعنی: ھر اس چيز سے بے خبر رھنا ج

دنياوی امور اور سرگرمی ميں حد سے زياده مشغول رھنا، صبح و شام دنيا کو حاصل کرنے کے لئے دوڑنا اور ھواوھوس 
  کا شکار ھونا يہ تمام چيزيں خدا، قيامت ، بندگی، اطاعت او ردينداری سے غفلت کا نتيجہ ھےں۔ 

  ے کالم بالغت ميں غفلت کے نقصانات اور خسارے کے سلسلہ ميں فرماتے ھيں: حضرت امير المومنين عليہ السالم اپن
  ] 109“[الَغْفلَةُ ٔاََضرُّ األَْعَداءِ ”
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  ۔ “غفلت سب سے زياده خطرناک دشمن ھے”
ْحلَةَ َولَْم يَْستَِعدَّ ”   ] 110“[َوْيٌل لَِمْن َغلَبَْت َعلَْيِہ الَغْفلَةُ فَنَِسَی الرِّ

جو غفلت کا شکار ھوجائے، جس کے تحت آخرت کے سفر کو بھول جاتا ھے اور اس کے لئے  وائے ھو اس شخص پر””
  ۔ “کوئی تياری نھيں کرتا

  ] 111“[َمْن َغلَبَْت َعلَْيِہ الَغْفلَةُ َماَت قَْلبُہُ ”
  ۔ “جس شخص پر غفلت کا غلبہ ھوجائے تو اس کا دل مرده ھوجاتا ھے”
  ] 112“[ةَ َدَواُم الَغْفلَِة يُْعِمی البَِصيرَ ”
  ۔ “ھميشہ غفلت مينرھنے سے چشم باطن نابينا ھوجاتی ھے”

  حضرت امام حسن عليہ السالم کا ارشاد ھے: 
  ] 113“[الَغْفلَةُ تَرُکَک الَمْسِجَد َو طَاَعتَُک الُمْفِسدَ ”
  ۔ “مسجد کو ترک کرنا اور مفسد کا اطاعت کرنا غفلت ھے”

تَِک لي فی کُ ” ھُمَّ بِِعزَّ   “لِّ ااْلَْٔحٰواِل َرُؤوفاً،َوَعلَيَّ في َجميِع ااْلُُموِر َعطُوفاً۔َوْکِن اللّٰ
  ۔ “خدايا مجھ پرھر حال ميں مھربانی فرما اور ميرے اوپر تمام معامالت ميں کرم فرما”

ہ ھو خداوند عالم کی رحمت و مھربانی اس قدر زياده ھے کہ دنيا کا بڑے سے بڑا عالم اگرچہ تمام ھی علوم کا مالک کيوں ن
؛اس کی تشريح نھيں کرسکتا۔ قرآن کريم اور احاديث معصومين عليھم لسالم ميں غور و فکر کے بعد صرف اس کی رحمت 

کے ايک گوشہ کو ديکھا جاسکتا ھے؛ اس کے لطف و کرم اور مھربانی کو سمجھنے کے لئے سب سے آسان طريقہ يہ ھے 
  کا سر چشمہ ھے۔ کہ ان اعضاء کو ديکھا جائے جھاں سے لطف و مھربانی 

حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے مروی ھے: ميں نے خدا سے چند چيزوں کی درخواست کی، جن ميں 
سے ايک يہ تھی: پالنے والے ميری امت کا حساب ميرے حوالے کردے۔ آواز آئی: اے ميرے حبيب اگرچہ ميں نے 

صرف ميری ھی ذات ھے،اگرآپ کو ان لوگوں کی بعض خطاؤں “ لراحمينارحُم ا”بنايا ھے ليکن “ رحمةٌ للعالمين”تمھيں
اور گناھوں کا علم ھوجائے تو آپ ان سے بيزار ھوجائيں گے، چھوڑئے لٰہذا صرف مجھے ان کے گناھوں سے آگاه رھنے 

  ديں۔ 
ذا جب ان کے اے ميرے حبيب! ان کا حساب اس طرح کروں گا کہ آپ بھی ان کے برے اعمال سے آگاه نہ ھوں گے، لہٰ 

گناھوں کو آپ سے چھپاؤں گا، جبکہ آپ دونوں عالم کے لئے رحمت ھيں، تو پھر دوسروں سے بطريق اولٰی ان کے گناھوں
  کو چھپاؤں گا۔ 

اے ميرے حبيب اگر آپ ان کے اوپر نبوت کی مھربانی رکھتے ھيں تو ميں ان پر رحمت خدائی رکھتا ھوں۔ اور آپ ان کے 
ن کا خدا ھوں۔ اگر آپ آج ان کو ديکھ رھے ھيں تو ميں ھميشہ ان پر نظر رکھے ھوئے ھوناورنظر پيغمبر ھيں تو ميں ا

  رکھوں گا۔ 

  گناھگار اور عفو اٰلھی
شيخ بھائی تحرير کرتے ھيں: ميں نے ايک قابل اعتماد شخص سے سنا کہ ايک گناھگار اس دنيا سے چل بسا، اس کی بيوی 

لئے لوگوں سے مدد چاھی، ليکن وه لوگ اس کے گناھوں سے اس قدر نفرت کرتے نے اس کے غسل و کفن اور دفن کے 
تھے کہ کوئی بھی اس کے جنازه ميں شريک نہ ھوا، مجبوراً اس عورت نے کسی مزدور کو باليا اور اس سے کھا کہ اس 

کام کے لئے حاضر کو شھر کی مسجد ميں لے جاؤ، شايد مومنين اس کے جنازه ميں شريک ھوجائيں،ليکن کوئی بھی اس 
نھيں ھوا،! اس کے بعد وه عورت اس مزدور کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ھوئی تاکہ اس کو غسل و کفن اور نماز کے 

  بغير ھی دفن کردے۔ 
جيسے ھی اس جنگل ميں پھنچی، وھاں ايک زاھد اور عابد کو ديکھا جواپنی پوری زندگی عبادت مينمشغول تھا، اور اس 

کے نام سے مشھور تھا۔ جيسے ھی اس نے جنازه کو ديکھا اپنی عبادتگاه سے باھر نکال، تاکہ “ اور متقیزاھد”عالقہ ميں 
اس کے جنازه ميں شرکت کرے، جس وقت عالقہ والوں نے اس کو ديکھا کہ وه اس کے جنازه ميں شرکت کررھا ھے وه 

  بھی اس کے جنازه ميں شريک ھونے کے لئے آگئے۔ 
بد و زاھد سے اس کے جنازه ميں شرکت کی وجہ پوچھی ، تو اس نے جواب ديا: مجھ سے عالم عالقہ والوں نے اس عا

خواب ميں کھا گيا کہ کل اپنی عبادتگاه سے نکل کر فالں جگہ پر جاؤ اور وھاں ايک جنازه اليا جائے گا، جس کے ساتھ 
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  ۔ صرف ايک عورت ھوگی، اس کی نماز جنازه پڑھنا، کيونکہ اس کی بخشش ھوگئی ھے
يہ سن کر لوگوں کو بہت تعجب ھوا ، اور دريائے تعجب ميں غرق ھوگئے، اس عابد و زاھدنے اس کی زوجہ کو باليا اور 

اس کے حاالت معلوم کئے، اس بيوه نے کھا: اکثر اوقات گناھوں ميں ملوث رہتا تھا۔ اس عابد نے سوال کيا: کيا اس نے کبھی 
  نے جواب ديا: جی ھاں! ميرا شوھر تين کار خير انجام ديتا تھا: کوئی کار خير (بھی) انجام ديا ھے؟ اس 

  ۔ ھر روز گناه کرنے کے بعد اپنے لباس کو بدلتا تھا اور وضو کرکے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ ١
   ۔ اس کا گھر کبھی بھی يتيم سے خالی نھيں رہتا تھا، اور اپنے بچوں سے زياده يتيم پر احسان کرتا تھا۔٢
۔ رات کے وقت جب بھی بيدار ھوتا تھا روتا تھا اور کہتا تھا: پالنے والے! اپنے اس گناھگار بندے کو دوزخ کے کس طبقہ ٣

  ميں رکھے گا؟! 

  عبد هللا مبارک کا غالم
عطّار نيشاپوری کہتے ھيں: عبد هللا مبارک کا ايک غالم تھا، جس سے يہ معاھده تھا کہ کام کرکے اپنی قيمت ادا کردو ، تاکہ

ميں تمھيں آزاد کردوں۔ ايک روز عبد هللا سے کسی نے آکر کھا: تمھارا غالم رات کو قبرستان ميں جاتا ھے اور قبر کھول 
  س کو بازار ميں بيچ کر درھم و دينار تمھيں الکر ديتا ھے!! کر مردوں کا کفن نکالتا ھے اور ا

عبد هللا نے جيسے ھی يہ خبر سنی، بہت ناراض ھوئے، ايک رات چھپ کر غالم کے پيچھے پيچھے چل دئے، يھاں تک کہ 
ی گردن ميں زنجير قبرستان ميں پھنچ گئے، ديکھا کہ غالم ايک قبر ميں داخل ھوا، اور وه ايک بوسيده لباس پھنے تھا او راپن

ڈالے تھا اس عالم ميں وه تمام تر خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاه اٰلھی ميں راز و نياز اور مناجات و دعا اور گريہ و زاری 
  ميں مشغول ھوگيا۔ 

عبد هللا نے اس کو ديکھا تو آھستہ آھستہ وه بھی رونے لگے۔ چنانچہ وه غالم سحرکے وقت تک مناجات اور دعا ميں مشغول
رھا، سحر کے وقت قبر سے نکال اور شھر کی طرف چل ديا، اور راستہ کی پھلی مسجد ميں نماز پڑھنے کے لئے وارد 

ھوا، نماز صبح پڑھنے کے بعد کھا: اے ميرے حقيقی موال! رات دن ميں بدل گئی، اب بھی ميرا مجازی موال مجھ سے درھم
لئے چاره ساز ھے، اور فقيروں اور مفلسوں کا سرمايہ بھی توھی ھے۔ و دينار کا طالب ھے۔ خدا يا! تو ھی الچارلوگوں کے

  چنانچہ اس وقت ايک نور چمکا اور اس غالم کے ھاتھ ميں سونے کے دينارديدئے گئے۔ 
  جب عبد هللا نے يہ ماجرا ديکھا تو بے ساختہ ،اس کے پاس گئے اور اس کو اپنے سينے سے لگاليا اور کھا: 

  “ انيں قربان ھوں، اے کاش تو ميرا آقا ھوتا اور ميں تيرا غالم!!ايسے غالم پر ہزار ج”
غالم نے جيسے ھی ان حاالت کو ديکھا تو کھا: پالنے والے! اب تک ميرے راز سے کوئی آگاه نھينتھا، اب جبکہ ميرا راز 

عا اور مناجات ھی فاش ھوگيا ھے تو اب مجھے زندگی نھيں چاہئے پالنے والے! تو مجھے اپنے پاس باللے، ابھی وه د
  کررھا تھا، کہ عبد هللا کی آغوش ميں اس دنيا سے رخصت ھوگيا! 

عبد هللا نے اس کو اسی پرانے لباس ميں دفن کرديا، اسی رات ميں رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کو خواب ميں ديکھا
چلے آرھے ھيں، اور جب عبد هللا کے  کہ حضرت ابراھيم عليہ السالم کے ساتھ براق پر سوار ھيں اور اس کی طرف

  نزديک پھنچے تو کھا: اے عبد هللا کيوں تم نے ھمارے اس محبوب اور دوست کو پرانے لباس ميں دفن کرديا؟!! 
جی ھاں، خداوندعالم تمام ھی حاالت اور تمام ھی امور ميں اپنے بندوں پر مختلف صورتوں ميں لطف و کرم کرتا ھے، اور 

  صوصاً دعا و مناجات اور توبہ کے وقت خاص لطف و کرم سے نوازتا ھے۔ اپنے بندوں کو خ

  “أِٰلھي َوَربّي َمْن لي َغْيُرَک،ٔاَْسٔاَلُہُ َکْشَف ُضّري، َوالنَّظََر فئاَْمِري”
خدايا! پروردگارا! ميرے پاس تيرے عالوه کون ھے جو ميرے نقصانات کو دور کر سکے اور ميرے معامالت پر توجہ ”

  ۔ “سکےفرما
اے ميرے معبود ! اے ميرے پروردگار! ميرے لئے تيرے عالوه فيض وکرم کا چشمہ کون ھے؟ لٰہذا سختيوں اور پريشانيوں

کو دور کرنے کے لئے، جسم و روح کی بيماريوں سے نجات کے لئے اور دنيا و آخرت کی زندگی پر لطف و کرم کرنے 
  ھے۔  کے لئے تيری ھی بارگاه اقدس ميں درخواست کرتا

اے ميرے موال و آقا! کيا کوئی ايسا توانا اور صاحب قدرت ھے جو ميری مشکالت کو دور کرسکے، اور اپنے لطف و کرم 
کی بارش کرے، جس کے وجود ميں بخل نہ پايا جاتا ھو، اور مجھ پر لطف و کرم اور احسان کرنے مينکوئی چيز رکاوٹ نہ 

  امل اور ھر عيب سے پاک و پاکيزه ھے۔ بنے؟!! صرف تيری ھی ذات تمام کماالت کی ح
پالنے والے! ميں تيرے عالوه جس کی پناه تالش کروں اور اپنی حاجت روائی اور مشکالت کو دور کرنے کے لئے 
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درخواست کروں، يا تو مجھ پر مھربان اور دلسوز نھيں ھے يا اس کام کے کرنے پر وه قادر نھيں ھے، اور مجبور و الچار 
  کام ليتا ھے، يا تيری مشيت اور تيرا اراده ميرے اور اس کے درميان حائل ھے؛ ھے، يا بخل سے 

لٰہذا وه ميری مشکل کو حل نھيں کرسکتا، لٰہذا مجھ پر واجب اور ضروری ھے کہ تيرے دروازے پر جھولی پھيالؤں اور 
اسٔہ گدائی تيرے ھی سامنے مخلوق سے بيزار ھوجاؤں، مکمل طور پر تيرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کروں، اوراپنا ک

پھيالؤں،غيرونخصوصاً دوستوں اور رشتہ داروں سے نااميد ھوکر صرف تيری ھی ذات سے اميدوار رھوں، تيری ھی ذات 
بابرکت سے تواضع، انکساری اور ذلت طلب کروں، کہ ھر نقصان کومجھ سے دور فرمااور تمام پريشانيوں کی سختی کو 

اور برے حاالت کو دور کردے، اور مجھے ھر ظاھری و باطنی سختيوں سے نجات بخش  دور فرما، اور ميری بری صفات
  دے، ھرجسمی اور روحانی بيماری کو مجھ سے دور فرما، اور ھر آسيب اور آفت کو ميری زندگی سے دور فرمادے۔ 

ے ساحل کا اميدوار جی ھاں! انسان کو چاہئے کہ دريا ميں غرق ھونے والے کی طرح بے سھارا ھوکر صرف رحمت خدا ک
ھو، خدا کی بارگاه ميں گريہ وزاری کرے تاکہ اس کی دعامخلوق سے منقطع ھوکر باب اجابت سے ٹکرائے۔ جيسا کہ 

  خداوندعالم نے حضرت عيسٰی( عليہ السالم) سے فرمايا ھے: 
  ] 114“[يَاعيَسی! اُْدُعنِی ُدعاَء الَغِريِق الَِّذی لَْيَس لَہُ ُمِغيثٌ ”
  ۔ “مجھے اس طرح پکارو جيسے غرق ھونے والے کو کوئی بچانے واال نہ ھواے عيسٰی! ”

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ھيں: 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َذاِلَک ِمْنلَہُ َرجاٌء ااِلَّ عِ اَِذا ٔاَراَد ٔاََحُدُکم ٔاَْن اَليَسٔاََل َربَّہُ َشْيئاً ااِلَّ ٔاَْعطاهُ فَْليَْئاْس ِمَن النَّاِس ُکلِِّھم َواَليَُکوَن ” ِ،فَاَِذا َعلَِم ّهللاٰ ْنَد ّهللاٰ

َ َشْيئاًااِلَّ ٔاَْعطاهُ    ] 115“[قَْلبِِہ لَْم يَْسٔاَِل ّهللاٰ
جب بھی تم سے کوئی يہ چاھے کہ خدا اس کی درخواست کو رّد نہ کرے، تو تمام لوگوں سے مايوس ھوجائے اور خدا کے”

، کيونکہ جب خداوندعالم بنده کی اس حالت کو ديکھتا ھے تو بنده جو چاہتا ھے اس کو عطا عالوه کسی سے اميد نہ رکھے
  ۔ “کرديتا ھے

تو اپنے دل سے معبود حقيقی “ يا اٰلھی وسيدی، اے ميرے معبود! ”جو شخص بھی اپنی زبان پر ان فقرات کو جاری کرے: 
ر دنيا کے مال و دولت، عھد ه اور مقام اور دنيا کی کے عالوه دوسروں کی اميد کو دل سے نکال دينا ضروری ھے، او

دوسری ظاھری چيزوں کو نعمت اور وسيلہ تصور کرے کہ خداوندعالم نے اس کی زندگی کے لئے وسائل فراھم کئے ھيں، 
اور ان ميں سے کسی ايک کو بھی معبود يا حاکم کے عنوان سے انتخاب کرنے سے بہت زياده پرھيزکرے، کيونکہ اگرخدا 

ے عالوه کسی بھی چيز کو معبود کے عنوان سے اختيار کرے تو (گويا) اس نے شرک کيا ھے، اور کسی بھی مشرک کی ک
  دعا قبول نھيں ھوگی۔ 
اے ميرے مالک اور پالنے والے!تو اس کو چاہئے کہ ظاھری و باطنی فرعون جيسے معبود “ َربّی”جو شخص کہتا ھے: 

ف اٰلھی رنگ اختيار کرے، کيونکہ اگر کوئی شخص باطل ارباب کی پيروی کی عبوديت سے دل کو آزاد کرے اور صر
کرے اور ان کے رنگ کو اپنائے اگرچہ وه مضطر اور پريشان ھوکر دعا کرے،ليکن پھر بھی اس کی دعا قبول نھيں ھوگی۔

نچا سکتی، لٰہذا دوسروں جی ھاں! کوئی بھی مخلوق اس پروردگار کے اجازت کے بغير ذره برابر بھی کسی کو فائده نھيں پھ
سے مايوس ھوکر خدائے رحمن کی رحمت پر اميد رکھے، کيونکہ جو شخص اس طرح خدا کی اطاعت کرے گا، وه بلند 

مقام پر پھنچ جائے گا، اور پھر دنيا وآخرت ميں کسی بھی چيز کی کمی نہ ھوگی،اور اگر خدا اس کے ساتھ نھيں ھے يعنی 
  بنده نھيں ھے تو پھر دنيا وآخرت دونوں ھی ميں خساره ھے۔ وه خدا کا مطيع و فرمانبردار 

خدا کے عاشق بندے، جو خدا اور اس کی مخلوقات کی معرفت رکھتے ھيں (اور جانتے ھيں کہ مخلوقات ميں اتنی طاقت 
؛نھيں ھے اس کی مشکالت کو حل کرسکے، اور نہ ھی اس دنيا کی چکی کسی غير کے اراده و اختيار سے چل رھی ھے،)
وه ھميشہ اپنے محبوب اور معشوق حقيقی کی نسبت وجد اور نشاط ميں ھوتے ھيں، اور زندگی کے تمام مراحل ميں اپنے 

معبود سے راضی اور خوشحال رہتے ھيننيز اپنی مشکالت کو حل کرنے کے لئے اس کے عالوه کسی غير کو حاّلل 
  ض کرتے ھيں: مشکالت نھيں سمجھتے، اسی وجہ سے اس خدا کی بارگاه ميں عر

  ۔ “أِٰلھيَوَربّيَمْن لي َغْيُرَک،ٔاَْسٔاَلُہُ َکْشَف ُضّري،َوالنََّظَر فئاَْمِري”
  اور جناب موسٰی عليہ السالم کی طرح عاشقانہ بارگاه رب العزت ميں عرض کرتے ھيں: 

  “ ٕاٰلِہی اِنَّ لِی فِی َکْشُکْوِل اْلفَْقِر َما لَْيَس فِی َخَزانَتِکَ ”
  ۔ “لے! ميرے کشکول گدائی ميں ايسی چيز ھے جو تيرے خزانہ ميں (بھی) نھيں ھےپالنے وا”

آواز آئی : (اے موسٰی!) تمھارے کشکول گدائی ميں کيا چيز ھے جو ميرے خزانہ قدرت ميں نھيں ھے، تو (جناب موسٰی 
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  ] 116۔[“نے) عرض کيا: ميرے خزانہ ميں تجھ جيسا خدا ھے جو تيرے پاس نھيں ھے

  ں بيٹے کا واقعہايک ما
ايک عارف و زاھد سے مروی ھے: ايک ماں نے اپنے نوجوان بيٹے کو اس کی نافرمانی اور نصيحت قبول نہ کرنے کی 
وجہ سے گھر سے نکال ديا اور اس سے کھا: جا، تو ميرا بيٹا نھيں ھے، وه باھر چال گيا اور گھنٹوں تک بچوں کے ساتھ 

آگيا، سب بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب اس نے ديکھا کہ سب دوستوں نے  کھيلتا رھا يھاں تک کہ مغرب کا وقت
اسے تنھا چھوڑديا ھے اور کسی نے بھی وفا داری نھيں کی، اپنے گھر پلٹ آيا، گھر کا دروازه بند مال، دروازه کھٹکھٹانے 

نے دروازه نہ کھوال۔ ادھر سے ايک لگا، اور گريہ و زاری کے ساتھ ماں سے کہتا تھا کہ ماں دروازه کھول دے، ليکن ماں 
عالم بزگوار کا گزر ھوا اس نوجوان کو اس حالت ميں ديکھ کر رحم آيا، دروازه کھٹکھٹايا اور اس کی ماں سے اس کی 

  شفاعت و سفارش کی، تاکہ اس کو گھر ميں آنے کی اجازت ديدے۔ 
عت کو قبول کرتی ھوں، ليکن شرط يہ ھے آپ چنانچہ اس عالم کی سفارش سن کر اس کی ماں نے کھا: حضور آپ کی شفا

مجھے ايک تحرير لکھ کر ديں کہ اگر اس نے دوباره ميری مخالفت کی اور ميری باتوں کو نہ سنا تو اس کو دوباره گھر 
سے نکال دوں گی اور پھر آنے نہ دونگی، اور پھر مجھے يہ ماں کھنے کا بھی حقدار نہ ھوگا۔ اس عالم نے اسی مضمون 

  تحرير اس کو لکھ کر دی، اور آخر کار اس طرح ماں بيٹے دونوں مينصلح ھوگئی۔  کی ايک
چند روز کے بعد اس عالم کا دوباره وھاں سے گزر ھوا، ديکھا تو وه نوجوان دوباره اسی طريقہ سے نالہ و فرياد کر رھا 

باللے۔ ليکن ماں نے دروازه نہ  ھے، اور کہہ رھا ھے: اے ماں جو چاھے کرلے ليکن دروازه کھول دے، اور مجھے اندر
  کھوالاور کھا: ميں دروازه نھيں کھولوں گی، تجھے اندر آنے نھيں دوں گی۔ 

وه عالم کہتے ھيں: کہ ميں يہ ماجرا ديکھ کر وھيں کھينبيٹھ گيا کہ آخر کار ديکھوں کہ ھوتا کيا ھے؟ ديکھا کہ وه نوجوان 
گھاں اس کی ماں، جو دروازے کی اوٹ سے ديکھ رھی تھی، اس کی روتے روتے زمين پر گرپڑا اور بے ھوش ھوگيا، نا

ممتا جوش ميں آئی، دروازه کھوال اور اپنے بچے کو آغوش ميں اٹھايا، پيار کيا اور کھنے لگی: اے ميرے نور نظر! اٹھ جا، 
ہ چاہتی تھی کہ تو آ گھر ميں چلتے ھيں، ميں تجھے گھر آنے سے جو روک رھی تھی کوئی دشمنی نھيں تھی بلکہ ميں تو ي

  گناه اور مخالفت سے باز آجا، اور مطيع و اطاعت گزار بن جا۔ 
قارئين کرام! اگر گريہ و زاری کے وقت بھی ھميں يہ احساس ھو کہ اس کی دعا قبول نھيں ھوئی ھے تو ھميں نااميد نھيں 

اس کی رحمت کو جوش آجائے، تاکہ اس ھونا چاہئے، بلکہ اس نوجوان کی طرح مکرر بارگاه خداوندی ميں گڑگڑائيں تاکہ 
  کی محبت، رحمت اور مغفرت ھمارے شامل حال ھوجائے۔ 

خداوندعالم کی ذات اقدس اگر انسان کے امور پر نظر کرے تو چونکہ اس کی رحمت اور لطف و کرم بے انتھا اور عظيم 
ر اس کا ظاھری اور باطنی فقر ختم ھے تو انسان کے حاالت کی اصالح ھوجاتی ھے ، اس کے دردکا عالج ھوجاتا ھے او

  ھوجاتا ھے۔ 

  کارگر نظر
محمود غزنوی جس نے ايک مختصر مدت تک حکومت کی ھے، اس کی زندگی کے بارے ميں ملتا ھے: ايک روز دريا 

کے کنارے سے اس کاگزر ھوا، ديکھا کہ ايک نوجوان رنجيده خاطر حزن و مالل کے ساتھ دريا ميں جال ڈالے ھوئے بيٹھا 
  ھے۔ 

بادشاه نے اس کی پريشانی معلوم کی تو اس نے جواب ديا: ميں کيوں رنجيده خاطر اور پريشان نہ ھوں، ميں اور ميرے سات
بھائی يتيم ھيں اور ھماری ماں بہت بوڑھی ھے، باپ کے مرنے کے بعد سے گھر کا سارا خرچ ميں ھی چالتا ھوں،اپنے 

ے لئے آتاھوں، کبھی ايک مچھلی کا شکار کرتا ھوں اور کبھی دو خرچ کے لئے ھر روز دريا سے مچھلی پکڑنے ک
مچھلياں جال ميں پھنستی ھيں، جس سے بمشکل اس يتيم گھر کا خرچ چلتا ھے، محمود غزنوی نے کھا: کيا تم مجھے بھی 

ميں ڈالو اپنے شکار ميں شريک کرسکتے ھو؟ وه جوان راضی ھوگيا، بادشاه نے کھا: اپنے شريک کے نام سے جال دريا 
اور باھر نکالو، چنانچہ اس جوان نے تھوڑی دير بعد جال کو کھينچنا شروع کيا تو اس کو نھيں کھينچ سکا، بادشاه کے ھمراه

  افراد نے اس کی مدد کی اور جال باھر نکاال تو ديکھا کہ اس ميں بہت سی مچھلياں ھيں۔ 
 بھيجا، اور جب وه محمود غزنوی کے دربار ميں پھنچا تو بادشاه واپس آگيا، دوسرے روز اپنے شريک کو دربار ميں بال

بادشاه نے اس کو اپنے پاس بٹھايا، اس کی احوال پرسی کی اوراس کی دلجوئی کی۔ ليکن يہ ديکھ کر درباريوں نے کھنا 
ن کر بادشاه نے شروع کيا: بادشاه سالمت! يہ ايک غريب اور نادارانسان ھے، اس کو شاھی مسند پر نھيں بٹھانا چاہئے؛ يہ س
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  کھا: کچھ بھی ھو، ھے تو ھمارا شريک، لٰہذا جو بھی ھمارے پاس ھے، اس سے يہ بھی فائده اٹھاسکتا ھے۔ 
جی ھاں! اگر ايک چار دن واال غير حقيقی بادشاه ايک الچار انسان کو اس طرح سے رشد ترقی کی منزل تک پھنچا سکتا 

تو بادشاه حقيقی اور مالک الملک ،جس کے کماالت اور صفات بے نھايت  ھے، اور اس کی پريشانيوں کو ختم کرسکتا ھے،
ھےں اس کے لطف و کرم کا خزانہ بے نھايت ھے، اگر کوئی اس کی بارگاه ميں اپنی پريشانيوں اور مادی و معنو ی 

  ضرورتوں کو پيش کرے تو کياخداوندعالم اس کی مرادپوری نھيں کرے گا؟! 
سی نظر ھے جس نے حضرت نوح اور ان کے ھمراه مومنين کو اس عظيم طوفان سے نجات خداوندعالم کی نظر رحمت اي

دی،جناب موسٰی عليہ السالم کے ھاتھ ميں خشک عصا کو اژدھا بنا کر فرعون کی ھيبت کو ختم کرديا، بنی اسرائيل کو 
مصيبتوں کے پھاڑوں سے موجيں مارتے ھوئے سمندر سے ساحل نجات تک پھنچاديتا ھے، حضرت ايوب عليہ السالم کو 

  نجات عطا کی، اور جناب يوسف عليہ السالم کو اندھيرے کنويں سے نکال کر بادشاه مصر بناديا، و۔۔۔۔ 

  حاتم اصّم کی حيرت ُکن داستان
حاتم اصّم اپنے زمانے کے ايک مشھورعابد و زاھد تھے، اپنے علمی اور روحانی مقام کے بعد بھی گھر يلو خرچ کے لئے 

  نی اٹھاتے تھے، ليکن خدا وندعالم پر بے انتھا توکل اور بھروسہ رکھتے تھے۔ پريشا
ايک رات کا واقعہ ھے کہ کچھ دوست اور رفقاء بيٹھے ھوئے تھے، حج اور زيارت کی گفتگو ھونے لگی، ان کے دل ميں 

ہ و سلم) نے اپنی پيشانی بھی حج و زيارات کا شوق ھوا،وه سر زمين وحی جس پر حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آل
خاک پر رکھی اور خداوندعالم کی عبادت کی ، اس کی زيارت کے لئے ان کا دل بے چين ھوگيا، اور ان کے دل ميں تمناؤں 

  کا سمندر امنڈ آيا۔ 
گھر ميں آئے تو اپنی زوجہ اور بچوں سے کھنے لگے اگر تم لوگ راضی ھو نتو ميں خانہ محبوب (خانہ کعبہ)کی زيارت 

ے لئے چالجاؤں اور وھاں پر تم لوگوں کے لئے بھی دعا کروں۔ يہ سن کر ان کی زوجہ بولی: اس حالت ميں جبکہ ک
تنگدستی ميں زندگی بسر کررھے ھيں آپ کس طرح حج کے لئے جارھے ھيں؟ حج تومالدار لوگوں پر واجب ھے ، اسی 

کن ان کی چھوٹی لڑکی نے کھا: کيا پريشانی ھے کہ اگر طرح ان کے صاحبزاده نے بھی اپنی ماں کی باتوں کی تائيد کی، لي
ھم اپنے باپ کو سفر حج کی اجازت ديديں؟ جانے ديجئے، ھمارا رزق کا ذمہ دار تو خدا ھے، باپ فقط اس ميں وسيلہ ھيں، 
ی خداوندقادر ھماری روزی کسی دوسرے طريقہ سے پھنچاسکتا ھے۔ اس ھوشياربچی کی يہ بات سن کر سب لوگ حقيقت ک

  طرف متوجہ ھوئے اور ان کو حج خانہ کعبہ کی اجازت ديدی، اور کھا: ھمارے لئے بھی خانہ خدا ميں دعا کرنا۔ 
حاتم صاحب بہت خوش ھوئے، اور انھوں نے سفر کی تياری شروع کردی، اور کاروان حج کے ساتھ روانٔہ حج ھوگئے۔ 

گئے ھيں تو اس لڑکی کے پاس آکر اس کی مالمت کرنے جب پڑوسيوں کو يہ معلوم ھوا کہ حاتم صاحب حج کے لئے چلے 
لگے، کہ کيوں تم نے اپنے باپ کو حج کی اجازت ديدی؟! جبکہ تمھاری حالت اچھی نھيں ھے، اور پھر اس سفر ميں کئی 

  مھينے لگ جاتے ھيں،اب تم ھی بتاؤ تمھارا خرچ کس طرح چلے گا؟ 
  ہتی تو ھم ان کو حج کی اجازت نہ ديتے! ان کی بيوی نے بھی اس بچی سے کھا کہ اگر تو چپ ر

بچی بہت زياده رنجيده خاطر ھوگئی اور غم و اندوه کی وجہ سے اس کی معصوم آنکھوں سے آنسو جاری ھوگئے، اور اس 
نے دست دعا بلند کردئے، اور کھا: پالنے والے! يہ لوگ تيرے احسان وکرم کے عادی ھوگئے ھيں، اور ھميشہ تيری 

  مند ھوتے ھيں، ان کو شرمنده نہ کر اور مجھے بھی ان کے سامنے شرمنده نہ کر۔  نعمتوں سے بھره
سب لوگ تعجب کررھے تھے کہ ان کے لئے کھانے پينا کا سامان کون الئے گا، اچانک حاکم شھر جو شکار کرکرکے 

ا تاکہ اس کے لئے پانی کی واپس لوٹ رھا تھا اور پياس سے برا حال تھا، اس نے پانی کی تالش ميں اپنے خادموں کو بھيج
  کوئی سبيل کريں۔ 

چنانچہ وه لوگ حاتم کے دروازے پر آئے اور دروازه کھٹکھٹايا، حاتم کی زوجہ دروازے پر آکر کہتی ھے کہ تم کون لوگ 
سے  ھو اور کيا کام ھے؟ انھوں نے کھا: تمھارے دروازه پر حاکم آيا ھے اور پياسا ھے پانی پينا چاہتا ھے۔ زوجہ نے تعجب

آسمان کی طرف ديکھ کر کھا: پالنے والے! کل ھم لوگ بھوکے ھی سوگئے تھے اور آج ھمارے دروازے پر حاکم پانی 
  مانگ رھا ھے!! 

  اس کے بعد مٹی کے کٹورے ميں پانی بھر کر اس کو پيش کيا اور کھا کہ معاف کرنا ھمارے پاس مٹی کے ھی برتن ھيں۔ 
کس کا گھر ھے؟ کھا: حاتم اصم کا، جو بہت ھی زياده عابد و زاھد انسان ھيں اور اس امير نے اپنے ساتھيوں سے کھا: يہ 

وقت حج کے لئے گئے ھوئے ھيں، ادھر ان کے بال بچے پريشانی کی زندگی بسرکر رھے ھيں۔ حاکم نے کھا: ھم نے ان 
ب لوگوں کو زحمت ميں سے پانی مانگ کر ان کو زحمت ميں ڈال ديا ھے، يہ ھماری شان کے خالف ھے کہ ايسے غري
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  ڈاليں۔ 
يہ کہہ کر اس نے اپنا سونے کا کمر بند (پٹکا) نکاال اور ان کے مکان کی طرف ڈال ديا اور اپنے ساتھيوں سے کھا: جو بھی 

مجھے چاہتا ھے، اپنے کمربند کو يھاں ڈال دے، چنانچہ يہ سن کر سب نے اپنا اپنا کمر بند نکال کر ان کے حوالے کرديا، 
پس لوٹتے وقت حاکم نے ان سے کھا: خدا رحمت کرے تم لوگوں پر، ميں ابھی وزير کو بھيجتا ھوں تاکہ ان کمربندوں اور وا

کی قيمت الکر تمھيں ديدے اور يہ کمر بند لے جائے، کچھ ھی دير بعد وزير آيا او ران کی قيمت ادا کرکے کمربندوں کو لے 
  گيا!! 

ا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لڑکی کو روتے ديکھ کر سب کھنے جيسے ھی اس لڑکی نے اس ماجرے کو ديکھ
لگے، روتی کيوں ھو؟ يہ تو خوشی کا موقع ھے، کيونکہ خداوندعالم نے تم پر اتنا لطف و کرم کيا اور ھماری بھی آنکھيں 

سوئے تھے اور آج  کھول دی ھيں۔ يہ سن کر وه لڑکی بولی: ميں تو اس وجہ سے رو رھی ھوں کہ کل رات ھم لوگ بھوکے
مخلوق خدا نے ھم پر ايک نظر کرم کيا اور ھميں بے نياز کرديا، لٰہذا اگر خداوندمھربان کسی پر ايک نظر کرلے تو اس کی 

  نظر کيا کرے گی؟! 
اس کے بعد اس لڑکی نے اس طرح اپنے باپ کے لئے دعا کی: پالنے والے! جيسا تو نے ھمارے ساتھ احسان کيا اور 

  کو آسان فرماياھے ھمارے باپ کو بھی مشکلوں سے نجات دے اور ان کے سفر کو آسان فرما۔  ھماری مشکل
ادھر حاتم اصم اپنے قافلہ کے ساتھ سفر کررھے تھے، نہ سواری تھی اور نہ زياده خرچ، ليکن جو لوگ ان کو پہچانتے 

  تھے راستے ميں ان کی مدد کيا کرتے تھے۔ 
ہت شديد درد اٹھا، کارواں ميں موجود طبيب نے اس کو العالج کہہ ديا، اس موقع پر ايک رات اچانک امير کارواں کے ب

رئيس قافلہ نے کھا: کيا کوئی ھمارے قافلہ ميں ايسا شخص ھے جس کی دعا اثر کر جائے، لوگوں نے بتايا : ھاں!حاتم اصم 
کچھ اثر کرجائے، يہ سن کر اس کے ساتھی  موجود ھيں، امير کارواں نے کھا: جلد اس کو ميرے پاس بالالؤ شايد ان کی دعا

دوڑے دوڑے حاتم کے پاس آئے اور ان کو لے کر امير کے پاس پھنچے،حاتم نے سالم کيا، امير کارواں کے سرھانے 
کھڑے ھوکر اس کی شفاکے لئے دعا کی، اور ان کی دعا کی برکت سے امير کو شفا مل گئی، جس کے بعد امير کارواں نے

  ا اور کھا: ان کو ايک سواری دی جائے، اور ان کے آنے جانے کا تمام خرچ ھمارے ذمہ ھے۔ ان کو بہت نواز
حاتم نے امير کارواں کا شکريہ ادا کيا اور اس رات ميں ايک مخصوص حالت ميں خداوندعالم کے ساتھ راز و نياز کيا، جب 

  بستر پر سوئے تو عالم خواب ميں ديکھا کہ کوئی کہہ رھا ھے: 
! جو شخص اپنے کاموں کو ھمارے اوپر چھوڑ ديتا ھے اور ھم پر بھروسہ کرتا ھے، ھم بھی اس کو تنھا نھيں اے حاتم”

چھوڑتے اور اس پر اپنے لطف و کرم کی بارش کرديتے ھيں، اے حاتم! تم اپنے اھل و عيال کی طرف سے بھی فکر مند نہ 
ی خواب سے بيدار ھوئے،خداوندعالم کا شکر ادا کيا اور رھنا ھم نے ان پر بھی اپنا خاص لطف وکرم کيا۔ حاتم جيسے ھ

  خداوندعالم کے اس لطف و کرم سے حيرت زده ھوگئے۔ 
جس وقت وه سفر سے لوٹے، ان کے اھل و عيال ان کے استقبال کے لئے آئے اور سب لوگ خوش و خرم تھے، ليکن حاتم 

ے ھيں اور چومتے ھيں اور کہتے ھيں: ايسا ھوسکتا سب سے زياده اپنی بچی سے پيار کرتے ھيں، اس کو آغوش ميں ليت
ھے کہ ظاھراً چھوٹے بچے ھوں ليکن اندر سے بہت بزرگ افراد ھوں، خدا عمر کے لحاظ سے اپنے بندوں پر نظر نھيں 
کرتا بلکہ ان کی معرفت کے لحاظ سے نظر رحمت کرتا ھے، لٰہذا خداوندعالم کی معرفت اور اس پر اعتماد رکھنا چاہئے، 

  ] 117۔[“يونکہ جو شخص بھی اس پر توکل اور بھروسہ کرتا ھے وه اس کو تنھا نھيں چھوڑتا ھےک

  نظرکيميا اثر
فاضل بزرگوار سيد جعفر مزارعی روايت کرتے ھيں: حوزه علميہ نجف اشرف ميں ايک طالب علم معاشی زندگی کے لحاظ 

کے لئے حضرت علی عليہ السالم کے حرم ميں مشرف سے بہت زياده پريشان تھا۔ ايک روز اس حالت کی شکايت کرنے 
ھوا ، اور عرض کيا: آپ کے روضہ مبارک پر اس قدر فانوس اورقنديليں لگی ھوئی ھيں، ھمارے پاس کھانے کے اللے 

  پڑے ھوئے ھيں!! 
پڑوسی بنے رات ھوئی تو حضرت امير المومنين عليہ السالم کو خواب ميں ديکھا کہ فر مارھے ھيں: اگر نجف ميں ميرے 

(ھندوستان ) فالں “ حيدر آباد دکھن”رھنا چاہتے ھوں تو يھی طلبگی نان و نمک ھے، اور اگر اچھی زندگی چاہتے ھو، تو 
  شخص کے مکان پر جاؤ اور جب مالک مکان نکل کر آئے تو صاحب مکان سے کھنا: 

  
  بہ آسمان رود و کار آفتاب کند
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ور عرض کی ، ميں يھاں پريشان ھوں اور آپ مجھے ھندوستان بھيج رھے ھيں!! خواب سے بيدار ھوا تو پھر حرم ميں گيا ا
دوسری رات پھر حضرت علی عليہ السالم کو خواب ميں ديکھا اور کھا: بات وھی ھے جو ھم نے کھی ھے، اگر ھمارے 

  : پڑوس ميں اس طرح زندگی نھيں گزارسکتے تو ھندوستان جاؤاور فالں راجہ کو تالش کرکے اس سے کھو
  

  بہ آسمان رود و کار آفتاب کند
خواب سے بيدار ھوا، صبح ھوتے ھی اپنی کتابيں اور سامان جمع کيا اور سب کو بيچ ديا تاکہ ھندوستان جانے کا زاد راه 

جمع کرے، بعض دوسرے صاحبان حيثيت نے بھی اس کی مدد کی اور يہ طالب علم حيدر آباد ميں اس راجہ کی تالش ميں 
  وگوں نے اس سيدھے سادھے طالب علم کو راجہ کی تالش ميں ديکھا تو بہت تعجب کيا۔ چل ديا، جب ل

ليکن آخر کار تالش کرتے کرتے اس راجہ کے مکان پر پھنچ گيا، جب اس نے دروازه کھٹکھٹايا تو دروازه کھول کر ايک 
  شخص باھر آيا جيسے ھی اس شخص کو ديکھا تو اس سے کھا: 

  
  اب کندبہ آسمان رود و کار آفت

يہ سنتے ھی راجہ صاحب نے اپنے نوکروں سے کھا: موالنا صاحب کو فالں کمرے کی طرف لے کر چلو، تھوڑا آرام 
  کرنے کے بعد ان کونھال دھالکر بہترين قيمتی کپڑے پھنائے گئے۔ 

ھے ھيں، اوربہترين مھمان داری ھورھی تھی، دوسرے روز ديکھا کہ شھر کے بڑے بڑے لوگ اور علماء کرام تشريف الر
سب ايک ھال ميں جمع ھورھے ھيں، موالنا صاحب نے اپنے برابر ميں بيٹھے ھوئے شخص سے پوچھا: کيا پروگرام ھے؟ 
تو اس نے بتايا: راجہ صاحب کی لڑکی کا عقد ھے، موالنا صاحب نے دل ھی دل ميں کھا: جب سے اس مکان پر آيا ھوں ، 

  تمام عيش و آرام کے وسائل موجود ھيں۔ 
ب محفل سج گئی، راجہ صاحب اس ھال ميں تشريف الئے، ان کے احترام ميں سب لوگ کھڑے ھوگئے، اور وه اپنی ج

  مخصوص جگہ پر آکر تشريف فرما ھوگئے۔ 
اس وقت راجہ صاحب نے اھل محفل کی طرف مخاطب کرکے کھا: بھائيوں ميں نے اپنی آدھی ملکيت، (پيسہ، محل،زمين 

سے آنے والے ان موالنا کو ھديہ کردی، اور آپ لوگ جانتے ھيں کہ ميری دو ھی لڑکياں  اورباغات وغيره) نجف اشرف
ھيں ان ميں سے جو زياده خوبصورت ھے اس کے ساتھ ان کاعقد کرتا ھوں، اور موجود علماء کرام سے خطاب کيا، آپ 

  لوگوں ميں سے کوئی ايک عقد پڑھنے کے لئے تيار ھوجائے۔ 
  موالنا صاحب کو بہت تعجب ھوا، اور اس واقعہ کی تفصيل کے بارے ميں سوال کيا؟  نکاح پڑھ ديا گيا،اس وقت

راجہ صاحب نے کھا: ميں نے چند سال پھلے سے حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں ايک شعر کھا ھے، ليکن اس پر 
ی ڈھنگ کا مصرعہ نہ مصرعہ نھيں لگاسکا، ميں نے ھندوستانی فارسی شعراء سے بھی مدد مانگی، ليکن وه بھی کوئ

لگاسکے، ايرانی شعراء کی طرف بھی رجوع کيا، وه بھی دل کو نہ بھايا، ميں نے دل ميں سوچا، ميرا شعر حضرت علی 
عليہ السالم کی نظر کيميا اثر ميں مقبول نھيں ھے ، لٰہذا ميں نے نذر کی کہ اگر کوئی اس شعر پر اچھامصرعہ لگادے تو 

بخش دوں گااور اپنی لڑکی کا نکاح کردوں گا، موالنا صاحب! آپ نے ميرے شعر پر مصرعہ  ميں اس کو اپنی آدھی دولت
لگاديا، ميں نے ديکھا کہ واقعاً يہ مصرعہ ھر لحاظ سے بہت عمده اورھم آھنگ ھے، موالنا صاحب نے کھا: پھال مصرعہ 

  کيا تھا؟ راجہ نے جواب ميں يہ مصرعہ پڑھا: 
  

  کند بہ ذّره، گر نظر لطف بوتراب 
موالنا صاحب کہتے ھيں: يہ دوسرا مصرعہ ميرا نھيں ھے، بلکہ حضرت امير المومنين علی بن ابی طالب کا ھے، اس وقت 

  راجہ نے سجده شکر ادا کيا اور کھا: 
  

  بہ ذّره، گر نظر لطف بوتراب کند 
  بہ آسمان رود و کار آفتاب کند 

  
ثر نظر کے صدقہ ميں ايک نيازمند اور پريشان حال کی مشکالت اس قارئين کرام! جب حضرت علی عليہ السالم کی کيميا ا

  طرح بدل سکتی ھے تو اگر خداوند مھربان اپنے بندے پر نظر رحمت کرلے تو کيا حال ھوگا؟ 
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 --------------------------------------------------------------------------------   

  کے مانند کوئی شئے نھيں ھے)  ۔(ترجمہ : اس١١] سوره شورٰی آيت 1[
  ھم نے انھيں عنقريب اس طرح لپيٹ ليں گے کہ انھيں معلوم بھی نہ ھوگا۔ ”۔١٨٢] سوره اعراف آيت 2[
  ۔ ٨١] نفحات الليل:3[
  ۔ ٧حديث  ٢٠، باب ١٢۶، ص ٧۵] بحار االنوار ج4[
  ۔ ٨٧] سوره يوسف آيت 5[
  ۔ ۵٣] سوره زمر ٓايت 6[
   ۔٢٣] سوره نساء آيت 7[
  ۔ ٢۵] سوره نساء آيت8[
  ۔ ٣٩] سوره مائده ٓايت 9[
  ۔ ۶٩] سوره انفال آيت 10[
  ۔ ٢١٢۶،التوبہ،حديث۶٣٨٢؛ميزان الحکمہ :١٨] تحف العقول:11[
  ۔ ۴٣۵] نہج البالغہ، حکمت نمبر 12[
  ۔ ٣٢،حديث٢٠،باب٢٨ص ۶] بحاراالنوار :ج13[
  ۔ ٣١،حديث٢٠،باب٢٨ص ۶؛بحاراالنوار :ج١،باب توبہ، حديث۴٣٠ص٢] کافی ،ج14[
  ۔ ٧٠] سوره فرقان ٓايت 15[
  ۔ ١١۴] سوره ھود آيت 16[
  ۔ ٣٣ص ۴۔ تفسير نور الثقلين ج٧٠] سوره فرقان آيت 17[
  ۔ ١۶٠، ص ١۵] تفسير نمونہ ج18[
  ۔ ١۴،حديث١،باب۵ص ٣؛بحاراالنوار :ج٢۴] توحيد صدوق:19[
  ۔ ١٢،حديث١،باب۵ص ٣؛بحاراالنوار :ج٢٢] توحيد صدوق:20[
  ۔ ٢٠،حديث١،باب٩ص ٣؛بحاراالنوار :ج٢٩] توحيد صدوق:21[
  ۔ ٩١۴٠،حديث۴۴،باب٢١٠ص ٧؛وسائل الشيعہ:ج٢١] توحيد صدوق:22[
  ۔ ٢١،حديث۵،باب١٩٧ص ٩٠؛بحاراالنوار :ج٢٧] توحيد صدوق:23[
  ۔ ۶٠٨٣حديث  ٣۶باب  ٣۵٩ص  ۵؛ مستدرک الوسائل، ج ٢٨حديث  ١، باب ١٣ص  ٣] بحا ر االنوار ،ج24[
  ۔ ٨٢۴٠،التسبيح، حديث ٢٣۶٢۵ميزان الحکمہ :ج ]25[
  ۔ ٨٢۴١،التسبيح، حديث ٢٣۶٢۵؛ميزان الحکمہ :ج٣حديث  ٩] معانی االخبار 26[
  ۔ ۴۴] سوره اسراء ٓايت 27[
  ۔ ٨٨۔٨٧] سوره انبياء ٓايت 28[
  ۔ ٢٢۶] ۔انيس الليل:29[
  ۔ ٢٢٧] انيس الليل:30[
  ۔ ١۴،حديث۶١،باب٣٣ص ۶٨] بحاراالنوار :ج31[
  ۔ ۵۶،حديث٢٠،باب٣۶ص ۶] بحاراالنوار :ج32[
  ۔ ٢١۵٣،التوبہ، حديث۶۴٢ص٢؛ميزان الحکمہ :ج٢،باب االعتراف بالذنوب، حديث۴٢۶ص٢] کافی ،ج33[
  ۔ ٢١۵۵،التوبہ، حديث۶۴۴ص٢؛ ميزان الحکمہ :ج١٣۶٧١،حديث٨٢،باب ١١۶ص١٢] مستدرک الوسائل :ج34[
  ۔ ٢١۵۶،التوبہ، حديث۶۴۴ص٢؛ميزان الحکمہ :ج٣٨١١،حديث١٩۵] غررالحکم:35[
   ۶] سوره تحريم ٓايت 36[
  ۔ ٢٣٣] انيس الليل ص 37[
  ۔ ٢٣٩] انيس الليل ص 38[
  ۔ ١٨٩ص١] مجموعٔہ وّرام:ج39[
  ۔ ٣٣٧] عدة الداعی: ص40[
  ۔ ٢٧٩٨، الجھل، حديث٨۶٨ص٢؛ميزان الحکمہ: ج١٠٩۴،حديث٧٣] غررالحکم:41[
  ۔ ٢٧٩٩،الجھل، حديث٨۶٨ص٢؛ميزان الحکمہ :ج١٠٩۵،حديث٧٣] غررالحکم:42[
  ۔ ٢٨٠٢،الجھل، حديث٨۶٨ص٢؛ميزان الحکمہ :ج١١۶۴،حديث٧۵] غررالحکم:43[
  ۔ ٢٨١٧،الجھل، حديث٨٧٠ص٢؛ميزان الحکمہ :ج١١۵٢،حديث٧۵] غررالحکم:44[
  ۔ ٢٨١٨،الجھل، حديث٨٧٠ص٢؛ميزان الحکمہ :ج١١۶٣،حديث٧۵] غررالحکم:45[
  ۔ ٢٨٢٢،الجھل، حديث٨٧٠ص٢ج؛ميزان الحکمہ:١١٢٣،حديث٧۴] غررالحکم:46[
  ،اليوم التاسع والعشرون۔ ٢١٩ص ٩۴] بحاراالنوار :ج47[
  ۔ ١۵] سوره مطففين ٓايت 48[
  ۔ ٩،١٠] سوره شمس ٓايت 49[
  ۔ ۵٠٩٧،الخلق، حديث١۵٣۶۴؛ميزان الحکمہ :٣٣٧ص۶] شرح نہج البالغہ:ج50[
  ۔ ۵٠٩٨،الخلق، حديث١۵٣۶۴؛ميزان الحکمہ :۵٧٢٢،حديث٢۶۵] غررالحکم:51[
  ۔ ۵٠٨٩،الخلق، حديث١۵٣۶؛ميزان الحکمہ :ج۵۶٩٧،حديث ٢۶۴] غررالحکم:52[
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  ۔ ۵١٠١الخلق، حديث  ١۵٣۶ ۴،کتاب رياضة النفس ،ميزان الحکمة ٩٣،ص۵] ۔محّجةالبيضاء، ج53[
  ۔ ۴١،حديث۶،باب١۵۶ص  ٨۴؛ بحاراالنوار ج٢٠٩،فصل فی السابقة بالزھد؛عدة الداعی ص٣٠١ص٢] المناقب:ج54[
  ۔ ٣۴،باب صالة النوافل،حديث ۴۵٠ص٣فی ،ج] کا55[
  ،عالمات العقل۔ ۴،باب١۵٠ص ١] بحاراالنوار :ج56[
  ۔ ۶٧۵، األمل، حديث ١٨۴١] ميزان الحکمہ :57[
  ۔ ٨،حديث٧،باب١٧۵ص ٧۴] بحاراالنوار :ج58[
  ۔ ٢٢،حديث٣٢،باب١۵۵ص ٩١] بحاراالنوار :ج59[
  ۔ ۶٨٣، األمل، حديث١٨۶١؛ميزان الحکمہ :٧٢٠٧،حديث ٣١٢] غررالحکم:60[
  ۔ ۶٨۴،األمل، حديث١٨۶١؛ميزان الحکمہ :٧٢۴۵،حديث ٣١٣] غررالحکم:61[
  ۔ ۶٨۵،األمل، حديث١٨۶١؛ميزان الحکمہ :٨۶٠،حديث ۶۵] غررالحکم:62[
  ۔ ۶٨۶،األمل، حديث١٨۶١؛ميزان الحکمہ :٧٢٠۶،حديث ٣١٢] غررالحکم:63[
  ۔ ٧١ ٨،األمل، حديث ١٨٨١حکمہ :؛ميزان ال١،باب القسوة،حديث٣٢٩ص٢] کافی ،ج64[
  ۔ ۶٩،األمل، حديث١٨۶١،ميزان الحکمہ :٣٩٠] اقبال:ص65[
  ۔ ٣١،حديث١٢٨،باب١۶٧ص ٧٠] بحاراالنوار :ج66[
  ۔ ۵٨] سوره اعراف ٓايت 67[
  ۔ ٢،حديث ١۵،باب  ١٠۶ ٢؛بحار االنوار :٢١،حديث  ۵٨٨] کافی :68[
  ۔ ۴٧، حديث ١٢٣، باب ٨۴ص ٧٠] بحاراالنوار ج 69[
  ۔ ٢١٨٢٧،حديث ۶٢،باب ١٠١۶] وسائل الشيعہ:70[
  ۔ ١٢،کتاب العقل و الجھل ،حديث  ١۵ ١] کافی:71[
  ۔ ٨۶،حديث ١٢٢،باب ٩٩٧٠] بحار االنوار:72[
  ۔ ١،حديث ٢۴،باب ٢٨١٧۵؛بحار االنوار :٣٠٣] تحف العقول :73[
  ۔ ١٠١] علم االخالق ص 74[
  ۔ ۵٣] سوره يوسف ٓايت 75[
  ۔ ١٠يت ] سوره شمس آ 76[
  ۔ ١٣٠] سوره بقرة آيت 77[
  ۔ ١٨] سوره يوسف ٓايت 78[
  ۔ ٣٨] سوره مدثر آيت 79[
  ۔ ۴١و ۴٠] سوره نازعات ٓايت 80[
  ۔ ۵۶] سوره زمر آيت 81[
  ۔ ١،حديث ۴۵،باب ۶۴۶٧؛بحار االنوار :٣١۴] عدة الداعی :82[
  ۔ ۴٧۶۶،اصالح النفس ،حديث ٢٣٧] غرر الحکم :83[
  ۔ ۴٨٨١،مخالفة الھوی،حديث ٢۴١] غرر الحکم :84[
  ۔ ٢٣٨۶،الدنيا ٓافة النفس ،حديث ١٣۶] غرر الحکم :85[
  ۔ ۴٧١٨،مراقبة النفس،حديث ٢٣۵] غرر الحکم :86[
  ۔ ۵٩١٢] غرر الحکم :صالح الدين بھما ۔۔۔،حديث 87[
  ، من خطبة لہ(ع)يبنّہ علی احاطة علم هللا۔۔۔۔۔ ١٩٨،خطبہ نمبر ٣١٢] نہج البالغہ:88[
  ۔ ٢٣٨۵،الدنيا ٓافة النفس ،حديث ١٣۶] غرر الحکم :89[
  ۔ ۶٩٢٣،ذم اللذات ،حديث ٣٠٣] غرر الحکم :90[
  ۔ ١٢٠] سوره صافات ٓايت 91[
  ۔ ١٢٢] سوره صافات ٓايت 92[
  ۔ ۴٨۵١،تھذيب النفس ،حديث ٣۴٠] غرر الحکم :93[
  ۔ ٣٩٩تا ٣٩٨] حکمت اٰلھی ص 94[
بارے ميں مذکوره کتاب(حکمت اٰلھی) ميں تفصيل کے ساتھ مطالب بيان کئے گئے ھيں،  ] نفس اور اس کے اچھے برے حاالت کے95[

  قارئين کرام! مزيد آگاھی کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بہت مفيد ھے۔ 
  ۔ ٩۵] سوره مائده آيت 96[
  ] بھره، کم سننے واال۔ 97[
  ۔ ٣٢،حديث ۴،باب ۵۶ص١٠٠نوار :،ومن کالم لہ(ع)اھل بصرة سے خطاب۔۔۔؛ بحار اال١۵۶] نھج البالغہ :98[
  ۔ ۶۵] سوره بقرة آيت 99[
  ۔ ١١٠٠٩۔متفرقات اجتماعی،حديث ۴٧٩] غرر الحکم :100[
  ۔ ١٨١] نہج البالغہ:حکمت 101[
  ، ومن خبطة لہ(ع)يحث الناس علی التقوی۔ ١٧۵،خطبہ ی٢٢١] نہج البالغہ:102[
  ۔ ٣۵۶] تحف العقول :103[
ميں ھوا ھے، ارشاد ھوتا ) ۶٠ھے ، جس کا ذکر قرآن مجيد (سوره اسراء آيت “نت کيا ھوا درخت لع”] شجره ملعونہ کے معنی 104[

  ھے: 
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ْؤيَا الَّتِی ٔاَرْينَاَک ٕاِالَّ فِْتنَةً لِلنَّاِس َوالشََّجَرةَ اْلَمْلُعونَةَ فِی اْلقُْرآِن َونُخَ ” فُہُْم فََما يَِزيُدہُْم ٕاِالَّ طُغْ َوَما َجَعْلنَا الرُّ   “ يَانًا َکبِيًرا۔وِّ
  ۔ ١٨،مجلس ششم،حديث ۵١] امالی مفيد:105[
  ۔ ۶٢،باب ٧٢۶٨] بحار االنوار :106[
  ۔ ۴،حديث٧٧،باب٢۶٩۶٨] بحاراالنوار :107[
  ۔ ۵،حديث٧٧،باب٢۶٩۶٨] بحاراالنوار :108[
  ۔ ١۵١٣۵،الغفلة، حديث ۴٣۶٢٩؛ميزان الحکمة : ۵٧۴۴، حديث٢۶۵] غررالحکم :109[
  ۔ ١۵١۴٣،الغفلة، حديث ۴٣۶٢٩؛ ميزان الحکمة :٢۶۵۶، حديث ١۴۶: ] غررالحکم110[
  ۔ ١۵٢٠٧،الغفلة، حديث ۴٣٧٢٩؛ميزان الحکمة :۵٧۶۵،حديث٢۶۶] غررالحکم :111[
  ۔ ١۵٢٠٨،الغفلة، حديث ۴٣٧٢٩؛ميزان الحکمة :۵٧۶٢،حديث٢۶۶] غررالحکم :112[
  ۔ ١۵٢٠٣الغفلة ،حديث ،۴٣٧٢٩؛ميزان الحکمة:١٠،حديث١٩،باب١١۴٧۵] بحار االنوار:113[
  ۔ ٢١،باب ٢٩۵١۴] بحار االنوار:114[
  ۔ ٢،باب االستغناء عن الناس ،حديث ١۴٨٢] کافی:115[
  ۔ ١٠٩] نفحات الليل ص 116[
 ۔٢٩٢] انيس الليل ص 117[

 

 شرح دعاء کميل 

 

ي،فَ ” نِي بِٰمأاْھوٰی َؤاْسَعَدهُ َعٰلی ٰذلَِک أِٰلھي َوَمْواٰلَي ٔاْجَرْيَت َعلَيُّحْکماً ا تَّبَْعُت فيِہ ھَوٰی نَْفسي، َولَْم ٔاْحتَِرْس فيِہ ِمْن تَْزييِن َعُدوِّ َغرَّ
اُء فَتَٰجاَوْزُت بِٰماَجرٰی َعلَيَّ ِمْن ٰذلَِک بَْعَض ُحُدوِدَک،َوٰخا   “لَْفُت بَْعَض ٔاَٰواِمِرَک۔اْلقَٰضٓ

خدايا مواليا۔تونے مجھ پر احکام نافذ کئے اور ميں نے خواھش نفس کا اتباع کيا اور اس با ت کی پرواه نہ کی کہ دشمن ”
  (شيطان)مجھے فريب دے رھا ھے۔نتيجہ يہ ھوا کہ اس نے خواھش کے سھارے مجھے دھوکہ ديا 

ا اور ميں نے تيرے احکام کے معاملہ ميں حدود سے تجاوز کيا اور تيرے بہت اور ميرے مقدر نے بھی اس کا سا تھ دےدي
  ۔ “سے احکام کی خالف ورزی کر بيٹھا 

  وظائف اور ذمہ دارياں
خداوندعالم جن چيزوں کے ذريعہ انسان کی زندگی کو سنوارنا چاہتا ھے، جيسے صحيح عقائد جن کی جگہ قلب ھے، اخالق 

اطن انسان ھے،اور اعمال صالحہ، جن کو اعضاء و جوارح سے انجام ديا جاتا ھے، انھيں تمام حسنہ جن کی جگہ نفس اور ب
چيزوں کو وظائف اور ذمہ دارياں کھاجاتا ھے، اور يہ چيزيں خدا کی ربوبيت، اس کے علم و حکمت، اور اس کی رحمت و 

  ر دی گئی ھيں۔ احسان کے جلوے ھيناور يہ انسان کی دنيا وآخرت کی بھالئی کے پيش نظر قرا
بے شک اگر خداوندعالم کی طرف سے معين کرده وظائف پر خلوص نيت اور عشق و محبت کے ساتھ عمل کيا جائے 

چاھے کسی بھی حالت ميں انجام دئے جائيں انسان کمال اور سعادت کی منزلوں پر فائز ھوجائے گا، رضائے اٰلھی اس کے 
ھوں گے،اس کی زندگی طيب و طاھر ھوجائے گی، اور آخرت ميں خدا کے شامل حال ھوگی، الياء هللا بھی اس سے خوش 

  لطف وکرم کے زير سايہ جنت ميں ھميشہ ھميشہ کے لئے انبياء، صديقين، شھداء اور صالحين کے ساتھ قرار پائے گا۔ 
ھشات کا بے خدا کی اطاعت اور اس کی فرمانبردای ميں مانع ھونے والی چيزھوائے نفس ھے، جس کے معنی انسانی خوا

لگام ھوجانا ھے، اور جب انسان ان خواھشوں کا شکار ھوجاتا ھے تو دنياوی زرق و برق کو ديکھ کر ان ميں غرق ھوجاتا 
  ھے اور پھر گناھوں ميں ڈوب جاتا ھے، 

ھی اور اپنی تمام تر طاقت کو انھيں کے لئے خرچ کرتا ھے، اگرچہ دوسروں پر ظلم و ستم اور ان کے حقوق کو پائمال 
کيوں نہ کرنا پڑے، اور اپنے اندر موجود شيطنت کی وجہ سے ايسے امور کی طرف دعوت ديتا ھے کہ نہ اسے اصول 

اعتقاد کی خبر رہتی ھے اور نہ ھی اخالقی کردارکی، اور پھر يھاں تک آگے بڑھ جاتا ھے کہ نہ اپنے اوپر رحم کرتا ھے 
  اور نہ ھی دوسروں پر، 

طرح حقائق اور واقعيات کو ناديده کرتے ھوئے زندگی کو تباه کرڈالتا ھے، يھاں تک کہ موت اور ايک خطرناک حيوان کی 
  آکر اس کا گال دباليتی ھے، اور اس کی گندگی اور کثافت سے دنيا کو پاک کرديتی ھے۔ 

  اگر رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے ايک بہت اھم روايت کے ضمن ميں فرمايا ھے: 
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َک نَفُسک الَّتِی بَْيَن َجْنبَْيَکٔاعَدی”   ] 1“[َعُدوِّ
  ۔ “خبردار!) تمھارا سب سے بڑادشمن ؛ تمھارے دو پھلؤ ونکے درميان موجود تمھارا ماّدی نفس ھے”(

  تو آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان حق ھے اور نفس کے سلسلہ ميں ايک بہت اھم چيلنج ھے۔ 
ور جس چيز کو قرآن کريم کی زبان ميں ھوائے (نفس )سے تعبير کيا گيا ھے، يہ انسان کاسب سے جی ھاں! نفس اّماره، ا

خطرناک دشمن ھے، کيونکہ انسان اسی ھوائے نفس کی بنا پر اپنی دنيا و آخرت کو تباه کرڈالتا ھے، اور يھی ھوائے نفس 
  سے روک ديتی ھے۔ ھوتی ھے جو انسان کو تمام برائيوں ميں غرق کرديتی ھے اور ھر نيکی 

حضرت امام رضا عليہ السالم سے مروی ھے : کسی شخص نے مجھ سے دنيا و آخرت کی بھالئی کو جمع کرنے والی 
  ] 2صفت کے بارے ميں سوال کيا، تو ميں نے کھا: اپنے نفس کی مخالفت کرو۔[

  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے: 
  ] 3“[َمْن َجاھََد نَْفَسہُ الَّتِی بَْيَن َجْنبَْيہِ  ٔاَْفَضُل الِجھادِ ”

  ھے۔ “ جھاد بالنفس”سب سے بڑا جھاد ؛
  نيز آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) حضرت علی عليہ السالم سے فرماتے تھے: 

  ] 4“[يَاَعلِیُّ ٔاَْفَضُل الِجھاِد َمْن ٔاَْصبََح اَليَھُمُّ بِظُْلِم ٔاََحدٍ ”
  ۔ “سے بڑا جھاديہ ھے کہ انسان صبح اٹھے تو کسی پر ظلم و ستم کا اراده نہ رکھتا ھويا علی! سب ”

اگر انسان ھوائے نفس کا شکار ھوجائے، يعنی اپنی بے حساب شھوت کے ذريعہ خداوندعالم کی مخالفت کرے تو ھوائے 
حساب و کتاب ، وقت موت اور خدا کے نفس اس کو قيدی بنا کر دھوکہ ميں ڈال ديتی ھے، اور ياد خدا، ياد قيامت ، موقع 

واجب کرده وظائف اور ذمہ داريوں کو بھال ديتی ھے، اور اس وقت قضائے اٰلھی جو اس سلسلہ ميں انسان انسان کی آزادی 
اور اس کا اختيارھے اس دھوکا دھڑی ميں غّدار دشمن کی مدد کرتی ھے، اور انسان کو اس آزادی اور اختيار سے ناجائز 

ھانے پر مجبور کرديتی ھے، اور خداوندعالم کی اطاعت اور وظائف پر عمل کرنے کے بجائے، ظلم و ستم او فائده اٹ
ردوسروں پر تجاوز کرنے لگتا ھے، اورانسان خداوندعالم کی معين کرده حدود اور ديگر اصول سے تجاوز کرتا ھے، اور 

  خداوندعالم کے سعادت بخش احکام کی مخالفت کرتا ھے۔ 

َک،َؤاَْلَزَمنِيُحْکُمَک َوباَٰلُؤکَ فَلَ ” ةَ لِي فِيٰماَجرٰی َعلَيَّ فيِہ قَٰضاُؤ   “،َک اْلَحْمُد َعلَيَّ فيَجميِع ٰذلَِک،َواٰلُحجَّ
بھر حال اس معاملہ ميں ميرے ذمہ تيری حمد بجاالنا ضروری ھے اور اب تيری حجت ھر مسئلہ ميں ميرے اوپر تمام ھے ”

  ۔ “کے مقابلہ ميں اور تيرے حکم و ٓازمائش کے سامنے کوئی حجت و دليل نھيں ھے  اور ميرے پاس تيرے فيصلہ

  انسان پر خدا کی حجتيں
انسان کے پاس ايسی کوئی حجت نھيں ھے جو دنيا ميں اپنی ضاللت وگمراھی، کجی اور انحراف اور گناه و معصيت کے 

  سلسلہ ميں خدا کی بارگاه ميں پيش کرسکے۔ 
کھے: ميں طاقت و قدرت نھيں رکھتا تھا، تو يہ تو بہت بڑا جھوٹ ھے، چونکہ اس کا بدن صحيح و سالم تھا، مثالً اگرانسان 

  مختلف نعمتوں سے نوازا گيا تھا لٰہذا اپنے وظائف کو انجام دينے پر قدرت رکھتا تھا۔ 
وم ھوتا تو کس طرح اپنے اور اگرانسان کھے: عقل سے محروم تھا، يہ بھی بہت بڑا جھوٹ ھے،چونکہ اگر عقل سے محر

  دنيا ميں کاروبار، تجارت اور دوسرے امور انجام ديتا تھا؟! 
اور اگرانسان کھے: اگر ميری ھدايت کے لئے خدا کی طرف سے کوئی نبی، امام يا کتاب ھدايت کا انتظام ھوتا تو ميں ان کی

کھ چوبيس ہزار انبياء بھيجے گئے، باره پيروی کرتا؛ تو پھر اس کے جواب ميں کھا جائے گا: ھدايت کے لئے ايک ال
معصوم امام ھدايت کے لئے معين کئے گئے، ليکن تجھے کيا ھوگيا تھا تو نے اپنے دنياوی مسائل کو حل کرنے کے لئے ھر

  ممکن سعی و کوشش کی ، ليکن ھدايت کے سلسلہ ميں کوئی قدم نھيں اٹھايا؟! 
دين، کتاب ھدايت اور معنويت سے آباد مسجد کا انتظام نہ تھا، تو کھا جائے اور اگر انسان کھے: ھدايت کے لئے کوئی عالم 

گا: يہ جھوٹ او رتھمت ھے، کيونکہ ھماری ھدايت کی آواز ھر طرف سے آرھی تھی ليکن تيرا تکبر، خودپسندی اور 
  سننے ميں مانع ھوئی اور تو نے حق کی پيروی نھيں کی ھے! “ صد ائے ھدايت”ھوائے نفسانی 

ين کرام! مذکوره حقائق کے پيش نظر خداوندعالم کی طرف سے دنيا و آخرت ميں انسان کو محکوم کرنے کے لئے قارئ
حجت کا دروازه کھال ھے، اور انسان کے لئے اپنا عذر پيش کرنے اور عذاب اٰلھی سے بچنے کے لئے کوئی بھی بھانہ اور 

  عذر قابل قبول نھيں ھے۔ 
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ن پر خدا کی حجت حکم فرما ھے ، اور وه عذاب اٰلھی کا مستحق ھے) خدا کے پيش نظر اس واضح اور آشکار حقيقت(انسا
  ھم صرف ايک اھم روايت نقل کرنے پر اکتفاء کرتے ھيں، جو اسالمی معتبر کتابوں ميں بيان ھوئی ھے۔ 
عثمان سے اور انھوں حميد بن زياد نے حسن بن محمد َکندی سے اور انھوں نے احمد بن حسن ميثمی سے، انھوں نے ابان بن

  نے عبد االعلی سے روايت کی ھے : 
تَی بِاْلَمرٔاَِة الَحسناِء يَْوَم القِياَمِة الَّتِی قَِد اْفتُتِنَْت فِ ” ِ عليہ السالم يَقوُل:يُؤْ ی ُحْسنِھا فَتَقوُل:يَاَربِّ َحسَّْنَت َخْلقِی َحتَّی َسِمْعُت ٔاَباَعبِد ّهللاٰ

ُجِل الَقِيُت َما لَقِيُت؛فَيُ  نَّاھَا فَلَْم تُْفتَتَْن،َو يُجاُء بالرَّ لَحَسِن الَِّذی قَْد اْفتُتَِن فِی ُحْسنِِہ جاُء بَِمريََم عليھا السالم فَيُقاُل:ٔاَْنِت ٔاَْحَسُن ٔاَْوٰھِذِه؟ قَْدَحسَّ
نَّاهُ فَلَْم يُْفتَتَْن۔ َو فَيَقوُل:يَاَربِّ َحسَّْنَت َخْلقِی َحتّی لَقِيُت ِمَن النِّساِء َما لَقِيُت فَيُجاُء بِ  يُوُسَف عليہ السالم فَيُقاُل:ٔاَْنَت ٔاَْحَسُن ٔاَْو ٰھَذا؟قَْد َحسَّ

تَی بِ يُجاُء بِصاِحِب الباَلَِء الَِّذی قَْد ٔاََصابَْتہُ الفِْتنَةُ فِی باََلئِِہ فَيَقُوُل :يَاَربِّ َشدَّْدَت َعلَیَّ الباََلَء  ٔاَيّوَب عليہ السالم ، َحتَّی اْفتُتِْنُت فَيُؤْ
  ] 5“[فيقال:ٔاَبَلِيَّتَُک ٔاََشدُّ ٔاَْو بَلِيَّةُ ٰھَذا؟فَقَْد اْبتُلَِی فَلَْم يُْفتَتَنْ 

ميں نے حضرت امام صادق عليہ السالم سے سنا کہ آپ نے فرمايا: روز قيامت ايک حسين و جميل عورت کو اليا جائے گا ”
ا ميں گناه ومعصيت کو اپنا شعار بنايا، تو وه اپنی بے گناھی ثابت کرنے کے جس نے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دني

لئے کھے گی: پالنے والے! تو نے مجھے خوبصورت پيدا کيا لٰہذا ميں اپنے حسن و جمال کی بنا پر گناھوں کی مرتکب 
اده خوبصورت ھے يا يہ خاتون ھوگئی، اس وقت جناب مريم (سالم هللا عليھا) کو اليا جائے گا، اور کھا جائے گا: تو زي

باعظمت؟ ھم نے اس کو بہت زياده خوبصورت خلق فرمايا ليکن پھر بھی انھوں نے اپنے کو محفوظ رکھا، اور برائيوں سے 
  دور رھيں۔ 

اور پھر ايک خوبصورت مرد کو اليا جائے گاوه بھی اپنی خوبصورتی کی بنا پر گناھوں ميں غرق رھا ، وه بھی کھے گا: 
والے ! تو نے مجھے خوبصورت پيدا کيا ، جس کی بنا پر ميں نامحرم عورتوں کے ساتھ گناھوں ميں ملوث رھا۔ اس پالنے 

وقت جناب يوسف (عليہ السالم) کو اليا جائے گا، اور کھا جائے گا: تو زياده خوبصورت ھے يا يا عظيم انسان، ھم نے انھيں 
 پنے آپ کو گناھوں سے محفوظ رکھااور فتنہ و فساد ميں غرق نہ ھوئے۔ بھی بہت خوبصورت پيدا کيا ليکن انھوں نے بھی ا

اس کے بعد ايک ايسے شخص کو اليا جائے گا، جو بالء اور مصيبتوں مينگرفتار ره چکا تھا اور اسی وجہ سے اس نے 
ور بالؤں ميں اپنے کو گناھوں ميں غرق کرليا تھا، وه بھی عرض کرے گا: پالنے والے! چونکہ تونے مجھے مصيبتوں ا

گرفتار کرديا تھا جس سے ميرا حوصلہ اور استقامت جاتی رھی اور ميں گناھوں ميں غرق ھوگيا، اس وقت جناب ايوب 
(عليہ السالم) کو اليا جائے گااور کھا جائے گا: تمھاری مصيبتيں زياده ھيں يا اس عظيم انسان کی ، يہ بھی مصيبتوں ميں 

  ۔ “فوظ رکھا اور فتنہ وفساد کے گڑھے ميں نہ گرےگھرے ليکن انھوں اپنے آپ کو مح

ا َوقَْد ٔاَتَْيتَُک ٰياأِٰلِھي بَْعَد تَْقصيِري َوأِْسٰرافِيَعٰلی نَْفِسي،ُمْعتَِذراًٰناِدماً ُمْنَکِسراًُمْستِقياًل ُمْستَغْ ” ِفراً ُمنيباًُمقِّراً ُمْذِعناًُمْعتَِرفاً،اٰلٔاَِجُد َمفَّراًِمّمٰ
اَي في َسَعِة َرْحَمتَِک۔ٰکاَن ِمنّي، ہُ أِلَْيِہ فئاَْمِري َغْيَر قَبُولَِک ُعْذِري،َوأِدٰخالَِک أِيّٰ   “َواٰلَمْفَزعأًاَتََوجَّ

اب ميں ان تمام کوتاھيوں اور اپنے نفس پر تمام زيادتيوں کے بعد تيری بارگاه ميں ندامت انکسار، استغفار، انابت، اقرار، ”
حاضر ھو رھاھوں کہ ميرے پاس ان گناھوں سے بھاگنے کے لئے کوئی جائے فرار نھيں ھے اور اذعان، اعتراف کے ساتھ

تيری قبوليت معذرت کے عالوه کوئی پناه گاه نھيں ھے۔صرف ايک ھی راستہ ھے کہ تواپنی رحمت کاملہ ميں داخل کر لے 
  ۔ “

  عاشقانہ راز و نياز اور مناجات
عليہ السالم نے ان تمام چيزوں کی طرف اشاره کيا ھے جن کی وجہ سے خدا دعائے کميل کے اس حصے ميں حضرت علی

کی رحمت اور بخشش شامل حال ھوتی ھے، جيسے:اپنی عبادت کو ناقص تصور کرنا، اپنے آپ کو شھوت پرست قرار دينا، 
ے ھوئے اس شرمندگی کے ساتھ معذرت خواھی کرنا، دل شکستہ سے بخشش کی درخواست کرنا، خدا کی طرف رجوع کرت

  سے توبہ کرنا، گناھوں کا اعتراف کرنا اور خدا کی پناھگاه کے عالوه کسی دوسری پناھگاه کا تصور ذھن سے نکال دينا۔ 
يہ آه وبکا، گريہ و زاری اور توبہ و اقرار ؛ ايک ايسی حقيقت ھے جس کو خداوندعالم اپنے گناھگار بندے اور توبہ کرنے 

ھے۔ مروی ھے کہ :ايک صاحب جو عرفان و معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے ،کسی ولیوالے سے سننے کو دوست رکھتا 
هللا کے پاس گئے اور کھا: ميں خدا کی بارگاه ميں حاضری دينا چاہتا ھوں اور اس کے حضور ميں مشرف ھونا چاہتا ھوں، 

کيونکہ خالی ھاتھ جانا اس کی شان آپ بتائيں کہ رّب ودود ، خدائے غفور اورمالک الملک کے لئے کيا تحفہ لے کر جاؤں؟ 
کے خالف ھے۔چنانچہ اس ولی هللا اور عاشق خدا نے کھا: وھاں وه چيز تحفہ لے کر جاؤ جو وھاں نہ ھو، وھاں پر تمام 

کماالت: علم، حلم، قدرت، رحمت، مشيت، لطف، کرامت، صدق، عدالت، سطوت اورھيبت موجود ھے، ليکن وھاں يہ چيزيں 
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  ، بہتے ھوئے آنسو، آه و بکاراور تضرع و انکساری۔ نھيں ھيں: سوز دل
جی ھاں! خداوندعالم، توبہ کرنے والے گناھگار اور ھر طرف سے مايوس و مغلوب بنده کی آواز سننے کو بہت زياده پسند 

کہ ھر کرتاھے، اور يہ بات قابل انکار نھيں ھے کہ ھرمعشوق اپنے عاشق کی آواز اور التماس کو سننا چاہتا ھے، جيسا 
  عاشق اپنے محبوب کی نظر التفات اور توجہ کا منتظر رہتا ھے نيز اس کے تقاضوں کوپورا کرنا چاہتا ھے۔ 

  يوسف و زليخا
بعض علماء کرام نے نقل کيا ھے: زليخا نے اپنی قدرت سے ناجائز فائده اٹھاکر اپنے کو تھمت سے بری الذمہ کرنے کے 

ڈلواديا، ليکن اپنی بے انتھا محبت اوردلسوز عشق کی تاب نہ السکی ساتھ ساتھ يہ لئے حضرت يوسف(ع) کو زندان ميں تو 
بھی سمجھ گئی کہ يوسف(ع) کے ايمان و تقوٰی کی بنا پر جناب يوسف سے وصال تو ممکن نھيں ھے،لٰہذا کم از کم محبوب 

اپنے ايک غالم کو ساتھ ليا، اور کی آواز ھی سن لے، اور اس کے نالہ و فرياد کی آواز ھی کو سن لے، چنانچہ اس نے 
زندان ميں گئی، اس غالم سے کھا کہ يوسف کو تازيانے مارو، ليکن جيسے ھی غالم نے جناب يوسف کے حسن و جمال اور

اٰلھی ھيبت کو ديکھا تو ان کو تازيانے لگانے کی ھمت نہ کرسکا، ادھر اسے زليخا کا بھی خوف تھا، اس نے جناب يوسف 
  پڑے پھنائے اور ان کے اوپر سے تازيانہ مارنے شروع کئے، تاکہ جناب يوسف کو اذيت نہ ھو۔ کو موٹے موٹے ک

زليخا بہت دير تک انتظار کرتی رھی ليکن اپنے محبوب کی آواز نہ سن سکی، غالم سے کھا: زور سے مارو، اس وقت 
ے لگے،آپ ان کپڑوں کو اتار ديجئے غالم نے جناب يوسف سے کھا: کھيں زليخا مجھے زور سے نہ مارنے کی سزا نہ دين

اور مجھے معاف کيجئے گا، جناب يوسف نے اپنی بزرگواری کے تحت اس بات کو قبول کرليا، جيسے ھی آپ کے بدن پر 
  تازيانے پڑے تو آه ونالہ کی آواز بلند ھوئی جس سے زليخا جيسی عاشق کے دل کو سکون مال۔ 

  
  چون زليخا ز او شنيد اين بار آه 

  کين آه بود از جايگاه  گفت بس
  

  پيش از ين آن آه ھا ناچيز بود 
  آه اين باری زجای تيز بود 

  
  گر يود در ماتمی صد نوحہ گر 

  آه صاحب درد را باشد اثر 

  قوم يونس(ع)
جس وقت قوم يونس کو يہ معلوم ھوا کہ يونس اس بستی سے چلے گئے ھيں اور انھوں نے عذاب اٰلھی کے آثارديکھ لئے تو 

کو يقين ھوگيا کہ اس عذاب سے نجات کا ايک ھی راستہ ھے اور وه خداوندعالم کی بارگاه ميں توبہ او رگريہ و زاری  ان
اور اپنے گناھوں کا اعتراف ھے۔ چنانچہ سب چھوٹے بڑے، پير و جوان اور مرد عورتيں پرانے لباس پھن کر پابرھنہ بيابان

طرف ، شير خوار بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کرديا گيااور سب کی طرف چل دئے۔ مرد ايک طرف عورتيں دوسری 
  مل کر خدا کی بارگاه مينگريہ و زاری کرنے لگے اور روروکر اس کی بارگاه ميں توبہ کرنے لگے۔ 

 يھاں تک کہ حيوانات بھی نالہ و فرياد کرنے لگے، کلمہ توحيد ان کی زبان پر جاری ھوا، دلسوز نالہ و فرياد اور محبت کے
ساتھ توبہ اور پشيمانی کا اظھار کيا، شرک و معصيت اورنافرمانی سے باز آگئے، ان ميں سے ايک گروه نے پکار کر کھا: 
پالنے والے! يونس نے کھا تھا کہ غالموں کو آزاد کردو تاکہ ثواب کے مستحق قرار پاؤ، اور جھاں بھی تمھيں کوئی شخص 

مدد کرو، پالنے والے! اس وقت يہ غالم تيری بارگاه ميں بے چاره ھينتيرے مشکالت اور پريشانی ميں دکھائی دے اس کی 
  عالوه ھمارا کوئی فريادرس نھيں ھے لٰہذاھماری مدد فرما۔ 

چنانچہ جب اس قوم کا راز و نياز اور سوز و گريہ اور مناجات، بارگاه اٰلھی ميں قبول ھوئی تو ان کو نجات مل گئی، عذاب 
رحمت خدا کی گھٹا چھاگئی، سب کی توبہ قبول ھوگئی اور سب خوش وخرم شھر ميں واپس آگئے، کا بادل چھٹ گيا، اور 

اور اپنے کاروبار اور زندگی ميں مشغول ھوگئے۔ بھر حال خداوندعالم کی طرف توجہ کرنا اور اس کی بارگاه ميں گناھوں 
نا ، حقيقی توبہ کے مقدمات ھيں جن کے ذريعہ کا اقرار کرنا، اپنی بے چارگی کا اعالن کرنا اور خدا سے طلِب بخشش کر
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  خداوندعالم کا لطف و کرم شامل ھوتا ھے۔ 

َوٰثاقِي،” نِيِمْن َشدِّ ي،َوفُکَّ ھُمَّ فَاقُبَْل ُعْذري،َواْرَحْم ِشدَّةَ ُضرِّ   ٔاَللّٰ
  ٰياَربِّ اْرَحْم َضْعَف بََدنِي،َوِرقَّةَ ِجْلدي،َوِدقَّةَ َعْظمي،

يَوتَْغِذيَتيھَْبنيٰياَمْن بََدٔاََخْلقِ    يَوِذْکِري َوتَْربِيَتِيَوبِرِّ
َک بي۔   “اِلْبتِٰداِء َکَرِمَک َوٰسالِِف بِرِّ

  لٰہذا پروردگار ميرے عذر کو قبول فرما ۔ميری شدت مصيبت پر رحم فرما۔ ”
  مجھے شديد قيد وبند سے نجات عطا فرما۔پروردگار ميرے بدن کی کمزوری، 

  استخواں کی باريکی پر رحم فرما،اے ميرے پيداکرنے والے ۔  ميری جلد کی نرمی اور ميرے
  اے ميرے تربيت دينے والے! اے نيکی کرنے والے! اپنے سابقہ کرم اور گذشتہ 

  ۔ “احسانات کی بنا پر مجھے معاف فرمادے

  محبوب کا دربار
ا ھے کہ خداوندعالم کی رحمت دعا کے اس حصہ ميں عارف عاشق ،تائب صادق اور بہترين مناجات کرنے واالاحساس کرت

اور لطف و کرم کے دروازے کھلے ھوئے ھيں، اور ھمارا محبوب خدا ھمارے راز و نياز سننے کے لئے تيار ھے؛ لٰہذا 
  عرض کرتا ھے: 

ميرے عذرر کو قبول فرما، جو ميری نادانی اور جھالت ھے، لڑکپن اور گناه ھيں، ميں ھوائے نفس کا قيدی ھوں اور ميرا 
ه ضعيف اور کمزور ھے، ليکن اب چونکہ تيری بارگاه ميں توبہ کی توفيق حاصل ھوگئی ھے، اور جھالت کے اندھيرےاراد

سے نکل آيا ھوں اور ميری جوانی کا نشہ ختم ھوگيا ھے، ايک حد تک نفس پرستی سے چھٹکارا مل گيا ھے، اورگناھوں 
گيا ھے، لٰہذا ميں نے گناھوں سے دوری اختيار کی ھے اور کے ترک کرنے اور تيری اطاعت کرنے پرميرا اراده محکم ھو

شيطان و ھوائے نفس سے دور بھاگ کرتيری بارگاه مينحاضر ھوا ھوں، لٰہذا اپنے لطف وکرم اور عنايت سے ميری گزشتہ 
  برائيوں اور مفاسد کی اصالح فرمادے۔ 

مع رياکاری، خودنمائی اور دوسرے برے پالنے والے! ميرے برے حاالت کی سختی، خود غرضی، حرص، حسد ،بخل، ط
صفات کی وجہ سے ھيں، اگر يہ بدحالی ميرے اندر باقی رھی تو ايک خطرناک بيماری اور ناسور ميں بدل جائی گی، جو 
مجھے ھالک کردے گی، جس کے عالج کے لئے کوئی راستہ باقی نہ بچے گا، لٰہذا ميرے اس حال پر رحم فرما، اور اگر 

شامل حال ھوگئی تو ميری بری حالت اچھی حالت ميں بدل جائے گی، اورميں اخالق حسنہ سے مزين  تيری رحمت ميرے
ھوجاؤں گا، تيرے کرم کے زير سايہ ميرا تکبر؛ تواضع ميں، حرص؛ قناعت ميں، حسد؛ رشک ميں، بخل؛ جود و سخاوت 

  ميں، اللچ؛ رضايت ميں اور رياکاری؛ اخالص ميں بدل جائے گی۔ 
ميرے اعضاء و جوارح ، عقل و خرد، دل و جان ،ھاتھ پير اور قلب و روح پر شيطان اور ھوائے نفس کی  پالنے والے!

زنجيروں نے قبضہ کرليا ھے، مجھے عبادت و طاعت اور کار خير سے روکتے ھيں، او رتيری بارگاه ميں آنے سے ميرے
کے سبب دل سے آه و فغاں کررھا ھوں، آنکھوں  قدموں کو روک ليتے ھيں۔ پالنے والے! اب جبکہ تيری عطا کرده توفيق

سے ندامت اور حسرت کے آنسو بھارھا ھوں،تيری بارگاه ميں فرياد کررھا ھوں، اور تيرے حضور ميں ان تمام زنجيروں 
سے رھائی کا طالب ھوں، پالنے والے!ميرے اوپر اپنی رحمت اور لطف وکرم کا سايہ فرمادے، اور ميرے ھاتھوں اور پاؤں

شيطانی اور ھوائے نفس کی زنجيروں کو کھول دے، اور مجھے مکمل طريقہ سے آزاد بنادے، اور اس ذلت و سے 
  روسوائی سے نکال دے۔ 

اگر آج جبکہ ميں اس دنيا ميں ھوں تيری رحمت ميری فرياد کو نہ پھنچے اور مجھے ان زنجيروں کی سختيوں اور شيطانی 
رے اخالق نيز فرعونی اور قارونی حاالت سے نجات نہ دی تو کل روز قيامت وسوسوں اور ھوائے نفس کی تکليفوں اور ب

مجھے ان زنجيروں ميں گرفتار ھونا پڑے گا، جن کے بارے ميں قرآن مجيد نے خبر دی ھے، کہ وه زنجيريں کفار، 
  مشرکين اور مجرمين کے ھاتھ پيروں مينڈالی جائےں گی اور ان کو جھنم کی طرف کھينچا جائے گا: 

  ] 6“[ٕاِنَّا ٔاَْعتَْدنَا لِْلَکافِِريَن َساَلِساَلْ َؤاَْغاٰلالً َوَسِعيًرا۔” 
  ۔ “بے شک ھم نے کافروں کے لئے زنجيريں طوق اور بھڑکتے ھوئے شعلوں کا انتظام کيا ھے”

ِ اْلَعِظيم۔ُخُذوهُ فَُغلُّوهُ . ثُمَّ اْلَجِحيَم َصلُّوهُ. ثُمَّ فِی ِسْلِسلٍَة َذْرُعہَا َسْبُعوَن ِذَرا”    ] 7“[ًعا فَاْسلُُکوهُ. ٕاِنَّہُ َکاَن الَيُْؤِمُن بِا
اب اسے پکڑلو اور گرفتار کرلو۔پھر اسے جھنم ميں جھونک دو۔پھر ايک ستر گز کی رسی ميں اسے جکڑ لو۔يہ خدائے ”



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

 
 

  ۔ “عظيم پر ايمان نھيں رکھتا تھا
کياتو پھر ايک دن وه بھی آئے گا کہ ميری آزادی کے لئے کوئی اگر آج تونے مجھے ان زنجيروں اور قيد و بند سے آزاد نہ 

  بھی راستہ باقی نھيں رھے گا۔ 
قارئين کرام! جو افراد ان زنجيروں اور قيد و بند سے آزاد ھيں، تووه لوگ بڑے ھی شوق و اطمينان کے ساتھ خداوندعالم کی 

اْرِجِعٓی اِلَٰی َربِِّک َراِضيَةً ”ی عمر کے آخری روز ندائےعبادت و اطاعت اور اعمال صالحہ ميں مشغول ھوجاتے ھيں،اور اپن
]سن کر اپنے معشوق کی طرف پرواز کرنے کے لئے اپنے پروں کو پھيالتے ھيں، اور ھميشہ ھميشہ کے لئے 8“[َمْرِضيَّةً 

  آغوش رحمت ميں پھنچ جاتے ھيں۔ 
دا کی اطاعت و بندگی اور نيک کام کی طرف قدم ليکن وه لوگ جوان قيد و بند اور زنجيروں ميں جکڑے ھوتے ھيں،وه خ

نھيں اٹھاسکتے، يہ لوگ اس چند روزه دنيا ميں شيطان کے قيدی اور ھوائے نفس کے اسير ھوتے ھيناور اپنی عمر کے 
آخری حصے ميں بہت زياده حسرت و نااميدی اور سخت پريشانی ميں اپنی جان ديتے ھيں اور احساس کرتے ھيں کہ انھوں 

ی تمام ھستی کو نابود کرليا ھے اور ايسے الچار ھوگئے ھيں کہ مال و دولت بھی ان کے کام نھيں آسکتے، ان کی نے اپن
  روح آگ کی زنجيروں ميں بندھی ھوئے دوزخ کی طرف کھينچی جارھی ھوگی!! 

  مرگ ھارون الرشيد کا عجيب و غريب واقعہ
سے فالنطبيب کو باليا جائے،“ طوس”ه بڑھ گئی، اس نے حکم دياجس وقت خراسان ميں ھارون الرشيد کی بيماری بہت زياد

اور اس نے اپنا پيشاب ايک شيشی ميں کيا، اور دوسرے لوگوں کا پيشاب بھی شيشی ميں کرکے اس کے پاس بھيجا تاکہ 
س شخص پيشاب کے ذريعہ بيماری کا پتہ لگاسکے، طبيب نے ان شيشيوں کو چيک کيا اور ايک شيشی کو ديکھ کر کھا: ج

کا يہ پيشاب ھے اس سے کہہ دو کہ وصيت کرنے کے لئے آماده ھوجائے، چونکہ اس کی طاقت جواب دے چکی ھے، اور 
اس کے بدن کی بنياد ڈھير ھوچکی ھے۔ جيسے ھی ھارون الرشيد نے يہ خبر سنی تو اپنی زندگی سے مايوس ھوگيا اور 

  درج ذيل رباعی پڑھنے لگا: 
  

   ان الطبيب بطبہ و دوائہ
  ال يستطيع دفاع نحب قد ٔاتی 

  
  ما للطبيب يموت بالداء الذی 
  قد کان يبرء مثلہ فيما مضی 

  
طبيب اپنی طبابت اور دواؤں کے ساتھ آنے والی موت کا عالج کرنے پر قادر نھيں ھے، کيونکہ اگر قدرت رکھتا ھوتا تو ”

  ۔؟! “تا ھےجو جس بيماری کا وه خود عالج کرچکا ھے اسی بيماری ميں کيوں مرجا
اسی وقت اس کو خبر دی گئی کہ اس کی موت کی خبر پھيل چکی ھے، چنانچہ اس خبر کو جھوٹی ثابت کرنے کے لئے 

ايک گاڑی پر سوار ھوا تاکہ اپنے آپ کو دکھائے کہ ميں ابھی زنده ھوں، ليکن جيسے ھی گاڑی پر بيٹھا حيوان کا پير 
خبر پھيالنے والے سچ کہہ رھے ھيں، اور اس کے بعد اپنے لئے کفن مڑگيا، تو اس وقت اس نے کھا: مجھے اتاردو، 

منگوايا، اور ايک شخص کی طرف مخاطب ھوکر کھا: يھيں ميرے بستر کے پاس ميری قبر بناؤ، اور جب اس کی قبر تيار 
  ھوگی، قبر کو ديکھ کر ان آيات کو پڑھا: 

  ] 9“[يہ۔َما ٔاَْغنَی َعنِّی َمالَِی . ہَلََک َعنِّی ُسْلطَانِ ”
  ۔ “ميرا مال بھی ميرے کام نہ آيااور ميری حکومت بھی برباد ھوگئی”

ميں ايک ايسا مجرم ھوں جس کا کام تمام ھوچکا ھے، اور اس حقيقت کو اقرار کرتا ھوں:ميرے مال و دولت نے مجھے 
ساتھ چھوڑ ديا،اور نہ صرف عذاب خدا سے ذره برابر بھی نہ بچايا، اور آج جب ميری مشکل کا وقت ھے تو انھوں نے ميرا

يہ کہ مال و دولت نے ميرا ساتھ نھيں ديا اور ميری مشکل کو حل نہ کيا، بلکہ ميری قدرت اور سلطنت بھی نابود ھوگئی اور 
]ے ميرے خدا! روز قيامت کی زنجيروں اور قيد وبند کے پيش نظر ميرے جسم کی 10ميرے ھاتھوں سے جاتی رھے۔[

يری نازک کھال اور نرم ہڈيوں پر حم فرما، کہ اگر گناھوں کی يہ زنجيريں مجھے باندھے رھےں ناتوانی اور کمزوری، م
گيں، تو کل روز قيامت آگ کی زنجيريں ميرے جسم، ميرے تمام اعضاء و جوارح پر بندھی ھوں گی، اورميں اپنے جسم کی 

ن زنجيروں ميں بندھا رھوں گا، اور دوزخ کےناتوانی، کمزوری، ہڈی اور کھال کی نرمی کے ساتھ ھميشہ ھميشہ کے لئے ا
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  طبقات ميں جلتا رھوں گا، اور پھر کبھی مجھے موت بھی نھيں آئے گی!! 

  دقيق حساب و کتاب
قارئين کرام! ھم بھی اس شخص کی طرح جس کا نام توبہ تھا، اور شيخ بھائی کے قول کے مطابق اپنے نفس کا حساب و 

اپنا حساب و کتاب کريں۔اس شخص کی ساٹھ سال کی عمر تھی، اس نے اپنی عمر کا دنوں ميںکتاب کيا کرتا تھا، روز و شب 
دن ھوئے، تواس نے ايک چيخ ماری اورکھا: وائے بر من اگرھر روز ميں نے کم سے کم ايک “  ٢١۶٠٠” حساب لگايا،تو

دا سے مالقات کے لئے جاؤں؟ يہ گناھوں کا مرتکب ھوا، کس طرح ان گناھوں کے ساتھ خ“ ٢١۶٠٠”گناه بھی کيا ھو تو 
  ] 11کہہ کر زمين پر گرا، اور اس دنيا سے چل بسا۔[

پالنے والے! اے ميرے غفور رحيم خدا! ميں جيسا بھی ھوں، ھوں تو تيرا بنده، تيرا خلق شده ھوں، تيری قدرت کے زير 
اے وه خدا جس نے مٹی سے ميری  سايہ ھوں، تيرے ارادے اور مرضی کا محکوم ھوں، کوئی دوسرا راستہ بھی نھيں ھے،

خلقت کا آغاز کيا، اس کے بعد نطفہ سے، اس کے بعد علقہ بنايا، اس کے بعد مضغہ بنايا،يعنی جس وقت ميں کچھ بھی نھيں 
تھا، مجھ پر توجہ کی اور لطف وکرم کيا مجھے ياد رکھا، مجھے خلق فرمايا، اور اس کے بعد ميری مادی و معنوی تربيت 

يا، مجھ پر لطف و کرم کی بارش کی، مختلف نعمتوں اوربہترين غذاؤں سے نوازا، اب ميں نھايت خشوع و کا انتظام ک
خضوع اور تواضع و انکساری کے ساتھ تيری بارگاه ميں درخواست کرتا ھوں کہ اسی گزشتہ کرم اور پھلے کی طرح 

ا و آخرت کے عذاب سے رھائی عنايت احسان کے ذريعہ مجھے بخش دے،اور ميرے گناھوں سے درگزر فرما، اور دني
  فرما۔ (آمين يا رب العالمين) 

ِبي بِٰناِرَک بَْعَد تَْوحيِدَک،”   ٰياأِٰلِھي َوَسيَِّدي َوَربِّي،ٔاَتُٰراَک ُمَعذِّ
  َوبَْعَدَمااْنطَوٰی َعلَْيِہ قَْلبِيِمْن َمْعِرفَتَِک،َولَِھَج بِِہ لِٰسانِيِمْن ِذْکِرَک،

  ِري ِمْن ُحبَِّک،َوبَْعَدِصْدِق اْعتِٰرافيَوُدٰعائيٰخاِضعاً َواْعتَقََدهُ َضمي
  “لُِربُوبِيَّتَِک۔

پروردگار!کيا يہ ممکن ھے کہ ميرے عقيدٔه توحيد کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب نازل کرے، يا ميرے دل ميں اپنے معرفت ”
کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ ميری زبان پر مسلسل تيرا ذکر اور ميرے دل ميں برابر تيری محبت جاگزيں 

  ۔ “ع ھوں رھی ھے۔ميں صدق دل سے تيری ربوبيت کے سامنے خاض
نھيں، تيری ذات مقدس کی قسم! انبياء اور ائمہ عليھم السالم، عارفين، عاشقين، عابدين، زاھدين اور توبہ کرنے والوں ميں 
سے کوئی بھی تجھے ايسا نھيں مانتا کہ ان تمام حقائق اور معرفت کے بعد جو خود تيری توفيق سے مجھے حاصل ھوئے 

، بلکہ تجھے تو ايسا جانتے ھيں کہ مجھے قيامت کے روز اپنے لطف و کرم کے زير ھيں، مجھے آتش جھنم مينجالئے گا
سايہ رکھے گا، اور اپنی رحمت کا سھارا دے گا، ميری برائيوں سے چشم پوشی کرے گا، اور اپنی بھشت ميں مجھے جگہ 

  دے گا، اور اپنے اولياء کے ساتھ محشور کرے گا۔ 

  توحيد
روايات و احاديث، خصوصاً هللا تعالٰی کے بارے ميں احاديث کو علماء سے سنا ھے اور  جو شخص بھی قرآنی آيات اور

آفرينش مخلوق ميں غور و فکر کرنے اور اس جھان ھستی پر دقت کرنے نيز نظام خلقت ميں انديشہ کرنے سے خداوندعالم 
ھر معبود کو باطل اور اس کے اور اس کے صفات کی معرفت حاصل کی ھے، وه عقلی اور عملی طور پر اس کے عالوه 

عالوه ھر مالک کو ھالک (يعنی ھالک کرنے واال) جانتا ھے، اپنی زبان اور دل بلکہ اپنے وجود کے ھر ھر ذره سے کلمہ 
ھے اور اس کا عمل ھر بت کی نفی کرتا ھے، اور ايسا “ خانہ توحيد”کا اقرا رکرتا ھے، تو اس کا دل “ ال اٰلہ اال ّهللاٰ ”طيبہ 

کی طرف ھوتی “ توحيد”کھا جاتا ھے۔ تمام انبياء اور پيغمبروں کی دعوت اسی “ موّحد”ص شرعی اصطالح ميں ھی شخ
  تھی۔ 

سبھی انبياء عليھم السالم تمام لوگوں کی اسی توحيد کی دعوت کرتے تھے اوراسی کی يکتائی اور اکيلے ھونے پر ايمان 
ہت سی آيات سے بھی نتيجہ يھی نکلتا ھے کہ تمام انبياء عليھم السالم رکھنے کی تبليغ کرتے تھے؛ جيسا کہ قرآن کريم کی ب

  کا پھلو رکھتی تھی، اور غير اٰلھی نظام کو مردود جانتے تھے۔ “توحيد عملی”کی دعوت 
کے معنی و مفھوم يہ ھےں کہ انسان فکری لحاظ سے اپنے کو شرک و بت پرستی سے پاک رکھے، اس “اعتقاد توحيد”

کی “ يزدان اور اھريمن”کو “ خير و شر”شرکين جو خدا کے لئے شريک کے قائل ھيناسی طرح وه لوگ جو سلسلہ ميں وه م
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طرف سے جانتے ھيں، يا کسی ميں خدا کے حلول کے قائل ھيں يا مختلف ارباب کے قائل ھيں، اسی طرح وه افراد جو خدا 
دعالم کے جسم کا قائل ھے، جن مينھمارے زمانہ جو خدا ون“ مجسمہ”کو مرکب شمار کرتے ھيں جيسے نصارٰی، نيز فرقہ 

  ھے۔ “ وھابيت”مينجاھل ترين فرقہ 
اسی طرح توحيد کے عملی ميدان ميں جو اسی عقيده توحيد کی ايک قسم ھے جو چيز اھميت کی حامل ھے وه يہ ھے کہ کہ 

ئے ان ميں سے پھال کام صرف ايک خدا کی عبادت کی جائے اور اس کے عالوه کسی غير کی اطاعت سے پرھيز کيا جا
؛ خدا کی صحيح معرفت، اس کے بارے ميں مستحکم عقيده اور اس پر پائيدار رھنے سے“صرف ايک خدا کی عبادت”يعنی 

باطل کے غلط عقائد و نظريات سے پرھيز کی بنا پر اس “ غير کی اطاعت سے پرھيز”حاصل ھوتا ھے اور دوسرا يعنی 
  د انسان کو غير خدا کی عبادت و اطاعت پر آماده کرتے ھيں۔ لئے کہ باطل کے يھی کھوکھلے عقائ

اس عملی پھلو ( جو خدا ئے واحد و يکتاکی اطاعت و بندگی ھے) کی طرف آسمانی کتابوں اور انبياء اٰلھی نے دعوت دی 
يھم کی طرح عقيده شرک کی واضح نشانی ھے، اسی وجہ سے انبياء عل“ قولی شرک”ھے، چونکہ شرک فعلی اور عملی 

انسانی زندگی ، انسانی خاصيتوں کے “ توحيد عملی”پر بہت توجہ دالئی ھے۔ اسی وجہ سے “ شرک عملی”السالم نے 
ظھور اور غالمی کی زندگی سے نجات کے لئے بہت موثر ھے، اور جھوٹے خداؤں اورارباب کی اطاعت کی قدرت کو ختم

ے قبول کرتا ھو تو پھر وه کسی طاقت کے سامنے سر نھيں کو دل و جان س“توحيد عملی” کرديتی ھے،(يعنی اگر انسان
  جھکائے گا۔) 

انبياء عليھم السالم کی يہ کوشش رھی ھے کہ معاشره کو اس قسم کے شرک کو بھی پاک کيا جائے، اور انسانيت کو آزادی 
ے سامنے سر نہ اور انسانی شرافت سے سرفراز کيا جائے۔ اور اپنے زمانہ کے فرعون اور ظالم و جابر حاکموں ک

جھکائيں، اگرچہ اس قسم کے لوگوں نے ھميشہ توحيد کا شدت کے ساتھ مقابلہ کيا ھے، ليکن انبياء عليھم السالم نے ھر موقع
  سے بھی پرھيز کی دعوت دی ھے۔ “ شرک عملی”پر 

عادت ڈال دی شرک عملی کے اثر کی دوسری علت يہ تھی کہ بعض نااھل لوگوں نے مستکبروں کی عبادت و پرستش کی 
  تھی جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ھوتا ھے: 

  ] 12“[ٕاَِذا قِيَل لَہُْم الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ هللاُ يَْستَْکبُِروَن ۔” 
  ۔ “ان سے جب کھا جاتا تھا کہ هللا کے عالوه کوئی خدا نھينھے تو اکڑ جاتے تھے” 

والوں کے لئے يہ کلمہ ايک بہت بڑا چيلنچ ھے، چونکہ عقيده کيونکہ انسان کو غالم بنانے اور ان کے حقوق کو پامال کرنے
ھونا خطره ميں پڑجاتا ھے، اور“واجب االطاعة”توحيد اور زبان سے کلمہ توحيد کا اقرار کرنے کی وجہ سے مستکبرين کا 

  ] 13ان کا حکم، جاه و جالل او ران کے امتيازات مٹی ميں مل جاتے ھيں[
حيد کا عقيده اور يہ عقيده کہ اس کی ذات مقدس کی کوئی شبيہ، مانند اور شريک نھيں ھے، اس اس بنا پر خداوندعالم کی تو

کی ذات عين صفات ھيں، اور وھی تمام چيزوں پر حاکم ھے، موت و حيات، ظاھر و باطن، ملک و ملکوت، غيب و شھود، 
ہ کہ تمام کی تمام چيزيں اسی کے دست قدرت ميںپيداکرنے واال، مارنے واال، اس دنيا ميں انقالب برپاکرنے واال المختصر ي

ھےں، دوسرے الفاظ ميں يوں بيان کيا جائے: جس خدا کی معرفت انبياء، ائمہ اور قرآن نے بيان کی ھے، اورزندگی کے 
تمام امور ميں اس کے احکام کی اطاعت، ھر بت، بت پرست اور بت تراش کی نفی کرنااور ھر شيطان و طاغوت اور 

ھے؛ کہ جو شخص دل و جان سے اس “ محض توحيد”اور “ توحيد محض”اھی کے ماحول کی نفی کرنا؛ھی طاغوت خو
کا نعره بلند کرے،تو ايسا “ الحول و ال قوة اال با”، اور “الاثر فی الوجود اال هللا”، “ال الہ االهللا”حقيقت کوقبول کرے، اور 

  اور صراط مستقيم پر چلنے واال ھے۔  ھی شخص حقيقی موّحد (يعنی يکتا پرست)، واقعی مومن
حضرت امير المومنين علی عليہ السالم کی ذات مبارک جو اپنے دل کی آنکھوں سے حقائق کی حقيقتوں کا مشاھده فرماتے 

  کے مختلف خطبوں ميں معرفت خدا کے بارے ميں اس حقيقت کا انکشاف کيا ھے: “ نہج البالغہ”تھے، 
  ] 14۔[“اول الدين معرفتہ۔۔۔”
دين کی ابتداء اس کی معرفت ھے اور معرفت کا کمال اس کی تصديق ھے، تصديق کا کمال توحيد کا اقرار ھے اور توحيد ”

کا کمال اخالص عقيده ھے اور اخالص کا کمال زائد صفات کی نفی ھے،کہ صفت کا مفھوم خود ھی گواه ھے کہ وه 
ے کہ وه صفت سے جداگانہ کوئی ذات ھے۔ اس کے موصوف سے کوئی الگ شئے ھے اور موصوف کا مفھوم ھی يہ ھ

لئے الگ سے صفات کا اثبات ايک شريک کا اثبات ھے اور اس کا الزمی نتيجہ ذات کا تعدد ھے اور تعدد کا مقصد اس کے 
لئے اجزاء کا عقيده ھے اور اجزاء کا عقيده صرف جھالت ھے معرفت نھيں ھے، اور جو بے معرفت ھوگيا اس نے اشاره 

شروع کرديا اور جس نے اس کی طرف اشار ه کيا اس نے اسے ايک سمت ميں محدود کرديا، اور جس نے محدود کرنا 
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  کرديا اس نے اسے گنتی کا ايک شمار کرليا(جو سراسر خالف توحيد ذات ھے)۔ 
کہ وه کس  جس نے يہ سوال اٹھايا کہ وه کس چيز ميں ھے اس نے اسے کسی کے ضمن ميں قرار ديديا، اور جس نے يہ کھا

کے اوپر قائم ھے اس نے نيچے کا عالقہ خالی کراليا، اس کی ھستی حادث نھيں ھے او راس کا وجود عدم کی تايکيوں سے 
نھيں نکال۔ وه ھر شئے کے ساتھ ھے ليکن مل کر نھيں، اور ھر شئے سے الگ ھے ليکن جدائی کی بنا پر نھيں، وه فاعل 

اور وه اس وقت بھی بصير تھا جب ديکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نھيں تھا۔ وه ھے ليکن حرکات و آالت کے ذريعہ نھيں 
اپنی ذات ميں بالکل اکيال ھے اور اس کا کوئی ايسا ساتھی نھيں ھے جس کو پاکر انس محسوس کرے اور کھوکر پريشان 

  ۔ “ھوجانے کا احساس کرے۔۔۔
  اسی طرح ايک دوسر ے خطبہ ميں ارشاد فرماتے ھيں: 

” َ   ] 15“[هللاَ ايُّہَاالنَّاُس۔۔۔۔ فا
لوگو! هللا کو ياد رکھو اور اس سے ڈرتے رھو اس کتاب کے بارے ميں جس کا تم کو محافظ بنايا گيا ھے اور ان حقوق کے”

بارے ميں جن کا تم کو امانت دار قرار ديا گيا ھے، اس لئے کہ اس نے تم کو بيکار نھيں پيدا کيا ھے اور نہ مھمل چھوڑديا 
ے اور نہ کسی جھالت اور تاريکی ميں رکھا ھے، تمھارے لئے آثار کو بيان کرديا ھے۔ اعمال کو بتاديا ھے، اور مدت ھ

حيات کو لکھ ديا ھے۔ وه کتاب نازل کردی ھے جس ميں ھر شئے کا بيان پايا جاتا ھے اور ايک مدت تک اپنے پيغمبر کو 
ئے اپنے اس دين کو کامل کرديا ھے جسے اس نے پسنديده قرار ديا تمھارے درميان رکھ چکا ھے۔ يھاں تک کہ تمھارے ل

ھے اور تمھارے لئے پيغمبر کی زبان سے ان تمام اعمال کو پھنچا ديا ھے جس کو وه دوست رکھتا ھے يا جن سے نفرت 
ی ھے، اور کرتا ھے، اپنے اوامر و نواھی کو بتاديا ھے، اور دالئل تمھارے سامنے رکھ دئے ھيں، اور حجت تمام کرد

ڈرانے دھمکانے کا انتظام کرديا ھے، اور عذاب کے آنے سے پھلے ھی ھوشيار کرديا ھے، لٰہذا اب جتنے دن باقی ره گئے 
ھيں انھيں ميں تدارک کرلو اور اپنے نفس کو صبر پر آماده کرلو کہ يہ دن ايام غفلت کے مقابلہ ميں بہت تھوڑے ھيں جب تم 

ھيں نکاال۔ خبردار! اپنے نفس کو آزاد مت چھوڑدو ورنہ يہ آزادی تم کو ظالموں کے راستہ نے موعظہ سننے کا بھی موقع ن
  ۔ “پر لے جائے گی، اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتو ورنہ يہ تمھيں مصيبتوں ميں جھونک دے گا۔۔۔
اور اپنے واجبات پر عمل  جو شخص عقيده توحيد کو قرآن کريم، انبياء، ائمہ عليھم السالم اور اولياء هللا سے حاصل کرے،

کرے، گناھوں اور معصيت سے دوری کرے اور اپنی زندگی سے خدا کے عالوه دوسرے معبود کی نفی کرے؛ تو ايسا 
شخص موّحد(يکتا پرست) کھالنے کاحقدار ھے، اور اپنے اس اعتقاد توحيد کی خاطر اور توحيد کے مبنٰی پر عمل پيرا 

فتہ ھے اور خداوندعالم سے اس جزا کی بنا پراجر کريم، رزق بے حساب اور رحمت ھونے کی وجہ سے يقينا وه نجات يا
  واسعہ سے ماالمال ھوگا۔ 

(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم):  ِ ُ ”قَاَل َرسوُل ّهللاٰ   ] 16“[َخْيُرالِعبَاَدِة قَْوُل الَاِلہَ ااِلَّ ّهللاٰ
ُ ” حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشادھے:”   کھنابہترين عبادت ھے۔ “ الَاِلہَ ااِلَّ ّهللاٰ

(ص):  ِ ِ َشْيئاً اَْحَسَن اَْو ٔاَساَء َدَخَل الَجنَّةَ ”قَاَل َرسوُل ّهللاٰ ّٰ   ] 17“[َمْن َماَت َواَل يُْشِرْک بِا
ی چيز کوخداحضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے: جو شخص اس حال ميں مرجائے کہ اس نے کس”

کا شريک قرار نہ ديا ھو ، چاھے اس نے نيکی کی ھو يا نہ کی ھو (برائيوں کی بخشش کے بعد) بھشت ميں داخل ھوجائے 
  ۔ “گا

 َ ُ؛اِلَٔنَّ ّهللاٰ َوَجلَّ اَليَْعِدلُہُ َشْیٌء َواَل يَْشَرُکہُ فِی   َعزَّ َعن ٔاَبی َجْعفٍَر (عليہ السالم):۔۔۔َما ِمن َشْیٍء ٔاَْعظَُم ثَواباً ِمن َشھَاَدِة ٔاْن اَلاِلہَ ااِلَّ ّهللاٰ
  ] 18“[األَْمِر اََحدٌ 

ُ ”حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ھيں: ” کی شھادت دينے کا ثواب ھر چيز سے بڑھ کرھے، کيونکہ “الَاِلہَ ااِلَّ ّهللاٰ
  ۔ “ساتھ خدائی ميں شريک نھيں ھےکوئی بھی چيز خداوندعالم کے برابر نھيں ھے، اور کوئی بھی اس کے 

ِديَن َعلَی النَّارِ ” َم ٔاَْجساَد الُمَوحِّ َ تَبَاَرَک َوتََعالی َحرَّ ِ (عليہ السالم):اِنَّ ّهللاٰ   ] 19“[قَاَل اَبو َعبِد ّهللاٰ
پر حرام امام جعفر صادق عليہ السالم کا فرمان ھے: بے شک خداوندعالم نے موّحد (يکتا پرست)کے جسم کو آتش جھنم ”

  ۔ “قرار ديا ھے
ُ ثََمُن الَجنَّةِ ” ِ (عليہ السالم):قَْوُل اَل اِلہَ ااِلَّ ّهللاٰ   ] 20“[قَاَل اَبوَعبِد ّهللاٰ
ُ ”نيز آپ کا فرمان ھے: ”   ۔ “کھناجنت کی قيمت ھے“ الَاِلہَ ااِلَّ ّهللاٰ
ُ َکلِمةٌ َعظِ ” (ص): اِنَّ اَل اِلہَ ااِلَّ ّهللاٰ ِ ِ َعزَّ َو َجلَّ ،َمْن قَالَھا ُمْخلِصاً اْستَْوَجَب الَجنَّةَ،َوَمْن قَالَھا َکاِذباً قَاَل َرسوُل ّهللاٰ يَمةٌ َکِريَمةٌ َعلَی ّهللاٰ

  ] 21“[َعَصَمْت َمالُہُ َوَدُمہُ َوکاََن َمصيُرهُ اِلَی النَّاِر



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

 
 

خدا کے نزديک ايک بااھميت کلمہ “ ّهللاُ  الَاِلہَ ااِلَّ”حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے:کلمٔہ ”
ھے،جو شخص خلوص کے ساتھ اس کا اقرار کرے وه جنت کا حقدار ھوتا ھے، اور اگر کوئی اس کو صرف زبان سے 

  ۔ “(جھوٹ)کھے تو (بھی) اس کی جان و مال محفوظ ھے، ليکن اس کا ٹھکانہ جھنم ھے
(ص):َوالَِّذی بََعثَنِی ِب ” ِ داً ٔاَبَداً قَاَل َرسوُل ّهللاٰ ُ بِالنَّاِر ُمَوحِّ   ] 22“[اْلَحقِّ بَِشيراً اَل يَُعذُِّب ّهللاٰ
نيز آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے: قسم اس پروردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بشارت دينے ”

  ۔ “اب نھيں کرے گاواال بناکر مبعوث کيا خداوندعالم کسی بھی موحد (يکتاپرست) کو آتش جھنم ميں عذ
  

  ان تمام باتوں کے مّدنظر: 
اے خدائے مھربان! اے عاشق اھل توحيد! کوئی بھی تجھے ايسا نھيں مانتا کہ اگر ميں تيری توحيد واقعی کا خالصانہ طور 

لمہ پر اقرار کروں اور تيری معرفت و شناخت کے ساتھ اپنے دل ميں ھميشہ ايمان رکھوں، اور ميری زبان پر توحيد کاک
جاری ھو اور ميرے باطن ميں تيرا عشق موجود رھے، اور کيا تيری يکتائی کے سچے اقرارکے بعدتيری ربوبيت کے 

  مقابلہ ميں مير ی تواضع کے بعد (بھی)تو مجھے عذاب ميں مبتال کرے گا؟! 

  ْن ٔاَْدنَْيتَہُ،ھَْيٰھاَت،ٔاَْنَت ٔاَْکَرُم ِمْن ٔاَْن تَُضيَِّع َمْن َربَّْيتَہُ،ٔاَْو تُْبِعَد مَ ”
َد َمْن ٓاَوْيتَہُ،ٔاَْوتَُسلَِّم أِلَی اْلباَٰلِء َمْن َکفَْيتَہُ َوَرِحْمتَہُ    ۔“ٔاَْوتَُشرِّ

اب بھال يہ کيسے ممکن ھے کہ جسے تونے پاال ھے اسے برباد بھی کردے، جسے تونے قريب کيا ھے اسے دور ”
  ۔ “اور جس پر تونے مھربانی کی ھے اسے بالٔوں کردے۔جسے تونے پناه دی ھے اسے راندٔه درگاه بنادے 

  ربوبيت کے جلوے
ھمارے مھربان خدا نے انسان کی ابتدائے آفرينش سے مرتے دم تک کے لئے دو طرح کی تربيت کے اسباب فراھم کئے 

  ھيں: 
  الف۔ ماّدی تربيت۔ 
  ب۔ معنوی تربيت۔ 

يں جن سے يا تو انسان خود اپنے اختيار سے بھره مند ھوتا ھےالف۔ مادی تربيت۔ مادی تربيت کے اسباب بے شمار نعمتيں ھ
جيسے کھانا، پينا اور سانس لينا وغيره، يا خداوندعالم کے اراده سے اس کے ماّدی رشد و تکامل کے لئے موثر ھوتا ھے 

  جيسے انسان کی تعجب خيز طاقت جو بدن ميں مختلف ماّدوں کے ذريعہ پيدا ھوتی ھے۔ 
  ختصر طور پر اس مطلب کی طرف اشاره ھوتا ھے: سوره يونس ميں م

ْمَع َوااْلَْٔبَصاَر َوَمْن يُْخِرُج اْلَحیَّ ِمنْ ”  ْن يَْملُِک السَّ َماِء َوااْلَْٔرِض ٔاَمَّ اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمْن اْلَحیِّ َوَمْن يَُدبُِّر  قُْل َمْن يَْرُزقُُکْم ِمْن السَّ
  ] 23“[وَن هللاُ فَقُْل ٔاَفاَلَتَتَّقُوَن۔ااْلَْٔمَر فََسيَقُولُ 

پيغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ تمھيں زمين و آسمان سے کون رزق ديتا ھے اور کون تمھاری سماعت و بصارت کا مالک ” 
ھے اور کون مرده سے زند ه اور زنده سے مرده کو نکالتا ھے اور کون سارے امور کی تدبير کرتا ھے تو يہ سب يھی 

  ۔ “تو آپ کہئے کہ اس سے کيوں نھيں ڈرتے“هللا”گے:کھےں 
ھم بدن کے اعضاء ميں سے ايک عضو کی تشريح کرنے اور تمام حقائق کو سمجھنے سے عاجز ھيں اور اس کے شکر و 

سپاس سے ناتوان ھيں تو تمام بدن اور تمام اعضاء بدن نيز ان کے درميان موجود ھم آھنگی اور نظم و ضبط کو کيسے 
ئيں گے ، اسی طرح ان اعضائے بدن کے باھر کی دنيا سے رابطہ کو بھی اچھی اس مطلب کو سمجھنے سے ھم سمجھ پا

  قاصر ھيں۔ 
ارب ھيں،اوراس مشکل نظام کو ديکھتے ھوئے اقرار کرنا چاہئے جيسا کہ  ١۵بدن کے عصبی خليوں کی تعداد جو تقريباً 

ر مشين کو بنانے کے لئے ايک الکٹرونک ماھر کو چاليس ہزار نے کھا ھے کہ اس طرح کے نظام او“اشٹن بوخ”پروفيسر 
  سال کا وقت درکار ھے!! 

۔۔۔” انسان کو نطفہ سے اور نطفہ کو مٹی سے خلق کيا ھے، اسی طرح حيوان کو انڈوں سے اور نباتات کو تخم “ يُْخِرُج الَحیَّ
  سے پيدا کيا ھے۔ 

التی ھے؟ اس سوال کے جواب ميں تمام ھی لوگوں کی فطرت اور وه ذات کون ھے جو اس د نيا کے تعجب آور نظام کو چ
۔ تو پھر ان سے کہئے کہ پھر اس کے ساتھ شرک و کفر کيوں کرتے ھو؟! اور اس کے امر و “خدا”عقل يھی جواب ديگی: 
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  نھی کی مخالفت سے پرھيز کيوں نھيں کرتے؟! 
تب آسمانی بالخصوص قرآن کريم جن کو خداوندعالم نے ب۔ معنوی تربيت کے اسباب: عقل، فطرت، وجدان، نبوت، امامت، ک

ھدايت اور تربيت کے اسباب قرار ديا ھے اور انسان کو آزادی و اختيار ديا ھے، تاکہ اس آزادی سے فائده اٹھاتے ھوئے 
 سعی و کوشش کرے اور اس کی بہترين تربيت ھوسکے، تاکہ خداوندعالم کا لطف و کرم اور اس کی رحمت شامل حال ھو

  اور خدا کی معرفت کے نتيجہ ميناس کی بھشت ميں داخل ھوجائے۔ 
حضرت امير المومنين دعائے کميل کے اس حصہ ميں خدا کی بارگاه ميں عرض کرتے ھيں: جو شخص مختلف ماّدی اور 

ے معنوی نعمتوں سے فائده اٹھاتے ھوئے ايک حد تک خدا کی معرفت حاصل کرليتا ھے اور اس کی ربوبيت و تربيت ک
جلووں کو قبول کرليتا ھے، جس کو خداوندعالم نے اپنے قرب کی بارگاه اور فضائے رحمت ميں پناه دی ھے، تو بہت بہت 
بعيد ھے کہ تو اس کو تباه و برباد کرے اور اس کو برائيوں اور فساد کے حوالے کردے، اور چونکہ خدا نے پناه دی ھے 

نے ھی مجھ پر فضل وکرم کيا اور اپنے رحمت کے زير سايہ قرار ديا، تو کيا لٰہذا اب مجھے کيسے بھگادے گا؟!حاالنکہ تو 
  مجھے بالء و مصيبت اور سختيوں کی خطرناک موجوں کو حوالے کردے گا؟! 

تو اس قدر مھربان اور اس قدر کريم و بزرگوار ھے کہ جب انسان بہت سے گناھوں ميں ملوث ھوجاتا ھے، اس موقع پر 
  خطاب کرتا ھے: 

َستَرتُُکم ،فَاِن َرَجعتُم اِلیَّ قَبِلتُُکم َديتُُمونِی فَلَبَّيتُُکم َسٔالتُمونِی فَٔاعطَيتُُکم،بَاَرزتُُمونِی فَٔامھَلتُُکم ،تََرکتُُمونِی فََرعيتُُکم، َعَصيتُُمونِی فَ نَا”
اِحِمينَ  ،َواِن ٔادبَرتُم َعنِّی انتَظَرتُُکم،ٔانَا ٔاجَوُد األجَوِديَن َؤاکَرُم األکَرِمينَ    ] 24“[َؤارَحُم الرَّ

اے ميرے بندو!) تم نے مجھے پکارا ميں نے جواب ديا، تم نے مجھ سے طلب کيا تو ميں نے عطا کيا، ميری مخالفت کی ”(
تو ميں نے تھيں (توبہ کی) مھلت دی، تم نے مجھے چھوڑ ديا ميں نے تمھاری رعايت کی، تم نے ميری معصيت کی ميں نے

وشی کی، اگر اب بھی ميری طرف پلٹ کر آجاؤ تو ميں تمھيں قبول کرلوں گا، اور اگر مجھ سے منھ موڑ ليا تمھاری پرده پ
  ۔ “تو ميں تمھارا انتظار کرتا رھوں گا، ميں سب سے زياده بخشنے واال اور سب سے زياده کريم و مھربان ھوں

  جناب موسٰی (ع)اور قارن
ابراھيم قمی سے اس طرح روايت کی ھے: جب قارون نے حضرت موسٰی عليہ عالمہ مجلسی رحمة هللا عليہ نے علی بن 

السالم کی نبوت کو جھٹاليا، اور زکٰوة دينے سے انکار کرديا اور حضرت موسٰی عليہ السالم پر تھمت لگائی ، تو حضرت 
ن کو حکم ديديا ھے کہ موسٰی نے پروردگار عالم کی خدمت ميں شکايت کی، اس وقت آواز قدرت آئی: ميں نے زمين و آسما

  تيری اطاعت کريں، جو حکم بھی دينا چاھو دے سکتے ھو، (وه اطاعت کريں گے) 
جناب موسٰی عليہ السالم قارون کے محل کی طرف روانہ ھوئے، جبکہ قارون نے اپنے خادموں کو حکم ديا تھا کہ موسٰی 

ھنچے تو ديکھا کہ دروازه بند ھے، جناب موسٰی نے کے لئے دروازه نہ کھولنا، جس وقت جناب موسٰی قارون کے محل پر پ
دروازے کی طرف اشاره کيا تو تمام دروازے کھل گئے۔ جيسے قارون کی نگاه جناب موسٰی پر پڑی فوراً سمجھ گيا کہ 

موسٰی عذاب کے ساتھ وارد ھوئے ھيں، تو اس نے کھا: اے موسٰی! تمھيں ھمارے درميان موجود رشتہ داری کا واسطہ ، 
پر رحم کرو، اس وقت جناب موسٰی عليہ السالم نے کھا: اے پسر الوی! مجھ سے بات نہ کر کيونکہ اب يہ تيری باتيں  مجھ

کوئی فائده نھيں دےں گی۔ اس وقت زمين کو حکم ديا: قارون کو نگل جا! فوراً پورا قصر اور جو اس ميں موجود تھا، زمين 
روتے ھوئے جناب موسٰی کو رشتہ داری کا واسطہ ديا ، ليکن جناب موسٰی نے ميں دھنستا چال گيا، قارون نے ايک بار پھر 

جواب ديا: اے پسر الوی! مجھ سے بات نہ کر۔ قارون نے بہت زياده استغاثہ کيا ليکن جناب موسٰی عليہ السالم جو اس نا اھل 
  چال گيا)  کی حرکتوں سے رنجيده تھے؛ انھوں نے اس کی ايک نہ سنی۔ (اور وه زمين ميں دھنستا

قارون کی ھالکت کے بعد جب جناب موسٰی عليہ السالم کوه طور پر گئے، تو اس وقت خداوندعالم نے فرمايا: اے موسٰی! 
قارون اور اس کی قوم نے تم سے استغاثہ اور فرياد کی ليکن آپ نے نہ سنی، مجھے ميری عزت و جاللت کی قسم ! 

ا مجھ سے مدد مانگتا تو ميں اس کی فرياد رسی کرتا، ليکن چونکہ اس نے تم اگر(اس موقع پر بھی) وه مجھ سے فرياد کرت
  سے فرياد کی اور تم سے توسل کيا لٰہذا اس کو تمھارے حوالے چھوڑ ديا!! 

  
  حق تعالٰی گفت: قارون زار زار 
  خواند ای موسٰی تو را ہفتاد بار 

  
  تو ندادی ھيچ بار او را جواب 
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  ب گر بہ زاری يک رھم کردی خطا
  

  گر تو او را آفريده بوده ای 
  در عذابش آرميده بوده ای 

  
  آنکہ بر بی رحمتان رحمت کند 
  ] 25اھل رحمت را ولی نعمت کند[

  
  مرتبہ پکارا۔  ٧٠(ترجمہ :خداوندعالم نے جناب موسٰی سے کھا: اے موسٰی ! تمھيں قارون نے روتے ھوئے 

  ے رونے اور چالنے کيسے تمھيں رحم نہ آيا۔ ليکن تم نے اس کی ايک مرتبہ بھی نھيں سنی، اس ک
  اگر تم نے اسے پيدا کيا ھوتا تو اس کو عذاب اور سزا کس طرح ديتے!! 

  جو شخص دوسروں پر رحم کرے اس پر خداوندعالم رحم کرتا ھے) 

  ماں اور عاق شده بيٹا
ن کا آخری وقت آن پھنچا۔ آنحضرت ميں بيان ھوا ھے: حضرت رسول اکرم (ص)کے زمانہ ميں ايک جوا“تفسير نيشاپوری”

سے درخواست کی گئی کہ اس جوان کی عيادت فرمائيں۔ چنانچہ آنحضرت اس کی عيادت کے لئے تشريف لے گئے، ديکھا 
  کی گواھی دينے کے لئے بند ھے! “ شھادتين”تو اس کی زبان 

  آنحضرت نے سوال کيا: کيا يہ جوان تارک نماز ھے؟ لوگوں نے کھا نھيں۔ 
  ا: کيا زکٰوة نھيں ديتا تھا؟ لوگوننے کھا: ديتا تھا۔ فرماي

  فرمايا: کيا باپ نے اسے عاق کياھے؟ لوگوں نے کھا نھيں۔ 
  فرمايا: کيا ماں کا عاق شده ھے۔ تو لوگوں نے جواب ديا: ھاں يا رسول هللا۔ 

و سلم) نے اس سے بيٹے کو معاف فرمايا: اس کی ماں کو باليا جائے، اور جب وه آگئی تو آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ 
  کرنے کے لئے کھا۔ 

ماں نے کھا: ميں کس طرح اس کو معاف کردوں، اس نے ميری صورت پر طمانچہ مارا ھے،اور ميری آنکھ خراب کردی 
  ھے۔ 

اس وقت آنحضرت نے کھا: آگ الئی جائے، تو اس کی ماں نے فوراً سوال کيا: آگ کا کيا کيجئے گا؟ تو آنحضرت نے 
  يا: اس جوان کو سزائے اعمال تک پھنچايا جائے گا، اور اس کو جاليا جائے گا! فرما

يہ سن کر ماں پکار اٹھی: ميناس کو جالنے پر ھرگز راضی نھيں ھوں ،کيونکہ ميں نے اس کو نوماه اپنے شکم ميں رکھا 
سالوں تک يہ ميرے پاس رھا ھے، اور اپنی جان کی بازی لگاکر اس کی تربيت کی ھے، اور دوسال تک دودھ پاليا ھے،

  ھے، اگر اس کو جالنے کی بات ھے تو ميں اس کو معاف کئے ديتی ھوں، تاکہ وه جلنے سے بچ جائے۔ 
قارئين کرام! جب مجازی تربيت کرنے والی ماں اس بات پر راضی نھيں ھے کہ اس کاگناھگار بيٹا آگ ميں جاليا جائے، تو 

ھر نقص اور کمی کو دور کرکے اسے منزل کمال تک پھنچايا، اگر وه جھالت  پھر حقيقی پالنے واال جس نے انسان کے
ونادانی اور اراده کی کمزوری کے تحت لغزشوں سے دوچار ھوجائے کيا وه اپنے بندے کو آگ ميں جالنے پر راضی 

  ھوسکتا ھے ؟ 
  ۔ “ھَْيٰھاَت،ٔاَْنَت ٔاَْکَرُم ِمْن ٔاَْن تَُضيَِّع َمْن َربَّْيتَہُ ”

  کحق نم
پر کچھ قرض تھا، اس نے اس وکيع “ وکيع”کا شھر خراسان کے ايک بزرگوار بنام “ يزيد بن مھلب”ايک روايت ھے : ”

کے نمائنده سے اپنا قرض لينے کے لئے ايک شخص کو بھيجا، چنانچہ اس شخص نے وکيع کے نمائنده پر سختی کی اور 
  اس کو اذيت دی۔ 

يع کے نمائنده کو يزيد بن مھلب کے پاس لے گيا تاکہ قرض ادا کرنے کے لئے مزيد ايک روز يزيد بن مھلب کا نمائنده، وک
 فرصت طلب کرے؛ اس وقت کھانے کے لئے دسترخوان بچھايا گيا، يزيدبن مھلب کے نمائنده نے وکيع کے نمائنده سے کھا: 

پير توڑ ڈالو ليکن جب تک يھاں  اٹھو اور يھاں سے باھر نکل جاؤ۔ اس وقت وکيع کے نمائنده نے کھا: چاھے ميرے ھاتھ
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کھانا نہ کھالوں نھيں اٹھوں گا، اور کھانا کھانا شروع کرديا، کھانا کھانے کے بعد اس نے يزيد بن مھلب سے مھلت مانگی، تو
يزيد بن مھلب نے اپنے نمائنده سے کھا: اب وکيع کے نمائنده سے قرض کا مطالبہ نہ کرنا، چونکہ اس نے ھمارے 

کھانا کھايا ھے اور ھمارا نمک چکھ ليا ھے، ھماری غيرت گواره نھيں کرتی کہ اب اس کو اذيت دی  دسترخوان سے
  ۔ “جائے

قارئين کرام ! يقينا وه بنده جس نے اپنے کريم موال هللا تعالٰی کا مادی او رمعنوی نمک کھايا ھے تو اس کا لطف وکرم اور 
  ء نھيں کرتی ھے۔ رحمت و بزرگواری اس کو عذاب ميں جالنے کا اقتضا

  ميزبان پر مھمان کا حق
جو ايک بڑا سردار تھا؛ اس کے پاس کسی جگہ سے تين سو قيدی الئے گئے۔ “ معن بن زائده”ارباب تاريخ نے لکھا ھے: 

معن نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم ديديا۔ اسيروں کے درميان سے ايک نوجوان جو ابھی سن بلوغ تک نھينپھنچا تھا اس 
  ا: نے کھ

اے امير! تجھے خدا کا واسطہ ، جب تک ھميں تھوڑا تھوڑا پانی نہ پالدے اس وقت تک ھميں قتل نہ کر۔ معن نے کھا: سب 
کو پانی پالدو۔ جب اسيروں نے پانی پی ليا، تو اس نوجوان نے کھا: اے امير! اب ھم تيرے مھمان ھوگئے ھيں، اور 

نانچہ اس وقت معن نے کھا: تو نے سچ کھا، اور اسی موقع پر سب کو مھمانوازی کرنا شرافت وبزرگی کی نشانی ھے۔ چ
  آزاد کرنے کا حکم صادر کرديا۔ 

جی ھاں! جيسا کہ حضرت علی عليہ السالم نے بيان کيا ھے، بہت زياده بعيد ھے کہ وه خدائے مھربان جس نے بندوں کو 
  و عذاب ميں بھی مبتال کرے گا۔!! اپنے دسترخوان سے ماّدی اور معنوی نعمتيں کھالئی ھيں ؛ وه ان ک

ْت لَِعظََمتَِک ٰساِجَدةً،َوَعٰلی ٔاَ ” اَرَعٰلی ُوُجوٍه َخرَّ ْلُسٍن نَطَقَْت بِتَْوحيِدَک ٰصاِدقَةً، َولَْيَت ِشْعري ٰياَسيِّدي َوأِٰلھي َوَمْواٰلَي ٔاَتَُسلِّطُ النّٰ
 ِ   ٰٔلِھيَّتَِک ُمَحقِّقَةً، َوَعٰلی َضٰمائَِرَحَوتْ َوبُِشْکِرَک ٰماِدَحةً،َوَعٰلی قُلُوٍب اْعتََرفَْت بِا

ی ٰصاَرْت ٰخاِشَعةً،َو َعٰلی َجٰواِرَح َسَعْت أِٰلی ٔاَْوٰطانِ    ِمَن اْلِعْلِم بَِک َحتّٰ
  ۔“ْنَک ٰياَکريُم،ٰياَربِّ تََعبُِّدَک ٰطائَِعةً،َؤاَٰشاَرْت بِاْستِْغٰفاِرَک ُمذ ِْعنَةً۔ ٰماٰھَکَذاالظَّنُّ بَِک،َواٰلاُْخِبْرٰنابِفَْضلَِک عَ 

ميرے سردار ۔ميرے خداميرے موال ! کاش ميں يہ سوچ بھی سکتا کہ جو چھرے تيرے سامنے سجده ريز رھے ھيں ان پر ”
بھی توٓاگ کو مسلط کردے گا۔اور جو زبانيں صداقت کے ساتھ حرف توحيد کو جاری کرتی رھی ھيں اور تيری حمد وثنا 

کو تحقيق کے ساتھ تيری خدائی کا اقرار ھے يا جو ضمير تيرے علم سے اس طرح معمور ھيں کرتی رھی ھيں يا جن دلوں 
کہ تيرے سامنے خاضع وخاشع ھيں يا جو اعضاء و جوارح تيرے مراکز عبادت کی طرف ھنسی خوشی سبقت کرنے والے 

کرے گا!!ھر گز تيرے بارے ميں  ھيں اور تيرے استغفا ر کو يقين کے ساتھ اختيار کرنے والے ھيں ؛ ان پر بھی تو عذاب
  ۔ “ايسا خيال بھی نھيں ھے اور نہ تيرے فضل وکرم کے بارے ميں ايسی کو ئی اطالع ملی ھے، يا کريم و يا رب

  مکمل عبادت
تمام عبادتوں مينجس عبادت کو جامع اور کامل عبادت کھا جاسکتا ھے وه صرف نماز ھے، نمازی ؛ نماز کے ذريعہ اپنے 

و خشوع اور تواضع و انکساری کے ساتھ بارگاه خداوندی ميں حاضر ھوتا ھے، نماز کے ذريعہ خدا کی مکمل خضوع 
توحيد اور اس کی يکتائی کا اقرار کرتا ھے، نمازی اسی نماز کے ذريعہ خداوندعالم کی بارگاه ميں اس کی نعمتوں کاشکريہ 

کرتا ھے، اور نمازی کے اعضاء و جوارح اس کے اراده کے اداکرتا ھے۔ اور معرفت کی بنياد پر اس کی خدائی کا اعتراف 
تحت مکمل شوق کے ساتھ مساجد، خانہ کعبہ اور پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) اور ائمہ معصومين کے روضوں 

  پر حاضری ديتے ھيں۔ 
ايک حد تک پہچان ليا ھے۔  اس کے عالوه،وه اھل معرفت جنھوں نے خدا کو ،خود اپنے وجودکو اور اپنی غرض خلقت کو

اس کی عظمت کے سامنے سجده ريز ھوتے ھےں، خلوت و بزم، سکون اور پريشانی کے عالم ميں اسی کی يکتائی کا اقرار 
کرتے ھےں، زبان حال اور زبان مقال سے اس کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرتے ھےں، اپنے نورانی دل اورمستحکم 

بنياد پر اس کی الوھيت کا اقرار کرتے ھےں، اس کی معرفت سے مملو باطن سے اس کی قلب ميں تحقيق و معرفت کی 
درگاه باعظمت ميں خضوع کرتے ھےں اور اس کی رضاء اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے اپنے اعضاء و جوارح 

  سے مساجد و عبادت گاھوں ميں جاتا ھے۔ 
ے ھيں؟ اور کيوں اس سے حسن ظن نہ رکھيں؟ کس نبی و پيغمبر، يہ افراد کس طرح خداوندعالم کی نسبت بدگمان ھوسکت
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کس امام اور کس آسمانی کتاب نے يہ بيان کيا ھے کہ خدا ايسے بندوں کو عذاب ميں مبتال کرے گا،اور ايسے چھروں، 
  زبانوں، دلوناور اعضاء و جوارح کو آتش جھنم ميں جالئے گا؟! 

السالم اور آسمانی کتابوننے خبر دی ھے کہ مومنين، اعمال صالحہ انجام دينے اس طرح کے افراد کو انبياء، ائمہ عليھم 
والے اور بہترين کردار سے آراستہ افراد اگرچہ کھيں کھيں ان کے قدموں ميں لغزش پيدا ھوگئی ھو ليکن وه ان کو توبہ اور 

  گ ميں نھيں جالئے جائيں گے۔ مغفرت کے ذريعہ جبران کرديتے ھيں، وه لوگ ھرگز آتش جھنم اور فراق محبوب کی آ
قارئين کرام! اب ھم يھاں پر جامع ترين عبادت يعنی نماز کے بارے ميں کچھ احاديث نقل کرتے ھيں اور خداوندعالم کی 
بارگاه ميں بصد عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ھيں کہ ھم سب کو اس کے تمام شرائط خصوصاً خلوص کے ساتھ انجام 

  تاکہ ھميں عذاب سے نجات مل سکے۔(آمين يا رب العالمين)  دينے کی توفيق عطا فرمائے
  حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے نماز کے سلسلے ميں درج ذيل احاديث بيان ھوئی ھيں: 

،َوِھَی ِمْنھَاُج األَْنبِياِء ” بِّ َعزَّ َوَجلَّ يِن،َوفِيھَا َمرَضاةُ الرَّ الةُ ِمن َشراِيِع الدِّ   ] 26“[الصَّ
  ۔ “نمازدينی قانون ھے اس ميں پروردگار عالم کی خوشنودی ھے اور نماز انبياء عليھم السالم کا راستہ ھے”
الةَ َکَما َحبََّب اِلَی الجائِِع الطَّعَ ” الِة ،َوَحبََّب اِلَیَّ الصَّ ةَ َعْينِی فِی الصَّ هُ قُرَّ ُ َجلَّ ثَنأوُ َء، َواِنَّ الجائَِع اَِذأاََکَل اَم،َواِلَی الظَّمآِن المآ َجَعَل هللاَّ

الةِ    ] 27“[َشبَِع ،َواِنَّ الظَّمآَن اَِذا َشِرَب َرِوَی،َؤاَنا ال ٔاَْشبَُع ِمن الصَّ
وه خداوند عالم ، جس کی بڑی تعريفيں ھيں؛ اس نے نماز کو ميری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار ديا ھے، اور اس نے ميرے ”

، جيسا کہ بھوکے کے لئے کھانا اور پياسے کے لئے پانی محبوب ھوتا ھے، ليکن اس فرقلئے نماز کو محبوب قرار ديا ھے
۔ “کے ساتھ کہ جب بھوکا کھانا کھاليتا ھے اور پياسا پانی پی ليتا ھے تو سير ھوجاتا ھے، ليکن ميں نماز سے سير نھيں ھوتا

ھَت َوقََرأَْت ٔاُمَّ ا” الِة َو تََوجَّ َوِر ثُمَّ َرَکعَت فَٔاَتَممَت ُرُکوَعھا َو ُسجوَدھا َو تََشھَّدَت َوَسلَّمَت اَِذا قُمَت اِلَی الصَّ لِکتاِب َوَما تَيَسََّر ِمَن السُّ
َرةِ  خَّ الِة الُمٔوَ الِة الَّتِی قَدَّمتَھا اِلی الصَّ   ] 28“[،ُغِفَرلََک ُکلُّ َذْنٍب فيَما بَينََک َو بَْيَن الصَّ

قبلہ کی طرف رخ کرلو اور سوره حمد و دوسرا سوره پڑھ چکو، اس کے بعد رکوع و جب تم نماز کے لئے تيارھو،اور ”
سجده کيا اور رکوع و سجدے بجاالکر تشھد و سالم پڑھ چکو، تو اس نماز اور دوسری نماز کے درميان تمھارے گناه بخش 

  ۔ “دئے جائيں گے
  ل احاديث منقول ھوئی ھيں: اسی طرح حضرت امير المومنين عليہ السالم سے نماز کے متعلق درج ذي

ْحَمةَ ” الةُ تَستَْنِزُل الرَّ   ] 29“[الصَّ
  ۔ “نماز کے ذريعہ رحمتيں نازل ھوتی ھيں”
الةُ قُربَاُن ُکلِّ تِقیٍّ ”   ] 30“[الصَّ
  ۔ “نماز ، ھر پرھيزگار شخص کو خدا سے نزديک کرنے والی ھے”
الِة َوِحْفِظھَا،فَاِنَّھا َخْيُر ال”   ] 31“[َعَمِل َوِھَی َعُموُد ِدينُِکمٔاُوِصيُکم بِالصَّ
  ۔ “ميں تم کو نماز قائم کرنے واور اس کی حفاظت کی وصيت کرتا ھوں، کيونکہ نماز بہترين عمل اور دين کا ستون ھے”
بُِّح ” الِة فَاِنَّ َجَسَدهُ َوثِيَابَہُ َوُکلَّ َشْیٍء َحولَہُ يُسَّ   ] 32“[اِنَّ ااِلنساَن اَِذا َکاَن فِی الصَّ
جب انسان نماز کی حالت ميں ھوتا ھے تو اس کے جسم و لباس اور جو چيز بھی اس کے اطراف ميں موجود ھوتی ھے، ”

  ۔ “وه تسبيح پرودرگار کرتی ھے
الةُ فُِعلَت بِقَلٍب نَقِ ” ٔاُن ٔان تَُکوَن الصَّ ٔاُن ٔان تَُصلَِّی َوتَُصوَم َو تَتََصدََّق،اِنَّما الشَّ ،َوُخشوٍع َسِوٍیيَاُکميُل!لَيَس الشَّ ِ َمرِضیٍّ ،َوَعَمٍل ِعنَدّهللاٰ یٍّ

]“33 [  
اے کميل! نماز پڑھ لينا يا روزه رکھ لينا اور صدقہ دينا کافی نھيں ھے، بلکہ نماز پاک دل سے پڑھی جائے اور اور کسی ”

کے ساتھ رھا  بھی کام کو خوشنودی خدا کے لئے انجام ديا جائے، اور خدا کے سامنے (ھر حال ميں) خشوع و خضوع
  ۔ “جائے

  
، “کتب اربعہ”نماز کے دنياوی و اُخروی فائدوں کو حاصل کرنے کے لئے قرآن کريم کے بعد شيعہ معتبر کتابوں جيسے: 

  وغيره کی طرف رجوع کيا جاسکتا ھے۔ “ وسائل الشيعہ”

  خدا سے حسن ظن رکھنا
زين ھواور انھيں چيزوں ميں اپنی عمر کو تمام کرنا حقيقت مينجو انسان ايک حد تک ايمان، عمل صالح اور اخالق سے م
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چاہتاھو، تو اس کوخداوندعالم کے لطف وکرم اور حمت و مغفرت کی نسبت حسن ظن رکھنا چاہئے؛ يعنی: اسے چاہئے کہ 
روز قيامت عذاب کے خوف کے ساتھ ساتھ اپنے کو يہ بشارت بھی دے کہ اس کا موالئے حقيقی ، وقت موت، عالم برزخ 

قيامت کے دن اس کے ساتھ لطف و کرم سے کام لے گا،اور اس کے گناھوں کو بخش دے گا، اور اس کے دينی کاموں  اور
  ۔ “کو قبول کرے گا، نيز اس کے لئے بھشت کے دروازے کھول دے گا، اور اپنے اولياء کے ساتھ محشور کرے گا

  نيک کاموں کا نتيجہ بتايا گيا ھے:  حضرات ائمہ معصومين عليھم السالم سے منقول روايت ميں حسن ظن کو
لَِل ” ِ اَْن يَْعفَُوَعِن الزَّ   ] 34“[قَاَل َعلِیٌّ عليہ السالم: ُحسُن الظَِّن ٔان تُْخلَِص الَعَمَل، َو تَرُجَو ِمَن ّهللاٰ
ر خدا حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا:(خدا سے) حسن ظن يہ ھے کہ اپنے نيک کاموں ميں خلوص نيت سے کام لو او”

  ۔ “سے اپنے گناھوں کی بخشش و مغفرت کی اميد رکھو
َ َوال تَخاَف ااِلَّ َذنبَکَ ” ِ ٔان اَل َترُجَو ااِلَّ ّهللاٰ ّٰ اِدِق عليہ السالم:ُحسُن الظَِّن بِا   ] 35“[َعن الصَّ
ر سے اميد نہ حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا: خدا سے حسن ظن يہ ھے کہ انسان خدا کے عالوه کسی غي”

  ۔ “رکھے،اور اپنے گناھوں کے عالوه کسی اور چيز سے نہ ڈرے
  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) حسن ظن کے بارے ميں يوں ارشاد فرماتے ھيں: 

ُ ِعنَد ظَنِّ ” ِ ااِلَّ َکاَن ّهللاٰ ّٰ َ َکريٌم بِيَِدِه الَخيَراُت ، يَْستَحيِی ٔاَن يکوَن َوالَِّذی اَلاِلہَ ااِلَّ ھُو ،اَل يَُحسُن ظَنُّ َعبٍد ُمٔوِمٍن بِا َعْبِدِه الُمٔوِمِن؛اِلَٔنَّ ّهللاٰ
ِ الظَّنَّ َواْرَغبُو اِلَ  ّٰ   ] 36“[ْيِہ َعبُدهُ الُمٔوِمُن قَد ٔاَْحَسَن بِِہ الظَّنَّ ثُمَّ يُخلُِف ظَنَّہُ َوَرجاهُ، فَٔاَحِسنُوا بِا

کوئی خدا نھيں ھے،کسی بھی بنده مومن کا گمان خدا کی نسبت نيک نھيں ھوسکتا مگر يہ قسم اس خدا کی جس کے عالوه ”
کہ گمان کرنے واال بنده خدا پر ايمان رکھتا ھو،اس لئے خداوندعالم کريم ھے اور تمام خوبياناسی کے دست قدرت ميں 

ی ھے کہ اس کے نيک گمان سے ھےں، کيونکہ جب بنده مومن خدا سے نيک گمان کرتا ھے تو خدا کو شرم محسوس ھوت
  ۔ “خالف ورزی کرے، پس خداسے نيک گمان کرو اور اس کے مشتاق رھو

  نيز آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) فرماتے ھيں: 
ِ َعزَّ َوَجلَّ ” ّٰ ِ َعزَّ َوَجلَّ ؛فَاِنَّ ُحسَن الظَّنِّ بِا ّ   ] 37“[ثََمُن الَجنَّةِ  اَليَُموتَنَّ ٔاََحُدُکم َحتَّی يَْحُسَن ظَنُّہُ بِا 
تم سے کوئی شخص اس دنيا سے نھيں جاتا مگر يہ کہ خدا سے حسن ظن رکھتا ھو، چونکہ خدا وندعالم سے حسن ظن ”

  ۔ “رکھنا، بھشت کی قيمت ھے
  نيز آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے: 

” ِ ِ ِمن َعباَدِة ّهللاٰ ّٰ   ] 38“[ُحسُن الظَنِّ بِا
  ۔ “خداوندعالم پر حسن ظن رکھنا، اس کی عبادت ھے”

ْنٰياَوُعقُوٰباتِٰھا،َوٰما”   َؤاَْنَت تَْعلَُم َضْعفيَعْن قَليٍل ِمْن باَٰلِء الدُّ
  يَْجِري فيٰھاِمَن اْلَمٰکاِرِه َعٰلی ٔاَْھلِٰھا،َعٰلی ٔاَنَّ ٰذلَِک باَٰلءٌ 

  ٌرُمْدتُہُ،فََکْيَف اْحتِٰمالِيَوَمْکُروهٌ قَليٌل َمْکثُہُ،يَسيٌربَٰقائُہُ،قَِصي
تُہُ،   لِباَٰلِء ااْلِٓخَرِة ، َوَجليِل ُوقُوِع اْلَمٰکاِرِه فيٰھا،َوھَُوباَٰلٌء تَطُوُل ُمدَّ
  َويَُدوُم َمٰقاَمہُ،َواٰليَُخفَُّف َعْن أَْھلِِہ،اِلَٔنَّہُ اٰليَُکوُن أِالّٰ َعْن َغَضبِکَ 

  ااٰلتَقُوُم لَہُ السَّٰماٰواُت َوااْلَْرُض،َواْنتِٰقاِمَک ، َوَسَخِطَک،َوٰھٰذا مٰ 
عيُف الذَّليلُ    ٰيا َسيِِّدي،فََکْيَف لي َؤاَٰناَعْبُدَک الضَّ

  “اْلَحقيُر اْلِمْسکيُن اْلُمْستَکيُن۔
پروردگار اتو جانتا ھے کہ ميں دنيا کی معمولی بال اور ادنٰی سی سختی کو برداشت نھيں کر سکتا اور ميرے لئے اس کی ” 
  اگوارياں ناقابل تحمل ھيں جب کہ يہ بالئيں قليل اور ان کی مدت مختصر ھے۔ ن

تو ميں ان ٓاخرت کی بالٔوں کو کس طرح برداشت کروں گا جن کی سختياں عظيم،جن کی مدت طويل اور جن کا قيام دائمی 
م کا نتيجہ ھيں اور ان کی تاب ھے۔جن ميں تخفيف کا بھی کوئی امکان نھيں ھے اس لئے کہ يہ بالئيں تيرے غضب اور انتقا

  زمين وٓاسمان نھيں السکتے، تو ميں ايک بندٔه ضعيف و ذليل و حقير ومسکين وبے چاره کيا حيثيت رکھتا ھوں؟! 

  دنيا و آخرت کی بالئيں
ر دنيا کی بالئيں اور مصيبتيں آخرت کی کی بالؤں اور مصيبتوں سے چند لحاظ سے فرق رکھتی ھيں، جيسا کہ حضرت امي

  المومنين عليہ السالم فرماتے ھيں: 
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اول: دنيا کی مصيبتيں اور بالئيں جيسے طوفان، زلزلہ، سيالب، خشک سالی، قحطی، مھنگائی اور انسانی بيماريانکم نقصان 
  ده اور کم مدت کے لئے ھوتی ھيں، ليکن آخرت کی بالئيں اور مصيبتيں عرصہ دراز کے لئے اور جاودانہ ھوتی ھيں۔ 

ھی بالئيں انسان کے لئے امتحان کا پھلو رکھتی ھيں ، جن پرانسان کو صبر و ضبط سے کام لينا چاہئے تاکہ اس صبردوم: کب
کی وجہ سے اس کے ايمان ميں اضافہ ھوجائے، اور خدا کی طرف سے عظيم ثواب کا مستحق بن جائے، نيز رضائے اٰلھی 

وم کے آزارو اذيت پر صبر کيا ھے، صبر و استقامت کی مثال جناب حاصل ھوجائے، جيسا کہ انبياء عليھم السالم نے اپنی ق
آسيہ، مومن آل فرعون، حبيب نّجار اور راه خدا کے ديگر مجاھدين نے پيش کی ھے، ليکن آخرت کی بالئيں اور مصيبتيں 

  صرف اور صرف گناه و معصيت اور خدا کے نافرمانی کی سزا کا پھلورکھتی ھيں۔ 
ئيں و مصيبتيں امتحان و آزمائش کا پھلو نھيں رکھتی، بلکہ انجام دئے ھوئے اعمال کی سزا ھوتی اور يہ کہ آخرت کی بال

ھيں، اور ان پر سزا کا تصور بھی نھيں پايا جاتا، اور بفرض محال اگر کسی نے اس عذاب اور سزا پر صبر کر بھی ليا تو 
  اس کا کوئی اجر و ثواب نھيں ھوگا!! 

طرف اشاره کيا گيا ھے کہ اگر انسان خدا و رسول کی اطاعت ميں صبر و استقامت کا اظھار  قرآن مجيد ميں اس بات کی
  کرے اور گناھوں کے مقابلہ ميں صبر سے کام لے تو اس کو خدا وندعالم کی معيت (يعنی ھمراھی)حاصل ھوجاتی ھے۔ 

  چنانچہ ارشاد خداوندعالم ھوتا ھے: 
َ َمَع الصَّ ”   ] 39“[ابِِريَن۔۔۔۔َواْصبُِروا اِنَّ ّهللاٰ
  ۔ “اور صبر کرو کہ هللا صبر کرنے والوں کے ساتھ ھے ”

  ] 40قرآن مجيد نے صابرين کو بشارت دی ھے اور ان کو خدا کی صلوات و رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار ديا ھے۔[
  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے: 

بُر ثاَلثةٌ:َصبٌر ِعنَد ”   ] 41۔[“الُمِصيبَِة ،َوَصبٌر َعلَی الطَّاَعِة، َوَصبٌرَعِن الَمْعِصيَةِ الصَّ
صبر ، تين طرح کا ھوتا ھے: مصيبت کے وقت صبر،( خدا و رسول کی)اطاعت پر صبر اور گناه و معصيت کے مقابلہ ”

  ۔ “ميں صبر
ا ھے: صابرين وه لوگ ھيں جو خدا (و حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے صابرين کی تفسير ميں بيان فرماي

رسول) کی اطاعت اور گناه و معصيت پر صبر کريں، حالل طريقہ سے رزق و روزی حاصل کريں، حد اعتدال ميں ره کر 
راه خدا ميں خرچ کريں،اور اپنے خرچ سے باقی مانده مال و دولت کو آخرت کے لئے بھيج ديں، اس وقت صابرين کامياب 

   ]42وکامران ھيں۔[

  عذاب برزخ اور قيامت
قرآن مجيد کی بہت سی آيات خصوصاً تيسويں پارے کی آيات برزخ اور قيامت کے مختلف عذاب کے بارے ميں اشاره کرتی 

  ھيں، اسی طرح بہت سی روايات ميں بھی اس عذاب کے بارے ميں بيان موجود ھے۔ 
  حضرت امير المومنين عليہ السالم دشمنان خدا کے بارے ميں فرماتے ھيں: 

۔۔۔ اور جو شخص دشمن خدا ھوگا، اس پر ايک ايسا بدترين شکل کا فرشتہ جس کے بدن سے بدترين بدبو آرھی ھوگی؛ وه ”
ھونے کی۔ دشمن خدا  اس سے آکر کھے گا: تجھے بشارت ھو بہت زياده کھولتے ھوئے پانی پينے کی اور جھنم ميں داخل

اپنے غسل دينے والے اور جنازه اٹھانے والوں کو اچھی طرح جانتا ھے، ان کو قسم دے کر کھے گا: مجھے قبر کے حوالے
نہ کرو، ليکن جب اس کو قبر کے حوالے کرديا جائے گا، تو دو فرشتے سوال کرنے کے لئے اس پر وارد ھونگے اور اس 

تيرا خدا کون ھے، تيرا دين کيا ھے؟ او رتيرے پيغمبر کون ھيں۔ تو جواب دے گا: ميں کچھ کا کفن ہٹاکر اس سے کھيں گے: 
نھيں جانتا، دو فرشتے کھيں گے:تو نھيں جانتا ۔ پس اس کی زبان باھر نکلواکر اس پر کوڑے لگائيں گے، اور اس طرح 

از کو نھيں سنتے۔اس وقت يھی ماريں گے جس سے ھر جاندار چيز خوف و وحشت زده ھوجائے، جن و انس اس کی آو
فرشتے اس کی قبر سے جھنم کی طرف ايک دروازه کھول ديں گے، اور اس سے کھيں گے: اسی بدترين حالت ميں ليٹا ره، 

اور اس کو اس طرح فشار قبر ديں گے کہ اس کا مغز اس کے ناخن اور گوشت کے ذريعہ باھر نکلے گا، اور خداوندعالم 
رناک سانپ اور بچھو کو مسلط کردے گا، اور وه قيامت تک اس کو اسی طرح اذيت ديتے اس پر زمين کے سب سے خط

  ] 43رھيں گے۔[
اسی طرح شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے عذاب دوزخ کے بارے ميں حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے درج ذيل روايت

  نقل کی ھے: 
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ں کی طرح فرياد کريں گے، وھاں پر کسی کو موت نھيں آئے اھل جھنم دردناک عذاب کی سختيوں سے کتّوں اور بھيڑيو”
گی، ان کے عذاب ميں کوئی تخفيف نھيں ھوگی، وھاں انھيں ھميشہ بھوک و پياس لگتی رھے گی، ان کی آنکھيں کمزور اور
ان ميں روشنی کم ھوگی،گونگے، بھرے اور اندھے ھوں گے، ان کے چھرے سياه ھوں گے، پشيمان ، مطرود اور غضب 
پروردگار ميں مبتال ھوں گے،ان پر کسی طرح کا رحم نھيں کيا جائے گا، اور ان کے عذاب ميں تخفيف نھيں ھوگی،دوزخ 
ان کو جالئے گا اور ان کے پينے کے لئے کھولتا ھوا پانی ھوگا، عالوه براين ان کے پينے کے لئے ايک بہت بدبودار اور 

ائے جائيں گے، اور بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ٹھوکا جائے گا، غضب زھر سے بدتر چيز ھوگی، ان پر آگ کے کوڑے برس
کے فرشتے ان پر (ذرابھی) رحم نھيں کريں گے، ان کے چھرے جھلسے ھوئے ھوں گے، اور وه لوگ شيطان کے ھم نشين 

کوئی  ھوں گے،ان کو طوق و زنجيروں ميں باندھا جائے گا، اگر وه دعا (بھی) کريں گے تو قبول نھيں ھوگی، اگر ان کی
  ] 44حاجت ھوگی تو اس کو پورا نھيں کيا جائے گا، يہ ھے حال اھل جھنم کا ![

  علی بن ابراھيم قمی اپنی تفسير ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت کرتے ھيں: 
غمگين اور حزن ايک روز جناب رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) تشريف فرماتھے، کہ فرشتہ وحی جناب جبرئيل امين

و مالل کے عالم ميں نازل ھوئے، ان کا چھره متغير تھا، پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے سوال کيا: اے جبرئيل ! 
منافيخ ”حزن و مالل کی وجہ کيا ھے؟ توجناب جبرئيل نے کھا: ميں کيسے پريشان اور ملول نہ ھوں، آج خداوندعالم نے 

  کيا ھيں؟ “ منافيخ دوزخ”ے، آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: کو معين کيا ھ“ دوزخ
جبرئيل نے کھا: خداوندعالم نے آتش جھنم کو حکم ديا کہ ہزار سال تک جلے تاکہ سرخ ھوجائے، اس کے بعد دوسرا حکم 

سياه ھوجائے اور وه سياه و  ديا کہ ہزار سال تک جلے تاکہ سفيد ھوجائے، اس کے بعد حکم ديا کہ ہزار سال جلے تاکہ
تاريک ماده بغير روشنی کے ھے، اگر اس کی زنجير کے ستّر ذراع کے حلقہ کو زمين پر رکھ ديا جائے تو ساری دنيا پگھل

کا ايک قطره دنيا کے پانی ميں مالديا جائے تو تمام اھل زمين اس کی بدبو سے مرجائيں“زقّوم و ضريع”جائے گی، اور اگر 
  گے۔ 
ت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) اور جبرئيل بہت روئے، يھاں تک کہ خداوندعالم نے ايک فرشتہ بھيجا کہ آپ اس وق

کا پروردگار آپ پرسالم بھيجتا ھے اور فرماتا ھے: اگر (تمھاری امت) گناھوں کی مرتکب ھوئی تو اس کو اس عذاب سے 
  ] 45محفوظ کرديا ھے۔[

و ايسی جگہ رکھا جائے گا کہ ھر طرف سے تنگی ھوگی اس کے راستے تاريک اور اس کی بدکاروں اور دشمنان خدا ک
ھالکت کے مراکز نامعلوم ھوں گے،اور ان کا ھميشہ ھميشہ کے لئے اسی جھنم ميں ٹھکانہ ھوگا، اس کا شربت کھولتا ھوا 

ان کی آرزو موت ھوگی (ليکن موت  ھوگا، آگ کے شعلے اور اس کی لپٹيں گھيرے ھوں گی،“ جحيم”پانی، اور ان کا مکان 
کھاں؟!!) ان کی آزادی کا کوئی راستہ نہ ھوگا، ان کے پيروں کو ان کی پيشانی کے ساتھ باندھ ديا جاکے گا اور ان کے 

چھرے گناھوں کی تاريکی سے سياه ھوں گے، اور وھاں چاّلتے ھوں گے: اے داروغٔہ جھنم! ھم بے حال ھوچکے ھيں، 
يروں نے ھميں جکڑديا ھے، اور ھماری کھال جلی جارھی ھے، لٰہذا ھميں يھاں سے باھر نکال دے، کہ داروغٔہ جھنم! زنج

پھر کبھی گناه نھيں کريں گے، اس وقت آگ کے ُشعلے آواز ديں گے: يھاں سے تمھارا بھاگنا ممکن نھيں ھے، اب امان ملنے
لئے بند ھے، دور ھوجاؤ اور بکواس بند کرو، اگر  کی کوئی صورت نھيں ھے، يھاں سے باھر نکلنے کا راستہ ھميشہ کے

  تمھيں يھاں سے چھٹکارا مل بھی جائے تو تم پھر اسی طرح گناھوں ميں ملوث رھوگے۔ 
اس موقع پر اھل دوزخ اپنی رھائی سے نااميد ھوجائيں گے، دنيا ميں عبادت خدا کے سلسلہ ميں کی ھوئی تقصير کے بارے 

پشيمانی ان کو نجات نھيں دے گی، اور ان کا غم و اندوه سودمند ثابت نھيں ھوگا، ھاتھ پير ميں افسوس کريں گے، ليکن وه 
بندھے ھوئے ان کو زمين پر پھينک ديا جائے گا، اوپر ،نيچے، دائيں اور بائيں ھر طرف سے آگ ھی آگ ھوگی، ان کا کھانا

  آگ، پينا آگ، کپڑے آگ اور ان کا بستر بھی آگ ھی کا ھوگا۔ 
ھڑکتے ھوئے انگاروں، بدبودار گندے کپڑوں اورخطرناک گرز اور بھاری بھاری زنجيروں ميں رکھا جائے گا، اور ان کو ب

وه چيخ رھے ھوں گے فرياد کريں گے اور موت کی تمنا کريں گے، ليکن جب بھی موت طلب کريں گے ان کے سر کے 
ں گے، ان کے منھ سے خون اور پيپ باھر نکلے گی، اوپر کھولتا ھوا پانی ڈالديا جائے گا، اور آگ کے گرز مارے جائے

اور ان کا جگر پياس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ھوجائے گا، ان کی آنکھيں باھر نکل آئيں گی، ان کے چھروں کی کھال اتر 
جائے گی، درد و تکليف کی وجہ سے ان کے بال گرجائينگے، جب ان کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری نئی 

يدا ھوجائے گی،ان کی ہڈيوں کا گوشت اتر جائے گا، ان کی آنکھيں اندھی، زبان گونگی اور ان کے کان بھرے کھال پ
  ] 46ھوجائےں گے۔[
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  قارئين کرام! آئيے خدا کی بارگاه ميں عرض کرتے ھيں: 
يرے ضعيف، پرورگارا! ان دردناک عذاب ،سختی اور پريشانيوں کو برداشت کرنے کی ھم ميں طاقت نھيں ھے، ھم تو ت

  کمزور، ذليل، حقير اور مسکين بندے ھيں! 
اگر چہ ميری عبادت کامل نھيں ھے، اور گناه بھی کم نھيں ھے ليکن دل و جان سے تيرا عاشق ھوں۔ انبياء(ع)اور ائمہ عليھم

را کام خطا و السالم کو دوست رکھتاھوں اور تيری عبادت و بندگی سے دورنھيں ھوں، ميرا مشغلہ گناه کرنا نھيں ھے، مي
عصيان نھيں ھے۔ اگر ميرے گناه زياده ھيں صرف ھوائے نفس اور شھوت کی وجہ سے ھيں، ميں تيری کامل اور خالص 
عبادت انجام دينا چاہتا ھوں، ميں تو يہ چاہتا ھوں کے ميرا دامن ھر گناه سے پاک ھو، ميں شيطان اور طاغوت سے بيزار 

وں۔ تيرے فراق کا مريض اور تيرے وصال کا بھوکا ھوں۔ پالنے والے ! مجھے ھوں، ھوائے نفس کی شرارت سے ناالں ھ
معاف کردے، اور ميری مدد فرما، مجھے ميرے گناھوں سے چھٹکارا دے اور عبادت و بندگی ميں مشغول کردے، مجھے 

  آتش جھنم سے امان ديدے اورميرے لئے بھشت کے دروازے کھول دے۔(آمين) 

تِِہ،اٰياأِٰلھي َوَربّي وَ ” تِِہ،فَلَئِْن َسيِّدي َوَمْواٰلَي،اِلَٔيِّ ااْلُُموِرأِلَْيَک ٔاَْشُکو،َولِٰماِمْنٰھاأَِضجُّ َؤاَْبکی،اِلَٔليِم اْلَعٰذاِب َوِشدَّ َْٔم لِطُوِل اْلباَٰلِء َو ُمدَّ
ائَِک َؤاَْولِٰيائَِک،فَھَْبِنِ◌ي ٰياأِٰلھي َوَسيِِّدي َصيَّْرتَنيلِْلُعقُوٰباِت َمَع ٔاَْعَدائَِک،َوَجَمْعَت بَْينی َو بَْيَن ٔاَْہِل باَلٰ  ْقَت بَْينِی َوبَْيَن ٔاَِحبّٰ ئَِک،َوفَرَّ

ی َف ٔاَْصبُِر َعِن النََّظِرأِلٰ َوَمْواٰلَي َوَربِّي،َصبَْرُت َعٰلی َعٰذابَِک فََکْيَف ٔاَْصبُِرَعٰلی فِٰراقَِک،َوھَْبنِي َصبَْرُت َعٰلی َحرِّ ٰناِرَک فََکيْ 
اِر َوَرٰجائِي َعْفُوکَ    ۔“َکٰراَمتَِک،ٔاَْم َکْيَف ٔاَْسُکُن فِی النّٰ

اے ميرے خدا! پروردگارا! ميرے سردار! ميرے موال! ميں کس کس بات کی فرياد کروں اور کس کس کام کے لئے ٓاه ”
صيبت اور دراز مدت وزاری اور گريہ وبکا کروں ،قيامت کے دردناک عذاب اور اس کی شدت کے لئے يا اس کی طويل م

کے لئے کہ اگر تونے ان سزأوں ميں مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ مالديا اور مجھے اھل معصيت کے ساتھ جمع کرديا اور
ميرے اوراپنے احباء اور اولياء کے درميان جدائی ڈال دی۔ تو اے ميرے خدا۔ميرے پروردگار ۔ميرے ٓاقا۔ميرے سردار! پھر 

ں تيرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تيرے فراق پر صبر نھينکر سکتا۔اگر ٓاتش جھنم کی گرمی يہ بھی طے ھے کہ اگر مي
برداشت بھی کر لوں تو تيری کرامت نہ ديکھنے کو برداشت نھيں کر سکتا ۔بھال يہ کيسے ممکن ھے کہ ميں تيری معافی کی

  اميد رکھوں اور پھر ميں ٓاتش جھنم ميں جالديا جأوں ۔ 

  شکايتمحبوب سے 
ميں اپنے محبوب کی بارگاه “اِلَٔيِّ ااْلُُموِرأِلَْيَک ٔاَْشُکو”موالئے عاشقين حضرت امير المومنين عليہ السالم دعا کے اس حصے 

  ميں اپنی پريشانيوں اور بالؤں کی شکايت کرتے ھوئے گريہ و زاری کرتے ھيں؟ 
غم اور بالؤں کو دور کرنے کے لئے تيرے عالوه کسی کوچنانچہ آپ اس شکايت ميں کہتے ھيں: ميں اپنی مشکالت، رنج و 

نھيں پہچانتا۔ سبھی تيرے محتاج اور تيرے سامنے جھولی پھيالئے ھوئے ھيں، سبھی تيرے سامنے ناتواں اور کمزور ھيں، 
  ان کے بس ميں کچھ بھی نھيں ھے، لٰہذا کسی ضعيف او رکمزور سی مشکل کے حل کی کوئی اميد نھيں کی جاسکتی۔ 

  تمام مشکالت کو حل کرنے کی ُکنجی تيرے ھی ھاتھ ميں ھے۔ 
  تمام دردوں اور بالؤں کا عالج تيرے ايک اشاره سے ھوجاتا ھے۔ 

تو ھی وه ذات ھے جو اھل مشکل کی مشکل کشائی کرتا ھے اور رنج و غم ميں گرفتار لوگوں کی پريشانيوں کو دور کرتا 
  ھے۔ 

صديقہ طاھره حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا برسات کے موسم کی طرح آنسو تو ھی وه ذات ھے جس کی بارگاه ميں 
  بھاتی ھوئی کہتی تھيں: 

  پالنے والے! ”
(تيری بارگاه سے کچھ چيزوں کی سوالی ھوں اور تو ھی ان کو عنايت کرسکتا ھے) تجھ سے ھدايت، تقوٰی، عفت، بے 

  ضی و خوشنود ھوجائے۔ نيازی اور ايسے عمل کی توفيق چاہتی ھونجس سے تو را
  پالنے والے! ھمارے کمزوروں کو طاقت، غريبوں کو مال و دولت اور ھمارے جاھلوں کو علم و حلم کی دولت عطا فرما۔ 
پالنے والے! محمد و آل محمد پررحمت نازل فرما، اور ھميں شکر، اپنی ياد، عبادت اور اطاعت پر مدد فرما، تجھے تيری 

  ] 47۔[“رحم الراحمينمھربانی کا واسطہ، اے ا
توھی وه ھے جس کے سامنے توحيد کے علمبردار حضرت ابراھيم نے اپنے بيٹے اسماعيل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی 
تعمير کے بعد اپنے دست دعا بلند کردئے اور نھايت خشوع و خضوع سے حقائق کی درخواست کی جن کو صرف تو ھی 
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  عطا کرسکتا ھے: 
  پالنے والے! ”

  ے بنانے کو ھم سے قبول فرما، کيونکہ تو ھی (ھماری دعاؤں کا)سننے واال اور (ھمارے اخالص سے)آگاه ھے۔ کعبہ ک
  پالنے والے! ”

تو ھم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنده بنااور اور ھماری ذريت و اوالد کو بھی اپنا فرمانبردار بنااو رھم کو ھمارے حج کی 
  ول کرلے، کيونکہ تو بہت زياده توبہ قبول کرنے واال ھے۔ جگہ دکھادے او رھماری توبہ کو قب

  پروردگارا 
! مکہ والوں ميں انھی ميں سے ايک رسول کو بھيج جو ان کے سامنے تيری آيات کی تالوت کرے آسمانی کتابيں اور حکمت

  ] 48[۔“کی باتيں سکھائے، اور ان کے نفوس کو پاکيزه بنائے ، بے شک توھی غالب اور صاحب تدبير ھے
پالنے والے! تو ھی وه ھے جس کے حضور ميں نوح جيسا اولو االعزم پيغمبر اپنی قوم کے نو سو پچاس برس آزار و اذيت ”

برداشت کرتا رھا تيرے لئے، اس کے بعد تيری بارگاه ميں شکايت کی اور تونے اپنی قدرت کا مزا چکھاديا اور ان پر 
و نابود کرديا اور جناب نوح اور آپ کے مومن ساتھيوں کو عذاب سے نجات دردناک عذاب نازل کيااور ان سب کو نيست 

  بخشی۔ 
تو ھی وه ھے جس نے جنگ بدر ميں مسلمانوں کی قليل تعداد (دشمن کے ايک سوم حصہ)کے ذريعہ دشمن کی يقينی فتح کو

  ذريعہ دشمنوں پر فتحياب کرديا۔  شکست سے بدل ديا اور مومنين کو پيغمبر اسالم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کی دعا کے
  اب ميں بالء و مصائب اور پريشانيوں کی تيری بارگاه ميں شکايت کرتا ھوں۔ 

  پالنے والے! ”
تو ھی وه ھے جو ايک نظر (رحمت) کے ذريعہ ميری ساری پريشانياندور کرديتا ھے اور ميرے لئے سکون اور اطمينان 

  کے اسباب مھيا کرديتا ھے۔ 
   پالنے والے!”

تو ھی وه ذات ھے جس کے حضور ميں ھر پيغمبر، امام،مومن،تائب اور پريشان حال نے اپنی شکايت پيش کی اور تيری 
بارگاه ميں گريہ و زاری کی تو تونے ھی اس کو پناه دی، تسلی ديتے ھوئے اس کی پريشانيوں کو ختم کيا اور اس کے چين 

  و سکون کے اسباب فراھم کئے۔ 
ھے جو تيری بارگاه ميں آيا ھو اور تو نے اس کے درد کا عالج نہ کيا ھو؟ کون ايسا محتاج ھوگا جو تيرے کون ايسا دردمند 

در پر سوالی بن کر آئے اور تو نے اس کی ضرورت کو پورانہ کيا ھو؟ کون ايسا حاجت مند ھوگا جو تيری چوکھٹ پر اپنی 
  حاجت لے کر آيا ھو اور تو نے اس کو نااميد کيا ھو؟ 

ايسا غريب و فقير ھوگا جو تيرے در پر آيا ھو اور تو نے اس پر اپنے فضل وکرم کی بارش نہ کی ھو؟ کون ايسا دعا  کون
  کرنے واال ھوگا جس نے تجھ سے دعا کی ھو اور تو نے اس کو قبول نہ کيا ھو؟ 

ہ فرما ياھو؟ کون ايسا توبہ کون ايسا پريشان حال ھوگا جو تيرے دِر رحمت پر آيا ھو اور تو نے اس کی مشکل کو حل ن
 کرنے واال ھوگا جس نے تيری بارگاه ميں رو رو کر توبہ کی ھو اور تو نے اس کی توبہ کو قبول نہ کيا ھو؟ وغيره وغيره۔ 

  گريہ و زاری
زگی رونا اور آنسو بھانا، خداوندعالم کی عظيم نعمتوں ميں سے ھے، رونا تواضع و انکساری کی نشانی اور باطن کی پاکي

  کی عالمت ھے۔ 
قرآن کريم نے گريہ و زاری، آه و فغاں اور آنسوؤں کو مرد مومن اور خدا وندعالم کے عاشق و عارف کی نشانی قرار دی 

  ] 49ھے۔[
  حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے: 

ِ يُبٰنی لََک بُِکلِّ َدْمَعٍة بَيٌت فِی الَجنَِّة  اُوِصيَک يَا َعلِیُّ فِی نَْفِسَک بِِخصاٍل فَاْحفَْظھا، اللّھُمَّ ” ّٰ ِ ابَِعةُ البُکاُء    ] 50“[ٔاَِعْنہُ۔۔۔َو الرَّ
يا علی! تمھيں چند چيزوں کی خصلت کے بارے ميں سفارش کرتا ھوں، ان کی حفاظت کرنا، خدايا! اس کی مدد فرما۔۔۔۔ان ”

  ۔ “آنسو پر جنت ميں تمھارے لئے ايک گھر بن جائے گا ميں سے چوتھی خصلت خدا کے لئے رونا ھے، جس کے ايک
  نيز آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے: 

ِ َعزَّ َوَجلَّ ،لَْم يَطَّلِْع َعلَی ذالَک ال” ُ اِلَيھَا تَبِکی َعلی َذْنِب ِمْن َخشيَِة ّهللاٰ   ] 51“[ذَّنِب َغيُرهُ طُوبَی لُِصوَرٍة نَظََر ّهللاٰ
صيب اس صورت کے کہ جس پر خدا ايک نظر کرلے اور وه گناھوں پر خدا سے ڈرتا ھو اور وه بھی اس گناه پر خوشا ن”
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  ۔ “جس کو خدا کے عالوه کوئی دوسرا نھيں جانتا
  نيز آپ ھی کا فرمان ھے: 

ْمِع َحَزنًا ٔاَالَّ يَِجُدوا َما يُنفِقُوَن۔ َوالََعلَی الَِّذيَن ٕاَِذا َما ٔاَتَْوَک لِتَْحِملَہُْم قُْلَت الَٔاَِجُد َما ٔاَْحِملُُکمْ ” (سوره “ َعلَْيِہ تََولَّوا َؤاَْعيُنُہُْم تَفِيُض ِمْن الدَّ
   )٩٢توبہ آيت

اور ان پر بھی کوئی الزام نھيں ھے جو آپ کے پاس آئے کہ انھيں بھی سواری پر لے ليجئے اور آپ ھی نے کہہ ديا کہ ”
ھے اور وه آپ کے پاس سے اس عالم ميں پلٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے  ھمارے پاس سواری کا انتظام نھيں

  ۔ “اور انھيں اس بات کا رنج تھاکہ ان کے پاس راه خدا مينخرچ کرنے کے لئے کچھ نھيں ھے
ِ کاََن لَہُ بُِکلِّ قَْطِرٍة ِمن ُدُموِعِہ ِمْثُل َجبَ ”   ] 52“[ِل ٔاُُحٍد يَُکوُن فِی ميزانِِہ ِمَن األجرِ َوَمْن َذَرفَْت َعينَاهُ ِمْن َخْشيَِة ّهللاٰ
جس شخص کی آنکھيں خوف خدا ميں آنسو بھائےں تو اس کے ھر آنسو کی جزا اس کے عمل کی ترازو ميں کوه احدکے ”

  ۔ “ھم پلہ ھو
  نيز آپ نے فرمايا: 

” ِ باِب ِمَن الدَّمِع ِمن َخْشيَِة ّهللاٰ ُ بِِہ يَْوَم الفََزِع األکبَرِ َمن َخَرَج ِمن َعينَيِہ ِمثُل الذُّ   ] 53“[ ٓاَمنَہُ ّهللاٰ
اگرخوف خدا سے کسی شخص کی آنکھ سے پِرکاه کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو خداوندعالم اس کو روز قيامت کے ”

  ۔ “عذاب سے امان ديدے گا
  اسی طرح حضرت علی عليہ السالم کا ارشاد ھے: 

ِ تَعالی ِذْکُرهُ ،فَاِذا َوَجدتُُموھَا فَاْغتَنُِموا الدُّعاءَ بُکاُء الُعيُوِن َو َخشيَةُ القُ ”   ] 54“[لوِب ِمن َرحَمِة ّهللاٰ
آنکھ کے آنسو اوردلوں ميں خوف ؛ خدا کی رحمت ھے، جب يہ دونوں چيزيں حاصل ھوجائيں تو دعا کو غنيمت جانو ”

  ۔ “کيونکہ خوف و گريہ کے ساتھ دعا مستجاب ھوتی ھے
  عليہ السالم فرماتے ھيں:  حضرت امام صادق

َرْوَرقَِت اْلَعيُن بِمائِھا لَم يَْرھَق َوْجھَہ َما ِمن َشْیٍء ااِلَّ َولَہُ َکياٌلَٔو َوزٌن اِالَّ الدُّموَع،فَاِنَّ القَطَرةَ ِمنھَا تُْطفِٔیُ ِبحاراً ِمن نَاٍر،َواَِذا اغْ ”
ُ َعلَ  َمہُ ّهللاٰ ٍة لَُرِحُمواقَتٌَرَوالَِذلَّةٌ،فَاَِذا فاَضت َحرَّ   ] 55“[ی النَّاِر،َولَْؤاَّن باکياً بَٰکی فِی ٔاُمَّ

تمام چيزوں کے لئے ايک پيمانہ موجود ھے سوائے آنسوؤں کے،کہ آنسوؤں کا ايک قطره دريائے آتش کو خاموش کرديتا ”
ھيں پھنچتی،اور ھے، جس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ھوجاتے ھيں تو رونے والے شخص کو کوئی سختی اور پريشانی ن

اگر آنکھ سے آنسو بہہ نکليں تو خدا وندعالم اس پر آتش جھنم کو حرام کرديتا ھے،اور اگر کسی بھی امت کا کوئی شخص 
  ۔ “آنسو بھائے تو اس پوری امت پر رحم کيا جائے گا

و خرم ھوگا، يحٰی بن معاذ کہتے ھيں: جو شخص خواب ميں اپنے کوروتا ھوا ديکھے تو وه شخص جاگتے ھوئے شاد 
  زندگانی دنيا خواب کی طرح ھے اور آخرت بيداری کا عالم، لٰہذا دنيا ميں گريہ کرو تاکہ آخرت ميں شاد و خرّم رھو۔ 

  دوستوں کی جدائی
اگر کوئی شخص انبياء، پيغمبر ، ائمہ عليھم السالم اور اولياء اٰلھی کو دوست رکھنے واال ھو اور اس کی تمام تر کوششيں ان 

وصال اور ديدار ھو، اورقيامت ميں ان کے ديدار کا شيدائی ھو اور ان بزرگواروں کی ھمنشينی سے سرفراز ھونا چاہتا کا 
ھو، ليکن خداوندعالم بعض گناھوں کے سبب ان کے اور اس کے درميان جدائی ڈال دے اور ان کی ھم نشينی کے بجائے ان 

لئے يہ ايک سخت عذاب ھوگا، جو عذاب دوزخ اور آتش جھنم سے  کے دشمنوں کے ساتھ قرار ديدے تو در حقيقت اس کے
  زياده سخت ھوگا۔ 

دوست اور محبوب کی جدائی کا صدمہ بچھڑے يار سے پوچھئے ليکن اگر کسی نے محبوب کی جدائی کا درد نہ ديکھا ھو 
  اس کے سامنے درد يار کا بيان بے معنی ھے! 

کے نزديک جانے سے اپنے اس “ درخت ممنوعہ”م نے برداشت کيا ھے کہ فراق محبوب کا مزه ، جناب آدم عليہ ا لسال
  عظيم مقام کو کھوديا اور فرشتوں کی ھم نشينی اور بھشت ميں زندگی بسر کرنے سے محروم ھوگئے! 

درد فراق کو جناب ايوب عليہ السالم نے چکھا ھے، جنھوں نے امتحان پرودگار کی خاطر اپنے اھل و عيال، مال و دولت 
  ور جسم کی صحت و سالمت سب کو قربان کرديا۔ ا

فراق محبوب کا مزه ،جناب يونس عليہ السالم نے چکھا جو اس عظيم دنيا کی وسيع فضا سے محروم ھوکر شکم ماھی ميں 
  گرفتار ھوگئے۔ 

ميں اس فراق محبوب کا مزه ،جناب يعقوب عليہ السالم نے چکھا ھے جنھوں اپنے محبوب (بيٹے جناب يوسف) کے فراق 
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  قدر گريہ کيا کہ آنکھوں کی بينائی جاتی رھی۔ 
فراق محبوب کا مزه ،جناب يوسف عليہ السالم نے چکھا ھے جو يعقوب(ع)جيسے شفيق باپ سے دور ھوگئے اور چاه کنعان

  ميں جاپھونچے۔ 
اب ايوب(ع) کے درد ليکن خداوند مھربان نے جناب آدم کے درد فراق کاآدم کی توبہ کے ذريعہ عالج کيا، اسی طرح جن

فراق کا ان کے گم شده اھل و عيال اور مال کو واپس کرکے عالج کيا، اور يونس(ع) کو کا شکم ماھی سے نجات ديکر عالج
  کيا ھے، اسی طرح يعقوب و يوسف کو ايک دوسرے سے مالکر ان کا درد کا عالج کيا ھے۔ 

تيرے بندے ھيں اور تيرے انبياء، ائمہ(ع)اوراولياء کے چاھنے اے درد فراق ميں بے قرار افراد کے عالج کرنے والے! ھم 
والے ھيں ھميں قيامت کے دن ان کے فراق و جدائی ميں مبتال نہ کرنا، ان کے فراق کے عذاب اور عذاب جھنم سے نجات 

وم کردے ليکن ديدے، بالفرض اگر ھم تيرے عذاب پر صبر بھی کريں اور اپنے انبياء، ائمہ اور اولياء ھم نشينی سے محر
  تيری جدائی اور دوری پر کس طرح صبر کا يارا ھوگا؟!! 

  اھل کرامت کے مقام کی آرزو
پالنے والے! بالفرض اگر ميں نے تيری آگ کی حرارت کا مقابلہ کربھی ليا، ليکن جيسا کہ تو اپنے بندوں کے ساتھ لطف و 

  کرم سے کيسے چشم پوشی کرسکتا ھوں؟ 
خداوندعالم نے کسی کو نھيں پيدا کيا مگر يہ کہ اس کا جنت و جھنم ”لسالم سے روايت ھے کہ: حضرت امام صادق عليہ ا

ميں مقام مقرر فرمادياھے۔ جب اھل بھشت، بھشت ميں اور اھل دوزخ دوزخ ميں داخل ھوجائيں گے تواھل بھشت ايک آواز 
جائيں گے اور کھا جائے گا کہ اگر تم سنيں گے کہ اھل دوزخ کی طرف ديکھو، اس وقت جھنميوں کے ٹھکانے دکھائے 

لوگ بھی خدا کی معصيت اور نافرمانی کرتے تو اسی (جھنم )ميں داخل کئے جاتے۔ چنانچہ اس عذاب سے نجات ملنے پر 
  اس قدر خوشحال ھوں گے کہ اگر بھشت ميں موت ھوتی تو وه مرجاتے۔ 

رو، جب وه لوگ جنت مينان کے لئے مقرر کرده اپنے اس وقت منادی اھل جھنم سے کھے گاکہ اپنے اوپر کی طرف نگاه ک
مقام ديکھيں گے تو ان سے کھا جائے گا کہ تم خدا کی اطاعت و بندگی کرتے تو اس مقام تک پھنچ جاتے، چنانچہ يہ سن کر 

  ۔ “ان کی اس قدر حالت غير ھوجائے گی کہ اگر جھنم ميں موت ھوتی تو وه مرجاتے
يکبندوں پر لطف وکرم کرے گا کيا ميں اس کو ديکھ کر اس سے چشم پوشی کرلوں اور اس پالنے والے! جيسا کہ تو اپنےن

  کی آرزو نہ کروں؟! 

  عفو و بخشش کی اميد
اے ميرے موال! ميں کس طرح جھنم ميں آرام سے ره سکتا ھوں حاالنکہ ميری ساری اميد تيرے عفو و بخشش کے اوپر 

  پشيمان گناھگاروں کو وعده ديا گيا ھے؟ ھے، وه عفو وبخشش جس کا قرآن مجيد ميں ،
پالنے والے! بہت سے مواقع پر بے چارے اور پريشان حال لوگ دوسروں سے لَو لگائے ھيں اور ان سے لطف و کرم اور 

عفو و بخشش کی اميد رکھتے ھيں ليکن وه محروم نھيں ھوتے، تو جن لوگوں نے تجھ سے لَو لگائی ھو اور تيرے عفو و 
  را بنايا ھو تو تو ان کو کيسے نااميد کرسکتا ھے۔ بخشش کو سھا

ميں روايت کرتے ھيں: ايک بدکار، فاسق و فاجر اور رناچنے والی عورت مکہ ميں “ اٰلھی نامہ”مرحوم عطّار اپنی کتاب 
رم رہتی تھی اور شھر کے ناچ گانے کے پروگراموں ميں شرکت کيا کرتی تھی، اور اپنی اداؤں کے ذريعہ پروگرام کو گ

کئے رکھتی تھی۔رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کی ہجرت کے بعدجب اس عورت کا حسن و جمال ختم ھوگيا اور 
اس کی آواز جاتی رھی اس کا يہ دھنداٹھنڈا ھوگيا اور فقر و فاقہ ميں گرفتار ھوگئی، مشکالت اور پريشانی کی وجہ سے 

اضر ھوئی، چنانچہ آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے اس سے سوال مدينہ ميں آئی اور رسول اکرم کی خدمت ميں ح
کيا کس غرض سے مدينہ آئی ھے؟ کيا دنياوی تجارت کے لئے آئی ھے يا اُخروی تجارت کے لئے؟ اس نے کھا: نہ دنيا کے

آپ سے اميديں لے کر لئے اور نہ آخرت کے لئے، بلکہ ميں نے آپ کے جود و کرم اور بخشش کے بارے ميں سنا ھے لٰہذا 
اس شھر ميں آئی ھوں؟ پيغمبر اکرم اس کی بات سے بہت خوش ھوئے او راپنی ردا اس کو عنايت کردی، اور اصحاب سے 

  مخاطب ھوکر فرمايا: تم ميں سے جو شخص استطاعت رکھتا ھے اس کے لحاظ سے اس عورت کی مدد کرو۔ 
تيرے بے نھايت لطف و کرم کا مظھر ھيں)کے جود و کرم کی اميد  جی ھاں، ايک بدکار عورت تيرے بندے اور پيغمبر (جو

ميں مدينہ آئی اور بہت سا مال ودولت لے کر واپس گئی، کيا ممکن ھے کہ ميں تيرے عفو و بخشش اور لطف و احسان کی 
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  اميد پر تيری بارگاه ميں حاضر ھوں اور تيرے رحم و کرم کی بارگاه سے خالی ھاتھ واپس لوٹ جاؤں۔؟!! 

نَّ أِلَْيَک بَْيَن ٔاَْھلِٰھاضَ ” تَِک ٰيا َسيِّدي َوَمْواٰلَي اُْقِسُم ٰصاِدقاًلَئِْن تََرْکتَني ٰناِطقاً،اَلَِٔضجَّ جيَج ااْلِٓمليَن، َواَلَْٔصُرَخنَّ أِلَْيَک ُصٰراَخ فَبِِعزَّ
ِمنيَن، ٰياٰغايَةَ ٓاٰماِل اْلٰعاِرفيَن،ٰيا ِغٰياَث اْلُمْستَغيثيَن، اْلُمْستَْصِرخيَن،َواَلَْٔبِکيَنَّ َعلَْيَک بُٰکاَء اْلٰفاقِديَن، َواَلُنٰ  اِديَنََّک ٔاَْيَن ُکْنَت ٰياَولِيَّ اْلُمْؤ

اِدقيَن،َوٰيا أِٰلہَ اْلٰعالَمينَ    ۔“ٰياَحبيَب قُلُوِب الّصٰ
ل جھنم کے درميان بھی تيری عزت و عظمت کی قسم اے ٓاقاو موال! اگر تونے ميری گويائی کو باقی رکھا تو ميں اھ”

کی طرح تيری دوری “ عزيز گم کرده”اميدواروں کی طرح فرياد کروں گا۔اور فرياديوں کی طرح نالہ و شيون کروں گااور 
پر ٓاه وبکا کروں گا اور تو جھاں بھی ھوگا تجھے ٓاوازدوں گا کہ تو مومنين کا سرپرست، عارفين کا مرکز اميد،فرياديوں کا 

  ۔ “کا محبوب اور عالمين کا معبود ھے فريادرس ۔صادقين
قارئين کرام ! دعا کے اس حصے ميں گزشتہ کی طرح صدق دل سے توبہ ،مناجات، راز و نيازاور دعا کرنے واال اپنے 

محبوب کی بارگاه ميں اس کی نظر رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے حاضر ھوتا ھے، اور اس فرض کے بعد کہ 
  قرار ديا گيا ھے،اس کو جھنم سے نجات کا پروانہ عطا کردے۔  اس کو جھنم کا مستحق

درحقيقت اگر کوئی شخص عذاب ميں گرفتار ھو اور عذاب سے بھی سخت اپنے محبوب کے فراق اور اس کی جدائی کے 
  غم ميں گرفتار ھو اس کی حالت کيا ھوگی؟ 

  محبوب و معشوق کھوديا ھو؟  کس درد مند کی آه و فغاں اس سے زياده دلسوز ھوسکتی ھے جس نے اپنے
کہتے ھيں : ايک ماں اپنے بيٹے کی قبر پر زار زار گريہ کررھی تھی، وھاں سے ايک عابد و عارف کا گزر ھوا ، اس 

عورت کی حالت زار ديکھ کر کھا: خوشا نصيب، اس ماں پر جو يہ جانتی ھے کہ وه اپنے کس گوھر کو اپنے ھاتھ سے کھو 
  بيٹھی ھے!! 

  
  ريد چو راه خانہ را گم می کند طفل می گ

  ] 56چون نگريم من کہ صاحب خانہ را گم کرداه ام [
  
بچہ گھر کے گم ھونے پر گريہ کرتا ھے تو ميں نے صاحب خانہ کو گم کرديا ھے لٰہذا ميرا رونا کوئی تعجب کی بات نھيں”

  ۔ “ھے
ساعجيب و غريب ھوگا؛ خوشانصيب ھيں وه لوگ جوواقعاً قيامت کاکيا عجيب و غريب منظر ھوگا، لوگوں کے لئے وه دن کي

  اس دن رحمت خدا کے مستحق قرار پائيں گے اور رضائے اٰلھی حاصل کرکے عذاب جھنم سے نجات حاصل کريں گے۔ 
کيا اچھا ھوگا کہ موت کا پيغام آنے سے پھلے پھلے اور ھمارے نامہ اعمال پر تالے لگانے سے قبل ھم اپنے آپ کو قرآن 

  سامنے پيش کريں تاکہ اس کے بيانات کی روشنی ميں اپنی حالت سے مزيد واقف ھوجائيں۔ مجيد کے 

  ھارون اور بھلول
ھارون رشيد حج سے واپس آکر کوفہ ميں ٹھھرا، ايک روز راستہ سے چال جارھا تھا، راستے ميں بھلول نے اس کو نام لے 

کہ کون ھے جو مجھے نام لے کر پکار رھا ھے؟ کھنےوالوں کر تين دفعہ پکارا: ھارون،ھارون،ھارون، اس نے تعجب کيا 
نے کھا: بھلول ديوانہ، اس نے محمل کا پرده اٹھايا اور بھلول سے کھا: مجھے پہچانتے ھو؟ کھا: ھاں، کھا ميں کون ھوں؟ 

ھ سے باز کھا کہ تو وھی ھے کہ اگر کسی نے مشرق ميں ظلم کيا ھو اور تو مغرب ميں ھو تو قيامت کے دن کا مالک تج
پرس کرے گا، يہ سن کر ھارون رونے لگا اور کھا: بھلول ميری حالت کو کس طرح پاتے ھو؟ تو بھلول نے جواب ديا: اپنے

  کو قرآن مجيد کے سامنے پيش کر: 
اَر لَِفی َجِحيٍم۔”   ] 57“[اِنَّ األَْبَراَر لَفِی نَِعيٍم َواِنَّ الفُجَّ

  ۔ “بدکار افراد جھنم ميں ھوں گےبيشک نيک لوگ نعمتوں مينھونگے۔اور ” 
  کھا: ھماری سعی و کوشش کا کياھوگا؟ تو بھلول نے کھا: 

  ] 58“[۔۔۔ ٕاِنََّما يَتَقَبَُّل هللاُ ِمْن اْلُمتَّقِيَن ۔”
  ۔ “خدا صرف صاحبان تقوٰی کے اعمال کو قبول کرتا ھے” 

  کھا: پيغمبر سے ھماری رشتہ داری کا کياھوگا؟ تو بھلول نے کھا: 
وِر فاَلَٔاَنَساَب بَْينَہُْم يَْوَمئٍِذ َوالَيَتََسائَلُوَن ۔ ”   ] 59“[فَإَِذا نُفَِخ فِی الصُّ
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  ۔ “پھر جب صور پھونکا جائے گا تو نہ رشتہ دارياں ھوں گی اور نہ آپس ميں کوئی ايک دوسرے کے حاالت پوچھے گا” 
  آئے گی؟ تو بھلول نے کھا: کھا: رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کی شفاعت کام نہ 

ْحَماُن َوَرِضَی لَہُ قَْوالً (۔”    ] 60“[يَْوَمئٍِذ اٰل َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ ٕاِالَّ َمْن ٔاَِذَن لَہُ الرَّ
اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنھيں خدا نے اجازت دےدی ھو اور وه ان کی بات سے راضی ” 
  ۔ “ھو

ا تمھاری کوئی حاجت ھے؟ بھلول نے کھا: ميرے گناھوں کو معاف کردے اور بھشت ميں داخل کردے۔ تو کھا: اے بھلول کي
ھارون نے کھا: مجھ ميں اتنی قدرت نھيں کہ ميں يہ کام انجام دے سکوں،ليکن ميں نے سنا ھے کہ آپ مقروض ھيں، کيا ميں

ادا نھيں کيا جاتا، جو کچھ تيرے پاس ھے وه لوگوں کاآپ کا قرض ادا کردوں؟ تو بھلول نے کھا: قرض کو قرض کے ذريعہ 
  مال ھے لٰہذا تم ان سب کے مقروض ھو، لٰہذا تم پر ان کا مال ان کو واپس کردينا واجب ھے۔ 

  ھارون نے کھا: کيا آپ کے لئے کوئی خدمت گزار معين کردوں کہ آخر عمر تک آپ کی خدمت کرتا رھے؟ 
وں، اور اسی کا رزق کھاتا ھوں، کيا تم يہ سمجھتے ھوکہ خدا تمھيں ياد کئے ھوئے ھے بھلول نے کھا: ميں خدا کا بنده ھ

  اور مجھے بھول گيا ھے! 
  

  گنج زر گر نبود گنج قناعت باقی است 
  ] 61آن کہ آن داد بہ شاھان بہ گدايان اين داد [

  
بادشاھوں تو ديا ھے تو (قناعت) فقيروں کواگر زرو سيم کا خزانہ نھيں ھے تو قناعت کا خزانہ باقی ھے، (خدا) نے اس کو ”

  دی ھے۔ 

ْعَم َعٰذابِٰھا ِبَمْعِصيَتِِہ ،َوُحبَِس بَْيَن ٔاَفَتُٰراَک ُسْبٰحانََک ٰياأِٰلھي َو بَِحْمِدَک تَْسَمُع فيٰھاَصْوَت َعْبٍد ُمْسلٍِم ُسِجَن فيٰھا بُِمٰخالَفَتِِہ،َوٰذاَق طَ ”
ٍل لَِرْحَمتَِک،َويُٰناديَک بِلِٰساِن ٔاَْھِل تَْوحيِدَک،َويَتََوسَُّل أِلَيْ ٔاَْطٰباقِٰھا بُِجْرِمِہ َوَجري مِّ   ۔“َک بُِربُوبِيَّتِکَ َرتِِہ َوھَُو يَِضجُّ أِلَْيَک َضجيَج ُمٔوَ

اے ميرے پاکيزه صفات ،قابل حمد وثنا پروردگار کيا يہ ممکن ھے کہ تواپنے بندٔه مسلمان کو اس کی مخالفت کی بنا پر ”
جھنم ميں گرفتار اور معصيت کی بنا پر عذاب کا مزه چکھنے واالاور جرم و خطا کی بنا پر جھنم کے طبقات کے درميان 
کروٹيں بدلنے واال بنادے اور پھر يہ ديکھے کہ وه اميد وار ِرحمت کی طرح فرياد کناں اور اھل توحيد کی طرح پکارنے 

  ۔ “ھے اور تو اس کی ٓاواز نھيں سنتا ھے واال ، ربوبيت کے وسيلہ سے التماس کرنے واال
صاحب يقين ،متقی اور پرھيزگار افراد جب قرآن مجيد اور احاديث ميں دوزخ کے اوصاف کو پڑھتے ھيں توان کے بدن ميں 
لرزه پيدا ھوتا ھے، ان کے رونگٹے کھڑے ھوجاتے ھيں اور دل ميں خوف و وحشت طاری ھوجاتی ھے اور مبھوت ھوکر 

، اپنے دل و جان سے اس ھولناک عالم سے خدا کی پناه مانگتے ھيں، واجبات کو ادا کرنے اور محّرمات کو ره جاتے ھيں
ترک کرنے کے لئے مزيد کوشش کرتے ھيں يھاں تک کہ کبھی کبھی تو اسی عالم ميں اپنی جان بھی قربان کر بيٹھتے 

  ھيں!! 

  سلمان اور خوف زده جوان
ر کے واسطہ سے حضرت امام صادق عليہ السالم سے روايت کرتے ھيں: سلمان کوفہ کے شيخ مفيد عليہ الرحمہ ابن عمي

بازارسے گزر رھے تھے ، ديکھا کہ ايک جوان زمين پر پڑا ھوا ھے اور لوگ اس کے چاروں طرف جمع ھيں، (سوال 
کہ اس کو ھوش آجائے، کرنے پر)جناب سلمان کوبتايا گيا کہ يہ جوان غش کھاکر گرپڑا ھے، کچھ دعائيں پڑھ ديجئے تا

جيسے ھی سلمان اس کے سرھانے پھنچے تو اس جوان نے کھا: اے سلمان! جو کچھ ميرے بارے ميں ان لوگوں نے کھا وه 
صحيح نھيں ھے؛ ميں جب اس بازار سے گزر رھا تھا تو لوھار کو ہتھوڑے کے ذريعہ لوھے کو مارتے ديکھا تو مجھے 

  قرآن مجيد کی يہ آيت ياد آگئی: 
  ] 62“[َولَہُْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد۔” 
  ۔ “اور ان کے لئے لوھے کے گرز مھيا کئے گئے ھيں” 

عذاب خدا کے خوف کی وجہ سے ميری عقل پريشان ھوگئی، سلمان نے اس جوان سے کھا: واقعاً تم ايک عظيم انسان ھو آج
قت پيدا ھوگئی، ايک روز جوان مريض ھوا،اس سے تم ميرے (دينی) بھائی ھو، اور ان دونوں کے درميان دوستی اور رفا

کی زندگی کے آخری لمحات تھے، سلمان اس کے سرھانے پھنچے ، سلمان نے کھا: اے ملک الموت! ميرے بھائی کے ساتھ
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  ] 63حسن سلوک کرنا، جواب آيا: ميں ھر مومن کے ساتھ حسن سلوک کرتاھوں۔[

  ايک خاتون عذاب کی آيت سن کر بے ھوش گئی
ميں روايت کرتے ھيں: ايک روز رسول خدا مسجد ميں نماز پڑھ “ منہج الصادقين”عاليقدر مال فتح هللا کاشانی تفسير عالم 

  رھے تھے، سوره حمد کی تالوت کے بعد سوره حجر کی تالوت فرمارھے تھے، جب اس آيت پر پھنچے: 
  ] 64“[ٔاَْبَواٍب لُِکلِّ بَاٍب ِمْنہُْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم۔ َوٕاِنَّ َجہَنََّم لََمْوِعُدہُْم ٔاَْجَمِعيَن . لَہَا َسْبَعةُ ” 
اور جھنم ايسے تمام لوگوں کی آخری وعده گاه ھے۔اس کے سات دروازے ھيں اور ھر دروازے کے لئے ايک حصہ ” 

  ۔ “تقسيم کياگيا ھے 
، اس نے ان دونوں آيات کوسن ايک اعرابی عورت جو رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کے ساتھ نماز پڑھ رھی تھی

کرايک چيخ ماری اور بے ھوش ھوگئی، رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) جب نماز سے فارغ ھوئے اور اس کی يہ 
  حالت ديکھی تو فرمايا: ا کے لئے پانی لے کر آؤ، پانی چھڑکنے سے اس کو ھوش آيا۔ 

ورت سے فرمايا: کيوں تيری يہ حالت غير ھوئی؟ اس نے کھا: يا چنانچہ آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے اس ع
رسول هللا! جب آپ کو نماز پڑھتے ديکھا تو آپ کے پيچھے نماز پڑھنے کا شوق دل ميں پيدا ھوا ، ليکن جيسے ھی آپ نے 

س عورت نے ان دو آيات کی تالوت کی تو ميں سن کر تاب نہ السکی اور بے ھوش ھوکر زمين پر گر پڑی، اس کے بعد ا
  کھا:افسوس کہ ميرے بدن کا ھر حصہ دوزخ کے ساتوں دروازوں ميں تقسيم ھوگا۔ 

آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: ايسا نھيں ھے، بلکہ اس آيت سے مراد يہ ھے کہ بدکاروں کے ھر گروه کو 
اس عورت نے کھا: يا رسول هللا ميرے  اس کے گناه کے لحاظ سے دوزخ کے دروازوں سے داخل کيا جائے گا۔ اس وقت

پاس سات غالموں کے عالوه کچھ نھيں ھے آپ گواه رھنا کہ جھنم کے ھر دروازه سے نجات کے لئے ساتوں غالموں کو 
  راه خدا ميں آزاد کرتی ھوں۔ 

ے جھنم کے ساتوں چنانچہ جناب جبرئيل نازل ھوئے اور کھا: يا رسول هللا! اس عورت کو بشارت ديديجئے کہ خداوندعالم ن
  دروازوں کو تجھ پر حرام قرار ديديا ھے، اور تيرے لئے بھشت کے دروازوں کو کھول ديا ھے۔ 

  حديث قدسی ميں بيان ھوا ھے: 
اے فرزند آدم ! ميں اس جھنم کوخلق نھيں کيا مگر کافر، بخيل ، غيبت کرنے والے، عاق پدر، عاق مادر، زکٰوة نہ دينے 

زنا کرنے والے، (مال) حرام جمع کرنے والے، قرآن کو بھول جانے والے اور اپنے پڑوسيوں کو  والے، سود لينے والے،
  آزار و اذيت دينے والوں کے لئے۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرےں ، ايمان لے آئےں اور عمل صالح انجام دےں۔ 

النی، وزن زياده، (بال سے زياده)باريک اے ميرے بندو! خود اپنے اوپر رحم کرو، کيونکہ تمھارے جسم کمزور، سفر طو
  ] 65راستہ، دہکتی ھوئی آگ، اسرافيل کی ندا اور رب العالمين کی قضاوت در پيش ھے۔[

  بہترين وخوبصورت نصيحت
  ايک شخص سفر پر جانا چاہتا تھا، حاتم اصّم سے کھا: آپ مجھے کچھ نصيحت کيجئے، تو حاتم نے کھا: 

  رے لئے خدا کی دوستی کافی ھے۔ اگر دوستی چاہتے ھو تو تمھا
  اگر ساتھی چاہتے ھو تو تمھارے لئے کرام الکاتبين (يعنی نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے) کافی ھيں۔ 

  اگر عبرت چاہتے ھو تو تمھارے لئے يہ دنيا عبرت کے لئے کافی ھے۔ 
  اگر مونس و ھمدم چاہتے ھو تو تمھارے لئے قرآن کريم کافی ھے۔ 

  ے ھو تو عبادت تمھارے لئے کافی ھے۔ اگر کام چاہت
  اگر نصيحت چاہتے ھو تو موت تمھارے لئے کافی ھے۔ 

  اگر يہ چيزيں تمھارے لئے کافی ھوگئيں تو پھر دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ 
کی کے ذيل ميں بيان “ يارّب يارّب يارّب ”قارئين کرام! (اگر خدا توفيق دے گا) تو خدا کی ربوبيت سے توّسل کی شرح 

  جائے گی۔(انشاء هللا) 

  ٰياَمْواٰلَي،فََکْيَف يَْبٰقی فِي اْلَعٰذاِب َوھَُويَْرُجْوٰماَسلَفَ ”
اُرَوھَُويَأُْمُل فَْضلََک َوَرْحَمتََک، لُِمہُ النّٰ   ِمْن ِحْلِمَک،ٔاَْم َکْيَف تُْؤ

  انَہُ،ٔاَمْ ٔاَْم َکْيَف يُْحِرقُہُ لَھيبُٰھاَؤاَْنَت تَْسَمُع َصْوتَہُ َوتَٰری َمکٰ 
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  َکْيَف يَْشتَِمُل َعلَْيِہ َزفيُرٰھاَؤاْنَت تَْعلَُم َضْعفَہُ،ٔاْم َکْيَف يَتَقَْلقَُل بَْيَن
  ٔاَْطٰباقِٰھا َؤاَْنَت تَْعلَُم ِصْدقَہُ،ٔاَْم َکْيَف تَْزُجُرهُ َزٰبانِيَتُٰھاَوھُوَ 

  يُٰناديَک ٰياَربَّہُ،ٔاَْم َکْيَف يَْرُجوفَْضلََک فيِعْتقِہِ 
  ۔“ِمْنٰھافَتَْتُرُکہُ فيٰھا

  خدايا تيرے حلم و تحمل سے ٓاس لگانے واال کس طرح عذاب ميں رھے گا اور ”
  تيرے فضل وکرم سے اميديں وابستہ کرنے واال کس طرح جھنم کے الم ورنج کا شکار ھوگا۔ 

جھنم کی ٓاگ اسے کس طرح جالئے گی جب کہ تواس کی ٓاواز کو سن رھا ھو اور اس کی منزل کو ديکھ رھا ھو،جھنم کے 
شعلے اسے کس طرح اپنے لپيٹ ميں ليں گے جب کہ تو اس کی کمزوری کو ديکھ رھا ھوگا۔وه جھنم کے طبقات ميں کس 

جھنم کے فرشتے اسے کس طرح جھڑکيں گے جبکہ وه  طرح کروٹيں بدلے گا جب کہ تو اس کی صداقت کو جانتا ھے ۔
  “ تجھے ٓاواز دے رھا ھوگا اور تو اسے جھنم ميں کس طرح چھوڑ دے گا جب کہ وه تيرے فضل و کرم کا اميدوار ھوگا۔

  خداوندعالم کا لطف و کرم اور رحمت
وں پر لطف و کرم اور احسان کرتا ھے، قرآن کريم اور احاديث سے يہ بات واضح ھوتی ھے کہ: خدا وندعالم اپنے تمام بند

اسی وجہ سے اس نے اپنے بندوں کو مادی اور معنوی نعمتوں سے نوازا ھے،اس نے اپنے بندوں کو نعمت عطا کرنے ميں 
  کسی طرح کے بخل سے کام نھيں ليا ھے اور نہ ھی اُس سے کام لے گا۔ 

ں سستی اور کاھلی سے کام ليتے ھيں، اور خدا کے لطف يہ تو بعض انسان ھيں جو مادی اور معنوی نعمتوں کے حصول مي
و کرم اور احسان سے خود منھ موڑليتے ھيں، اور خود بخود محروميت کے کنويں ميں گر پڑتے ھيں، اور خدا کی تمام تر 

  نعمتوں سے مستفيد ھونے کی لياقت کو ختم کرليتے ھيں۔ 
الم کی نعمتوں کو حاصل کرسکتا ھے بغير کسی ممانعت جو شخص بھی چاھے وه جائز طريقہ سے کوشش کرکے خداوندع

کے، اور اپنی خالصانہ سعی و کوشش کے ذريعہ اور اپنے صحيح ايمان و اعتقاد کے ذريعہ خداوندعالم کی معنوی عنايات 
تک پھنچ سکتا ھے، اور دنيا و آخرت ميں خدا کی خصوصی رحمت اس کے شامل حال ھوگی جس کے جلوے دنياوی 

بھشت بريں ميں مالحظہ کرے گا۔ خدا وندعالم کے لطف و کرم اور احسان کے حيرت انگيز جلوے يہ ھيں کہ:  زندگی اور
  خداوندعالم تھوڑے سے نيک کام پر بہت زياده اجر و ثواب عطا کرتا ھے۔ 

  جناب سليمان(ع) اور ايک ديھاتی
کت کے ساتھ ايک راستہ سے چلے جارھے تھے، خداوندعالم کے منتخب رسول جناب سليمان اپنے تمام تر شاھی شان و شو

راستہ ميں ايک ديھاتی بھی سفر کررھا تھا، اس نے جناب سليمان(ع) کو ديکھ کر کھا: پالنے والے! جناب دأود کے بيٹے 
سليمان کو کيا بادشاہت اور سلطنت عطا کی ھے، ھوا نے اس آواز کو جناب سليمان تک پھنچاديا، حضرت سليمان(ع) اس 

کو سن کر اس کے پاس آئے او رکھا: جس چيز کی طاقت اورذمہ داری کو پورا کرنے کی قدرت تم ميں نھيں ھے اس آواز 
کی آرزو نہ کرو؛ اگر خداوندعالم تيری ايک تسبيح کو قبول کرلے تو سليمان کی حکومت سے بہتر ھے، کيونکہ تسبيح کا 

  ] 66ی!![ثواب باقی ره جائے گا اور سليمان کی حکومت فناھوجائے گ
  ميں ايک بہت اھم روايت نقل کرتے ھيں: “ ثواب االعمال”مرحوم شيخ صدوق عليہ الرحمہ اپنی گرانقدر کتاب 

ِ عليہ السالم يَقُوُل:اِيّاُکم َوالَکَسُل اِنَّ َربَُّکم رحيٌم يَشْ ” ُجَل ليُصلِّی ُکُر القَليَل،اِنَّ الرَّ َعن اِسماِعيَل بِن يَساٍر قَاَل:َسِمْعُت ٔاَبا عبِد ّهللاٰ
ُ بِِھما الَجنَّةَ، َواِنَّہُ لِيَتَصَ  َوَجلَّ فَيُدِخلُہُ ّهللاٰ ِ َعزَّ عاً يُِريُد بِِھما َوْجہَ ّهللاٰ ْکَعتَْيِن تَطَوُّ ِ َعزَّ َوَجلَّ فَيُْدِخلُہُ الرَّ عاً يُِريُد بِِہ َوجہَ ّهللاٰ ْرھَِم تَطَوُّ دَُّق بِالدِّ

 َّ ُ بِِہ الَجنَّةَ،َواِن ُ بِِہ الَجنَّةَ!!ّهللاٰ ِ فَيُْدِخلُہُ ّهللاٰ عاً يُِريُد بِِہ َوجہَ ّهللاٰ   ] 67“[ہُ لَيَُصوُم اليَْوَم تَطَوُّ
اسماعيل بن يسار کہتے ھيں: ميں نے حضرت امام صادق عليہ السالم سے سناھے: سستی اور کاھلی سے پرھيز کرو، ”

جر کثير عطا فرماتا ھے؛ جو شخص دو رکعت مستحب نماز کيونکہ تمھارا پروردگار مھربان ھے، تھوڑے عمل پر بھی ا
پڑھے اور اس کا قصد رضائے پروردگار کا حصول ھو تو خداوندعالم اس کو ان دورکعت کے بدلے بھشت ميں داخل کردے

گا۔ اور اگر اپنی مرضی سے صدقہ دے اور اس صدقہ سے بھی رضائے اٰلھی کا قصد ھو تو خداوندعالم اس کی وجہ سے 
و بھشت ميں داخل فرمادے گا، او راگر اپنی مرضی سے کسی ايک روز(مستحب) روزه رکھے جبکہ خوشنودی اس ک

  پروردگار اس کے پيش نظر ھو تو خداوندعالم اسی ايک روزه کے سبب بھشت ميں جگہ عنايت فرمادے گا!!،، 
  وايت نقل کرتے ھيں: امير المومنين عليہ السالم حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے ر

! َواٰل اْلَماٰلئَِکِة؟ قَاَل: ٔاَْلَماٰلئَِکةُ ”   ۔ “َمْجبُوُرْوَن بَِمْنِزلَِة الشَّْمِس َواْلقََمرِ  َما ِمْن َشیٍء ٔاَْکَرُم َعلَی هللاِ ِمْن ابِن آدَم، قِْيَل يَا َرُسْوَل هللاِ
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ے، لوگوں نے سوال کيا: يا رسول هللا (ص)! کيا فرشتوں خداوندعالم کی نظر ميں انسانوں سے قيمتی کوئی مخلوق نھيں ھ”
سے بھی بہتر ھيں؟ آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: فرشتے چاند وسورج کی طرح عبادت اور دوسرے 

  ۔ “امور پر مجبور ھيں
د نعمتوں کواطاعت اٰلھی يہ انسان ھی تو ھے جوصاحب اختيا ر اور نعمت آزادی سے بھره مند ھے وه جب بھی ان خدا دا

  ميں بروئے کار الئے تو خداوندعالم ايسی خاص رحمت و کرم اور بے نھايت لطف و کرم سے نوازے گا۔ 

  ايک بہت اھم حديث
يِن َوفِيھَا َعشُر ِخصاٍل:َزيُن الَوجِہ،َونُوُرالقَلِب،وَ ” الةُ َعموُد الدِّ راَحةُ البََدِن،َؤاُنُس قاََل النَّبِیُّ (صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) الصَّ

،َوثََمُن الَجنَِّة،َوِحجاٌب ِمَن  بِّ ْحَمِة،َوِمصباُح السَّمآِء، َو ثِْقُل الميزاِن، َوَمرضاةُ الرَّ النَّاِر،َوَمن ٔاَقاَمھا فَقَد ٔاَقاَم الّديَن، القُبوِر،َوُمنِزُل الرَّ
  ] 68“[َوَمن تََرَکھا فَقَد ھََدَم الّدينَ 

صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے: نماز دين کا ستون ھے اور اس ميں دس صفات پائے جاتے حضرت رسول اکرم(
ھيں: چھره نورانی، دل ميں روشنی، جسم ميں راحت و سکون، مونس قبر، رحمت نازل کرنے والی، آسمان کا چراغ، روز 

مت اور آتش دوزخ ميں رکاوٹ ھے، جو شخص قيامت اعمال کی ترازو ميں وزن کا سبب، خوشنودی پروردگار، جنت کی قي
  ۔ “نمازپڑھتا ھے (گويا) اس نے دين کو قائم کيا اور جو شخص نماز نہ پڑھتا ھو (گويا) اس نے دين کو نابود کرديا

واقعاً تعجب کی بات ھے کہ خداوندکريم نے دو رکعت نماز پڑھنے والے کے لئے کيا کيا ثواب اور آثار قرار دئے ھيں!! 
  رکعت نماز پڑھنا کسی کے لئے باعث زحمت و مشقت بھی نھيں ھے۔  جبکہ دو

  نيز آنحضرت (صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا فرمان ھے: 
ھَا ی اَْوقَْدتُُموھَ ما ِمن َصالٍة يَْحُضُر َوقتُھا ااِلَّ نَاَدی َملٌَک بَْيَن يََدِی النَّاِس:ٔاَيُّھَاالنَّاُس! قُوُموا اِلَی نِيرانُِکُم الَّتِ ” ا َعلَی ظُھُوِرُکم فَٔاَْطِفٔوُ

  ] 69“[بَِصالَ تُِکم
کسی بھی نماز کا وقت نھيں آتامگر يہ کہ ايک فرشتہ ان کے سامنے آکر اعالن کرتا ھے:اے لوگو! (اپنے گناھوں کے ”

  ۔ “ذريعہ) جس آگ کو روشن کيا ھے، قيام کرو اور اس کو نماز کے ذريعہ خاموش کردو

  شت زده قافلہامام صادق اورايک وح
حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم فرماتے ھيں : امام صادق عليہ السالم ايک قافلہ کے ساتھ ايک بيابان سے گزر رھے 

تھے۔ اھل قافلہ کو خبردار کيا گيا کہ راستے ميں چور بيٹھے ھوئے ھيں۔ اھل قافلہ اس خبر کو سن کر پريشان اور لرزه 
صادق عليہ السالم نے فرمايا: کيا ھوا؟ تو لوگوں نے بتايا کہ ھمارے پاس (بہت) مال و دولت براندام ھوگئے۔ اس وقت امام 

ھے اگر و ه لٹ گيا تو کيا ھوگا؟! کيا آپ ھمارے مال کو اپنے پاس رکھ سکتے ھيں تاکہ چور آپ کو ديکھ کر وه مال آپ 
اہتے ھوں؟ تو پھر اپنے مال کو ميرے حوالے کرکے سے نہ لوٹيں۔ آپ نے فرمايا: تمھيں کيا خبر شايد وه ھميں ھی لوٹنا چ

کيوں ضايع کرنا چاہتے ھو، اس وقت لوگوں نے کھا: تو پھر کيا کريں کيا مال کو زمين ميں دفن کرديا جائے؟ آپ نے فرمايا: 
ھر دوباره نھيں ايسا نہ کرو کيونکہ اس طرح تو مال يونھی برباد ھوجائے گاھوسکتا ھے کہ کوئی اس مال کو نکال لے يا پ

اس جگہ کو تالش نہ کرسکو۔ اھل قافلہ نے پھر کھا کہ تو آپ ھی بتائےے کياکريں؟ امام عليہ السالم نے فرمايا: اس کو کسی 
کے پاس امانت رکھ دو، تاکہ وه اس کی حفاظت کرتا رھے ، اور اس ميں اضافہ کرتا رھے، او رايک درھم کو اس دنيا سے 

  ں واپس لوٹادے، اور اس مال کو تمھارے ضرورت سے زياده عطا کرے!! بزرگ تر کردے اور پھر وه تمھي
ھے۔ لوگوں نے کھا: کس طرح اس “ رّب العالمين”سب لوگوں نے کھا: وه کون ھے؟ تب امام عليہ السالم نے فرمايا: وه ھے

ب نے کھا: ھمارے درميان کے پاس امانت رکھيں؟ تو امام عليہ السالم نے فرمايا: غريب اور فقير لوگوں ميں صدقہ ديدو۔ س
کوئی غريب يا فقير نھيں ھے جس کو صدقہ ديديں۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: اس مال کے ايک تھائی صدقہ دينے کی نيت 
کرلو تاکہ خداوندعالم چوروں کی غارت گری سے محفوظ رکھے، سب نے کھا: ھم نے نيت کرلی۔ اس وقت امام عليہ السالم 

  نے فرمايا: 
  ۔ “تُْم ِفی ٔاَماِن هللا فَاْمُضْوافَٔاَنْ ”
  ۔ “پس (اب) تم خدا کی امان ميں ھو لٰہذا راستہ چل پڑو”

جس وقت قافلہ چل پڑا راستہ ميں چوروں کا گروه سامنے دکھائی پڑا، اھل قافلہ ڈرنے لگے۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: 
آگے بڑھے اور امام عليہ السالم کے ھاتھوں کو چومنے  (اب) تم کيوں ڈررھے ھو؟ تم لوگ تو خدا کی امان ميں ھو۔ چور

لگے اور کھا: ھم نے کل رات خواب ميں رسول هللا کو ديکھا ھے جس ميں آنحضرتنے فرمايا: کہ تم لوگ اپنے کو آپ کی 
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ظ خدمت ميں پھنچنواؤ۔ لٰہذا اب ھم آپ کی خدمت ميں ھيں تاکہ آپ اور آپ کے قافلہ والوں کوچوروں کے شر سے محفو
رکھيں۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: تمھاری کوئی ضرورت نھيں ھے جس نے تم لوگوں کے شر کو ھم سے دور کيا ھے وه 

دوسرے دشمنوں کے شر کو ھم سے دور کرے گا۔ اھل قافلہ صحيح و سالم شھر ميں پھنچ گئے؛ سب نے ايک سوم مال 
ت ھوئی، ھر ايک درھم کے دس درھم بن گئے، سب لوگوں نے غريبوں ميں تقسيم کيا، ان کی تجارت ميں بہت زياده برک

  تعجب سے کھا:واقعاً کيا برکت ھے؟ 
  امام صادق عليہ السالم نے اس موقع پر فرمايا: 

  ] 70۔[“اب جبکہ تمھيں خدا سے معاملہ کرنے کی برکت معلوم ھوگئی ھے تو تم اس کام کو آگے بڑھانا”

  اولياء اٰلھی کا لطف و کرم
ر المومنين عليہ السالم جس وقت صفين کے عالقے ميں پھنچے، تو معاويہ نے ھر طرف سے پانی بند کرديا تھا، حضرت امي

تاکہ امام عليہ السالم کا لشکر پياس کی شدت سے زياده نہ لڑسکے۔ امام عليہ السالم نے حضرت امام حسين عليہ السالم کی 
تہ کھول دو، حضرت امام حسين(ع)نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر سرپرستی ميں کچھ لوگوں کو حکم ديا کہ پانی کا راس

حملہ کيا اور پانی تک پھنچ گئے، معاويہ کی طرف سے پانی پر معين شده لوگ بھاگ کھڑے ھوئے، اور پانی پر فرزندان 
پر پانی بند  توحيد کا قبضہ ھوگيا۔ بعض لوگوں نے حضرت علی عليہ السالم کو مشوره ديا کہ اب آپ بھی معاويہ کے لشکر

کرديں۔ تو آپ نے فرمايا: قسم بخدا ھم يہ کام ھر گز نھيں کريں گے۔ اس کے بعد آپ نے معاويہ کے پاس اپنے ايک نمائنده 
  کو بھيجا تاکہ اپنے لشکر کے سقاؤں کو بھيج کر ضرورت بھر کا پانی بھروالے!! 

اوی اور امام رضا عليہ السالم کے معتبر او رمطمئن امام رضا عليہ السالم کا ايک عجيب خط بزنطی جوشيعہ دانشمند ر
صحابی بيان کرتے ھيں: ميں نے اس خط کو پڑھا ھے جو امام رضا عليہ السالم نے خراسان سے حضرت امام جواد (محمد 

ھيں تقی) عليہ السالم کو مدينہ بھيجا تھا، جس ميں تحرير تھا: مجھے معلوم ھوا ھے کہ جب آپ بيت الشرف سے باھر نکلتے
اور سواری پر سوار ھوتے ھيں تو خادمين آپ کو چھوٹے دروازے سے باھر نکالتے ھيں، يہ ان کا بخل ھے تاکہ آپ کا خير
دوسروں تک نہ پھنچے،ميں بعنوان پدر اور امام تم سے يہ چاہتاھوں کہ بڑے دروازے سے رفت و آمد کيا کرو، اور رفت و 

ليا کرو تاکہ اگر کسی نے تم سے سوال کيا تو اس کو عطا کردو، اگر تمھارے چچاآمد کے وقت اپنے پاس درھم و دنيار رکھ 
تم سے سوال کريں تو ان کو پچاس دينار سے کم نہ دينا، اور زياده دينے ميں خود مختار ھو، اور اگر تمھاری پھوپھياں تم 

يار ھے۔ ميری آرزو ھے کہ خدا تم کو بلند درھم سے کم نھيں ديں اگر زياده دينا چاھيں تو تمھيں اخت ٢۵سے سوال کريں تو 
  ] 71مرتبہ پر فائز کرے، لٰہذا راه خدا ميں انفاق کرو ،اور خدا کی طرف سے تنگدسی سے نہ ڈرو![

قارئين کرام! جب بندوں پر اولياء اٰلھی اپنے لطف و کرم کی بارش اس طرح کرتے ھيں تو پھر خدائے رحمن کا لطف وکرم 
  حال ھوگا؟!  اور اس کی رحمت کا کيا

خداوندعالم کے بے نھايت اسی لطف و کرم اور رحمت کے پيش نظر حضرت امير المومنين عليہ السالم دعا کے اس حصہ 
کيا کوئی تجھے اس طرح جانتا ھے کہ اپنے مسلمان بنده کو کچھ “افتراک سبحانک يا اٰلھی”ميں يہ فقره کھنے کے بعد کہ: 

اس کی آواز کو سنے۔۔۔۔؟ نھيں، نھيں، کوئی بھی اھل معرفت تجھے اس طرح سے  مخالفت کی وجہ سے جھنم ميں ڈال کر
  ۔ “ھيھات ماذلک الظن بک۔۔۔”نھيں پہچانتا، بلکہ 

  ھَْيھَاَت َماٰذلَِک الظَّنُّ بَِک،َوالَاْلَمْعُروُف ِمْن فَْضلَِک،”
َک َؤاَْحسٰ  ديَن ِمْن بِرِّ   اِنَک۔َوالُمْشبِہٌ لِٰماٰعاَمْلَت بِِہ اْلُمَوحِّ

  فَبِا ْليَقيِن ٔاَْقطَُع لَْواٰل ٰما َحَکْمَت بِِہ ِمْن تَْعذيبِ 
  ٰجاِحديَک،َوقََضْيَت بِِہ ِمْن أِْخاٰلِد ُمٰعانِديَک لََجَعْلتَ 

اَرُکلَّٰھابَْرداًَو َساٰلماً،َوٰماٰکاَن اِلََٔحٍد فيٰھاَمقَّراًَواٰلُمٰقاماً،ٰلِکنَّکَ    النّٰ
َک    ٔاَْقَسْمَت ٔاَْن تَْماَلَٰٔھاِمَن اْلٰکافِريَن ِمنَ تَقَدََّسْت ٔاَْسٰمأوُ

اِس ٔاَْجَمعيَن،َو ٔاَْن تَُخلَِّد فيٰھااْلُمٰعانِديَن،   اْلِجنَِّة َوالنّٰ
ْلتَ  َک قُْلَت ُمْبتَِدئاً،َوتَطَوَّ   َؤاَْنَت َجلَّ ثَٰنأوُ
ِمناًَکَمنْ  ماً،ٔاَفََمْن ٰکاَن ُمؤْ   بِااْلِْٔنٰعاِم ُمتََکرِّ

  ۔“اِسقاً اٰليَْستَُوْونَ ٰکاَن فٰ 
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  ھر گز تيرے بارے ميں يہ خيال اور تيرے احسانات کا يہ انداز نھيں ھے ۔ ” 
  تونے جس طرح اھل توحيد کے ساتھ نيک برتأو کيا ھے اس کی کوئی مثال نھيں ھے۔ 

اور اپنے دشمنوں کوھميشہميں تويقين کے ساتھ کہتا ھوں کہ تونے اپنے منکروں کے حق ميں عذاب کا فيصلہ نہ کرديا ھوتا 
جھنم ميں رکھنے کا حکم نہ دے ديا ھوتا تو ساری ٓاتش جھنم کو سرد اور سالمتی بنا ديتا اور اس ميں کسی کا ٹھکانا اور مقام

  نہ ھوتا۔ 
اس ليکن تونے اپنے پاکيزه اسماء کی قسم کھائی ھے کہ جھنم کو انسان و جنات کے کافروں سے پُر کرے گا اور معاندين کو

  ميں ھميشہ ھميشہ رکھے گا۔ 
مومن اور فاسق برابر نھيں ”اور تونے ابتداھی سے يہ کہہ ديا ھے اور اپنے لطف و کرم سے يہ اعالن کر ديا ھے کہ 

  ۔ “ھوسکتے

  آغوش مھر و محبت
يں يہ گمان نھيں رکھتے انبياء، ائمہ معصومين عليھم السالم اور اولياء اٰلھی نيز عبادت گذار بندے ، خدا وندعالم کے بارے م

کہ خداوندمھربان ان پر عذاب نازل کرے گا۔ وه خدا جس نے قرآن کريم ميں خود اپنے آپ کوسب سے زياده مھربان اور سب 
سے زياده رحم و کريم، غفور و رحيم، عزيز و ودود، ملک و قّدوس ، لطيف و صاحب فضل اور توبہ قبول کرنے والے کے 

  نام سے تعارف کرايا ھے۔ 
عذاب قيامت کا اھل ايمان سے کوئی رابطہ نھيں ھے، عذاب خدا تو انکار حق اور خدا سے دشمنی کا نتيجہ ھے۔ عذاب 

آخرت متکبرين ، مغرورين اور گناھگاروں کے اعمال کا نتيجہ ھے۔ عذاب آخرت گناھوں اور آلودگيوں کا نتيجہ ھے۔ عذاب 
 اس کو پيدا نہ کرتا تو کوئی بھی اس کو وجود عطا نھيں کرسکتا تھا۔  آخرت کو انسانی کارخانے نے وجود بخشا ھے اگر وه

جو شخص منکر اور معاند (دشمن) نھيں ھے اور اس کے دل ميں توحيد، ايمان اورعشق و محبت کا چراغ روشن ھے اور 
  ؟! ايک حد تک اخالق حسنہ اور عمل شائستہ سے مزين ھو تو پھر وه عذاب ميں کس طرح اور کيوں مبتال ھو

اس کا سامنا تو ايک مقدس، مھربان اور کريم ذات سے ھے، وھی جس نے ھر گناھگار کو توبہ کے لئے دعوت دی ھے تاکہ
اس کو بخش دے، اور ھر روز (دنيا کے مصائب سے) ھارے ھوئے انسان کو آواز ديتا ھے تاکہ اس کو نجات ديدے، اور 

  ۔ ھر دردمند کو دعوت ديتا ھے تاکہ اس کا عالج کردے
ايک شخص نے کسی عارف سے سوال کيا: ميرا دامن گناھوں سے آلوده ھے، کيا تمھارا گمان ھے کہ مجھے وھاں (قيامت) 

ميں قبول کرليا جائے؟ چنانچہ اس شخص کی بات سن کر اس عارف نے کھا: وائے ھو تم پر! خدا اپنے سے منھ موڑنے 
تا ھے، کس طرح ممکن ھے کہ جو شخص خود اس کے والوں اور پشت کرنے والوں کو حق و حقيقت کی دعوت دي

  دروازے پر التجا کررھا ھو اس کو اپنے دروازے سے دور بھگادے؟!! 
ميں روايت کرتے ھيں: جس وقت خداوندعالم نے جناب موسٰی (عليہ السالم) کو “ عدة الداعی”مرحوم ابن فھد حلی اپنی کتاب 

ڈرائےں، تو خداوندعالم نے فرمايا: فرعون سے کھو کہ ميں غضب و فرعون کے پاس بھيجا، تاکہ اس کو (گناھوں سے )
 عذاب کی نسبت، عفو و بخشش،گناھگاروں کے مقابلہ ميں بردباری اور فقيروں کی دعاؤں قبول کرنے ميں جلدی کرتا ھوں۔ 

  گناھوں کے مقابلہ ميں حضرت ابراھيم کی بے قراری
  درج ذيل آيہ شريفہ: 

  ] 72“[ْبَراِہيَم َملَُکوَت السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َولِيَُکوَن ِمَن اْلُموقِنِيَن۔َوَکَذلَِک نُِری إِ ” 
اور اسی طرح ھم ابراھيم کو آسمان و زمين کے اختيارات دکھالتے ھيں اور اس لئے کہ وه يقين کرنے والوں ميں شامل ”

  ۔ “ھوجائيں
  کے ذيل ميں علمائے تفسير نے لکھا ھے: 

م نے جناب ابراھيم عليہ السالم کی آنکھيں زمين و آسمان کے حقائق پر کھول ديں اور ان کی آنکھوں جس وقت خداوندعال
سے تمام حجابات اٹھادئے ، اور انھوں نے زمين اور جو کچھ اس ميں تھا، اس کا مشاھده کياتو ايک عورت اور مرد کو زنا 

ں وھيں ھالک ھوگئے، اس کے بعد پھر دو عورت و مرد کو کرتے ديکھا، آپ نے ان پر نفرين و لعنت کی ، چنانچہ وه دونو
اسی حالت ميں ديکھا، ان کے لئے بھی نفرين کی تو وه بھی ھالک ھوگئے ، اس کے بعد ايک مرد و عورت کو پھر اسی 

کنيزوں حالت ميں ديکھا، جناب ابراھيم نفرين کرنا ھی چاہتے تھے کہ وحی اٰلھی نازل ھوئی: اے ابراھيم! ميرے بندوں اور 
پر نفرين نہ کرو، بے شک ميں بخشنے واال، مھربان، بردبار اور جبّار ھوں، ميرے بندوں کے گناه مجھے نقصان نھيں 
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  پھنچاسکتے، جيسا کہ بندوں کی اطاعت (بھی)مجھے کوئی فائده نھيں پھنچاتی ھے۔ 
يں گے اور ميں ان کی توبہ قبول کرلوں گا، ميں اپنے بندوں کے ساتھ تين کاموں ميں سے ايک انجام دوں گا: يا وه توبہ کرل

ان کے گناھوں کو بخش دوں گا اور ان کے عيوب چھپادوں گا، يا ان سے اپنے عذاب کو د ور رکھوں گا، کيونکہ ميں جانتا 
ن ھوں کہ ان کی نسل سے مومن اوالد پيدا ھوں گی،لٰہذا ان کے ناشکرے والدين کے ساتھ نرم رويہ اختيار کرتا ھوں تاکہ ا

کے صلب سے مومن اوالد پيدا ھوجائيں، اور جب ان کے ذريعہ مومن اوالد پيدا ھوجاتی ھے تو اگر ان کے والدين نے توبہ 
نھيں کی تو ان کو عذاب ميں مبتالکرديتا ھوں۔ ليکن اگر دونوں گزشتہ باتوں ميں سے کوئی بھی نہ ھو ، تو ان کے لئے 

  ھے اور وه اس سے کھيں زياده بزرگ ھے جتنا آپ ان کے لئے چاہتے ھيں۔ آخرت ميں ايسا درد ناک عذاب تيار کررکھا 
اے ابراھيم! ميرے بندوں کو ميرے حوالہ چھوڑدو، کيونکہ ميں بردبار، دانا، حکيم اور جبّار ھوں، اپنے علم و دانائی کی بنا 

  ] 73کرتا ھوں۔[پر ان کی زندگی کی تدبير کرتا ھوں، اور ان کے سلسلہ ميں اپنی قضا وقدر کو جاری 

  تعجب آور حقيقت
 محدث بزرگ،فلسفی، حکيم اور عارف کم نظير حضرت عالمہ فيض کاشانی نے بيان کيا ھے: “ علم اليقين”کتاب با عظمت 

ايک شخص کو قيامت ميں حاضر کيا جائے گا ،اس کے گناھوں کا پلہ نيکيوں کے مقابلہ ميں بھاری ھوگا، اس کے لئے جھنم
وجائے گا، اس وقت خدا کی طرف سے جناب جبرئيل کو حکم ھوگا کہ ميرے اس بندے کے پاس جاؤ اور کا حکم صادر ھ

اس سے سوال کرو کہ کيا دنيا ميں کسی عالم کے پاس بيٹھتے تھے تاکہ وه تمھاری شفاعت کرے، وه گناھگار کھے گا: 
گا: نھيں، خطاب ھوگا: کيا کسی عالم کی جگہ نھيں،خطاب ھوگا: کيا کسی عالم کے دسترخوان پر کھانا کھايا ھے؟ وه کھے 

پر بيٹھے ھو؟ گناھگار کھے گا: نھيں، اس سے کھا جائے گا: کيا کسی عالم کے ھمنام ھو؟کھے گا: نھيں، سوال ھوگا: کيا 
تمھارے کوئی ايسا دوست ھے جو عالم کا دوست ھو؟ اس موقع پر وه کھے گا: ھاں۔ خطاب ھوگا: اے جبرئيل! ميرے اس 

  کو اپنے بے نھايت لطف و کرم کی بدولت بخش ديا، اس کے ساتھ نوازش کرو، اور اس کو جنت ميں داخل کردو۔ بنده 

  جناب داؤد کے ھم عصر ايک جوان پر خدا کا لطف و کرم
شيخ صدوق عليہ الرحمہ روايت کرتے ھيں: ايک جوان حضرت داؤد عليہ السالم کی محفل ميں شرکت کيا کرتا تھا،وه جوان 

  ت کمزور اور پتال دبال تھا، زياده تر چپ چاپ رھا کرتا تھا۔ بہ
ايک روز ملک الموت جناب داؤد عليہ السالم کے پاس آئے، درآنحاليکہ اس جوان کو مخصوص طريقہ سے ديکھ رھے 

تھے، جناب داؤد نے کھا: اس پر نظر رکھے ھوئے ھو؟ اس نے کھا: جی ھاں، مجھے حکم ھے کہ سات روز کے بعد اس 
ی روح قبض کرلوں۔جناب داؤد عليہ السالم کو اس جوان پر رحم آيا اور اس سے کھا: اے جوان کيا تمھاری زوجہ ھے؟اس ک

  نے کھا: ميں نے ابھی تک شادی نھيں کی ھے۔ 
جناب دأود عليہ السالم نے کھا: فالں صاحب عظمت شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کھو کہ جناب دأود عليہ السالم نے 

کہ اپنی لڑکی کی مجھ سےشادی کردو، اور مقدمات فراھم کرلو تاکہ آج ھی رات ميں يہ شادی ھوجائے۔ اس کے بعد کھا ھے
جناب دأود عليہ السالم نے اس جوان کو کافی پيسہ دياتاکہ اس کے ذريعہ ضروری سامان خريد لے او رکھا: سات دن کے 

  بعد ميرے پاس آنا۔ 
بعد حضرت دأود عليہ السالم کے پاس آيا، انھوں نے اس کے حاالت پوچھے تو اس نے  وه جوان گيا اور شادی کے سات دن

کھا: ميرا حال آپ سے بہتر ھے، حضرت دأود عليہ السالم اس کی روح قبض ھونے کے منتظر تھے، ليکن ايسا کچھ نھيں 
  ھوا، فرمايا: جاؤ او ردوباره سات دن کے بعد ميرے پاس واپس آنا۔ 

ال گيا، اور پھر سات دن کے بعد واپس آيا، پھر بھی اس کی موت نھيں آئی، آپ نے پھر ايک بار اس کو کھا:وه جوان واپس چ
جا ؤاور سات دن کے بعد پھر آنا، وه گيا اور سات دن کے بعد پھر واپس آگيا، اس روز ملک الموت پھر آگئے، تو حضرت 

کھا تھا کہ اس جوان کو سات دن کے بعد مرنا ھے؟ ملک الموت  دأود عليہ السالم نے ملک الموت سے کھا: کيا تم نے نھيں
نے کھا: کھا تھا۔ حضرت دأود عليہ السالم نے کھا: تو کيا وجہ ھے اس کو تين ہفتہ گذر گئے ھيں ليکن تم نے اس کی روح 

اس پر رحم کرديا اورقبض نہ کی؟! ملک الموت نے کھا: اے دأود، خداوندعالم نے اس جوان پر تمھارے رحم آنے کی بنا پر 
  ] 74اس کی عمر تيس سال بڑھادی ھے۔[

قارئين کرام! خداوندعالم ، اگر کوئی انسان تھوڑا ساھاتھ پھيالئے تو اس کی طرف اپنے رحمت کی بارش کرديتا ھے، اور 
  اس کو ھر طرف سے اپنے لطف و کرم سے نوازتا ھے۔ 
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  اسير کی آزادی کے لئے پانچ صفات
  ث ميں حضرت امام صادق عليہ السالم سے منقول ھے: ايک بہت اھم حدي

چند اسيروں کو پيغمبر اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کی خدمت ميں اليا گيا، آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے 
ايک شخص کے عالوه سب کو قتل کرنے کا حکم ديديا، اس نے تعجب سے سوال کرتے ھوئے عرض کيا: آپ نے ميری 

ادی کا فرمان صادر کيا ھے؟ تو آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: جبرئيل امين نے مجھے خبر دی ھے کہ آز
  تيرے اندر پانچ صفات ھيں جن کو خدا دوست رکھتا ھے: 

َخاُء، َوُحْسُن اْلُخلُِق، َوِصْدُق اْللَِساِن، وَ ” ِدْيَدةُ َعٰلی َحَرِمَک، َوالسَّ َجاَعةُ ٔالَغْيَرةُ الشَّ   ۔ “الشُّ
  ۔ “اپنے محرموں کے بارے ميں بہت زياده غيرت، سخاوت، اخالق حسنہ، زبان ميں سچائی، اور شجاعت”

چنانچہ وه شخص اس عجيب واقعہ کو ديکھ کر مسلمان ھوگيا، اور آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کے ساتھ جھاد کيا 
  ] 75اور جام شھادت نوش کيا!![

  حيدغالم اھل تو
  حضرت امام صادق عليہ السالم نے ايک خطاکار غالم کو تازيانے مارنے کا حکم ديا۔ 

اس غالم نے کھا: اے فرزند رسول! آپ اس کو تازيانہ مارنے کا حکم ديتے ھيں جس کا شفاعت کرنے واال آپ کے عالوه 
  فرمايا: اس کو رھا کردو۔  کوئی نھيں، آپ کا فضل و کرم اور احسان کھاں ھے؟ اس وقت امام عليہ السالم نے

اس موقع پر اس غالم نے کھا: آپ نے مجھے رھا نھيں کيا ھے، بلکہ اس نے رھا کرايا ھے جس نے ميری زبان پر يہ 
  کلمات جاری کئے ھيں۔ 

ک امام عليہ السالم نے فرمايا: پروردگار کعبہ کی قسم! يہ غالم اھل توحيد ھے، اس نے خدا کے ساتھ کسی غير خدا کو شري
  نھيں کيا ھے! 

ھاں! اھل توحيد کے ساتھ فضل و کرم کے عالوه معاملہ نہ ھوا ھے اور نہ ھی ايسا ھوگا۔جو شخص خدا کی وحدانيت کی 
گواھی دے اور ايک حد تک خداکی مرضی کے مطابق عمل کرے، تو ايسا شخص خدا وندعالم کے بے کراں لطف و کرم 

  سے نوازا جائے گا۔ 

  حضرت يوسف(ع) کی بے گناھی کی گواھی دينے والے کا انجام
قرآن مجيد کی بعض تفاسير ميں منقول ھے: جب حضرت يوسف(ع)مصر کی مسند حکومت پر جلوه افروز ھوئے، تو انھوں 

نے سوچا کہ اپنی حکومت کے لئے ايک وزير کی ضرورت ھے، تاکہ معاشره کی اصالح اور تربيت کا بندو بست کرے، 
  ان کے ساتھ عدل و محبت کا سلوک کرے۔ اور 

  اس وقت جناب جبرئيل امين نازل ھوئے او رکھا: 
خدا فرماتا ھے کہ تمھيں ايک وزير کی ضرورت ھے، جناب يوسف(ع) نے کھا: ميں بھی يھی سوچ رھا ھوں، ليکن اس 

  منصب کے لئے مناسب شخص کے بارے ميں علم نھيں ھے؟ 
  جبرئيل نے فرمايا: 

کومت کے دروازے سے باھر نکليں تو جو شخص سب سے پھلے آپ سے مالقات کرے وھی اس عھده کا کل جب آپ ح
حقدار ھے، چنانچہ جب دوسرے روز حضرت يوسف باھر نکلے تو سب سے پھلے ايسا شخص مال، جو بہت کمزور اور 

  سف نے خود سے کھا: دبال پتال اور اچھی شکل واال نہ تھااور اپنی پيٹھ پر ايندھن الدے ھوئے ھے، جناب يو
يہ شخص وزارت کی صالحيت نھيں رکھتا، اور چاھا کہ اس سے منھ پھير کر چلے جائيں، ليکن جناب جبرئيل نازل ھوئے 

  اور کھا: 
اس کو مت چھوڑئےے اور اس کو اپنی وزارت کے لئے انتخاب کرليجئے، کيونکہ اس کا آپ پر احسان ھے، يھی وه شخص

بار ميں آپ کی سچائی کی گواھی دی تھی، اس ميں آپ کی وزارت کا عھده سنبھالنے کی ھے جس نے عزيز مصر کے در
  صالحيت ھے۔ 

قارئين کرام! جب خداوندعالم حضرت يوسف کی پاکيزگی کی صحيح گواھی دينے والے کو جناب يوسف کا وزير بناديا، تو 
  ا کرے گا؟!! اگر کوئی شخص پوری عمر اس کی وحدانيت کی گواھی دے تو اس کے ساتھ کي

جی ھاں، خدائے رحمن و مھربان کا لطف وکرم اوراس کا احسان کوئی ايسی شئے نھيں ھے جو کسی کی سمجھ مينآسکے، 
اس مقام پر عقلمندوں کی عقل اور خردمندوں کی خرد اور ھوشياروں کے ھوش اُڑجاتے ھيں، اور کسی ميں بھی ان حقائق 
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  کو کما حقہ سمجھنے کی طاقت نھيں ھے۔ 

  َت َمْن َعلَْيِہ ٔاَْجَرْيتَٰھا،ٔاَْن تَھَبَ أِٰلھي َوَسيِِّدي،فَٔاَْسٔاَلَُک بِاْلقُْدَرِة الَّتي قَدَّْرتَٰھا،َوبِاْلقَِضيَِّة الَّتي َحتَْمتَٰھاَوَحَکْمتَٰھا،َوَغلَبْ ” 
اَعِة ُکلَّ    لِي فِي ٰھِذِه اللَّْيلَِة َوفي ٰھِذِه الّسٰ

  َذْنٍب ٔاَْذنَْبتُہُ،َوُکلَّ قَبيٍح ٔاَْسَرْرتُہُ، ُجْرٍم ٔاَْجَرْمتُہُ،َوُکلَّ 
  َوُکلَّ َجھٍَل َعِمْلتُہُ،َکتَْمتُہُ ٔاَْؤاَْعلَْنتُہُ،

  ۔“ٔاَْخفَْيتُہُ ٔاَْو ٔاَْظھَْرتُہُ 
  تو خدايا ۔مواليا۔ميں تيری مقدر کرده قدرت اور تيری حتمی حکمت و قضاوت ” 

  کا حوالہ دے کر تجھ سے سوال کرتاھوں  اور ھر محفل نفاذ پر غالب ٓانے والی عظمت
  کہ مجھے اِسی رات ميں اور اِسی وقت معاف کردے۔ ميرے سارے جرائم، 

  سارے گناه اور ساری ظاھری اور باطنی برائياں اور ساری جھالتيں جن پر ميں 
  ۔ “نے خفيہ طريقہ سے يا علی االعالن، چھپا کر يا ظاھر کر کے عمل کيا ھے

ھم اغفر لی الذنوب اللتی۔۔۔”ا کے ابتدائی حصہ ميں قارئين کرام ! دع کے جمالت ميں گناه اور اس کے آثار کے بارے ميں“ اللّٰ
تفصيل کے ساتھ شرح دی جاچکی ھے، دوباره شرح کرنے کی ضرورت محسوس نھيں ھوتی۔ حضرت امير المومنين عليہ 

کی طرف اشاره فرماتے ھيں اور خدا وندعالم کی السالم دعا کے اس حصہ ميں خلوت اورجلوت ميں ھونے والے گناھوں 
  بارگاه ميں ان کی بخشش کی دعا فرماتے ھيں۔ 

جی ھاں، شب جمعہ ، راز و نياز کا وقت اور مناجات و توبہ کے لمحات ھيں، چشم پُرنم اور نالہ و زاری کے ساتھ تيری 
اس رات ميں ميرے اوپر رحمت و عنايت اور  بارگاه ميں حاضر ھوا ھوں، تاکہ تو ميرے تمام گناھوں کو بخش دے، اور

  کرامت و مغفرت کے دروازے کھول دے۔(آمين) 
  
  

  آمد بہ درت اميدواری 
  کو را بہ جز از تو نيست ياری 

  
  محنت زداه ای نيازمندی 

  خجلت زده ای گناھگاری 
  

  از يار جدا افتاد عمری 
  و ز دوست بمانده روزگاری 

  
  شايد ز در تو بازگردد 

  نين اميدواری نوميد چ
  

  کو مانده کنون و زينھاری “ عراقی”بخشای ز لطف بر 
  تيرے دروازے پر ايک اميدوار شخص آياھے کہ تيرے عالوه اس کا کوئی ناصر و مددگار نھيں ھے۔ 

  يہ گناھگار، شرمنده ،پريشان حال اور نياز مند ھے۔ 
  مروتی کی ھے۔  ايک مدت تک اپنے محبوب (خدا) سے دور رھا اور اپنے دوست سے بے

  تيرے در سے خالی ھاتھ اور نااميد شاھد ھی پلٹے 
  پر اپنا خاص لطف و کرم فرما تاکہ وه بے يار و مددگار نہ رھے۔ “ عراقی”

ِْٔثٰباتِھاَ اْلِکٰراَم اْلٰکاتِبيَن،اَلَّذينَ ”    َوُکلَّ َسيِّئٍَة ٔاََمْرَت بِا
ْلتَھُْم بِِحْفِظ ٰمايَُکوُن ِمنِّي،َوجَ    َعْلتَھُْم ُشھُوداً َوکَّ

قيَب َعلَیَّ   َعلَیَّ َمَع َجٰواِرِحي،َوُکْنَت ٔاَْنَت الرَّ



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

 
 

اِھَد لِٰماَخفَِي َعْنھُْم،َوبَِرْحَمتَِک ٔاْخفَْيتَہُ،   ِمْن َوٰرائِِھْم،َوالّشٰ
  َوبِفَْضلَِک َستَْرتَہُ،َؤاَْن تَُوفَِّرَحظّي ِمْن ُکلِّ َخْيٍرٔاَْنَزْلتَہُ ،

ْلتَہُ،أَْو بِرٍّ نََشْرتَہُ،ٔاَْوِرْزٍق بََسْطتَہُ،أَْوَذْنبٍ ٔاَْوأِْحٰساٍن    فَضَّ
  ۔“تَْغفُِرهُ،ٔاَْوَخطَاٍء تَْستُُرهُ 

اور ميری تمام خرابياں جنھيں تونے درج کر نے کا حکم کراماً کاتبين کو ديا ھے جن کواعمال کے محفوظ کرنے کے لئے ” 
ھ ان کو ميرے اعمال کا گواه قرار ديا ھے اور پھر تو خود بھی ان سب کیمعين کيا ھے اور ميرے اعضاء و جوارح کے سات

نگرانی کررھا ھے اور جوان سے مخفی ره جائے اس کا گواه ھے سب کو معاف فرمادے۔يہ تو تيری رحمت ھے کہ تونے 
سے نازل ھونے انھيں چھپا ديا ھے اور اپنے فضل وکرم سے ان عيوب پر پرده ڈال ديا ھے۔ميرے پروردگار اپنی طرف 

والے ھر خير و احسان اور نشر ھونے والی ھرنيکی ۔ھر وسيع رزق۔ھر بخشے ھوئے گناه۔ عيوب کی ھر پرده پوشی ميں 
  ۔ “سے ميرا وافر حصہ قرار دے

  کرام الکاتبين اور انسان کے اعضاء وجوارح
کے ساتھ انسانی کردار پر اعضاء وجوارح کا کرام الکاتبين (فرشتوں)کے ذريعہ انسان کے تمام اعمال کا لکھا جانا اور ان 

  گواھی دينا، يہ وه حقيقت ھے جس پر قرآنی آيات اور روايات معصومين عليھم السالم داللت کرتی ھيں۔ 
  ] 76“[َواِنَّ َعلَْيُکم لََحاِفظيَن ِکراماً َکاتِبيَن يَْعلَموَن َما تَْفَعلوَن۔”
  ۔ “۔جو باعزت لکھنے والے ھيںاور يقينا تمھارے سروں پر نگھبان مقرر ھيں”

لُِجلُوِدِہْم لَِم َشِہْدتُْم َعلَْينَا قَالُوا ٔاَنطَقَنَا هللاُ الَِّذی َحتَّی ٕاَِذا َما َجائُوہَا َشِہَد َعلَْيِہْم َسْمُعہُْم َؤاَْبَصاُرہُْم َوُجلُوُدہُْم بَِما َکانُوا يَْعَملُوَن .َوقَالُوا ” 
  ] 77“[ٔاَنطََق ُکلَّ َشْیٍء۔۔۔

يھاں تک کہ جب سب جھنم کے پاس آئےں گے تو ان کے کان ان کی آنکھيں اور جلد (کھال) ان کے اعمال کے بارے ميں ”
ان کے خالف گواھی ديں گے۔ اور وه اپنے اعضاء سے کھيں گے کہ تم نے ھمارے خالف کيسے شھادت ديدی تو وه جواب 

  ۔ “کو گويائی عطا کی ھے۔۔۔ ديں گے کہ ھميں اسی خدا نے گويا بنايا ھے جس نے سب
  ] 78“[يَْوَم تَْشہَُد َعلَْيِہْم ٔاَْلِسنَتُہُْم َؤاَْيِديِہْم َؤاَْرُجلُہُْم بَِما َکانُوا يَْعَملُوَن ۔” 
  ۔ “قيامت کے دن ان کے خالف ان کی زبانيں اور ان کے ھاتھ پاؤں سب گواھی ديں گے کہ يہ کيا کررھے تھے ”
  ] 79“[لَی ٔاَْفَواِہِہْم َوتَُکلُِّمنَا ٔاَْيِديِہْم َوتَْشہَُد ٔاَْرُجلُہُْم بَِما َکانُوا يَْکِسبُوَن ۔اْليَْوَم نَْختُِم عَ ”
آج ھم ان کے منھ پر مھر لگا ديں گے اور ان کے ھاتھ بوليں گے اور ان کے پاؤں گواھی ديں گے کہ يہ کيسے اعمال انجام”

  ۔ “ديا کرتے تھے
  ] 80“[ٍل ٕاِالَّ لََدْيِہ َرقِيٌب َعتِيٌد۔َما يَْلفِظُ ِمْن قَوْ ” 
  ۔ “وه کوئی بات منھ سے نھيں نکالتا مگر يہ کہ ايک نگھبان اس کے پاس موجود رہتا ھے”

کرام الکاتبين ، رقيب و عتيد ، انسان کی زبان،کان، ھاتھ اور پير کے عالوه زمين پر انسان کے اعمال کی گواھی دے 
  کے بارے ميں خبر دے گی، جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد رب العزت ھوتا ھے: گی،اور انسان کی سعی و کوشش 

  ] 81“[يَْوَمئٍِذ تَُحدُِّث ٔاَْخبَاَرھَا بِٔاَنَّ َربََّک ٔاَْوَحٰی لَھا۔”
  ۔ “اس دن وه اپنی خبريں بيان کرے گی کہ تمھارے پروردگار نے اسے اشاره کيا ھے ”

لسالم بھی انسان کے اعمال کو ديکھتے ھيں اور روز قيامت ان کے خالف گواھی اسی طرح خدا و رسول اور ائمہ عليھم ا
  ديں گے، جيسا کہ سوره توبہ ميں ارشاد ھوتا ھے: 

وَن ٕاِلَی َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّہَادَ ”   ] 82“[ُکْم بَِما ُکنتُْم تَْعَملُوَن ۔ِة فَيُنَبِّئُ َوقُْل اْعَملُوا فََسيََری هللاُ َعَملَُکْم َوَرُسولُہُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّ
اور پيغمبر کہہ ديجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رھو کہ تمھارے عمل کو هللا رسول اور صاحبان ايمان سب ديکھ رھے ”

ھيناور عنقريب تم اس خدائے عالم الغيب والشھاده کی طرف پلٹا دئے جاؤگے اور وه تمھيں تمھارے اعمال سے باخبر کرے 
  ۔ “گا
تہ اس طرح کی آيات سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ گواھوں کی گواھی، کفار، معاندين (دشمن خدا و رسول) اور خدا الب

و رسول کی مخالفت کرنے والے اور ماھر مجرمين کے خالف ھوگی، کيونکہ مومنين اور توبہ کرنے والوں پر روز قيامت 
ل کسی غير کے سامنےپيش نہ ھوں گے، اور خداوندمھربان خداوندعالم کی رحمت نازل ھوگی، اور ان کے نامہ اعما

  گواھوں کی ياد داشت کو بھال دے گا ، اور ان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے گا۔ 
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  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں: 
ُ َعلَيِہ،ٔاُِمَرْت َجَواِرُحہُ أَْن تَْستَُر َعلَيِہ،َوبِقاُع األَرِض ٔاْن تَ ”   ] 83“[ْکتَُم َعلَيِہ،َؤاُنِسيَِت الحفَظَةُ ماَکانَْت تَکتُُب َعلَيہِ َمن تَاَب ّهللاٰ
جو شخص خدا کی بارگاه ميں توبہ کرے اور هللا تعالٰی اس کی توبہ قبول کرلے تو اس کے اعضاء و جوارح کوحکم ھوگا ”

اليناور جو کچھ بھی نامہ کہ اس کے گناھوں کو چھپاديں، اور زمين کے حصوں کو حکم دے گا کہ اس کے گناھوں کو چھپ
  اعمال لکھنے والوں نے لکھا ھے ان کو بھی بھالديں۔ 

  حضرت امام صادق عليہ السالم کا ارشاد ھے: 
نيا َو اآلِخرِة، قُلُت َو َکْيَف يَ ” ُ فََستََر َعلَيِہ فِی الدُّ ؟قَاَل:يُْنِسی َملََکْيِہ ماَ َکتَبا عليہ ْستُُر َعلَْيہِ اِذا تَاَب الَعبُد الُمٔومُن تَْوبةً نَصوحاً ٔاََحبَّہُ ّهللاٰ

نُوبِ  َ ِحيَن يَلقَاهُ َوليَس َشْیٌء يَْشھَُد َعلَيِہ بَِشْیٍء ِمن الذُّ نوِب۔۔۔فَيَْلقَی ّهللاٰ   ] 84“[ِمِن الذُّ
جب کوئی بندهٔ مومن خالص توبہ کرتا ھے تو خداوندعالم اس سے محبت کرنے لگتا ھے، اور دنيا و آخرت ميں اس کے ”

گناھوں کو چھپاليتا ھے۔ معاويہ بن وھب کہتے ھيں کہ (خداوندعالم) کس طرح اس کے گناھوں کو چھپاليتا ھے؟ تو امام عليہ 
السالم نے فرمايا: اس کے گناھوں کو لکھنے والے فرشتوں کو بھال ديتا ھے، پس وه روز قيامت اس حال ميں خدا سے 

  ۔ “دينے واال نہ ھوگا مالقات کرے گا کہ کوئی بھی اس کے خالف گواھی

، ٰياأِٰلھيَو َسيِِّدي َوَمْواٰليََوٰمالَکَ ”   ٰياَربِّ ٰياَربِّ ٰياَربِّ
ي   ِرقّی،ٰياَمْن بِيَِدِه ٰناِصيَتِي،ٰياَعليماً بُِضرِّ

،   َوَمْسَکنَتي،ٰياَخبيراً بِفَْقِري َو ٰفاقَتِي۔ ٰياَربِّ ٰياَربِّ ٰياَربِّ
  َک،َؤاَْعظَِم ِصٰفاتَِک َؤاَْسٰمائَِک،ٔاَْسٔاَلَُک بَِحقَِّک َوقُْدسِ 

  ٔاَْن تَْجَعَل ٔاَْوٰقاتِي ِمَن اللَّْيِل َوالنَّٰھاِر بِِذْکِرَک َمْعُموَرةً،
  َوبِِخْدَمتَِک َمْوُصولَةً، َؤاَْعٰماليِعْنَدَک َمْقبُولَةً،

ی تَُکوَن ٔاَْعٰماليَؤاَْوٰراِدي ُکلُّٰھاِوْرداً َواِحداً،َوٰحالِي   َحتّٰ
لِي،ف   ي ِخْدَمتَِک َسْرَمداً۔ ٰياَسيِِّدي يَاَمْن َعلَْيِہ ُمَعوَّ

  ۔“ٰيا َمْن أِلَْيِہ َشَکْوُت ٔاَْحٰوالي،ٰياَربِّ ٰياَربِّ ٰياَربِّ 
اے ميرے رب ۔اے ميرے رب۔اے ميرے رب۔اے ميرے موال اور ٓاقا! اے ميری بندگی کے مالک۔اے ميرے مقدر کے ”

ی اور بے نوائی کے جاننے والے۔ اے ميرے فقر و فاقہ کی اطالع رکھنے والے! اے ميرےصاحب اختيار۔ اے ميری پريشان
پروردگار۔ اے ميرے رب۔اے ميرے رب! تجھے تيری قدوسيت ۔تيرے حق اور تيرے عظيم ترين اسماء وصفات کا واسطہ 

خدمت کی مسلسل توفيق عطا دے کر يہ سوال کرتاھوں کہ دن اور رات ميں جملہ اوقات اپنی ياد سے معمور کردے۔اپنی 
فرما۔ميرے اعمال کو اپنی بارگاه ميں مقبول قرار دے تاکہ ميرے جملہ اعمال اور جملہ اوراد (يعنی ورد کی جمع) سب تيرے
لئے ھوں اور ميرے حاالت ھميشہ تيری خدمت کے لئے وقف رھيں۔ ميرے موال۔ميرے مالک! جس پر ميرا اعتماد ھے اور 

  “ ت کی فرياد کرتا ھوں۔ اے رب۔اے رب۔اے رب!جس سے ميں اپنے حاال

  اسم اعظم
جس کے معنی: مالک، پالنے والے اور صاحب “ ربّ ”عرفاء اور اولياء اٰلھی کے ايک گروه کا يہ عقيده ھے: لفظ مبارک 

مت خدا ھے، جس کے ذريعہ انسان پر رح“ اسم اعظم”اختيار کے ھيں جو اپنی مخلوق کی بے لوث تربيت کرتا ھے، يہ لفظ 
نازل ھوتی ھے، اور اس کی پريشانياندور ھوجاتی ھيں، بلکہ اس کے گناه اور خطائيں بخش دی جاتی ھيں گويا اس کے گناه 

  آب مغفرت سے دھل کر صاف ستھرے ھوجاتے ھيں۔ 
کی علت يھی تمام انبياء اور ائمہ عليھم السالم کی دعا، مناجات اور مشکالت و پريشانی کے وقت اسی نام سے متوسل ھونے 

  کو اسم اعظم جانتے تھے۔ “ ربّ ”ھو سکتی ھے کہ لفظ 
  حضرت آدم و حوا عليھما السالم نے توبہ کے وقت عرض کيا: 

  ] 85“[َربَّنَا ظَلَْمنَا ٔاَنفَُسنَا َوٕاِْن لَْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُکونَنَّ ِمْن اْلَخاِسِريَن ۔”
  ۔ “لم کيا ھے اب اگر تو معاف نہ کرے گا تو ھم خساره اٹھانے والوں ميں ھوجائيں گےپروردگار ھم نے اپنے نفس پر ظ”

جناب نوح نے نو سو پچاس برس تک کفار و مشرکين کے ظلم و ستم سھنے اور ھدايت سے پريشان ھوکر بارگاه اٰلھی ميں 
  عرض کرتے ھيں: 

  ] 86“[يَّاًرا۔۔۔۔ َربِّ الَتََذْر َعلَی ااْلَْٔرِض ِمْن اْلَکافِِريَن َد”
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  ۔ “اور نوح نے کھا)پروردگارا! اس زمين پر کافروں ميں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑنا”(
  حضرت ابراھيم عليہ السالم اپنی دعا اور مناجات ميں فرماتے تھے: 

الِِحيَن ۔”    ] 87“[َربِّ ہَْب لِی ُحْکًما َؤاَْلِحْقنِی بِالصَّ
  ۔ “اور مجھے صالحين کے ساتھ ملحق کردے خدايا !مجھے علم و حکمت عطا فرما”

  حضرت موسٰی عليہ السالم نياز اور احتياج کے وقت عرض کرتے تھے: 
  ] 88“[۔۔۔ َربِّ ٕاِنِّی لَِما ٔاَنَزْلَت ٕاِلَیَّ ِمْن َخْيٍر فَقِيٌر ۔”
  ۔ “عرض کی پروردگار يقينا ميناس خير کا محتاج ھوں جو تو ميری طرف بھيج دے”

  عليہ السالم مغفرت اور بے نظير حکومت کی درخواست کرتے تھے: حضرت سليمان 
  ] 89“[۔۔۔ َربِّ اْغفِْر لِی َوہَْب لِی ُمْلًکا الَيَْنبَِغی اِلََٔحٍد ِمْن بَْعِدی۔۔۔”
  ۔ “پروردگارا!مجھے معاف فرما اور ايک ايسا ملک عطا فرما جو ميرے بعد کسی کے لئے سزا وار نہ ھو”

  الم اپنے لئے بيٹے کی درخواست ان الفاظ ميں کرتے ھيں: حضرت زکريا عليہ الس
  ] 90“[۔۔۔َربِّ اَل تََذْرنِی فَْرداً َو ٔاَْنَت َخْيُر الَواِرثِيَن۔”
  ۔ “پروردگار مجھے اکيال نہ چھوڑدينا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ھے”

  عرض کرتے ھيں:  حضرت يوسف عليہ السالم شکر گزاری اور اپنی حاجتوں کی برآری کے لئے
  َربِّ قَْد آتَْيتَنِی ِمْن اْلُمْلِک َوَعلَّْمتَنِی ِمْن تَأِْويِل ااْلََٔحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت ”

الِِحيَن۔ ْنيَا َواآْلِخَرِة تََوفَّنِی ُمْسلًِما َؤاَْلِحْقنِی بِالصَّ   ] 91“[َوااْلَْٔرِض ٔاَْنَت َولِیِّ فِی الدُّ
جھے ملک بھی عطا کيا ھے اور خوابوں کی تعبير کا علم بھی ديا ،تو زمين و آسمان کا پيدا کرنے واال پروردگار تو نے م”

  “ ھے اور دنيا و آخرت ميں ميرا ولی اور سرپرست ھے مجھے دنيا سے فرما نبردار اٹھانا اور صالحين سے ملحق کردينا
  عا ھوتے ھيں: جناب ايّوب عليہ السالم بھی پريشانيوں کے عالم ميں دست بہ د

اِحِمين ۔” َؤاَْنَت ٔارَحُم الرَّ رُّ نَِی الضُّ   ] 92“[۔َؤاَيُّْوَب ٕاِْذ نَاَدٰی َربَّہُ ٔاَنِّی َمسَّ
اور ايوب کو ياد کرو جب انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بيماری نے چھو ليا ھے اور تو بہترين رحم کرنے ”

  ۔ “واال ھے
  صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے بارگاه رب العزت ميں عرض کيا: اسی طرح پيغمبر اکرم (

اِحِمين۔”    ] 93“[َوقُْل َربِّ اْغفِْر َواْرَحْم َؤاَْنَت َخْيُر الرَّ
  ۔ “اور پيغمبر آپ کہئے کہ پروردگار ميری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر کہ تو بہترين رحم کرنے واال ھے”

  و آسمان کی خلقت ميں غور و فکر کرتے ھيں تو کہتے ھيں:  صالحين اور مومنين ، جب زمين
  ] 94“[۔۔۔َربَّنَا َما َخلَْقَت ہََذا بَاِطاًل۔۔۔”
  ۔ “خدايا !تو نے يہ سب بيکار نھيں پيدا کيا ھے”

  وه ابليس جو نھايت تکبر اور عصيان کی حالت ميں تھا، خدا سے روز قيامت تک کی مھلت اسی نام کے ذريعہ طلب کی : 
  ] 95“[قَاَل ٔاَنِظْرنِی ٕاِلَی يَْوِم يُْبَعثُوَن ۔ ”
  ۔ “اس نے کھا پھر مجھے قيامت تک کی مھلت ديدے”

  خدا کی بارگاه کا مردود شيطان (بھی)خدا کو اس نام سے پکارتا ھے تو اس کو قيامت تک کی مھلت مل گئی۔ 
کہہ کر پکارے تو اس “ ياربّ ”ص خداوندعالم کو حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے منقول ھے کہ جو شخ

  کی دعا قبول ھوتی ھے۔ 
تو خدا اس کے “ ياربّ ”اسی طرح منقول ھے کہ جب کوئی بنده مومن خدا کو ايک بار اس نام سے پکارتا ھے اور کہتا ھے:

ھے تو خدا کہتا ھے:  اور جب بنده مومن خدا کو اس نام سے دوسری اور تيسری بار پکارتا“ لبيک”جواب ميں کہتا ھے: 
  ] 96مانگ تيری کيا حاجت ھے، تاکہ تيری حاجت پوری کردوں۔[

  مقبول اعمال
تمام انبياء، ائمہ معصومين عليھم السالم اور اولياء اٰلھی ھميشہ بارگاه رب العزت ميں يہ دعا کرتے تھے: اے خدائے مھربان! 

  ا معاملہ فرما۔ ھمارے اعمال کو قبول فرما، اور ھمارے ساتھ لطف وکرم ک
يہ تمام بزگوار حضرات اس حقيقت سے آگاه تھے: اگر کوئی شخص عمل انجام نھيں دے گا توکل روز قيامت اس کی جزا 
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بھی نھيں ملے گی، اور اگر کسی شخص نے عمل انجام دئے ھيں ليکن عمل کے لئے ضروری شرائط جيسے ايمان اور 
ھے گا۔لٰہذا عمل کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ انجام دينا بہت زياده اخالص نہ ھو،تو بھی خدا کی رحمت سے محروم ر

اھميت کا حامل ھے، اور جب انسان شائستہ طريقہ سے اعمال انجام دے ، تو خداوندعالم کی بارگاه ميں اس کے قبول ھونے 
  ۔ “َؤاَْعٰمالي ِعْنَدَک َمْقبُولَةً ”کی دعا کرے: 

يد کی گئی ھے: وه عمل قابل قبول ھے جس کا انجام دينے واال صاحب ايمان ھو اور قرآن و حديث ميں اس بات کی بہت تاک
  خدا کی خوشنودی کے لئے ھو اور اس کے احکام وفرامين کے مطابق ھو۔ 

جاننا چاہئے کہ مومن کے ھی اعمال قبول ھوتے ھيں اور مومن ھی کے گناه بخشے جائيں گے۔ کافر اور معاند (دشمن خدا و 
مال قبول نھيں ھوں گے چاھے وه عمل کتنا ھی عظيم اور اھم ھو، او ران کا چھوٹے سے چھوٹا گناه بھی قابلرسول) کے اع

  بخشش نھيں ھوتا۔ 
عمل کی اھميت،اس کے حاالت اور اس کے ثواب کے بارے ميں بہت سی اھم روايات معتبر کتابوں ميں بيان ھوئی ھيں، جن

  : ميں چند ايک کی طرف اشاره کيا جارھا ھے
  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں: 

ِ ُسبحانَہُ بُِحسِن األعَماِل ال بُِحسِن األقَوالِ ”   ] 97“[الشَّرُف ِعنَد ّهللاٰ
  ۔ “خدا کے نزديک شرف اور بزرگواری اچھے اعمال کے سبب ھے، اچھی باتوں کے ذريعہ نھيں” 
  ] 98“[الَعَمُل ِشعاُر الُمٔوِمنِ ”
   ۔“عمل مومن کا شعار ھے”
َ لَم يَْجَعل لَِعَمل الُمٔو ِمنيَن َغايَةً ااِلَّ الَموتَ ”   ] 99“[الُمداَوَمةَ الُمداَوَمةَ!فَاِنَّ ّهللاٰ
ھميشہ اعمال صالحہ انجام ديتے رھو ،ھميشہ اعمال صالحہ انجام ديتے رھو کيونکہ خداوندعالم نے مومن کے عمل کرنے ”

  ۔ “ھے  کے لئے موت کے عالوه اورکوئی حدقرار نھيں دی
  ] 100“[ٔاَعلَی األعَماِل اِخالُص اإليماِن َو ِصْدُق الَوَرِع َواإليقَان”
  ۔ “بہترين اعمال؛ ايمان ميں اخالص اور تقوٰی ويقين ميں صداقت ھے”

  حضرت امام صادق عليہ السالم کا ارشاد ھے: 
نيا بِآبائِِھم لِيَتََعاَرفُوا، وفِ ” ُ النَّاَس ِفی الدُّ   ] 101“[ی اآلِخَرِة بِٔاْعمالِِھم لِيَُجاَزُوا َدَعا ّهللاٰ
خداوندعالم دنيا ميں انسانوں کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارتا ھے ،تاکہ ايک دوسرے کی پہچان ھوسکے، ليکن آخرت”

  ۔ اس کے بعد فرمايا: “ميں ان کے اعمال کے ذريعہ پکارے گا تاکہ ان کو جزا يا سزا دی جاسکے
  ، حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے: “الَِّذْيَن آَمنُوا، يَا ٔاَيُّہَا الَِّذْيَن َکفَُرْوايَا ٔاَيُّہَا ”
ِ َوَحجُّ َمبروٌر، َؤاھَوُن َعليَک ِمن َذالَک ” ِ َوتَصديٌق بِہ َوِجھاٌد فِی َسبيِل ّهللاٰ ّٰ َولِيُن الَکالِم اِطعاُم الطَّعاِم ٔافَضُل األعَماِل اِيَماٌن بِا

ُ َعلَيکَ  َ فِی َشْیٍء قَضاهُ ّهللاٰ   ] 102“[َوالسَّماَحةُ َوُحسُن الُخلِق، َؤاھَوَن َعليَک ِمن َذالَک ٔاْن اٰل تَتَِّھَم ّهللاٰ
سب سے بہتر ين اعمال، خدا پر ايمان اور اس کی تصديق ھے، راه خدا ميں جھاد اور قبول شده حج ھے، ان سے کم درجہ ”

کو کھانا کھالنا، گفتگو ميں نرم لہجہ اختيار کرنا اور خوش اخالق ھونا ھے، اس سے کم يہ ھے کہ قضا قدر اٰلھی  فقيروں
  ۔ “ميں چون و چرا کرکے اس پر بہتان نہ باندھو

  نيز آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے: 
ِ تَعالی َعلی ُکلِّ حاٍل  َسيُّد األعَماِل ثاَلُث ِخصاٍل :اِنصافَُک النَّاَس ِمن” ،َوِذکُر ّهللاٰ َوَجلَّ ِ َعزَّ  ] 103“[نَفِسَک،َوُمواَساتَُک األَُخ فِی ّهللاٰ
تين خصلتيں اعمال کی سردار ھيں: اپنے ساتھ انصاف کرنا، دينی بھائيوں کی امداد کرنااور ھر حال ميں ياد خدا کرتے ”

  ۔ “رھنا
  حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا: 

ِ َعَملَہُ َوِعلَمہ َوُحبَّہ َو بُغَضہ َؤاخَذه َوتَرَکہ َوَکالَمہ َوَصمتَہ َوفِعلَہ َوقَولَہفَطُ ” ّٰ   ] 104“[وبَی لَِمن ٔاخلََص 
الئق مبارکبادھے وه شخص جس کا علم و عمل، دوستی و دشمنی، لين دين، گفتگو اور سکوت اختيار کرنااور رفتار وگفتار ”

  ۔ “خالص خدا کے لئے ھو
  حضرت رسول خدا (ص) جناب ابوذر سے وصيت فرماتے ھيں: 

َوَجلَّ  ُکن بِالَعَمِل بِالتَّقَوی ٔاشدَّ اھتَِماماً ِمنَک بِالَعَمِل ؛فَاِنَّہُ اَليَقِلُّ َعَمٌل بِالتَّقَوی،َوَکيَف يَقِلُّ َعَملٌ ” ُ َعزَّ ُ :”يُتَقَبَّل، يَقُوُل ّهللاٰ اِنَّما يَتَقَبَُّل ّهللاٰ
  ] 105“[تَّقيَن ۔ِمَن المُ 
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عمل سے زياده تقوٰی اٰلھی کااہتمام کرو، کيونکہ تقوٰی کے ساتھ کوئی بھی عمل قليل نھيں ھے، کيونکہ جو عمل قبول ”
  ۔ “ھم صرف متقين کے (اعمال) قبول کرتے ھيں”ھوجائے وه کم نھيں ھے، خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے: 

  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں: 
” َّ   ] 106“[َک لَن يُتَقَبَُّل ِمن َعَملَِک ااِلَّ َما ٔاخلَصَت فِيہِ اِن
  ۔ “يقينا تمھارے وھی اعمال قبول ھوں گے جن ميں اخالص پايا جاتا ھوگا”

بھر حال صاحب ايمان اور اھل يقين نيز پرھيزگارافراد کا عمل قابل قبول ھے، اعمال کے قبول ھونے کی اھميت اس قدر 
  امام صادق عليہ السالم فرماتے ھيں: زياده ھے کہ حضرت 

ْبہُ ” ْبہُ۔َوَمن قَبَِل ِمْنہُ َحَسنَةً لَم يَُعذِّ ُ ِمْنہُ َصالةً َواِحَدةً لَم يَُعذِّ   ] 107“[َمن قَبَِل ّهللاٰ
جس شخص کی ايک نماز بارگاه اٰلھی ميں قبول ھوجائے تو وه اس پرعذاب نھيں کرے گا، اسی طرح اگر کسی انسان سے ”

  ۔ “ک کام قبول کرليا گياتو اس کو بھی عذاب نھيں ھوگاايک ني
ْبہُ ٔابَداً َوَدَخَل الَجنَّةَ ” ُ ِمْنہُ َحَسنَةً َواِحَدةً لَم يََعذِّ   ] 108“[َمن قَبَِل ّهللاٰ
جس شخص کا ايک نيک عمل بارگاه اٰلھی ميں قبول ھوجائے تو اس پر عذاب نھيں ھو گا، اور اس کو بھشت ميں داخل کيا ”
  ۔ “ے گاجائ

پالنے والے! ھم کو اعمال صالحہ بجاالنے ميں سستی اور کاھلی سے محفوظ فرما، اور اپنی عبادت پر ھمارے کوششوں ميں
  اضافہ فرما، اور ھمارے دل کو مکمل طور پر بيداری عنايت کردے!۔ 

 --------------------------------------------------------------------------------   

  ۔ ١،حديث ۴۵،باب ۶٢۶٧] بحار االنوار :1[
  ۔ ٢٩٨ص  ٨] سفينة البحار ج2[
  ۔ ٢٠٢١۶،حديث١،باب ١۶٣١۵] وسا يل الشيعہ:3[
  ۔ ٢٠٢١۴،حديث١،باب ١۶٢١۵] وسا يل الشيعہ:4[
  ۔ ٣،حديث١٣،باب ٢٨۵٧؛بحار االنوار:٢٩١،حديث ياجوج ماجوج،حديث ٢٢٨٨]کافی:5[
  ۔ ۴] سوره انسان(دھر)ٓايت 6[
  ۔ ٣٣تا٣٠سوره حاقہ آيت ]7[
اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم ميں کہ تو اس سے راضی ھے اور وه تجھ سے راضی (٢٨] سوره فجر ٓايت 8[

  ھے۔) 
  ۔ ٢٩۔٢٨] سوره حاقہ آيت9[
  ۔ ۴۶۴ص  ٢۴] تفسير نمونہ ج 10[
  ۔ ۴۶۵ص  ٢۴] تفسير نمونہ، ج 11[
  ۔ ٣۵] سوره صافات ٓايت 12[
  ۔ ١٢٩ھيات در نہج البالغہ، ] الٰ 13[
  ) 27] نہج البالغہ، خطبہ اول ، (ترجمہ عالمہ ذيشان حيدر جوادی مرحوم ص 14[
   )١۵١، (ترجمہ عالمہ ذيشان حيدر جوادی مرحوم ص ٨۶] نہج البالغہ، خطبہ15[
  ۔ ٢،باب ثواب الموحدين ،حديث ١٨؛توحيد صدوق:۵باب تسبيح ،حديث ۵٠۶٢] کافی:16[
  ۔ ۵،باب ثواب الموحدين والعارفين،حديث ١٩دوق:] توحيد ص17[
  ۔ ٣،باب ثواب الموحدين ،حديث ١٩] توحيد صدوق:18[
  ۔ ٧،باب ثواب الموحدين ،حديث ٢٠] توحيد صدوق:19[
  ۔ ١٣،باب ثواب الموحدين ،حديث ٢١] توحيد صدوق:20[
  ۔ ١٨،باب ثواب الموحدين ،حديث ٢٣] توحيد صدوق:21[
  ۔ ٣١ثواب الموحدين ،حديث  ،باب٢٩] توحيد صدوق:22[
  . 31] سوره يونس، آيت 23[
  ۔ ٣٧۴٣] تفسير کشف االسرار:24[
  ] عطار نيشاپوری، منطق الطير ،حکايت موسی و قارون۔ 25[
  ۔ ١٠۵٢٨،الصالة ،حديث ٣٠٩٢٧؛ميزان الحکمة:١١،حديث ۵٢٢٢] خصال :26[
  ۔ ١٠۵٣۵لصالة ،حديث ، ا٣٠٩٢ ٧،الفصل الخامس؛ميزان الحکمة:۴۶١] مکارم االخالق:27[
  ۔ ١٠۵۵۶،الصالة ،حديث ٣٠٩۶٧؛ميزان الحکمة:٢٢،حديث ۵۴٩] مالی صدوق:28[
  ۔ ١٠۵٣٢،الصالة ،حديث ٣٠٩٢٧،ميزان الحکمة:٣٣۴١،حديث١٧۵] غررالحکم:29[
  ۔ ١٠۵٣٧،الصالة ،حديث ٣٠٩۴٧؛ميزان الحکمة:۶٢٠٢] خصال:30[
  ۔ ١٠۵۴٣،الصالة ،حديث ٣٠٩۴٧؛ميزان الحکمة:١١۵٧،حديث۵٢٢] امالی طوسی:31[
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  ۔ ١٠۵٨۵،الصالة ،حديث ٣١٠۴٧؛ميزان الحکمة:٢،حديث٣٣،باب ٣٣۶٢] علل الشرايع:32[
  ۔ ١٠۵٩٢،الصالة ،حديث ٣١٠۶٧۔وصية لکميل بن زياد ،ميزان الحکمة:١٧۴] تحف العقول :33[
  ۔ ١١۵٩٠،الظن،حديث ٣۴٠٢٧؛ميزان الحکمة:١٣٢٧،حديث ٨٣] غرر الحکم:34[
  ۔ ١١۵٨٩، الظن،حديث٣۴٠٢٧،ميزان الحکمة:۴،باب حسن الظن،حديث٧٢ص٢] کافی:35[
  ۔ ١١۵٨٢،الظن ،حديث ٣۴٠٠٧ميزان الحکمة::٢،باب حسن الظن،حديث٧١٢] کافی:36[
  ۔ ١١۵٨٢،الظن ،حديث ٣۴٠٠٧؛ميزان الحکمة:٨١۴،حديث٣٧٩] امالی شيخ طوسی:37[
  ۔ ١١۵٨۴،الظن ،حديث ٣۴٠٠٧] ميزان الحکمة:38[
  ۔ ۴۶ل آيت ] سوره انفا39[
ِ َوٕاِنَّا ٕاِلَْيِہ َراِجُعوَن ۔40[ َّ ِ ابِِريَن۔الَِّذيَن ٕاَِذا ٔاََصابَْتہُْم ُمِصيبَةٌ قَالُوا ٕاِنَّا  ْر الصَّ    )١۵۶تا١۵۵سوره بقره آيات “(] َوبَشِّ
ھم هللا ھی کے لئے ھيں اور ۔۔۔اور اے پيغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت ديدے جو مصيبت پڑنے کے بعد يہ کہتے ھيں کہ ”

  ۔ “اسی کی بارگاه ميں واپس جانے والے ھيں
  ۔ ١۵،باب الصبر،حديث٩١٢] کافی:41[
  ۔ ٢۶١ص١١، الفصل الرابع فی موعظة رسول هللا (ص) ؛ مستدرک الوسائل ج۴۴۶] مکارم االخالق، ص 42[
، کتاب ذکر الموت و مابعده، بحار االنوار، 304، ص 8جلد ، ولوج النکرين فی القبر؛ محجۀ اليضاء،370] تفسير قمي، جلد اول، ص 43[

  . 26، حديث 8، باب 224، ص 6جلد 
، باب ٢٨١ص ٨، کتاب ذکر الموت ومابعده، بحار االنوار ج ٣۶٠ص ٨۔ محجة البضاء: ١۴حديث  ٨٢] امالی شيخ صدوق، مجلس 44[

  ۔ ٢حديث  ٢۴
  ، کتاب ذکر الموت ومابعده۔ ٣۶١ص ٨، محجة البضاء: “يخرجوا منھا۔۔۔ کلما ٔارادوا ٔان”، ذيل آيہ:٨١ص  ٢] تفسير قمی، ج45[
  ، کتاب ذکر الموت، القول فی صفة جھنم۔ ٣۵۴ص ٨] محجة البضاء: 46[
  “ يوم الخميس”۵٣حديث  ٩، باب ٣٣٨ص ٨٧] بحار االنوار ج47[
ا َعَرفُوا  َوٕاَِذا َسِمعُوا] ”49“[و اذ يرفع ابراھيم۔۔۔” ۔١٢٩تا ١٢٧] سوره بقره آيت 48[ ْمِع ِممَّ ُسوِل تََری ٔاَْعيُنَہُْم تَفِيُض ِمْن الدَّ َما ٔاُنِزَل ٕاِلَی الرَّ

اور جب اس کالم کو سنتے ھيں جو رسول پر نازل ھوا ھے تو تم ديکھتے ھو کہ ان کی آنکھوں ”۔)٨٣(سوره مائده آيت “ ِمْن اْلَحقِّ ۔۔۔
  ۔ “ے حق کو پہچان ليا ھے۔۔۔سے بے ساختہ آنسو جاری ھو جاتے ھے کہ انھوں ن

  ۔ ١٨٢٩،البکاء ،حديث ۵٣۶٢؛ميزان الحکمة:۶٨،حديث٣٨،باب٣٩١۶۶] بحار االنوار :50[
  ۔ ١٨٣٠،البکاء ،حديث ۵٣۶٢،الفصل الرابع و الخمسون؛ميزان الحکمة:٩٧] جامع االخبار:51[
  ۔ ١٨٣١ديث ،البکاء ،ح۵٣۶٢،المجلس السادس و الستون ؛ميزان الحکمة:۴٣١] امالی صدوق:52[
  ۔ ١٨٣۴،البکاء ،حديث ۵٣۶٢؛ميزان الحکمة: ٣٠،حديث١٩باب:٣٣۶٩٠] بحار االنوار:53[
  ۔ ١٨٣۵،البکاء،حديث ۵٣۶٢،فی البکاء،ميزان الحکمة:٣١٧] مکارم االخالق؛54[
  ۔ ١٨۴١،البکاء،حديث ۵٣۶٢؛ ميزان الحکمة:۴١حديث  ١٩، باب ٣٣١ ٩٠] بحار االنوار : 55[
  ۔ ۴٩٠ديوان اشعار شماره  ] صائب تبريزی ،56[
  ۔ ١٣،١۴] سوره انفطار ٓايت 57[
  ۔ ٢٧] سوره مائده آيت 58[
  ۔ ١٠١] سوره مٔومنون ٓايت 59[
  ۔ ١٠٩] سوره طہ ٓايت 60[
  ۔ ١١٢] حافظ شيرازی، ديوان اشعار شماره 61[
  ۔ ٢١] سوره حج آيت 62[
  ۔ ٢٧، حديث ١١، باب ٣٨۵ص ٢٢ج ، بحار االنوار ۴، حديث ١٣، مجلس ١٣۶] امالی شيخ مفيد ص 63[
  ۔ ۴۴۔۴٣] سوره حجر آيت 64[
  ] کلمة هللا ۔ 65[
  ] ربيع اآلثار ۔ 66[
  ۔ ١٩،حديث٣٠،باب٢۵٣٩٣؛بحار االنوار :٣٩] ثواب االعما ل:67[
  ۔ ٣٧١] مواعظ عدديہ :68[
  ۔ ۶٢۴،باب فضل الصالة،حديث ٢٠٨١] من اليحضره الفقيہ:69[
  ۔ ٢٣،حديث١۴،باب١٢٠ ٩٣؛ بحار االنوار :٩حديث ٣٠باب  ۴ص ٢] عيون اخبار الرضا ج70[
  ۔ ٢٠، حديث٨ص ٢] عيون اخبار الرضا ج71[
  ۔ ٧۵] سوره انعام آيت 72[
  ۔ ٩سوره انعام ، حديث  ٧۵] تفسير برھان ذيل آيہ 73[
  ۔ ٣١حديث ٣، باب ١١١ص  ۴] بحار االنوار ج74[
  ۔ ٢۵حديث  ٩٢، باب ٣٧۴ص ۶٨وار ج؛ بحار االن٢۵٢٩١، حديث ١۵۵ص٢] وسائل الشيعہ، ج75[
  ۔ ١٢تا١٠] سوره انفطار ٓايت 76[
  ۔ ٢١تا٢٠] سوره فصلت ٓايت 77[
  ۔ ٢۴] سوره نور آيت 78[
  ۔ ۶۵] سوره يس آيت 79[
  ۔ ١٨] سوره ق ٓايت 80[
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  ۔ ۵تا۴] سوره زلزال ٓايت81[
  ۔ ١٠۵] سوره توبہ آيت 82[
  ،ثواب التوبة۔ ٢٠،باب١٧٩] ثواب االعمال:83[
  ۔ ٣١،حديث٢٠،باب٢٨۶] بحار االنوار :84[
  ۔ ٢٣] سوره اعراف ٓايت 85[
  ۔ ٢۶] سوره نوح آيت 86[
  ۔ ٨٣] سوره شعراء ٓايت 87[
  ۔ ٢۴] سوره قصص ٓايت 88[
  ۔ ٣۵] سوره ص آيت 89[
  ۔ ٨٩] سوره انبياء ٓايت 90[
  ۔ ١٠١] سوره يوسف ٓايت 91[
  ۔ ٨٣] سوره انبياء ٓايت 92[
  ۔ ١١٨ن ٓايت ] سوره مٔو منو93[
  ۔ ١٩١] سوره ٓال عمران ٓايت94[
  ۔ ١۴] سوره اعراف ٓايت 95[
ص ٧،باب من قال يا رب۔۔۔؛ وسائل الشيعہ ج ۵٢٠ص  ٢، اصول کافی ج۵٧٣٨حديث  ٣١، باب ٢٢٠ص  ۵] مستدرک الوسائل ج96[

يں اس سلسلہ کی بہت سی و غيره م ١٢باب  ٢٣٣ص ٩٠؛ بحار االنوار ج٣١باب  ٢١٩ص  ۵، مستدرک الوسائل ج٣٢باب  ٢٨۵
  روايات بيان ھوئی ھيں۔ 

  ۔ ١۴٢۶٠، العمل، حديث ۴٠۵٠٩؛ميزان الحکمة: ٢٨٣٨،الينفع قول بغير العمل،حديث١۵٣] غررالحکم:97[
  ۔ ١۴٢۶۴،النحل ،حديث٩:۴٠۵؛ميزان الحکمة ٢٧٧٧،حديث١۵١] غررالحکم :98[
  ۔ ١۴٢٩٢، العمل، حديث۴٠۶٠٩؛ميزان الحکمة: ١٧٧،حديث١٩،باب١٣٠١] مستدرک الوسائل :99[
  ۔ ٢٨٩٩،االخالص فی العمل وٓاثاره،حديث١۵۵] غرراحکم :100[
  ۔ ٧٢،حديث٢٣،باب٢٠٨٧٨] بحا ر االنوار:101[
  ۔ ١۴٢٢،حديث)١،العمل،(۴٠۶۶٩؛ميزان الحکمة :۴٣۶٣٩] کنز العّمال :102[
  ۔ ١۴٣٢۶،حديث)١،العمل،(۴٠۶۴٩،الفصل الخامس عشر؛ميزان الحکمة :۵۵] مشکاة االنوار:103[
  ۔ ١،حديث٩،باب ٢۴١٧۴؛بحار االنوار:٩١] تحف العقول:104[
  ۔ ١۴٣٣٣،العمل،حديث۴٠۶۶٩؛ ميزان الحکمة:۴،باب٨٨٧۴] بحار االنوار:105[
  ۔ ١۴٣٣۵، العمل، حديث۴٠۶۶٩؛ميزان الحکمة: ٢٩١٣،حديث١۵۵] غررالحکم:106[
  ۔ ١۴٣۵٠، العمل، حديث۴٠٧٠ ٩؛ميزان الحکمة: ١١،باب فضل الصالة ،حديث٢۶۶٣] کافی :107[
 ۔١۴٣۵١،العمل ،حديث۴٠٧٠٩؛ميزان الحکمة:٨۶٢] مجموعٔہ وّرام:108[

 

 شرح دعاء کميل 

 

َعٰلی ِخْدَمتَِک َجٰواِرِحي،َواْشُدْد َعلَی اْلَعزيَمِة”   قَوِّ
ٰواَم    َجٰوانِِحي،َوھَْب لَِي اْلِجدَّ في َخْشيَتَِک،َوالدَّ

ی ٔاَْسَرَح أِلَْيَک فيَمٰياديِن    فِي ااْلِٔتِّٰصاِل بِِخْدَمتَِک،َحتّٰ
ابِقيَن،َو ٔاُْسِرَع أِلَْيَک فِي اْلٰباِرزيَن،َؤاَْشٰتاَق أِٰلی    الّسٰ
اْلُمْخلِصيَن،    قُْربَِک فِي اْلُمْشٰتاقيَن، َؤاَْدنَُو ِمْنَک ُدنُوَّ

  َؤاَٰخافََک َمٰخافَةَ اْلُموقِنيَن،َو ٔاَْجتَِمَع فِي ِجٰواِرَک 
  ۔“َمَع اْلُمؤْ ِمنينَ 

ے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے اور اپنی طرف رخ کرنے کے لئے ميرے ارادٔه دل کو اپنی خدمت کے لئے مير” 
مستحکم بنادے۔اپنا خوف پيدا کرنے کی کوشش اور اپنی مسلسل خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما تاکہ تيری طرف سابقين کے 

رميان تيرے قرب کا مشتاق شمار ھوں اور ساتھ ٓاگے بڑھوں اور تيز رفتار افراد کے ساتھ قدم مال کر چلوں ۔مشتاقين کے د
مخلصين کی طرح تيری قربت اختيار کروں۔صاحبان يقين کی طرح تيرا خوف پيدا کروں اور مومنين کے ساتھ تيرے جوار 

  ۔ “ميں حاضری دوں

  توانائی کی درخواست
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م دعا کے ان فقروں کو زمزمہ عارف عاشق، حقيقی مناجات کرنے والے اور معلم معرفت حضرت امير المومنين عليہ السال
کرتے وقت اپنے اوپر رحمت خدا کے کھلے دروازے اور اپنے محبوب کی طرف سے دعا قبول ھونے کا راستہ ھموار 

ديکھ کر اپنی اھم اھم دعاؤں کو بارگاه رب العزت ميں پيش کرتے ھيں جو سوفی صد معنوی ھوتی ھيں، کيونکہ ان چيزوں 
ی اعلٰی منزل تک پھنچ جاتا ھے، اور يہ تمام چيزيں دعا کرنے والے کی خدا کی نسبت کی درخواست سے انسان کمال ک

  عرفان،معرفت اور شناخت پر داللت کرتی ھيں۔ 
خداوندمنان کی بارگاه ميں دعا ھے کہ ميرے اعضاء و جوارح کو اپنی خدمت جو در واقع خالصانہ عبادت اور مکمل بندگی 

  حقيقت ميں خدا کی خدمت ھے، کے لئے مضبوط او رقوی بنادے۔ ھے، اور مومن بندوں کی خدمت جو 
جس وقت يہ معنوی قدرت اور روحانی طاقت خداوندعالم کی طرف سے عابد و زاھد کے ساتھ شامل ھوجاتی ھے تو پھر اس

  کو عبادت خدا اور خدمت َخلق ميں بہت مزه آتا ھے۔ 

  خدا کی خاص نعمتوں کے حصول کے لئے چند شرائط
يمان اور عبادت گذار بنده اگر چاھے کہ خداوندعالم کی خاص نعمتيں اس کے شامل حال ھوں تو درج ذيل نکات پر اھل ا

  توجہ کرنا نھايت ضروری ھے: 
۔ ايسے لوگوں کی بزم سے دوری اختيار کرنا جوتقوٰی کے سلسلہ ميں الؤ ابالی ھوں، اور ايمان و تقوٰی کو حاصل کرنے ١

تے ھوں۔ دوسری طرف اولياء هللا اور علمائے ربانی اور عرفاء کہ جنھوں نے هللا کی طرف سير کے لئے کوشش بھی نہ کر
  و سلوک کے مراحل کو ايک حدتک طے کرليا ھے، ان کے ساتھ ھم نشينی کرنا۔ 

ں کی ۔ شبہ ناک لقمہ سے اجتناب کرنا، حرام روزی کھانا تو درکنار وه تو بہت ھی زياده خطرناک ھے، اسی طرح ان لوگو٢
  مھمانی ميں نہ جانا جونامعلوم کس کس طرح اپنا مال و دولت اکٹھا کرتے ھيں۔ 

۔ اپنے باطن کو اخالقی برائيوں ، نفسانی خباثت اور حيوانی شھوتوں سے پاک و پاکيزه کرنا، اور ان کو اخالق حسنہ اور ٣
  معنوی حقائق سے آراستہ کرنا۔ 

کيونکہ اس چيز کے ذريعہ شيطانی وسوسوں کا راستہ کھل جاتا ھے اور اٰلھی  ۔ پيٹ بھر کر کھانا کھانے سے پرھيز کرنا۴
  الھام اور آسمانی درک کا دروازه بند ھوجاتا ھے۔ 

۔ بہت زياده سونے اور بہت زياده آرام کرنے سے اجتناب کرنا، جس کی وجہ سے انسان اطاعت اٰلھی کے سلسلہ ميں ۵
  ت کا جنازه نکل جاتا ھے۔ سستی محسوس کرنے لگتا ھے اور روح انساني

بے دين لوگوں کے ساتھ ھم نشينی، لقمۂ  حرام کھانا، اخالقی پستی اور شکم پروری ميں مبتالھوجانا نيز زياده سونے اور 
بہت زياده آرام طلب ھونے کے سلسلہ ميں اسالمی معتبر کتابوں ميں بہت سی احاديث بيان ھوئی ھيں، جن ميں سے ھم بعض 

  کرتے ھيں: کی طرف اشاره 

  زندگی اور زندگی بسر کرنے واال
  حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے: 

  ] 1“[ٔاوَحُش الَوحَشِة قَريُن السُّوءِ ”
  ۔ “سب سے زياده خطرناک بُرادوست اور ساتھی ھے”

  حضرت علی عليہ السالم نے ارشاد فرمايا: 
  ] 2“[،فَاِنَّہُ يُھلُِک ُمقاِرنَہُ َويُرِدی ُمصاِحبَہُ اِحَذْر ُمَجالَسةَ قَريِن الّسوءِ ”
برے دوست کی ھم نشينی سے پرھيز کرو، کيونکہ وه اپنے دوست کو بھی ھالک کردے گا اور اس کومادی و معنوی لحاظ ”

  ۔ “سے نابود کردے گا
  حضرت امام علی نقی عليہ السالم کا ارشاد ھے: 

  ] 3“[اِنَّہُ کاَلسَّيِف الَمْسلُوِل يَحسُن َمنظَُرهُ َو يَقبَُح ٔاثَُرهُ اِيّاَک َوُمَصاَحبَةَ الشَّريِر فَ ”
شرير لوگوں کی صحبت سے دور رھو کيونکہ وه ايک تيز تلوار کی طرح ھے جو ديکھنے ميں اچھی لگتی ھے ليکن اس ”

  ۔ “کا نتيجہ برا ھوتا ھے
  حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ھيں: 

 ] 4“[َک َسيَنُمُّ َعلَيَک اِس ثاَلثَةً:الخائَِن َوالظَّلوَم َوالنَّماَم،اِلٔنَّ َمن َخاَن لََک َخانََک،َوَمن ظَلََم لََک َسيَْظلُِمَک َوَمن نَمَّ اِلَياِحَذْر ِمَن النَّ ”
 ۔ چغل خور؛ کيونکہ اگر کسی نے تمھارے فائده٣۔ ظالم۔ ٢۔ خائن۔ ١تين لوگوں کی دوستی اور صحبت سے پرھيز کرو: ”
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کے لئے خيانت کی ھے تو دوسرے دن تمھارے نقصان کے لئے بھی خيانت کرسکتا ھے، اور کوئی تمھاری خاطر دوسروں
پر ظلم کرسکتا ھے تو تم پربھی ظلم کرے گا،اگر کوئی تمھارے سامنے دوسروں کی چغل خوری کرے (اور تم سنتے رھو) 

  ۔ “نہ کرے گاتو وه دوسروں کے سامنے تمھاری چغل خوری کرنے ميں دريغ 
  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں: 

نيَا تسکن َجنَّةَ الَمٔاَوی”   ] 5“[َصاِحِب الُحَکَماَء َوجالِِس الُحلََماَء َؤاعِرض َعِن الدُّ
صاحبان حکمت کے ساتھ ھم صحبت بنو، بردبار لوگوں کے پاس بيٹھو اور دنيا سے منھ موڑلو، جس کے نتيجہ ميں جنت ”

  ۔ “اپنی جگہ بنالوالماوٰی ميں 

  حرام روزی
  اس سلسلہ ميں رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) فرماتے ھيں: 

  ] 6“[َمن ٔاََکَل لُقَمةً ِمن َحراٍم لَم تُقبَل لَہُ َصالةٌ ٔاربَعيَن لَيلةً ”
  ۔ “جو شخص مال حرام سے ايک لقمہ کھائے اس کی چاليس رات کی نمازيں قبول نھيں ھوں گی”

َی بَِحرامٍ اِنَّ  َم الَجنَّةَ َجَسداً ُغذِّ َوَجلَّ َحرَّ َ َعزَّ   ] 7“[ّهللاٰ
  ۔ “بے شک خداوندعالم نے اس جسم پر جنت حرام کی ھے جس ميں مال حرام بھرا گيا ھو”
  ] 8“[اَِذا َوقََعِت اللُّقِمةُ ِمن َحراٍم فِی َجوِف الَعبِد لََعنَہُ ُکلُّ َملَِک فِی السَّماواِت َواألرضِ ”
  ۔ “جس وقت کسی انسان کے شکم ميں لقمہ حرام چالجائے تو زمين و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ھيں”

  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ھيں: 
ُجَل اَِذا ٔاَصاَب َماالً ِمن َحراٍم لَم يُقبَل ِمنہُ َحجٌّ َوالُعمَرةٌ َوالَ ِصلَةُ َرِحٍم۔۔۔[”   ] 9اِنَّ الرَّ
  ۔ “جب انسان ماِل حرام حاصل کرلےتا ھے تو اس کا حج و عمره اور صلہ رحم قبول نھيں ھوتا”

  اخالقی برائياں
ميں بہت سی اخالقی برائيوں کو بيان کرتے ھيں اور ان سے ٨حضرت امام سجاد عليہ السالم صحيفہ (سجاديہ) کی دعا نمبر 

يں سختی، حسد پر عملی اقدام، قناعت کی کمی، اخالق کی بدی، شھوت اللچ ميں زيادتی، نظر م”خدا کی پناه مانگتے ھيں: 
ميں افراط (زيادتی)،تعصب ميں جاھلوں کا اتباع، شدت پسندی پر اصرار، ھوائے نفس کی پيروی، ھدايت کی مخالفت، خواب 

اھوں کو سبک غفلت، اپنی طاقت سے زياده کسی چيز ميں کوشش، حق پر باطل کو ترجيج دينا، گناھوں پر اصرار، گن
سمجھنا، اطاعت کو زياده سمجھنا، مال و دولت پر فخر و مباھات کرنا، غريبوں اور محتاجوں کو ذليل سمجھنا، اپنے ماتحت 
لوگوں کے حق ميں کوتاھی کرنا، نيکی کرنے والوں کی احسان فراموشی کرنا، ظالم کی مدد کرنا اور مظلوم کو بے يار و 

  ه۔ مددگار چھوڑ دينا وغيره وغير
حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے کھا گيا: فالں عورت دن ميں روزه رکھتی ھے اور راتوں کو نمازيں 

پڑھتی ھے ليکن وه بد اخالق ھے، اپنے پڑوسيوں کو بُرا بھال کہتی ھے۔ تو آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا:
  ] 10ھے۔[ اس ميں خير نھيں پايا جاتا، وه جھنمی

  حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے تھے: 
  ] 11“[اِنَّ ُسوَء الُخلُِق لَيُفِسُد الَعَمَل َکَما يُفِسُد الَخلُّ الَعَسلَ ”
  ۔ “بد خلقی سے انسان کے اعمال تباه ھوجاتے ھيں، جيسا کہ سرکہ شھد کو خراب کرديتا ھے”

  شکم پروری
  لسلہ ميں حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں: شکم پروری (زياده کھانا کھانے) کے س

  ] 12“[۔۔۔َمن َکثَُر طُعاَمہُ َسقُم بَطنُہُ َوقَسا قَلبُہُ ”
  ۔ “جو شخص زياده کھانا کھائے گا اس کا جسم بيمار ھوجائے گا اور اس کا دل سخت ھوجائے گا”
تُہُ َوثَقُلَْت َعلی نَفِسِہ ُمٔونَتُ ”   ] 13“[ہَمْن َکثَُر ٔاکلُہ قَلَّت ِصحَّ
  ۔ “جو شخص پُر خوری کرے گا اس کی صحت خراب ھوجائے گی اور اخراجات بڑھ جائيں گے”
َرِه ،َوالشََّرهُ َشرُّ الُعيُوبِ ”   ] 14“[َکْثَرةُ األکِل ِمَن الشَّ
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  پُرخوری (بے جا)رغبت کی نشانی ھے، اور (بے جا )رغبت سب سے بڑا عيب ھے۔ ”
  ھيں:  حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے

  ] 15“[ةِ لَيَس َشْیٌء ٔاَضَر لِقَلِب الُمٔوِمِن ِمن َکْثَرِة األکِل،َوِھَی ُموِرثَةٌ لَِشيئَيِن: قَْسَوِة القَلِب َوھَيَجاِن الشَّھوَ ”
مومن کے دل کے لئے سب سے خطرناک چيز پُرخوری ھے، زياده کھانا کھانے سے انسان سنگ دل ھوجاتا ھے اور اس ”

  ۔ “ان پيدا ھوجاتا ھےکی شھوت ميں طغي

  زياده سونا
حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت ھے کہ:جناب موسٰی نے بارگاه خداوندی ميں عرض کيا: (اے پالنے والے) 
اپنے بندوں ميں سب سے زياده کس سے دشمنی رکھتا ھے؟ آواز آئی: جو شخص رات بھر اپنے بستر پر مردے کی طرح 

  ] 16۔[“ں بے ھودگی اور وقت گزرانی ميں مشغول رھےپڑا رھے، اور دن مي
حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے: جناب سليمان کی ماں نے ان سے کھا: رات ميں زياده نہ سونا 

  ] 17چاہئے کيونکہ زياده سونے سے کل روز قيامت اس کا ھاتھ خالی ھوگا۔[
   حضرت علی عليہ السالم کا ارشاد ھے:

ُت َکثيَراألجرِ ”   ] 18“[ِبْئَس الَغريُم النَّوُم ؛يُفنِی قَصيَر الُعمِرَويُفَوِّ
  ۔ “زياده)سوناايک بہت بڑا دشمن ھے، جس سے عمر کم ھوجاتی ھے اور زياده ثواب کو بھی ختم کرديتا ھے”(

دوری، زياده سونے اور زياده اسالم کی نظر ميں ناپسند زندگی سے اجتناب، لقمہ حرام سے پرھيز، اخالقی برائيوں سے 
کھانے سے پرھيز سے عبادت خدا کے لئے انسانی بدن قوی ھوجاتا ھے، اور اسی کے پيش نظر انسان کی آنکھ ميں اتنی 
طاقت پيدا ھوجاتی ھے کہ وه صرف حق اور جس کو حق پسند کرتا ھے؛ ديکھتی ھے، اسی طرح کان صرف اور صرف 

نيز اولياء هللا کی باتوں کو سنتا ھے، اسی طرح اس کی زبان سے حق و انصاف کی باتيں  خداو رسول اور ائمہ عليھم السالم
نکلتی ھيں، ھاتھ نيک کامونکی طرف ھی اٹھے گا، صرف حالل روزی ھی کھائے گا،شھوت کو حالل طريقہ سے بروئے 

مختصر وه دل و جان سے عبادتکار الئے گا، اس کے قدم راه حق ميں اٹھےں گے، مسجد امامبارگاه کی طرف چليں گے، ال
  خدا اور 

  عبادت حق
عبادت و بندگی کی اھميت ھمارے لئے (پوری طرح) قابل فھم نھيں ھے چونکہ ھم اس دنيا ميں زندگی بسر کرتے ھيں ۔اسی 

  طرح دوسری چيزوں کے دروازے ھمارے لئے تا قيامت بند ھيں، (ايک معمولی انسان ان کو سمجھ نھيں سکتا) 
  لم کی عبادت و بندگی انسانی رشد و کمال اور معنوی حيات نيز بھشت کے حصول کے لئے ضروری ھے۔ خداوندعا

  حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) حق عبادت و بندگی کے سلسلے ميں بيان فرماتے ھيں: 
نيا َعلی ُعسٍر ٔام ٔافَضُل النَّاِس َمْن َعِشَق الِعباَدةَ فََعانَقَھا َؤاَحبَّھا بِقَلبِِہ َوب” َغ لَھا فَھُواَل يُبالِی َعلَی مأاْصبََح ِمَن الدُّ اَشَرھا بَِجَسِدِه َو َتفَرَّ

  ] 19“[َعلی يُْسرٍ 
لوگوں ميں سب سے افضل وه شخص ھے جو عبادت کا شيدائی ھو، ھر حال ميں عبادت خدا کرتا رھے، اور دل ميں عبادت”

اور عبادت کے لئے دوسرے کاموں سے فرصت حاصل کرے اور دنياوی زندگی سے لگاؤ ھو ، بدن کے ذريعہ بجاالئے، 
  ۔ “سختيوں اور آسانيوں ميں گزرنے کا کوئی خوف نہ ھو

ْغ لِِعباَدتِی ٔاماَلٔ قَلبََک ِغنًی َواَْماَلٔ يََديَک ِرزقاً،يَابَن ٓاَدَم ال تَباعَ ” قَلبََک فَقراً َو ٔاْمأل يََديَک ُشغالً  د ِمنِّی فَٔامالٔ يَقوُل َربُُّکم :يَابَن ٓاَدَم ،تَفَرَّ
]“20 [  
تمھارا پروردگار فرماتا ھے: اے اوالد آدم! ميری عبادت کے لئے ھر کام سے فرصت نکالو، تاکہ تمھارے دل کو بے نياز ”

اور  بنادوں اور تمھارے ھاتھوں کو روزی سے بھر دوں؛ اے اوالد آدم! مجھ سے دور نہ ھونا ورنہ تم محتاج ھوجاؤگے
  ۔ “دوسرے کاموں ميں مشغوليت بڑھ جائے گی

  (خداوندعالم نے) شب معراج فرمايا:اے احمد! جانتے ھو کہ انسان کب ميری عبادت کرسکتا ھے؟ 
عرض کيا: نھيں، تو خداوندعالم نے فرمايا: جب انسان ميں سات صفات پيدا ھوجائيں: ايسا تقوٰی جو اسے گناھوں سے دور 

ں پر سکوت اختيار کرنا، ايسا خوف جس سے ھر روز اس کے رونے ميں اضافہ ھو، خلوت ميں مجھ رکھے، غير مفيد باتو
سے حيا کرنے سے پرھيز کرے، وه کھانا کھائے جس کے بغير زنده نھيں ره سکتا، دنيا سے ميری دشمنی کی خاطر دشمنی 
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  ] 21رکھے، نيک افراد سے ميری دوستی کی بنا پر دوستی کرے۔[
  داوندعالم نے بعض آسمانی کتابوں ميں فرمايا: منقول ھے کہ خ

اے اوالد آدم! ميں وه زنده ھوں جس کے لئے موت نھيں ھے، ميرے احکامات ميں ميری اطاعت کرو تاکہ تمھيں بھی ايسی 
  زندگی عطا کردوں جس کے بعد موت نہ ھو۔ 

ھے، تم ميری اطاعت و بندگی کرو ، تمھيں بھی  (ھوجا) کہہ ديتا ھوں وه فوراً ھوجاتی“ ُکن”اے اوالد آدم! ميں جس چيز کو 
  ] 22ايسا ھی بنادوں گا کہ جب تم کسی چيز کے بارے ميں کھو گے تو وه ھوجائے گی۔[

  بعض روايات ميں درج ذيل حقائق کو بہترين عبادت شمار کيا گيا ھے۔ 
ال ”اور “ ال الہ اال هللا”ر کرنا، معرفت خدا اور اس کے سامنے خشوع و خضوع کرنا، خدااور اس کی قدرت ميں غور و فک

کھنا، اخالص سے کام لينا، عفت نفس، زھد ، غور و فکر کرنا، مومن کے حق کی ادائيگی، سکوت، “حول وال قوة االّ با
حج، روزه، دعا، محرمات سے دوری کرنا، مخفی طور پر بندگی کرنا، خضوع و خشوع، واجبات کی ادائيگی، طلب حالل، 

  يار کرنا اور اھل بيت عليھم السالم کی محبت و واليت۔ نرم لہجہ اخت

  خدمِت َخلق
احاديث قدسيہ اور ديگر روايات ميں مومنين کو اس قدر اھميت دی گئی ھے کہ مومن کے احترام کوخدا کا احترام شمار کيا 

  گيا ھے، اور ان کی توھين کو خدا کی توھين قرار ديا گيا ھے۔ 
  واسطہ سے خداوندعالم کا قول نقل کرتے ھيں:  حضرت رسول خدا ،جبرئيل کے

  ] 23“[َمن ٔاھَاَن لِی َولِيّاً فَقَْد باَرَزنِی بِاْلُمَحاَربَةِ 
  ۔ “جو شخص ميرے مومن بندوں کی اھانت کرے تو اس نے خدا سے جنگ کی تياری کی ھے”

ہ مومنين کی خدمت خدا کی خدمت اسی وجہ سے مومنين کی خدمت کو خدا کی عبادت و بندگی کا عنوان ديا گيا؛ کيونک
  ۔ “ھے

  حضرت رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) کا ارشاد ھے: 
َ َدھَرهُ ”   ] 24“[َمن قَضی اِلِٔخيِہ الُمٔوِمِن َحاَجةً،کاََن َکَمْن َعبََد ّهللاٰ
  ۔ “کی ھےجو شخص اپنے برادر مومن کی حاجتوں کو پورا کرے تو گويا اس نے پوری زندگی خدا کی عبادت ”

  حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ھيں: 
لُ ” َو َجلَّ لَہُ يَوَم القِياَمِة ِمائَةَ ٔالِف حاَجٍة ِمن ذالک ٔاوَّ ُ َعزَّ   ] 25“[ھا الَجنَّةُ َمن قََضی اِلِٔخيِہ الُمٔوِمِن َحاجةً قََضی ّهللاٰ
قيامت اس کی ايک الکھ ايسی حاجتوں کو پورا  جو شخص کسی بنده مومن کی ايک حاجت کوپورا کرے تو خداوندعالم روز”

  ۔ “کرے گا جن ميں سے پھلی بھشت ھے
  نيز امام صادق عليہ السالم کا فرمان ھے: 

َو َجلَّ بِِہ َملََکْيِن َواِحٌد عن يمينِہ َو آ ” ُ َعزَّ ُل ّهللاٰ ِہ يَستَْغفَِراِن لَہُ َربَّہُ َو َخُر َعن َشمالِ اِنَّ العبَد لَيَمِشی فِی َحاَجِة ٔاِخيِہ الُمٔوِمِن فَيُوکِّ
  ] 26“[يَدُعواِن لَہُ بِقَضاِء َحاَجتِہِ 

جب کوئی انسان اپنے برادر مومن کی حاجت روائی کے لئے قدم بڑھائے تو خداوند عز و جل دوفرشتوں کواس پر معين ”
کے لئے طلب مغفرت کرتا ھے، ايک داھنی طرف دوسرا بائيں طرف، اور وه دونوں فرشے خداوندعالم سے اس شخص 

  ۔ “کرتے ھيں اور اس کی حاجت روائی کے لئے دعا کرتے ھيں
حضرت امام باقر عليہ السالم فرماتے ھيں: حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) سے سوال کيا گيا کہ خدا کے 

، عرض کيا: مسلمان کو نزديک کونسا عمل سب سے زياده محبوب ھے؟ تو آپ نے فرمايا: ايک مردمسلمان کو خوش کرنا
کس طرح خوشحال کيا جائے؟ تو آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: بھوکے کو کھانا کھالنا، اس کے رنج و 

  ] 27غم کو دور کرنا اور اس کے قرض کی ادائيگی ميں مدد کرنا۔[
  امام صادق عليہ السالم خداوندعالم کا قول نقل کيا ھے: 

  ] 28“[فَٔاَحبُّھُم اَلَیَّ ٔالطَفَھُم بِِھم،َؤاسَعاھُم فِی َحَواِئِجِھمالَخْلُق عيالی ”
تمام مرد و زن ميرے نان خور ھيں(يعنی ميرے دسترخوان پر مھمان ھےں)ان ميں سے ميرے نزديک وه شخص زياده ”

  ۔ “محبوب ھے جو زياده مھربان ھو، اور ان کی حاجت روائی ميں زياده کوشش کرتا ھے
المومنين عليہ السالم خدمت خدا کے لئے اپنے اعضاء و جوارح کی طاقت و قدرت کا سوال کرنے کے بعد  حضرت امير
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اپنے دل کے استحکام اور اس خدمت کے لئے عزم و اراد ه کے طالب ھيں،اور اس کے خوف و خشيت ميں کوشش اور 
اس کی عبادت و خدمت ميں مشغول رھيں  خداوندعالم کی پيھم خدمت کرنے کی اسی سے درخواست کرتے ھيں، تاکہ ھميشہ

اورخدا سے درخواست کرتے ھيں کہ سبقت کرنے والوں کے ميدان ميں تيرے حضور ميں آنے کے لئے آگے بڑھتارھوں 
اور تيری خدمت ميں پھنچنے کے لئے جلدی کرنے والوں مينتيزرھوں اور مجھے تيرا قرب حاصل کرنے کا شوق رکھنے 

ی بارگاه ميں خلوص رکھنے والوں کا ساقرب حاصل ھواور تجھ پر يقين رکھنے والوں کا ساخوف والوں کا شوق ھو اور تير
  مل جائے اور تيری بارگاه ميں مومنين کے ساتھ ميں بھی جمع ھوجاؤں۔ 

  يقين
  عالمہ طباطبائی مرحوم يقين کی تعريف کرتے ھوئے فرماتے ھيں: “ الميزان” فليسوف کبير عارف خبير صاحب تفسير

] (مثالً انسان ظھر کے 29قين، وه دانش اور علم ھے جس ميں کسی طرح کا شک اور غلطی کا احتمال تک نہ پايا جائے۔[ي
وقت يہ يقين رکھتا ھے کہ اس وقت دن ھے، اور رات کے اندھيرے ميں يقين رکھتا ھے کہ اب رات ھے اور اپنے اوپر يہ 

  فات ھے) يقين رکھتا ھے کہ وه ايک زنده اور صاحب آثار و ص
  اسی طرح يقين کے تين درجے بيان کئے ھيں: علم اليقين ، عين اليقين اور حق اليقين ۔ 

  ايک مثال کے ذريعہ تينوں کے درميان فرق واضح ھوجائے گا: 
اگرکسی مکان سے دھويں کو ديکھ کر آگ کے بارے ميں يقين کرلے تو علم اليقين ھے اور اگر اپنی آنکھوں سے آگ کو 

  و عين اليقين ھے اور اگر اس آگ ميں چال جائے تو حق اليقين ھے۔ ديکھ لے ت
حضرت رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) فرماتے ھيں: اھل يقين کے چھ صفات ھوتے ھيں: خدا پر يقين ھوتا ھے، اور 

ھتے ھيں کہ موت برحق ھے، وه بھی ايسا يقين جو حق اليقينی ھو، لٰہذا اس پر اس يقين کے ساتھ ايمان رکھتے ھيں؛ يقين رک
لٰہذا اس کے آثار سے خوف زده رہتے ھيں؛يہ يقين رکھتے ھوں کہ مرنے کے بعد ان کو اٹھايا جانا برحق ھے، لٰہذا وه قيامت
کی ذلت و رسوائی سے ڈرتے ھيں؛ يقين رکھتے ھيں کہ بھشت حق ھے، لٰہذا اس ميں جانے کے لئے مشتاق رہتے ھيں؛ يقين

حق ھے، لٰہذا اس سے نجات کی کوشش کرتے ھيں؛ يقين رکھتے ھيں کہ حساب و کتاب حق ھے، لٰہذا وه رکھتے ھيں دوزخ 
  ] 30اپنا حساب و کتاب کرتے رہتے ھيں تاکہ اس سخت حساب ميں گرفتار نہ ھوں۔[

کوئی يقين کے يقين کے ان تينوں درجات کو قرآن و حديث اھل بيت عليھم السالم کے ذريعہ سے معلوم کيا جاسکتا ھے، اگر 
ان دونوں مرکز (قرآن و اھل بيت عليھم السالم) سے يقين کی منزل تک نہ پھنچے تو وه پھر کسی بھی چيز کے ذريعہ يقين 

  کی منزل تک نھيں پھنچ سکتا۔ 
قرآن کريم کے ذريعہ يقين حاصل کرنے کا طريقہ يہ ھے کہ: پھلے قرآنی آيات پر غور وفکر کرکے اس کی حقانيت اور اس

اگر اس کتاب (قرآن) کے بارے ”ے وحی ھونے کا يقين کريں، اور اس حقيقت کی طرف توجہ کريں کہ قرآن فرماتا ھے: ک
  ] 31۔[“ميں شک ھو تو ايک(ھی) سوره اس کے مثل لے آؤ

دوسری آيت ميں ارشاد ھوتا ھے: (اے پيغمبر) ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمام جن و انس مل کر اس قرآن کی مثل 
  ] 32۔[“اچاھو تو نھيں السکتے، اگرچہ ايک دوسرے کی مدد بھی کريںالن

ان دونوں آيات کے پيش نظر انسان کو يقين حاصل ھوجاتا ھے کہ يہ کتاب (قرآن) خدا کی طرف سے بھيجی ھوئی ھے، اس 
ا، اسی طرح اھل کے بعد انسان پورے قرآن پر يقين حاصل کرلے گا اور اس ميں موجود تمام باتو نکا يقين حاصل کرلے گ

بيت عليھم السالم کی تعليمات جو قرآن کی توضيح اور تفسير ھے؛ پر يقين حاصل ھوجائے گا، اور آخر کار انسان اھل يقين 
  کے دائره ميں شامل ھوجائے گا۔ 

ھُمَّ َوَمْن أَٰراَدنِي بُِسوٍء فَٔاَِرْدهُ َوَمْن ٰکاَدنِيفَِکْدهُ،”   ٔاَللّٰ
  َسِن َعبيِدَک نَِصيباً ِعْنَدَک،َؤاَْقَربِِھمْ َواْجَعْلنِيِمْن ٔاَحْ 

ِھْم ُزْلفَةً لََدْيَک،فَأِنَّہُ اٰليُٰنالُ    َمْنِزلَةً ِمْنَک،َؤاََخصِّ
بِفَْضلَِک،َوُجْدلِي بُِجوِدَک،َواْعِطْف َعلَيَّ    ٰذلَِک أِالّٰ

  ۔“بَِمْجِدَک،َواْحفَْظنِي بَِرْحَمتِک
چاھے يا ميرے ساتھ کوئی چال چلے تو اسے ويساھی بدلہ دينا اور مجھے بہترين  خدايا جو بھی کوئی ميرے لئے برائی”

حصہ پانے واال ،قريب ترين منزلت رکھنے واال اور مخصوص ترين قربت کا حامل بنده قرار دينا کہ يہ کا م تيرے جود وکرم
  ۔ “اپنی رحمت سے ميرا تحفظ فرما کے بغير نھيں ھو سکتا،خدايا ميرے اوپرکرم فرما۔اپنی بزرگی سے، رحمت نازل فرما
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وه دشمن جو انسانيت کے پيچھے پڑے ھوئے ھينوه شيطان، ھوائے نفس اور پست و ذليل ھم نشين ھےں يھی انسان کے ساتھ
مکر و فريب کرتے ھيں۔ ان لوگوں کی دشمنی، اغوا کرنا، وسوسہ ڈالنا اور ان کا مکر وفريب اس حد تک خطرناک ھے کہ 

  السالم ان دشمنوں کو شکست دينے کے لئے خداوندعالم سے مدد طلب کرتے ھيں۔ حضرت علی عليہ 
  گزشتہ صفحات ميں شيطان، ھوائے نفس اور پست و ذليل ھم صحبت کے بارے ميں تفصيل بيان ھوچکی ھے۔ 
س کی بارگاهاگر انسان خداوندعالم سے زياده بھره مند ھونے اور اس کے قرب کے سب سے اعلٰی درجہ پر فائز ھونے نيز ا

ميں مقرب ترين فرد قرار پانا چاھے تو اس کے لئے واجب اور ضروری ھے کہ يقين و اخالص کے ساتھ ايمان رکھے، قابل
قبول اعمال، نيک کردار اور تقوٰی اٰلھی؛(جس کے ذريعہ انسان گناھوں سے محفوظ رہتا ھے)؛ اختيار کرے ، کيا خداوندعالم 

  فرمايا: نے قرآن مجيد ميں ارشاد نھيں 
  ] 33“[۔۔۔ ٕاِنَّ ٔاَْکَرَمُکْم ِعْنَد هللاِ ٔاَْتقَاُکْم۔۔۔”
  ۔ “۔۔۔بيشک تم ميں سے خدا کے نزديک زياده محترم وھی ھے جو زياده پرھيزگار ھے۔۔۔”

تقوٰی اٰلھی جو انسان کی دنيا و آخرت ميں سعادت و خوش بختی کا ضامن ھے؛ اس کے تين مرحلہ ذکر کئے گئے ھيں: عام 
  وٰی،خاصتقوٰی، اخص تقوٰی۔ تق

  عام تقوٰی: يعنی واجبات کو انجام دينا اور حرام چيزوں سے پرھيز کرنا۔ 
  خاص تقوٰی: يعنی مکروھات بلکہ مباح چيزوں (ضرورت کے عالوه) سے پرھيز کرنا۔ 

  اخص تقوٰی: يعنی ھر اس چيز سے پرھيز کرنا جو ياد خدا ميں رکاوٹ بنے۔ 

  باتقوٰی شخصيت خواجہ نظام الملک اور
ايک روز خواجہ کی مالقات ايک باتقوٰی اور پرھيزگار شخص کتب تواريخ ميں خواجہ کی سوانح عمری ميں درج ھے کہ: 

سے ھوتی ھے، اس سے کھا: مجھ سے کوئی چيز طلب کرو تو ميں تمھيں عطا کروں؛ کيونکہ ميں غنی اور صاحب مال 
ھوں، يہ سن کر اس متقی شخص نے کھا: ميں خدا کے عالوه کسی اور سے کچھ نھيں مانگتا، غير خدا سے کوئی سوال کرنا

  تو واقعاً کم ظرفی ھے۔ 
  

  خالف طريقت بود کاوليا 
  تمناکنند از خدا جز خدا 

  
  جب ميں خدا سے اس کے عالوه کچھ طلب نھيں کرتا تو آپ سے کيسے کچھ طلب کرسکتا ھوں؟ 

اس وقت خواجہ نے اس سے کھا: اگر تم مجھ سے کوئی چيز طلب نھيں کرسکتے تو ميں آپ سے کوئی چيز طلب کروں، 
شخصيت نے کھا: تمھاری کيا حاجت ھے؟ تو خواجہ نے کھا: جس وقت تم ياد خدا ميں ھو اس وقت مجھے بھی ياد  اس متقی

کرلينا، يہ سن کر اس متقی شخص نے کھا: جب ميں ياد خدا ميں ھوتا ھوں تو اپنے آپ کوبھول جاتا ھوں ، تو بھال تجھے 
  ] 34کيسے ياد کرسکتا ھوں؟!![

مالک عظمت و کرامت! اے تمام صفات کمال کے مالک! ان تمام صفات کا مالزمہ يہ ھے اے صاحب عزت و شرافت! اے 
کہ تو محبت و مھربانی کرے، اور اس محبت کا تقاضا يہ ھے کہ اپنے بندوں پر بخشش و عطا کے دروازے کھول دے، لٰہذا 

ر فرمائے گا تو اپنی محبت و اے ميرے معبود! ميرے اوپر اپنی نظر لطف فرما، اگر اپنے لطف و کرم کی نظر مجھ پ
مھربانی سے دريغ نھيں کرے گا، اور آخر کار يہ تيرے نادار بھکاری تيری عطا و بخشش سے بے نياز ھوجائے گا: 

  ۔ “َواْعِطْف َعلَیَّ بَِمْجِدکَ ”

  احمد خضرويہ اور ايک چور
سے دوسرے کے ساتھ پيش آتے ھيں، خدا کے خاص بندے جو خدا کے اخالق و اطوار سے مزين ھوتے ھيں وه اسی اخالق 

  درحقيقت ان کی رفتار و گفتار اخالق اٰلھی کا ايک جلوه ھوتی ھے۔ 
منقول ھے کہ احمد خضرويہ کے گھر ميں ايک چور آگيا، ليکن اس کو لے جانے کے لئے کوئی خاص چيز نظر نہ آئی، 

بت نے گوارا نہ کيا کہ وه خالی ھاتھ ان کے جب وه خالی ھاتھ واپس جانے لگا توشيخ احمد صاحب کی بزرگواری اور مح
گھر سے واپس جائے، اسے آواز دی اور کھا: اے چور! مجھے يہ گواره نھيں ھے کہ تو ميرے يھاں سے خالی ھاتھ واپس 
لوٹے!! کنويں سے پانی نکالو، غسل توبہ کرو اور وضو کرکے نماز، توبہ اور استغفار کرو، شايد خداوندعالم کوئی انتظام 



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

 
 

دے تاکہ تم خالی ھاتھ نہ جاؤ، (چنانچہ اس چور نے ايسا ھی کيا) اور جب صبح نمودار ھوئی توکوئی بزرگوار سو اشرفی کر
شيخ کو ھديہ دے گيا، شيخ نے وه سو اشرفی اس چور کو دی اور کھا: يہ تمھاری ايک شب کی خالصانہ عبادت و توبہ کا 

  اور اپنے تمام گناھوں سے توبہ کی اور خدا کا نيک بنده بن گيا۔ ظاھری ثواب ھے۔ يہ ديکھ چور کی حالت بدل گئی، 

  َواْجَعْل لِٰسانِي بِِذْکِرَک لَِھجاً،َوقَْلبِي بُِحبَِّک ُمتَيَّماً،”
  َوُمنَّ َعلَيَّ بُِحْسِن أِٰجابَتَِک،َؤاَقِْلنِي َعْثَرتِي، َواْغِفْر َزلَِّتي،

  ٰباَدتَِک،َؤاََمْرتَھُْم بُِدٰعائَِک،فَأِنََّک قََضْيَت َعٰلی ِعٰباِدَک بِعِ 
  َوَضِمْنَت لَھُُم ااْلِٰٔجابَةَ، فَأِلَْيَک ٰياَربِّ نََصْبُت َوْجِھي،
تَِک اْستَِجْب لِيُدٰعائِي،   َوأِلَْيَک ٰياَربِّ َمَدْدُت يَِدي،فَبِِعزَّ
  َوبَلِّْغنِي ُمٰناَي، َواٰلتَْقطَْع ِمْن فَْضلَِک َرٰجائِي،َواْکفِنِي

ْنِس ِمْن ٔاَْعٰدائِيشَ    ۔“رَّ اْلِجنِّ َوااْلِ
  اورميری زبا ن کو اپنے ذکر سے گويا فرما۔ميرے دل کو اپنی محبت کا عاشق ”

بنادے اور مجھ پر بہترين قبوليت کے ساتھ احسان فرما۔ميری لغزشوں سے در گذرفرما۔تونے اپنے بندوں پر عبادت فرض 
سے قبوليت کا وعده فرمايا ھے،اب ميں تيری طرف رخ کئے ھوئے ھوں اور کی ھے۔ انھيں دعا کا حکم ديا ھے اوران 

تيری بارگاه ميں ھاتھ پھيالئے ھوں ۔تيری عزت کا واسطہ ميری دعا قبول فرما، مجھے ميری مراد تک پھنچادے۔ اپنے فضل
  ۔ “ناوکرم سے ميری اميدوں کو منقطع نہ فرمانا۔ مجھے تمام دشمنان جن وانس کے شر سے محفوظ فرما

  زبان
خداوندعالم کی عظيم نعمتوں ميں سے زبان بھی ايک عظيم نعمت ھے؛ اور اگر زبان وه ھو جس کے ذريعہ حق بات کھی 

  جائے اور اپنے مافی الضمير کو ادا کرے اور(اٰلھی) اھداف و مقاصد کو دوسروں تک پھنچائے۔ 
کے ذريعہ برائياں اور بدی بھی بہت زياده ھيں، يھاں جس طرح زبان کے نيکياں اور حسنات ھوسکتے ھيں اسی طرح زبان 

  تک کہ اس سلسلہ ميں علماء کہتے ھيں: 
  (زبان اگرچہ چھوٹی ھوتی ھے ليکن اس کے گناه بڑے بڑے ھوتے ھيں۔) “ اللسان ِجرمةٌ صغيرةٌ و ُجرُمہُ عظيمٌ ”

محجة ”فيض کاشانياپنی کتاب  زبان کے سلسلہ ميں محدث بزگوار صاحب فلسفہ و حکمت اور عاشق عارف مال محسن
ميں فرماتے ھيں: زبان کے ذريعہ تقريباً بيس گناه کبيره ھوتے ھيں: جيسے غيبت، تھمت، سخن چينی،چغلی ، “ البيضا

  ] 35دوسروں کا مسخره کرنا، افواھيں پھيالنا، جھوٹ، لوگوں کو ذليل کرنا وغيره وغيره۔[
چيزوں کی اجازت دی ھے۔ اگر انسان کی زبان انھيں دس باتوں کے قرآن مجيد نے بھی زبان کھولنے کے لئے صرف دس 

لئے کھلتی ھے تو گويا وه خدا کی عبادت کرتی ھے اور اگر ان دس باتوں کے عالوه کسی اور چيز کے لئے کھلتی ھے تو 
  وه گناھوں سے آلوده ھے، در حقيقت شيطان کی بندگی کرتی ھے، اور وه دس باتيں درج ذيل ھيں:۔ 

  حسن۔  ۔ قول١
  ۔ قول احسن۔ ٢
  ۔ قول عدل۔ ٣
  قول صدق۔ -4
  ۔ قول کريم۔ ۵
  ۔ قول نرم۔ ۶
  ۔ قول محکم۔ ٧
  ] 36۔قول سديد ۔[٨
  ۔ قول معروف۔ ٩
  ۔ قول بليغ۔ ١٠

  قول حسن، عوام الناس کے ساتھ خوش زبانی ھے 
  ] 37قول احسن، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دينا ھے۔[

  ] 38ت اور گواھی دينا ھے۔[قول عدل، خدا ئی عدالت ميں شھاد
  ] 39قول صدق، سچی بات کھنا اور معاشره کے گذرے ھوئے اور موجود مومنين ذکر خير کرنا۔[
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  ] 40قول کريم، ماں باپ سے گفتگو کرنا۔[
  ] 41قول ليّن، امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کے وقت گفتگو کرنا۔[

  ] 42هللا عليہ و آلہ و سلم) کی رسالت کا اقرار ھے۔[ قول ايمان، خدا کی وحدانيت اور پيغمبر اکرم(صلی
  ] 43قول سديد، ھر شرائط اور ھر حاالت ميں حق بات کھنا ھے۔[
  ] 44قول معروف، يتيموں اور بيواؤں کے ساتھ گفتگو کرناھے۔[

  ] 45قول بليغ، موثر اور واضح گفتگو کرنا ھےجو موعظہ، حکمت اور برھان کے ساتھ ھو۔[
رح کی باتوں کے ذريعہ ايسی تجارت ميں مشغول رھے کہ جس کا فائده صرف خداوندعالم ھی جانتا ھے۔ انسان ان دس ط

انھيں دس باتوں کی شرح کرنے کے لئے ايک مستقل کتاب کی ضرورت ھے۔ ھم يھاں پر صرف قول احسن کی طرف اشاره
اتوں کی تفصيل الگ کتاب کے لئے کرتے ھيں جس کے ذريعہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی جاتی ھے، اور باقی ب

  چھوڑے ديتے ھےں۔ 
جب رسول خدا(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے حضرت علی عليہ السالم کو يمن کے لوگوں کی ھدايت کے لئے بھيجا تو ان 

  سے فرمايا: 
  يا علی! کسی سے بھی اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک اس کو حق کی دعوت نہ ديدو۔ 

” ِ ا طَلََعْت َعلَْيِہ الشَّمُس َو َغَربَْت۔۔۔ َؤاْيُم ّهللاٰ ُ َعلَی يََدْيَک َرُجالً َخيٌر لََک ِممَّ   ] 46“[ألْن يَْھِدَی ّهللاٰ
خدا کی قسم! اگر خدا نے تمھارے ذريعہ کسی ايک انسان کی ھدايت فرمادی تو يہ آپ کے لئے زمين و آسمان کی تمام ”

  ۔ “چيزوں سے بہتر ھے
پڑھی جاتی ھے تو يہ ذکر خدا ھے، قرآن زبان کے ذريعہ پڑھا جاتا ھے تو يہ بھی ذکر خدا ھے، اھل زبان کے ذريعہ نماز 

بيت عليھم السالم سے ماثور دعائيں اور مخصوص زمان و مکان ميں پڑھی جاتی ھيں وه بھی ذکر خدا ھيں، مذکوره باال دس 
االتر اور بہت زياده ثواب رکھنے والی چيز کسی گمراه طرح کی باتيں کرنا وه بھی ذکر خدا ھيں، اور ان سب سے بہتر و ب

  کی دين خدا کی طرف ھدايت کرناھے۔ 

  بدکار عو رت کی بخشش
جو اس عظيم کتاب کا آخری حصہ ھے، حضرت امام صادق عليہ السالم “ روضٔہ کافی”ثقة االسالم شيخ کلينی اپنی کتاب 

ادت کرتا تھا جس سے شيطان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، ايک روز سے روايت کرتے ھيں: ايک عابد و زاھد بہت زياده عب
اپنے لشکر کو ساتھ اليا اور ان سے کھا: تم ميں کون ايسا ھے جو اس شخص کو عابد سے منحرف کردے؟ کسی نے کچھ 

جاکر  بتايا کسی نے کچھ، ليکن شيطان کو ان کا حربہ پسند نہ آيا،آخر کار ايک نے کھا: ميں اس کو نمازی کے لباس ميں
  گمراه کرتا ھوں، شيطان نے اس کی بات کوپسند کيا اور اس کو بہکانے کے لئے بھيج ديا!! 

شيطان کا وه کارنده اس عابد کی عبادتگاه ميں آيا اور بڑے زور و شور سے عبادت کرنے لگا، يھاں تک کہ اس عابد کو 
ے، عابد انتظار کرتا رھا تاکہ کوئی فرصت سوال کرنے تک کی فرصت نہ دی تاکہ وه اس طرح کی عبادت کا راز پوچھ

ملے اور اس سے اس انداز کی عبادت کا حال دريافت کرے، موقع غنيمت جان کر اس نے سوال کرھی ديا ، تو اس نے 
جواب ديا: ميں نے گناه کئے اور پشيمان ھوگيا، گناھوں سے پشيمانی نے مجھے عبادت سے اس قدر لگاؤ پيدا کرديا ھے کہ 

  بھی عبادت سے تھکتا نھيں ھے، اور نہ ھی ميری امنگ ختم ھوتی!! ميں کبھی 
اس عابد نے اس بات پر غور کئے بغير کہ اگر وه گناه کرتے وقت ھی مرجائے تو کيا ھوگا؟ اس سے راھنمائی کی 

 درخواست کی۔ شيطان کے اس کارندے نے اس سے کھا کہ اس شھر کی فالں عورت بدکاری ميں بہت زياده مشھور ھے،
اس کے پاس جاؤ، چنانچہ وه عابد اس عورت کی طرف روانہ ھوگئے، اس عورت نے جيسے ھی اس نورانی شخص کو اس
محلہ ميں ديکھا تو بہت تعجب کيا ، اور سوچا کہ اس سيدھے سادے عابد کو کسی نے دھوکہ ديا ھے، چنانچہ اس سے کھا: 

ور مقام قرب خدا تک نھيں پھنچ سکتا، جس شخص نے بھی تمھيں اے عابد! انسان کبھی بھی گناه کے ذريعہ ، مقام عبادت ا
اس کام کی راھنمائی کی ھے، اس کا مقصد تمھيں گمراه کرنا تھا، گناه ؛تنزل اور سقوط کا باعث ھے ، ترقی اور صعود کا 

و وھاننہ پايا،تو باعث نھيں ھے، جاؤ اپنی عبادت گاه ميں جاؤ اس کام کے شوق دالنے والے کو نھيں پاؤگے،جاؤ اگر اس ک
  يقين کرلينا کہ وه شيطان تھا۔ 

چنانچہ وه عابد خواب غفلت سے چونکا اور واپس پلٹا، جيسے ھی وھاں پھونچا تو اس شيطان کو نہ پايا۔ بہت خوش ھوئے کہ
پيغمبر  اس عورت نے اس کو گناه سے بچاليا، اتفاق سے اسی رات اس عورت کا انتقال ھوگيا۔ خداوندعالم نے اس زمانہ کے
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کو حکم ديا کہ لوگوں کے ساتھ اس عورت کے جنازه ميں شريک ھو کيونکہ ميں نے اپنے ايک بنده کی ھدايت کی خاطر 
اس عورت کے تمام گناه بخش دئے ھيں، اور اس کو معاف کرديا ھے، اور اس کو اپنی رحمت و بخشش ميں داخل کرليا 

  ھے۔ 

  استجابت دعا کی ضمانت
  ے فرمايا ھے: اگرچہ قرآن مجيد ن

  ] 47“[َوٕاَِذا َسٔاَلََک ِعبَاِدی َعنِّی فَإِنِّی قَِريٌب ٔاُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاِعی” 
اگر ميرے بندے تم سے ميرے بارے ميں سوال کرےں تو ميں ان سے قريب ھوں پکارنے والے کی آواز سنتا ھوں جب ”

  ۔ “بھی پکارتا ھے
  اسی طرح ايک دوسری جگہ فرمايا ھے: 

  ] 48“[۔اْدُعونِی ٔاَْستَِجْب لَُکْم۔۔۔۔۔۔”
  ۔ “۔۔۔مجھ سے دعائيں کرو ميں قبول کرو ں گا۔۔۔”

ليکن اس حقيقت پر بھی توجہ کرنا ضروری ھے کہ استجابت دعا کی ضمانت ھر دعا کے لئے نھيں ھے، بلکہ اس دعا کے 
  کا تذکره قرآن وحديث ميں ملتا ھے۔  لئے ھے جس دعا کا کرنے والے اور خود دعا ميں تمام شرائط پائے جائيں، جن

ممکن ھے کوئی شخص گريہ و زاری کے ساتھ خدا سے يہ دعا کرے کہ ساری دنيا کا مال و دولت مجھے مل جائے،اور 
قيامت تک کے لئے ميری عمر ميں اضافہ ھوجائے، اور ميری شکل و صورت کو جناب يوسف(ع) سے بھی خوبصورت 

د سے بھی بہتر بنادے، ميری شجاعت حضرت امير المومنين عليہ السالم سے بھی زياده قرار ديدے، ميری آواز لحن داؤ
کردے، اور مجھے پوری دنيا کی حکومت مل جائے، اور تمام لوگوں کو ميرے حوالے کردے، تاکہ ميں ان کے لئے خير و 

  شر کی درخواست کو قبول کروں!! 
ے ضروری شرائط نھيں پائے جاتے، توخداوندعالم کی طرف ايسی اس طرح کی دعاؤں ميں دعا کرنے والے اور خود دعا ک

  دعا کے مستجاب ھونے کی کوئی ضمانت نھيں ھے۔ 
عرفاء ، زاھدين و عابدين اور صاحب کمال جن ميں دعا کے ضروری شرائط پائے جاتے ھيں اور ان کی دعائيں بھی دنيا و 

کی دعااس دنيا ميں قبول ھوجاتی ھے تو خدا کا شکر ادا  آخرت کی مصلحتوں کی بنا پر ھوتی ھے۔ اگر دعا کرنے والے
کرتے ھيں اور اگر ان کی دعا اس دنيا ميں قبول نہ ھو تو ان کو ذرا بھی مالل نھيں ھوتا بلکہ صبر و ضبط سے کام ليتے 

  ھيں، اور منتظر رہتے ھيں کہ قبول ھونے کا وقت پھنچ جائے (تاکہ اس موقع پر وه دعا قبول ھوجائے)۔ 
ايات ميں منقول ھے: دعا انبياء(ع)اور مومنين کا اسلحہ ھے۔دعا کے ذريعہ يقينی موت بھی ٹل جاتی ھے، اور دعامقدر رو

  کو پلٹاديتی ھے ، دعا کے ذريعہ انسان کی بالئيں دور ھوجاتی ھےں اور ھر درد و مصيبت سے شفا مل جاتی ھے۔ 
  ے والے کی شرائط اس طرح بيان کئے گئے ھيں: اھل بيت عليھم السالم کی احاديث ميں دعا اور دعا کرن

دعا ميں اخالص، اور اس چيز کی معرفت رکھنا کہ تمام چيزيں اس کے قبضہ قدرت ميں ھيں، اپنے واجبات پر عمل کرنا، 
اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا، سچی زبان، حالل روزی کھانا، حقوق الناس کی ادائيگی، حضور قلب، رقت قلب، دعا کے 

ِحْيمِ ”ميں شروع  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ پڑھنا،محمد و آل محمد پر صلوات بھيجنا، گناھوں کا اقرار کرنا، رونا گڑگڑانا، زمين پر “بِْسِم ّهللاٰ
پيشانی رکھنا، دورکعت نماز پڑھنا، دعا قبول ھونے پر يقين رکھنا، دوسروں کے لئے اپنے سے پھلے دعا کرنا، نامناسب 

  موعی طور پر دعا کرنا،خلوت ميں دعا کرنا اور دعا کے مستجاب ھونے کی اميد رکھنا۔ دعاؤں سے پرھيز کرنا، مج
جس وقت دعا کرنے والے ميں دعا کرنے کے شرائط جمع ھوجائيں اور دعا کے شرائط کی بھی رعايت کی جائے تو يقينا 

  ايسی دعا ضرور قبول ھوگی۔ 

  تين گرفتاروں کی دعا
اقر اور حضرت امام صادق عليھما السالم کے زمانہ کے معتبر روايوں ميں سے تھے حضرت امام محمد ب“ جابر جعفی”

حضرت رسول اکرمسے روايت کرتے ھيں: تين مسافر سفر کرتے ھوئے ايک پھاڑ کی غار ميں پھنچے، وھاں پر عبادت 
کرنے کے لئے بنايا گيا  ميں مشغول ھوگئے ، اچانک ايک پتھر اوپر سے لڑھکا ايسا معلوم ھوتا تھا جيسے وه دروازه بند

  اور اس نے دروازه بند کرديا، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ ديا! 
چنانچہ وه لوگ ايک دوسرے سے کھنے لگے: خدا کی قسم يھاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نھيں ھے، مگر يہ کہ خدا ھی 

  اور اپنے گناھوں سے توبہ کريں۔ کوئی لطف و کرم کرے ، کوئی نيک کام کريں خلوص کے ساتھ دعا کريں 
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ان ميں سے پھال شخص کہتا ھے: پالنے والے! تو(تو جانتا ھے)کہ ميں ايک خوبصورت عورت کا عاشق ھوگيا بہت زياده 
مال و دولت اس کو ديا تاکہ وه ميرے ساتھ آئے، ليکن جونھی اس کے پاس گيا، دوزخ کی ياد آگئی جس کے نتيجہ ميں اس 

لنے والے ! اسی عمل کا واسطہ ھم سے يہ مصيبت دور فرما اور ھمارے لئے نجات کا سامان فراھم سے الگ ھوگيا؛ پا
  کردے ، ديکھا تو وه پتھر توڑا سا کھسک گيا۔ 

دوسرے نے کھا: پالنے والے! تو جانتا ھے کہ ايک روز ميں زرعی کام کے لئے کچھ مزدور اليا، آدھا درھم ان کی 
ت ان ميں سے ايک نے کھا: ميں نے دو مزدورں کے برابر کام کيا ھے لٰہذا مجھے ايک مزدوری معين کی، غروب کے وق

درھم ديجئے، ميں نے نھيں ديا، وه مجھ سے ناراض ھوکر چال گيا، ميں نے اس آدھے درھم کا زمين ميں بيج ڈالديا، اور اس 
ہ کيا، تو ميں نے اس کو اٹھاره ہزار درھم سال بہت برکت ھوئی۔ ايک روز وه مزدور آيا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالب

دئے جو ميں زراعت سے حاصل کئے تھے، اور چند سال تک اس کو رکھے رکھا تھا، اور يہ کام ميں نے تيری رضا کے 
  لئے انجام ديا تھا، تجھے اسی کام کا واسطہ ھم کو نجات ديدے۔ چنانچہ وه پتھر تھوڑا اور کھسک گيا۔ 

لے! (تو جانتا ھے) ايک روز ميرے ماں باپ سورھے تھے ميں ان کے لئے کسی ظرف ميں دودھ تيسرے نے کھا: پالنے وا
لے کر گيا، ميں نے سوچا کہ اگر وه دودھ کا ظرف اگر زمين پر رکھ دوں تو کھيں اٹھ نہ جائے، اور ميں نے ان کو خود 

تو جانتا ھے کہ ميں نے وه کام وه زحمت صرف  نھيں اٹھايا بلکہ وه دودھ کا ظرف لئے کھڑارھا تاکہ وه خود بيدار ھوں۔ تو
تيرے لئے اٹھائی تھی، پالنے والے ھميں اسی کام کے صدقہ ميں اس سے نجات ديدے۔ چنانچہ اس شخص کی دعا سے پتھر 

  ] 49او رکھسکا اور يہ تينوں اس غار سے باھر نکل آئے۔[

  ايک گمنام غالِم سياه کی دعا
انہ ميں سات سال تک قحط پڑا، ستر ہزار لوگ دعا کی بارش کے لئے جنگل مينآئے تاکہ منقول ھے کہ بنی اسرائيل کے زم

  ان کی برکت سے باران رحمت نازل ھوجائے۔ آواز قدرت آئی: 
اے موسٰی! ان سے کہہ دو کہ ميں تمھاری دعا کيسے قبول کرلوں در حاليکہ تم لوگ گناھوں ميں غرق ھو، اور تمھارے 

وئی ھے۔ مجھے پکاررھے ھيں حاالنکہ مجھ پر يقين نھيں رکھتے، اور ميرے انتقام سے خوف امنباطن ميں خباثت بھری ھ
ھے،تاکہ وه دعا کرے اور ميں اس کی دعا قبول “ بُرخ”ميں نھيں ھيں۔ ميرے بندوں ميں سے ايک بنده کو بالؤ جس کا نام 

  کروں۔ 
ہ مل سکا، يھاں تک کہ ايک روز راستہ سے چلے جارھے کی تالش ميں نکلے، ليکن وه ن“ بُرخ”جناب موسٰی عليہ السالم 

تھے، ايک سياه فام غالم کو ديکھا جس کی پيشانی پر سجدوں کے نشانات تھے اور اپنی گردن ميں کوئی چيز ڈالے ھوئے 
م کيا۔ھے، آگے بڑھے اس کو سالم کيا اور اس سے نام معلو“ بُرخ”ھے، جناب موسٰی عليہ السالم نے احساس کيا کہ يھی وه 

  ھے۔ جناب موسٰی عليہ السالم نے کھا: “ بُرخ”اس نے کھا: ميرا نام 
  ايک مدت سے تمھاری تالش کررھا ھوں، آؤ اور ھمارے لئے باران رحمت کی دعا کرو۔ 

  ايک بيابان کی طرف نکلے اور خدا سے يوں مناجات کرنے لگے: “ بُرخ”چنانچہ 
نا تيرے کاموں ميں سے نھيں، تيری بارگاه ميں بخل کا بھی کوئی وجود نھيں پالنے والے! اپنے بندوں پربارش کا بند کردي

ھے، کيا تيرا لطف و کرم ناقص ھوگيا ھے يا تيری ھوا نے اطاعت سے مخالفت کی ھے يا تيرے خزانے ختم ھوگئے ھيں، 
بخشنے واال نھيں تھا؟! يا گناھگاروں پر تيرے خشم ميں جوش آگيا ھے، کيا تو خطاکاروں کی خلقت سے پھلے غفّار اور 

چنانچہ سب نے ديکھا کہ وه اسی طرح مناجات کرتا رھا يھاں تک کہ بارش ھونے لگی اور ايسی بارش ھوئی کہ بنی 
  ] 50اسرائيل سيراب ھوگئے۔[

  امام سجاد عليہ ا لسالم کے غالم کی دعا
اور حضرت امام موسٰی کاظم عليھما  سعيد بن مسيب مدينہ منوره کے بزرگ فقھاء ميں سے تھے اور حضرت امام سجاد

  السالم نے آپ کی تعريف فرمائی ھے ۔ 
عبد الملک مروان نے مدينہ ميں اپنا ايک ايلچی بھيجا تاکہ سعيد کی لڑکی سے جو حسن و جمال اور صورت و سيرت ميں 

ملک کے بادشاه وقت  بہت نيک تھی؛رشتہ طلب کرے، سعيد نے مدينہ کے گورنر سے کھا ميں ھر گز اپنی لڑکی کی شادی
  سے نھيں کروں گا!!۔ 

ايک روز انھوں نے اپنے شاگروں ميں سے کسی اےک سے کھا: کئی روز سے آپ درس ميننھيں آرھے ھيں؟ تو اس نے 
کھا: ميری بيوی کا انتقال ھوگيا ھے، جس کی بنا پر درس ميں شرکت نھيں کرپايا ھوں۔ سعيد نے کھا: ايک دوسری شادی 



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

 
 

کھا: ميرے پاس مال دنيا ميں سے دو درھم سے زياده نھيں ھے۔ انھوں نے کھا: کيا ميری لڑکی سے شادی  کرلو۔ تو اس نے
  کرو گے؟ اس نے کھا: جيسا آپ حکم کريں۔ چنانچہ استاد نے اس کا نکاح اپنی لڑکی سے کرديا۔ 
وقت تھا، دق الباب ھوا ، ميں سعيد چاليس سال سے کسی کے دروازے پر نھيں گئے تھے، شاگرد کہتا ھے: ايک روز شام کا

نے دروازه کھوال تو ديکھا استاد ھيں، اور اپنے ساتھ اس لڑکی کو لے کر آئيں ھيں ، لڑکی کو ميرے حوالے کيا اور واپس 
ھوں، اس نے مھرکے بارے ميں سوال کيا: “ حافظ قرآن”چلے گئے۔ ميں نے اس لڑکی سے سوال کيا: تو اس نے بتايا ميں 

  کھا:  تو اس لڑکی نے
  ] 51“[ِجھاُد الَمرٔاَِة ُحْسُن التَّبَعُّلِ ”
  ۔ “عورت کا جھاد بہتر شوھر داری ھے”

جناب سعيد تقوٰی و پرھيزگاری اور فضل و کرم کی اس عظيم منزل پر فائز تھے، کہتے ھيں: ايک سال مدينہ ميں قحط پڑگيا 
ميں بھی ان کے ساتھ گياليکن اس مجمع ميں کسی کی اور بارشيں کم ھونے لگيں، لوگوں نے نماز و دعا پڑھنا شروع کی، 

دعا قبول نہ ھوئی، ايک غالم کو ديکھا کہ ايک بلند مقام پر عبادت کررھا ھے اور اپنا سر سجدے ميں رکھے ھوئے دعا 
کررھا ھے اس کی دعا قبول ھوئی اور بہت زياده بارش ھونے لگی۔ ميں اس کے پيچھے چل ديا ديکھا تو وه حضرت امام 

ين العابدين عليہ السالم کے گھر ميں داخل ھوا، ميں بھی امام کی خدمت ميں حاضر ھوا، اور آپ سے اس غالم کو طلب ز
کيا، امام عليہ السالم نے فرمايا: سب غالم جمع ھوجائيں، جب سب جمع ھوگئے تو ميں نے اس سياه فام غالم کونھيں ديکھا، 

ں موجود نھيں ھے، اس وقت کھا گيا: صرف اصطبل واال غالم نھيں آيا ھے، ميں نے کھا: جس کو ميں چاہتا ھوں وه ان مي
امام عليہ السالم نے فرمايا: اس کو بھی باليا جائے، جب وه آيا تو وھی تھا جس کو مينچاہتا تھا۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: 

اور کھا: اے سعيد! مجھے امام زين  اے غالم! ميں نے تجھے سعيد کو بخش ديا۔ يہ سن کر غالم بہت زياده رونے لگا،
العابدين سے جدا نہ کر۔ جب ميں نے ديکھا کہ وه بہت زياده رورھا ھے ، ميں نے اپنا اراده ترک کرديا، اور امام کے مکان 
سے واپس آگيا، ميرے آنے کے بعد جب اس کا راز فاش ھوگيا تو اس نے اپنا سر سجدے ميں رکھا، اور خدا سے مالقات کی

کی، اسی وقت اس کی دعا پوری ھوگئی ، امام عليہ السالم نے مجھ سے کھلوايا کہ اس کی تشيع جنازه ميں شرکت کے آرزو 
  لئے آجاؤ۔ 

  دعائے امام حسين عليہ السالم
  سے روايت نقل کرتے ھيں: “تہذيب شيخ طوسی”ابن شھر آشوب عظيم الشان کتاب “ مناقب”

مشغول تھی، ايک مرد بھی اسی رديف ميں طواف کررھا تھا۔ اس مرد نے بری ايک عورت خانہ کعبہ کا طواف کرنے ميں 
نيت سے اس عورت کی طرف ھاتھ بڑھايا؛اس کا ھاتھ عورت کے جسم پر چپک گيا، دونوں کا طواف قطع ھوا، وھاں مامور

ديکھ کر علماء کو  خادموں نے ان دونوں کو امير مکہ کے پاس پھنچاديا،يہ ديکھ کر اس نے اس عجيب و غريب واقعہ کو
فتوے کے لئے باليا۔ چنانچہ سب نے کھا کہ اس مرد نے خانہ کعبہ کے نزديک بہت بڑی خيانت کی ھے لٰہذا اس کا ھاتھ 
کاٹ ديا جائے، ان ميں سے ايک شخص نے کھا: اس کا ھاتھ کاٹنے سے پھلے امام حسين(ع) کا نظريہ بھی معلوم کرليں۔ 

کو خبر ملی آپ خانہ کعبہ کی طرف تشريف الئے۔ اپنے ھاتھوں کو اٹھايا اور بارگاه رب جس وقت امام حسين عليہ السالم 
العزت ميں گريہ و زاری کی او ردعا کی اس مرد کا ھاتھ اس عورت سے الگ ھوجائے، (اور آپ کی دعا کی وجہ سے اس 

سالم نے فرمايا: جب خداوندعالم نے اس کو مرد کا ھاتھ الگ ھوگيا) لوگوں نے کھا: اس پر جرمانہ کيا جائے؟ تو امام عليہ ال
  ] 52بخش ديا تو تم کيا چاہتے ھو؟[

  آدھی رات ميں ايک زندانی کی دعا
کی حکومت کے زمانہ ميں راستوں اور سڑکوں پر نا امنی پھيل گئی اور لوگوں کا گزرنا مشکل ھوگيا۔ “ عبد هللا بن طاھر”

ات کيا تاکہ راستہ چلنے والوں کو کوئی پريشانی نہ ھو۔ ايک راستہ سے دس امير عبد هللا نے بعض لوگوں کو سڑکونپر تعين
چوری کی واردات ميں ملوث لوگونکو پکڑ کر دار الحکومت کی طرف بھيج ديا گيا، ليکن ان ميں سے ايک رات کے وقت 

کو بھاگنے کا موقع بھاگ نکال۔ داروغہ نے سوچاکہ شايد امير عبد هللا بن طاھر يہ سوچے کہ اس نے رشوت لے کر اس 
ديديا ھے، لٰہذا اس کے بدلے ميں اسی کو سز ا ھوگی، روئی ُدھننے والے کو جو اپنی زندگی اسی کام سے چالتا تھا اور 
ايک شھر سے دوسرے شھر ميں جاکر يہ کام کيا کرتا تھا، اس بے گناه کو پکڑ ليا اور چوروں کی تعدا پوری کرنے کے 

دس چوروں کو امير عبد هللا بن طاھر کے پاس حاضر کيا گيا، اس نے حکم ديا کہ ان سب کو قيد لئے ان ميں شامل کرديا، ان 
  خانہ ميں ڈال ديا جائے۔ 
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ايک رات پوليس کا ايک سپاھی قيدخانہ آيا اور دو چوروں کو پھانسی دينے کے لئے لے گيا، اس موقع پر اس روئی ُدھننے 
ميں کسی جگہ کام کے لئے رک گيا ھوں ليکن ان کو کيا خبر ظالموں  والے نے کھا: ميرے بچے سوچ رھے ھوں گے کہ

نے مجھے بے گناه پکڑ کر چوری کے الزام ميں قيدخانہ ميں ڈال ديا ھے۔ اسی رات کے وقت اٹھا دو رکعت نماز پڑھی اور 
  سرسجده ميں رکھ کر بارگاه اٰلھی ميں راز و نياز اور دعا کرنے لگا۔ 

طاھر نے خواب ديکھا کہ اس کا تخت چار بار زمين پر گرا، اٹھا اور دو رکعت نماز پڑھی پھر  اسی رات ميں عبد هللا بن
سوگيا، ايک بار پھر اس نے خواب مينديکھا کہ چار سانپ اس پر حملہ کررھے ھيں اور اس کے تخت کونيچے گراديا ھے؛ 

ٰلھی ميں شکايت کی ھے اس کو تالش کيا جائے، بيدا رھوا، اپنے خادموں کو باليااورکھا: کسی مظلوم نے اس وقت بارگاه ا
بہت زياده تالش کرنے کے بعد قيدخانہ ميں پھنچے تو اس روئی ُدھننے والے کو عجيب و غريب عالم ميں ديکھا اس کو امير

کو دس  کے پاس اليا گيا، اس نے سارا واقعہ بيان کيا، جب معاملہ واضح ھوگيا تو امير عبد هللا نے حکم ديا کہ اس ُدھونے
۔ اس تحفے کو ٢۔ مجھے معاف کردو۔ ١ہزار دينار سے نوازا جائے، اور اس سے کھا: ميری تم سے تين خواھشيں ھيں: 

  ۔ جب بھی کوئی حاجت ھو تو ميرے پاس چلے آنا، تاکہ تمھاری حاجت روائی کردوں۔ ٣قبول کرلو۔ 
ليتا ھوں، آپ کو معاف کرتا ھوں اور اس تحفہ کو  اس ُدھونے نے کھا: ميں آپ کی تين خواھشوں ميں سے دو کو قبول کئے

قبول کرتا ھوں، ليکن تيسری خواھش کو ھرگز قبول نھيں کرسکتا؛ کيونکہ يہ واقعاً بڑی بيوقوفی ھوگی کہ اس بارگاه کو 
 چھوڑدوں جس نے ميرے نالہ و فرياد کے ذريعہ تيری حکومت کی چوليں ھالديں اور ايک ضعيف و کمزور کی بارگاه ميں

  اپنا سر تسليم خم کرلوں!! 
پالنے والے! تيری بارگاه ميں ميری التجا ھے کہ ميرے گناھوں سے درگزر فر ما، اور توفيق دے کہ آئنده ميں گناھوں سے 

دور رھوں، اور تيری عبادت خلوص کے ساتھ انجام دوں، اور ميرے اعضاء و جوارح کو طاقت دے تاکہ ميں تيری اور 
کرسکوں، ميرے دل کو اپنے عشق سے ماال مال کردے، ميری روحی اور فکری بيماريوں کا عالج تيرے بندوں کی خدمت 

فرما، آخرت ميں اپنے محبوب بندوں کی شفاعت اور ان کی ھم نشينی ميرے نصيب ميں لکھ دے۔ اے ميرے محبوب اور 
اميد کو مايوسی ميں تبديل نہ کر، اے ميری تمام اميد! يھی ميری آرزو ھے، لٰہذا ميری تمناؤں کو پورا کردے اور ميری 

  صاحب فضل و کرم۔ 
منقول ھے کہ ايک شخص حالت احتضار مينتھا، رسول اکرم(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے اس سے کھا: اپنے آپ کو کس 

ار ھوں۔ حالت ميں پاتے ھو؟ تو اس نے کھا: يا رسول هللا (ص)اپنے گناھوں سے خوف زده ھوں اور خدا کی رحمت کا اميدو
آنحضرت(صلی هللا عليہ و آلہ و سلم) نے فرمايا: يہ چيز کسی کے دل ميں جمع نھيں ھوگی مگر يہ کہ خداوندعالم جس سے 

  وه خوف رکھتا ھو اس سے محفوظ کردے گا اورجس چيز کی اميد رکھتا ھوگا اس کو پوری کردے گا۔ 
تيری بارگاه مينبے جا آرزوئيں نھيں ھےں۔ تو نے خود قرآن پالنے والے! تيری بارگاه مينميری بے جا آرزو نھيں ھے اور 

مجيد ميں اپنے کو غفّار و غفور و شکور و کريم اور ارحم الراحمين و ديگر صفات سے تعارف کراياھے۔ ميں اگرچہ اپنے 
تيری بارگاه گناھوں کی نسبت خوف زده ھوں ليکن پھر بھی تيرے فضل و کرم کا اميد وار ھوں۔ اگر دعائے کميل کے ساتھ 

ميں آيا ھوں تو اس ميں بھی تيرا لطف و کرم اور بزرگی سبب بنی ھے کہ ميں تيری خدمت ميں حاضر ھوں۔ ميں اس بات کا 
يقين رکھتا ھوں کہ تيرے درسے کوئی بھی سائل خالی ھاتھ نھيں جاتا، تيری بارگاه ميں کسی کو مايوس نھيں کيا جاتا، اس 

  ں جاتا۔ دروازے سے کسی کو بھگايا نھي
پالنے والے! تو نے حر بن يزيد رياحی کو ان عظيم گناھوں کے باوجود، فرعون کی بيوی کو ايمان النے کے بعد فضيل بن 
عياض کو توبہ کرنے کے بعد اور اسی طرح ہزارھا دوسرے گناھگاروں کوان کی توبہ کے بعد بخش ديا اور ان کو اجر و 

بارگاه سے نااميد ھوکر پلٹ جاؤں، حاالنکہ تو نے خود قرآن مجيد ميں مايوسی کو  ثواب سے نوازا؛ لٰہذا ميں کس طرح تيری
  ] 53کفر کے برابر مانا ھے![

  باران رحمت
حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم اپنے آباء و اجدا سے نقل کرتے ھيں: اھل کوفہ حضرت علی عليہ السالم کی خدمت 

يت کی، اور عرض کيا: ھمارے لئے خدا سے بارش کی دعا فرمائےے۔ ميں حاضر ھوئے اور بارش نہ ھونے کی شکا
چنانچہ آپ نے امام حسين عليہ السالم سے فرمايا: خدا سے بارش کی دعا کرو۔ امام حسين عليہ السالم نے خدا کی حمد و ثنا 

الے! ھمارے لئے باران کی اور رسول خدا پر درود بھيجا اور خدا کی بارگاه ميں عرض کيا: اے خير و برکت نازل کرنے و
 رحمت نازل فرما، تاکہ تيرے بندوں کو مشکالت سے نجات مل جائے، اور مرده زمينيں زنده ھوجائيں، آمين يا رب العالمين۔ 
جيسے ھی امام حسين عليہ السالم کی دعا ختم ھوئی اچانک بارش شروع ھوگئی، اور اتنی بارش ھوئی کہ اطراف کوفہ کے 
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پ کی خدمت ميں آئے اور کھا: اتنی بارش ھورھی ھے کہ پانی کی موجيں سيالب ميں تبديل ھوا رھنے والے بعض لوگ آ
  ] 54چاہتی ھيں۔[

پالنے والے! تونے کوفہ والوں کے لئے اپنے خاص بندے کی دعا کے صدقہ ميں باران رحمت سے سيراب کرديا، ھمارے 
گندگی اور کثافت ھمارے نامہ اعمال سے ُدھل جائے  اوپر بھی رحمت و مغفرت کی بارش فرما، تاکہ ھمارے گناھوں کی

اور ھميں گناھوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما، اور معنويت کا اوڑھنا اور عبادت و بندگی کے درخت سے ھمارے وجود 
کی سر زمين ميں جان ڈال دے،کيونکہ ھم تيری اميد پر ھی تيری بارگاه ميں حاضر ھوئے ھيں، عذر خواھی اور توبہ کرتے
ھوئے تيری چوکھٹ پر سر جھکائے ھوئے ھيں اور تيرے در پر جھولی پھيالئے ھوئے ھيں اور اپنی حاجتوں کو تيرے ھی 

  حضور ميں لے کر آئے ھيں، اور اس بات کا يقين رکھتے ھيں کہ اپنے لطف و کرم کی بدولت ھميں بخش دے گا۔ 

  کرم کی اميد
پر ايک شکار کو ديکھا اور اس پر ايک تيرچاليا، وه تير اس پرنده کو  ايک جوان ايک گلی سے گزر رھا تھا، ايک درخت

نھيں لگا بلکہ اس سے گزر کر باغ کے مالک کے لڑکے کو جالگا، اور وه مرگيا،باغ کے اطراف سے ھی بعض لوگوں کو 
تو انھوں نے بتايا کہ يہ  پکڑليا گيا اور آپس ميں جھگڑا ھونے لگا، وه جوان بھی وھاں پھنچا، اور سوال کيا واقعہ کيا ھے؟

لڑکا کسی شکاری کے تير سے مرگيا ھے، اس نے کھا: تير اٹھا کر اليا جائے تاکہ ميں اس کو ديکھ کر فيصلہ کروں۔ تير 
اليا گيا تو اس جوان نے کھا: اگر ميں فيصلہ کروں تو کيا تم ان لوگوں کو چھوڑدوگے؟ تو اس باغ کے مالک نے کھا: جی 

نے کھا: يہ تير ميں نے شکار کے لئے چاليا تھا ليکن اس جوان کو جا لگا، ميں اس کا قاتل ھوں، جو بھی ھاں۔ تب اس جوان 
کرنا چاھو ميں حاضر ھوں۔ اس لڑکے کے غم زده باپ نے کھا: اے جوان جب مجھے تيری غلطی کے بارے ميں علم ھوگيا

نے کھا: تمھارے کرم کی اميد، کہ اگر ميں اقرار کرلونتو  ھے تو پھر تيرا اعتراف و اقرار کيا معنی رکھتا ھے؟ تو اس جوان
  ] 55تم مجھے معاف کردوگے۔ يہ سن کر اس باپ نے اس جوان کو معاف کرديا۔[

اے اکرم االکرمين! اب ھم تيرے بے نھايت کرم کے اميدوار ھيں تواضع و انکساری کے ساتھ اپنے گناھوں کا اقرار کرتے 
  کاموں کا اعتراف کرتے ھيں۔(لٰہذا تو بھی ھمارے گناھوں کو بخش دے۔) ھيں اور اپنی معصيت اور غلط 

الٌ ” ٰعاَء،فَأِنََّک فَّعٰ ٰضا،أِْغفِْر لَِمْن اٰليَْملُِک أِالَّ الدُّ   ٰيا َسريَع الرِّ
  لِٰما تَٰشاُء،ٰيا َمِن اْسُمہُ َدٰواٌء،َوِذْکُرهُ ِشٰفاٌء،َوٰطاَعتُہُ ِغنًی أِْرَحم

ٰجاُء،َوِساٰلُحہُ اْلبُٰکاُء،ٰيا ٰسابَِغ النَِّعِم،ٰياٰدافِعَ ْ◌ َمْن َرأُْس    ٰمالِِہ الرَّ
  النِّقَِم،ٰيا نُوَراْلُمْستَْو ِحشيَن فِي الظُّلَِم ،ٰيا ٰعالِماً اٰل يَُعلَُّم،َصلِّ 

ٍد، َواْفَعْل بِي ٰمأاَْنَت ٔاَْھلُہُ،وَ  ٍد َو ٓاِل ُمَحمَّ   َعٰلی ُمَحمَّ
ِة اْلَمٰيامينَ َصلَّی ّهللاٰ َعٰلی رَ    ُسولِِہ َوااْلَٔئِمَّ

  ۔“ِمْن ٓالِِہ ،َوَسلََّم تَْسليماً َکثيراً 
اس بنده کو بخش دے جس کے اختيار ميں سوائے دعا کے کچھ نھيں ھے کہ توھی ھر اے بہت جلد راضی ھوجانے والے! ”

شے کا صاحب اختيار ھے۔ اے وه پروردگار جس کانام دوا،جس کی ياد شفا اور جس کی اطاعت مالداری ھے، اس بنده پر 
۔ اے مصيبتوں کو رفع کرنے  رحم فرماجس کا سرمايہ فقط اميداور اس کا اسلحہ فقط گريہ ھے، اے کامل نعمتيں دينے والے

والے اور تاريکيوں ميں وحشت زدوں کو روشنی دينے والے ۔محمد و ٓال محمد پر رحمت نازل فرما اور ميرے ساتھ وه برتأو
  ۔ “پر صلوات و سالم فراوان نازل فرما “ٓال ائمہ معصومين(ع)”کر جس کا تواھل ھے۔اپنے رسول اور ان کی مبارک 

  ی حقائقآسمانی اور ملکوت
اس بندے سے خدا کا بہت جلد راضی ھوجانا جس پر خدا ناراض ھوگيا ھو اور اس کی بارگاه سے دھتکار ديا گيا ھو اور اس
توبہ و انابہ اور دعا کے ذريعہ اس کی بارگاه ميں متوسل ھوا ھو ، اس کی وجہ خداوندکريم کی بے نھايت رافت و مھربانی 

ہ سے اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی گناھوں ميں غرق رھا ھو اور کوئی رات اور اس کا لطف و کرم ھے۔ اسی وج
بھی ايسی نہ گزری ھو جس ميں گناه نہ کيا ھو، صرف ايک پشيمانی ، شرمندگی اور توبہ کے ذريعہ اس کو بخش ديتا ھے 

ھے اور اس کو اپنی خاص اور اس کے تمام گناھوں سے چشم پوشی کرليتا ھے، او راس کے قليل عمل ھی کو قبول کرليتا 
  رحمت ميں شامل کرليتا ھے! 

کے فقرے کے بعد بارگاه اٰلھی ميں عرض کرتے ھيں: “ يا سريَع الرضا”اسی وجہ سے حضرت امير المومنين عليہ السالم 



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

 
 

پالنے والے اس کو بخش دے جس کے پاس دعا کے عالوه کچھ نھيں ھے؛ کيونکہ حقيقی دعا او رگريہ و زاری ؛ فقر و 
اری، ذلت و مسکنت اور بے چارگی پر داللت کرتی ھيں اور يہ کہ دعا کرنے والے کے پاس طاعت و عبادت اور خيرات ند

کا ذخيره نھيں ھے جس کے بل بوتے پر مستحق رحمت ھوں، اپنے سے نفع و نقصان کو دور نھيں کرسکتا اور دعا و زاری 
توفيق اور لطف کے سبب ھے، درحقيقت يہ دعا اور گريہ و  کے ساتھ جو تيری بارگاه ميں حاضر ھوں يہ بھی تيری ھی

زاری تيری ھی رحمت کا ايک جلوه ھے، کہ اگر تو مجھ پر نظر لطف نہ کرتا تو ميں تيری بارگاه ميں حاضر نہ ھوتا اور 
ں سے آنسو نہ ميں تيری بارگاه ميں دعا کے لئے زبان نہ کھولتا، دل و جان سے تيری طرف متوجہ نہ ھوتا، اور اپنی آنکھو

  بھاتا۔ 
ايسا بنده تيری رحمت و مغفرت اور محبت اور تيری چاہت کا سزاوار ھے، اور اگر تضرع و انکساری اور آه وفغاں کے 

  ساتھ تيری ھی بارگاه ميں عرض کيا جائے: 
وال کرتے ھيں کہ کريم لوگ فقير اور نادار سے نھيں پوچھتے کہ کيا الئے ھو بلکہ اپنے لطف و کرم کی بنا پر اس سے س”

  ۔؟ “تمھيں کسی چيز کی ضرورت تو نھيں ھے
اور يہ بھی کھاجائے: پالنے والے جيسا کہ تو نے فرمايا ھے کہ تم ميری طرف ايک قدم بڑھاؤ؛ مينتمھاری طرف دس قدم 

طرف ايک قدم بڑھاؤنگا، اے ميرے مھربان موال و آقا! ميں تو اس قدر الچار و مضطر ھوں اور ايسا زمين گيرھوں کہ تيری
بڑھانے کی بھی طاقت نھيں رکھتا، اے ميرے موال! ميں غريب و نادار اور ھوائے نفس کا اسيراورشيطانی زنجيروں ميں 

جکڑا ھوا ھوں کہ ميری طرف توھی ايک قدم اوربڑھادے اور ان سے نجات ديدے تاکہ تيری رحمت و مغفرت ميرے شامل 
  حال ھوجائے۔ 

يموں کے کريم!) کہتے ھيں: تيرے عاشق بندے نے جناب سلمان فارسی کے کفن پر يہ اشعار اے اکرم االکرمين !(اے کر
  لکھے: 

  
  َو فَْدُت َعلَی الَکريِم بَِغيِر َزاٍد 

لِيِم    ِمَن الَحَسناِت َوالقَلِب السَّ
  

  َوَحمُل الّزاِد ٔاقبَُح ُکّل َشیٍء 
  ] 56اَِذاکاََن الُوفُوُد َعلَی الَکِريِم [

  
، اور نيکيوں سے خالی کشکول اور مريض دل کے ساتھ کريم کے يھاں مھمان ھوا ھوں،اور کريم کے يھاں (خالی ھاتھ

  مھمانی ميں جاتے وقت کھانا پينا لے کر جانابہت زياده قبيح ھے۔) 
مطابق پالنے والے! ميں تو تيری بارگاه ميں خالی ھاتھ آيا ھوں اور ميرے پاس ايسی کوئی چيز نھيں ھے جو تيری شان کے 

ھو، اس محتاج فقير کو اپنے خزانہ کرم سے اس قدر نوازدے کہ تمام گناه بخش دئے جائيں، اور اس کے بدن پر آتش دوزخ 
حرام ھوجائے اور جنت الفردوس کا دروازه کھل جائے اور سعادت دنيا و آخرت وتيری مرضی و خوشنودی حاصل 

  ھوجائے۔ 
اپنی حکمت و مصلحت اور عدل و انصاف اور رحمت کی بنا پر انجام دے  اے وه ذات پاک! جو ھر کام کو جب چاہتی ھے

  ليتی ھے،اور جس کام کو انجام ديتی ھے کسی کو چون چرا کرنے کا حق نھيں ھے۔ 
اے وه ذات! جس کا نام ھمارے درد کی دوا ھے،اس مقام پر علماء عرفان اور اھل حقيقت بزرگوں نے بہت سے اھم مطالب 

ميں سے بعض کا کھنا ھے: شايد اس نام سے مراد يھی الفاظ ھوں کہ جن کی برکت اور خواص بہت زياده بيان کئے ھيں، ان
ھيں، جن ميں سے ايک اثر يہ ھے کہ جب دعا کرنے واال عاشق اپنے محبوب کو اس کے اسماء حسنٰی اور ديگر ناموں سے

  کو جواب ديتا ھے۔  پکارتا ھے تو اس کا محبوب اپنے بہترين نام کو ديکھ کر اپنے دوست
ِ ااْلَْٔسَماُء اْلُحْسنَی فَاْدُعوهُ بِہَا۔” َّ ِ   ] 57“[َو
  ۔ “اور هللا ھی کے لئے بہترين نام ھےں لٰہذا اسے انھيں کے ذريعہ پکارو”

جس وقت ايک محتاج بنده اس کے سامنے دست دعا دراز کرے اس اميد ميں کہ رحمت خدا اس پر نازل ھوگی، دلسوز انداز 
” اپنی پاک زبان سے چاھے خلوت ھو چاھے بزم، چاھے دوستوں کے درميان ھو يا تنھائی کا عالم ھو، فرياد کرتا ھے:ميں 
،تو پھر محال ھے کہ خدائے مھربان جيسا کريم خدا اس کی “يا ارحم الراحمين”، “يا ربّ ”، “يا کريم” ،“يا رحمن” ،“يا هللا



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

 
 

  دعا کو مستجاب نہ کرے۔ 
سے امام معصوم، ولی کامل اور جامع صفات انسان مراد ھے، جو اسماء کے “ اسماء اور نام اٰلھی: ”روايت ميں منقول ھے

معنی و مفھوم کے مکمل طور پر جلوه گاه ھينکہ جب کوئی درد مند اور روحانی و باطنی بيماريوں مينمبتال ھوجاتا ھے اس 
  کے ذريعہ عالج ھوتا ھے۔ 

کے وسيلہ سے ھی انسان کو ھدايت اور سعادت کے دروازے کھل جاتے ھيں، اور جی ھاں! انساِن کامل(نبی اور امام) 
  شرک و کفر و نفاق اور اخالق و عمل کی بيماری سے نجات مل جاتی ھے۔ 

ھے جو اس کائنات کی چکی ميں محور کا کام کرتا ھے جيسا کہ حضرت بقية هللا االعظم امام زمانہ “اسم اعظم”انساِن کامل 
  فرجہ الشريف کے بارے ميں منقول ھے:  عجل هللا تعالیٰ 

اْرُض َو السََّماءُ ” نيا، َو بِيُْمنِِہ ُرِزَق الَوَری، َو بَِوُجْوِدِه ثَبَتَِت ألَ   ۔ “َوھو الِذی بِبَقَائِہ بَقِْيِت الدُّ
زمين و  دنيا ان کے وجود کی برکت سے باقی ھے اور انسانوں کی روزی انھيں کی برکت سے بندوں تک پھنچتی ھے اور”

  ۔ “آسمان اسی کی ذات بابرکت کے وجود سے باقی ھےں
بھر حال عاشق، اپنے معشوق کے نام اور وجہ تسميہ(يعنی وجہ اسم گذاری)سے آگا ھی رکھتا ھے اور اسی کے نام کے 
اس  وسيلہ سے اس کی بارگاه ميں مشرف ھوتا ھے،او راپنے دردو پريشانی کا اسی کی نظر لطف سے عالج کرتا ھے، اور

  کے معشوق کا نام لينے اور اس کا نام سننے سے بہتر اس دنيا کی کوئی چيز اس کے لئے لذت بخش نھيں ھے۔ 
روايت مينمنقول ھے کہ جناب ابراھيم خليل خدا کے پاس بہت ساری گوسفند تھےں ، بعض فرشتوں نے يہ گمان کيا کہ ان 

خداوندعالم نے ان کو متوجہ کرنے کے لئے جناب جبرئيل  کی دوستی اور مال و دولت کی دوستی ميں کوئی رابطہ ھے۔
ْوحِ ”امين کو ايک بلندی پر بھيجا تاکہ اس طرح خدا کو پکارے: ْوٌس َربُّ اْلَماٰلئَِکِة َوالرُّ   ۔ “ُسبُّْوٌح قُدُّ

  حضرت ابراھيم نے جيسے ھی اپنے محبوب کا نام سنا تو بے تاب ھوگئے اور زبان حال سے کھنے لگے: 
  

  رب از کجاست کہ برگفت نام دوست اين مط
  تا جام و جامہ بذل کنم بر پيام دوست 

  
(يہ آواز کھاں سے آرھی ھے يہ تو ميرے محبوب کو پکارا جارھا ھے، ميں اپنے محبوب کے پيام پر جان قربان کردونگا۔) 

شيرين زبان والے! اگر ايکآواز کے سھارے اس بلندی کی طرف دوڑے ليکن کوئی نھيں مال، آپ نے آواز دی : اے بہترين 
بار اور ميرے معشوق کا نام اپنی زبان پر جاری کردے تو ميں اپنی آدھی بھيڑ بکرياں تجھے ديدوں، يہ سن کر جناب 

ْوحِ ”جبرئيل نے ايک بار اور  ْوٌس َربُّ اْلَماٰلئَِکِة َوالرُّ زبان پرجاری کيا، جناب خليل شدت اشتياق سے وجد ميں “ُسبُّْوٌح قُدُّ
ئے، اور جب عام حالت پر پلٹے تو آواز دی : اگر ايک بار اور ميرے محبوب کا نام زبان پر جاری کردے تو ميں آگ

ْوحِ ”تمھينساری بھيڑ بکرياں بخش دوں گا،جناب جبرائيل نے ايک بار اور  ْوٌس َربُّ اْلَماٰلئَِکِة َوالرُّ کھا، اس بار جناب“ ُسبُّْوٌح قُدُّ
کا نام سنا،تو ايک فرياد بلند کی اور کھا: اب ميرے پاس کچھ نھيں جس کو اپنے محبوب کے نام پر خليل هللا نے اپنے محبوب

  نثار کروں آ اور ميرے وجود کا مالک ھوجا!! 
اے ميرے موال و آقا ! اے ميرے محبوب! جس کا سرمايہ اميد، اور ساز و سامان گريہ و زاری ھو، اس بنده پر رحم کر تاکہ 

دولت ھر طرح کی ناداری سے نجات مل جائے اور تيرا نام اس کے درد کی دوا بن جائے تيری ياد اس تيری رحمت کی ب
  کے درد کے لئے شفابن جائے اور تيری عبادت اس کی توانگری کا باعث بن جائے۔ 

، “يا سابغ النعم”، “ينيا ارحم الراحم”،“يا اکرم االکرمين”،“يا مونس”،“ياانيس”،“يا حبيب” ، “يا کريم”،“يا ربّ ”، “يا هللا” 
  ۔ “،صّل علی محمد و آل محمد“يا عالماً اليعلم”، “ يا نور المستوحشين فی الظلم”، “يا دافع القنم”

  
  پايان شرح دعائے کميل 

  شوال ، مطابق روز شھادت امام برحق مصحف ناطق حضرت امام صادق عليہ السالم  ٢۵
  ھ ش۔ ١٣٨١ ١٠١٠مطابق 

  فھرست آيات
  صفحہ  - -وره س - -آيات 
  ۔ ٣٢سوره آل عمران آيت “ ٕاِنَّ َربََّک َواِسُع اْلَمْغفَِرة”١
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  ۔ ١٩١سوره ٓال عمران ٓايت“ ۔۔۔َربَّنَا َما َخلَْقَت ہََذا بَاِطاًل۔۔۔” ٢
  ۔ ۶١سوره ٓال عمران ٓايت “ فَنَْجَعل لَْعنَةَ ّهللاِ َعلَی اْلکاَِذبِْينَ ”٣
  ۔ ١٧٢َو اتَّقَْوا ٔاَْجٌر ۔۔۔۔ سوره ٓال عمران ٓايت  لِلَِّذيَن ٔاَْحَسنُوا ِمْنھُمْ ”۴
  ۔ ١٣۴سوره ٓال عمران ٓايت“ ۔۔۔ َوّهللاُ يُِحبُّ اْلُمحِسنينَ ”۵
  ۔ ١٣٣َوَساِرُعوا ٕاِلَی َمْغفَِرٍة ِمْن ۔۔۔ سوره ٓال عمران ٓايت ” ۶
  ۔ ١٠۴ َوْلتَُکْن ِمْنُکْم ٔاُمَّةٌ يَْدُعوَن ٕاِلَی ۔۔۔ سوره ٓال عمران ٓايت” ۔٧
َماَواِت ۔۔۔ سوره ٓال عمران ٓايت ”٨ ِ ُمْلُک السَّ َّ ِ   ۔ ١٨٩َو
ِ الَِّذی َوہََب لِی ۔۔۔ سوره ابراھيم آيت” ٩ َّ ِ   ۔ ٣٩اْلَحْمُد 
  ۔ ٧َولَِئْن َکفَرتُم أِنَّ َعذابِی لََشديٌد۔۔۔ سوره ابراھيم ٓايت ”١٠
  ۔ ٢٧آيت ۔۔۔۔ سوره ابراھيم، “ يَْفَعُل هللاُ َما يََشاءُ ” ١١
   ١سوره اخالص آيت“ قُْل ہَُو هللاُ اََحٌد ”  ١٢
   ٧ٕاِْن ٔاَْحَسنتُْم ٔاَْحَسنتُْم اِلَٔنفُِسُکْم ۔۔۔ سوره اسراء آيت  ١٣
ْزَق ۔۔۔۔ سوره اسراء ٓايت ”١۴   ۔ ٣٠اِنَّ َربََّک يَْبُسطُ الرِّ
نُس َواْلِجنُّ ۔۔۔ سوره اسراء آي” ١۵    ٨٨ت قُْل لَئِْن اْجتََمَعِت ااْلِٕ
  ۔ ۴۴۔۔۔ َوٕاِن مِّن َشْیٍء ٕاِالَّ يَُسبُِّح ۔۔۔ سوره اسراء ٓايت ”١۶
  ۔ ٣۴َوأَْوفُوا بِاْلَعْھِد ٔاِنَّ اْلَعْھَد کاََن ۔۔۔ سوره اسراء ٓايت ”١٧
  ۔ ٢٣َربَّنَا ظَلَْمنَا ٔاَنفَُسنَا َوٕاِن لَّم۔۔۔ سوره اعراف ٓايت ”١٨
   ١٨٢۔۔ سوره اعراف آيت َسنَْستَْدِرُجہُْم ِمْن َحْيُث ۔۔ ١٩
  ۔ ١۴۔۔۔۔ سوره اعراف ٓايت “قَاَل ٔاَنِظْرنِی ٕاِلَی يَْوِم يُْبَعثُوَن ۔” ٢٠
  ۔ ۵٨َواْلبَلَُد الطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُہُ بِإِْذِن ۔۔۔ سوره اعراف ٓايت ” ٢١
ُکوَن بِاْلِکتَاِب ۔۔۔ سوره اعراف آيت” ٢٢    ١٧٠َوالَِّذيَن يَُمسِّ
  ۔ ١۵۶ْحَمتِی َوِسَعْت ُکلَّ َشْیٍء۔۔۔ سوره اعراف ٓايت ۔۔۔ َورَ ”٢٣
ِ ااْلَْٔسَماُء اْلُحْسنَی فَاْدُعوهُ بِہَا۔”٢۴ َّ ِ   ۔ ١٨٠سوره اعراف ٓايت “ َو
اِحِميَن سوره انبياء ٓايت ” ٢۵ َؤاَْنَت ٔارَحُم الرَّ رُّ نَِی الضُّ   ۔ ٨٣ٔاَنِّی َمسَّ
  ۔ ٨٩َْٔنَت َخْيُر۔۔۔ سوره انبياء ٓايت ۔۔۔َربِّ اَل تََذْرنِی فَْرداً َو ا”٢۶
  ۔ ٨٨۔٨٧۔۔۔فَناَدٰی فِی الظُّلُماِت ٔاَن الَّ ۔۔۔ سوره انبيا ء ٓايت ”٢٧
  ۔ ۴٧۔۔۔َوأِن کاََن ِمْثقَاَل َحبٍَّة ِمن َخْرَدٍل ۔۔۔ سوره انبياء ٓايت ”٢٨
  ۔ ۴(دھر)ٓايت ٕاِنَّا ٔاَْعتَْدنَا لِْلَکافِِريَن َساَلِساَلْ َؤا۔۔۔ سوره انسان” ٢٩
نَساَن ِمْن نُْطفٍَة ٔاَْمَشاٍج ۔۔۔ سوره دھر آيت” ٣٠   ۔ ٢ٕاِنَّا َخلَْقنَا ااْلِٕ
بُُّکْم ُذو َرْحَمٍة َواِسَعٍة ۔۔۔ سوره انعام ٓايت ”٣١   ۔ ١۴٧۔۔۔ فَقُل رَّ
  ۔ ۵۴َوٕاَِذا َجائََک الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ۔۔۔ سوره انعام ٓايت ” ٣٢
  ۔ ٧۵ٕاِْبَراِہيَم َملَُکوَت۔۔۔ سوره انعام ٓايت َوَکَذلَِک نُِری ” ٣٣
  ۔ ٨٩َويَْعلَُم َما فِی اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُطُ م۔۔۔ سوره انعام آيت ” ٣۴
َ َغفوٌر َرحيٌم۔۔۔ سوره انفال ٓايت ”٣۵ َ اِنَّ ّهللاٰ   ۔ ۶٩۔۔۔َواتَّقُوا ّهللاٰ
اِبرِ ”٣۶ َ َمَع الصَّ   ۔ ۴۶يَن۔ سوره انفال ٓايت ۔۔۔َواْصِبُروا اِنَّ ّهللاٰ
  ۔ ١۴، ١٣ٕاِنَّ األَْبَراَر لَِفْی نَِعْيٍم۔۔۔ سوره انفطار آيت  ٣٧
  ۔ ١٢تا١٠َواِنَّ َعلَْيُکم لََحافِظيَن ِکراماً۔۔۔ سوره انفطار ٓايت ”٣٨
  ۔ ٢١٨ٕاِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن ہَاَجُروا۔۔۔ سوره بقره ٓايت ” ٣٩
  ۔ ١۶۵سوره بقره آيت “ ٔاَشدُّ ُحبّاً ”۴٠
  ۔ ٩٣، مائده ١٧٣،١٨٢،١٩٢،١٩٩بقره آيت “ ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم ” ۴١
  ۔ ٢٣۵سوره بقره آيت “ ٔاَنَّ هللاَ َغفُوٌر َحلِيمٌ ” ۴١
  ۔ ٢٧الَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْہَد هللاِ ِمْن بَْعِد ۔۔۔ سوره بقره ٓايت ” ۴٢
  ۔ ۶۵سوره بقرة ٓايت “ َن۔۔۔۔ُکونُوا قَِرَدةً َخاِسئِي”۴٣
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  ۔ ١٨۶َوٕاَِذا َسٔالََک ِعبَاِدی َعنِّی فَإِنِّی۔۔۔ سوره بقره ٓايت” ۴۴
  ۔ ١٨۶َوٕاَِذا َسٔاَلََک ِعبَاِدی َعنِّی فَإِنِّی ۔۔۔ سوره بقره آيت ”  ۴۵
  ۔ ١۴َوٕاَِذا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا ۔۔۔ سوره بقره آيت ” ۴۶
ْلنَا َعلَی ۔۔۔ سوره بقره آيت َوٕاِْن ُکنتُ ”۴٧ ا نَزَّ    ٢٣ْم فِی َرْيٍب ِممَّ
  ۔ ١٠۵سوره بقره آيت “ َوهللاُ ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظيمِ ”۴٨
  ۔ ١٠۵سوره بقره آيت “ َوهللاُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِہ َمْن يََشاءُ ”۴٩
  ۔ ٢٢١سوره بقره آيت “ َوهللاُ يَْدُعو ٕاِلَی اْلَجنَِّة َواْلَمْغفَِرةِ  ◌ِ ”۵٠
  ۔ ١٣٠َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة ٕاِْبَراِہيَم ٕاِالَّ۔۔۔ سوره بقرة ٓايت ” ۵١
  ۔ ٢١٩يَْسٔاَلُونََک َعْن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسر۔۔۔ سوره بقره آيت ” ۵٢
  ۔ ٢٠٧سوره بقره آيات “ َوهللاُ َرٔووٌف بِاْلِعبَادِ ” ۵٣
  ۔ ٢٨سوره فجر ٓايت “ ةً اْرِجِعٓی اِلَٰی َربِِّک َراِضيَةً َمْرِضيَّ ”۵۴
  ۔ ۶يأاَيُّھَا الَِّذيَن ء اَمنُوا قُٓوا ٔاَْنفَُسُکْم ۔۔۔ سوره تحريم ٓايت ٰ◌ ”۵۵
  سوره تغابن آيت اول “ لَہُ اْلُمْلُک َولَہُ اْلَحُمدُ ” ۵۶
   ١٢٠سوره توبہ آيت“ ٕاِنَّ هللاَ اٰليُِضيُع ٔاَْجَر اْلُمْحِسنِيَن۔”۵٧
   ٧١ُمْؤِمنَاُت بَْعُضہُْم ۔۔۔ سوره توبہ ٓايت َواْلُمْؤِمنُوَن َوالْ ”۵٨
  ۔ ٧١َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضہُْم۔۔۔ سوره توبہ ٓايت ” ۵٩
  ۔ ١٠۵َوقُْل اْعَملُوا فََسيََری هللاُ َعَملَُکْم ۔۔۔ سوره توبہ ٓايت ” ۶٠
  ۔ ٣٣تا٣٠ُخُذوهُ فَُغلُّوهُ . ثُمَّ اْلَجِحيَم۔۔۔ سوره حاقہ ٓايت” ۶١
  ۔ ٢٩۔٢٨َما أَْغنَی َعنِّی َمالَِی ہَلَک۔۔۔ سوره حاقہ ٓايت”۶٢
  ۔ ٢١سوره حج ٓايت “ َولَہُْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد۔” ۶٣
ْکَر َوٕاِنَّا لَہُ لََحافِظُوَن۔۔۔ سوره حجر ٓايت ” ۶۴ ْلنَا الذِّ   ۔ ٩ٕاِنَّا نَْحُن نَزَّ
   ۴۴۔۴٣يَن . سوره حجر ٓايت َوٕاِنَّ َجہَنََّم لََمْوِعُدہُْم ٔاَْجَمعِ ” ۶۵
  ۔ ٨٨سوره حجر ٓايت “ ۔۔۔َواْخفِْض َجناَحَک لِْلُمؤْ ِمنيَن ”۶۶
  ۔ ١٣سوره حجرات ٓايت “ ۔۔۔ ٕاِنَّ ٔاَْکَرَمُکْم ِعْنَد هللاِ ٔاَْتقَاُکْم۔۔۔”۶٧
  ۔ ١٢ياَ ٔاَيُّھَا الَِّذيَن ء اَمنُوا اْجتَنِبُوا َکثِيراً ۔۔۔ سور ه حجرات ٓايت ”۶٨
قَات۔۔۔ سوره حديد ٓايت ” ۶٩ دِّ قِيَن َواْلُمصَّ دِّ   ۔ ١٨ٕاِنَّ اْلُمصَّ
بُِّکْم َوَجنٍَّة ۔۔۔ سوره حديد ٓايت ” ٧٠   ۔ ٢١َسابِقُوا ٕاِلَی َمْغفَِرٍة ِمن رَّ
َماَواِت َوااْلَْٔرِض يُْحِی۔۔۔ سوره حديد ٓايت ” ٧١   ۔ ٢لَہُ ُمْلُک السَّ
  ۔ ٢٨قُوا هللاَ َوآِمنُوا۔۔۔ سوره حديد ٓايت يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ ”٧٢
ُر لَہُ۔۔۔ سوره حشر آيت” ٧٣   ۔ ٢۴ہَُو هللاُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرٔیُ اْلُمَصوِّ
  ۔ ٢١سوره رعد ٓايت “ ۔۔۔َويَخافُوَن ُسٓوَء الِحسابِ ”٧۴
  ۔ ٣٩سوره رعد آيت“ يَْمُحوْا هللاُ َما يََشاُء َويُْثبُِت۔”٧۵
ِ ااْلَٔمْ ” ٧۶ َّ   ۔ ۴ُر ِمن قَْبُل َوِمْن بَْعُد َويَْوَمئٍِذ۔۔۔ سوره روم آيتِ
  ۔ ۵تا۴يَْوَمئٍِذ تَُحدُِّث ٔاَْخبَاَرھَا بِٔاَنَّ َربََّک ۔۔۔ سوره زلزال ٓايت”٧٧
  ۔ ٣سوره زمر ٓايت “ ٔاِنَّ ّهللاَ ال يَْھِدی َمْن ھَُو کاَِذٌب ُکفَّاٌر ”٧٨
  ۔ ۶٠ْلُمتََکبِِّريَن۔ سوره زمر ٓايت ۔۔۔ٔاَلَْيَس فِی َجھَنََّم َمْثًوی لِ ”٧٩
ْطُت سوره زمر ٓايت ” ٨٠   ۔ ۵۶ٔاَْن تَقُوَل نَْفٌس يَاَحْسَرتَا َعلَی َما فَرَّ
  ۔ ۵٣قُْل يَاِعبَاِدَی الَِّذيَن ٔاَْسَرفُوا َعلَی ٔاَْنفُِسِہْم سوره زمر آيت”٨١
  ۔ ۵٣ْم سوره زمر ٓايت قُْل يَاِعبَاِدَی الَِّذيَن ٔاَْسَرفُوا َعلَی ٔاَْنفُِسہِ ” ٨٢
  ۔ ۵٣سوره زمر آيت “ ۔۔۔اٰل تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاِ ۔۔۔”٨٣
  ۔ ۵٣سوره زمر آيت “ ۔۔۔اٰل تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاِ ۔۔۔” ٨۴
ہَاتُِکْم َخْلقًا ِمْن ۔۔۔ سوره زمر آيت” ٨۵   ۔ ۶يَْخلُقُُکْم فِی بُطُوِن ٔاُمَّ
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  ۔ ١٣سوره سبٔا ٓايت“ ِدَی الشَّکوُر۔۔۔َوقَلِْيٌل ِمن ِعبَا”٨۶
  ۔ ٢يَْعلَُم َما يَلُِج ِفی ااْلَْٔرِض َوَما يَْخُرُج سوره سبٔا آيت” ٨٧
  ۔ ٨ثُمَّ َجَعَل نَْسلَہُ ِمْن ُسالَلٍَة ِمْن َماٍء َمِہيٍن ۔ سوره سجده آيت” ٨٨
الِِحيَن سوره شعراء آ ” ٨٩   ۔ ٨٣يت َربِّ ہَْب لِی ُحْکًما َؤاَْلِحْقنِی بِالصَّ
  ۔ ٩،١٠قَد ٔاَْفلََح َمن َزکَّاھَا َو قَْد َخاَب َمن َدسَّاھَا۔ سوره شمس ٓايت ”٩٠
  ۔ ١٠سوره شمس ٓايت “ َو قَْد َخاَب َمن َدسَّا ھَا۔”٩١
  ۔ ١١لَْيَس َکِمْثلِِہ َشْیٌء َوہَُو السَِّميُع البَِصيُر۔ سوره شوری آيت” ٩٢
ْزَق لِعِ ”٩٣   ۔ ٢٧بَاِدِه لَبََغْوا فِی۔۔۔ سوره شورٰی ٓايت َولَْوبََسطَ ّهللاُ الرِّ
  ۔ ٣٠َوَما ٔاََصابَُکْم ِمْن ُمِصيبٍَة فَبَِما ۔۔۔ سوره شوری آيت” ٩۴
  ۔ ٣۵۔۔۔ َربِّ اْغفِْر لِی َوہَْب لِی ُمْلًکا الَ۔۔۔ سوره ص ٓايت ”٩۵
  ۔ ٣۵افات ٓايت سوره ص“ ٕاَِذا قِيَل لَہُْم الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ هللاُ يَْستَْکبُِروَن ۔” ٩۶
  ۔ ١٢٢سوره صافات ٓايت “ ٕاِنَّہَُما ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن۔”٩٧
  ۔ ١٢٠سوره صافات ٓايت “ َسالٌَم َعلَی ُموَسی َوہَاُروَن۔” ٩٨
  ۔ ١٠٩سوره طہ آيت“ يَْوَمئٍِذ الَتَنفَُع الشَّفَاَعةُ ٕاِالَّ َمْن  ”٩٩
  ۔ ٢ه علق آيت سور“ َخلََق اإلْنَساَن ِمْن َعلٍَق ”١٠٠
اَلةَ تَْنہَی َعْن اْلفَْحَشاِء َو۔۔۔ سوره عنکبوت ٓايت ” ١٠١   ۔ ۴۵ٕاِنَّ الصَّ
  ۔ ۶٠سوره غافر ٓايت “ ۔۔۔اْدُعونِی ٔاَْستَِجْب لَُکْم۔۔۔۔”١٠٢
  ۔ ۶٠َوقَاَل َربُُّکْم اْدُعونِی ٔاَْستَِجْب ۔۔۔ سوره غافر(مومن)آيت” ١٠٣
ةُ َجِمْيع”١٠۴ ِہ اْلِعزَّ   ۔ ١٠سوره فاطر آيت “ اً۔فَلِلّٰ
الَِحات۔۔۔ سوره فاطر ٓايت ”١٠۵   ۔ ٧َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  ۔ ١۵يَأاَيُّہَا النَّاُس ٔاَْنتُْم اْلفُقََراُء ٕاِلَی هللاِ و۔۔۔ سوره فاطر ٓايت ” ١٠۶
ٌد َرُسوُل هللاِ َوالَِّذيَن َمَعہُ ۔۔۔ سوره فتح ٓايت ” ١٠٧   ۔ ٢٩ُمَحمَّ
ِ ُمْلُک السََّماَواِت َوااْلَْٔرض۔۔۔ سوره فتح ٓايت ” ١٠٨ َّ ِ   ۔ ١۴َو
  ۔ ٧٠ٕاِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل ۔۔۔ سوره فرقان ٓايت ” ١٠٩
ُل هللاُ َسيِّئَاتِِہْم ۔۔۔ سوره فرقان آيت ” ١١٠   ۔ ٧٠۔۔۔فَٔاُْولَئَِک يُبَدِّ
  ۔ ٧٧لَْوالَُدَعاُؤُکْم۔ سوه فرقان آيت  قُْل َما يَْعبَٔاُ بُِکْم َربِّی”  ١١١
  ۔ ۵۴َوہَُو الَِّذی َخلََق ِمْن اْلَماِء بََشًرا ۔ سوره فرقان آيت” ١١٢
الَِحاِت ۔۔۔ سوره فصلت ٓايت ” ١١٣   ۔ ٨ٕاِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
َماِء َوِہَی ُدَخاٌن۔۔۔” ١١۴   ۔ ١١يتسوره فصلت آ“ ثُمَّ اْستََوی ٕاِلَی السَّ
  ۔ ٢١تا٢٠َحتَّی ٕاَِذا َما َجائُوہَا َشِہَد َعلَْيِہْم۔۔۔ سوره فصلت ٓايت ” ١١۵
  ۔ ١٨سوره ق ٓايت “ َما يَْلفِظُ ِمْن قَْوٍل ٕاِالَّ لََدْيِہ َرقِيٌب َعتِيٌد۔” ١١۶
ْنَساَن َونَْعلَُم َما ۔۔۔ سوره ق آيت” ١١٧   ۔ ١۶َولَقَْد َخلَْقنَا ااْلِٕ
  ۔ ٧۶َن کاَن ِمن قَْوِم موَسٰی فَبََغٰی۔۔۔ سوره قصص ٓايت أِنَّ قَارو” ١١٨
تَْيِن بَِما۔۔۔ سوره قصص ٓايت ” ١١٩   ۔ ۵۴ٔاُْولَئَِک يُْؤتَْوَن ٔاَْجَرہُْم َمرَّ
اُر االِٔٓخَرةُ نَْجَعلُھَا ۔۔۔ سوره قصص ٓايت ”١٢٠   ۔ ٨٣تِْلَک الدَّ
  ۔ ٢۴َخْيٍر۔۔۔ سوره قصص ٓايت  ۔۔۔ َربِّ ٕاِنِّی لَِما ٔاَنَزْلَت ٕاِلَیَّ ِمنْ ”١٢١
اِلَحاِت۔۔۔ سوره کہف آيت”١٢٢   ۔ ٣٠ٕاِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  ۔ ۵١َما ٔاَْشہَْدتُہُْم َخْلَق السََّماَواِت و ۔۔۔ سوره کہف آيت”  ١٢٣
  ۔ ۴۴سوره مائده آيت “ ٕاِنَّا ٔاَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيہَا ہًُدی َونُوٌر ”  ١٢۴
اُر األِخَرةُ ۔۔۔”١٢۵    ٨٣سوره قصص آيت “ تِْلَک الدَّ
ا َسلََف۔۔۔”١٢۶ ُ َعمَّ   ۔ ٩۵سوره مائده ٓايت “ َعفَا ّهللاٰ
  ۔ ٣٩فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ظُْلِمِہ َؤاَْصلََح ۔۔۔ سوره مائده ٓايت ” ١٢٧
  ۔ ١۵ قَْد َجاَء ُکْم ِمْن هللاِ نُوٌر َوِکتَاٌب ُمبِين۔ سوره مائده آيت” ١٢٨



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

 
 

  ۔ ٩َوَعَد هللاُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ۔۔۔ سوره مائده ٓايت” ١٢٩
ِ ُمْلُک السََّماَواِت َوَما فِی ۔۔۔ سوره مائده آيت”  ١٣٠ ّٰ ِ   ۔ ١٨َو 
  سوره مائده ٓايت اول۔ “ يَأاَ يُّھَا الَِّذْيَن ء اَمنُوا ٔاَْوفُوا بِاْلُعقُوِد۔”١٣١
  ۔ ۶۔۴يَن الَِّذيَن ھُم َعن۔۔۔ سوره ماعون ٓايت فََوْيٌل لِْلُمَصلِّ ”١٣٢
  ۔ ۴٨۔٣٨ُکلُّ نَْفٍس بَِما َکَسبَْت َرِہينَةٌ ۔۔۔ سوره مدثر ٓايت ” ١٣٣
  ۔  ٢٨يا ٔاُْخَت ھاُروَن ما کاََن ٔاَبُوِک اْمَرٔاَ ۔۔۔ سوره مريم ٓايت ”١٣۴
  ۔ ١۵مطففين ٓايت َکاّل اِنَّھُم َعن َربِِّھم يَْوَمئٍِذ لََمحُجوبوَن۔ سوره ”١٣۵
  ۔ ٧۔١َوْيٌل لِْلُمطَفِِّفْيَن.۔۔۔ سوره مطففين ٓايت ”١٣۶
ُکم۔۔۔ سوره ممتحنہ ٓايت ”١٣٧ ی َوَعُدوَّ   ۔ ١۔۔۔الَتَتَِّخُذوا َعُدوِّ
  ۔ ۴٠َوَمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَکٍر ٔاَو۔۔۔ سوره غافر(مومن) ٓايت” ١٣٨
  ۔ ١۴تَبَاَرَک هللاُ ۔۔۔ سوره مومنون آيتثُمَّ ٔاَنَشأْنَاهُ َخْلقًا آَخَر فَ ” ١٣٩
وِر فاَلَٔاَنَساَب۔۔۔ سوره مومنون آيت” ١۴٠   ۔ ١٠١فَإَِذا نُفَِخ فِی الصُّ
  ۔ ١١٨َوقُْل َربِّ اْغفِْر َواْرَحْم َؤاَْنَت َخْيُر ۔۔۔ سوره مٔو منون ٓايت ” ١۴١
نَساَن ِمْن ُسالَلٍَة ِمْن ۔۔۔ ” ١۴٢   ۔ ١٢سوره مومنون آيتَولَقَْد َخلَْقنَا ااْلِٕ
  ۔ ۴١و ۴٠َؤاَ َما َمْن َخاَف َمقاَم َربِِّہ ِو نَھَٰی ۔۔۔ سوره نازعات ٓايت ”١۴٣
  ۔ ٣٢سوره نجم آيت “ ٕاِنَّ َربََّک َواِسُع اْلَمْغِفَرِة ”١۴۴
  ۔ ٢٣سوره نحل ٓايت “ ۔۔۔ٔاِنَّہُ اَل يُِحبُّ اْلُمْستَْکبِِريَن ”١۴۵
  ۔ ٢٣سوره نحل ٓايت “ اْلُمْستَْکبِِريَن  ۔۔۔ٔاِنَّہُ اَل يُِحبُّ ”١۴۶
  ۔ ٢٩سوره نحل ٓايت “ ۔۔۔فَلَبِْئَس َمْثَوی اْلُمتََکبِِّرينَ ”١۴٧
   ٩٧سوره نحل آيت “ فَلَنُْحيَيَّنَہُ َحيَٰوةً طَيِّبَةً۔ ”١۴٨
اسِ ”١۴٩   ۔ ۶٩سوره نحل آيت “ فِْيِہ َشفَاٌء لِلنّٰ
ِ أَِذا عَ ”١۵٠   ۔ ٩١سوره نحل ٓايت“ اھَدتُْم۔۔۔َؤاَْوفُو ا بَِعْھِد ّهللاٰ
ہَاتُِکْم۔ سوره نحل آيت ”١۵١   ۔ ٧٨َوهللاُ ٔاَْخَرَجُکْم ِمْن بُطُوِن ٔاُمَّ
وَن َوَما تُْعلِنُوَن ” ١۵٢   ۔ ١٩سوره نحل آيت“ َوهللاُ يَْعلَُم َما تُِسرُّ
  ۔ ١٠ٕاِنَّ الَِّذيَن يَأُْکلُوَن ٔاَْمَواَل اْليَتَاَمی ۔۔۔ سوره نساء آيت  ”١۵٣
ابًا َرِحيًما”١۵۴   ۔ ١۶سوره نساء آيت “ ٕاِنَّ هللاَ َکاَن تَوَّ
ا َغفُوًرا۔”١۵۵   ۔ ۴٣سوره نساء ٓايت “ ٕاِنَّ هللاَ َکاَن َعفُّوً
ا َغفُوًرا۔”١۵۶   ۔ ۴٣سوره نساء ٓايت “ ٕاِنَّ هللاَ َکاَن َعفُّوً
  ۔ ٢٣سوره نساء ٓايت “ ٕاِنَّ هللاَ َکاَن َغفُوًرا َرِحيًما۔” ١۵٧
  ۔ ٣١ٕاِْن تَْجتَنِبُوا َکبَائَِر َما تُْنہَْوَن َعْنہُ ۔۔۔ سوره نساء آيت ” ١۵٨
  ۔ ٣٧الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النَّاَس ۔۔۔ سوره نساء ٓايت ” ١۵٩
ِ َواْعتََصُموا ۔۔۔ سوره نساء ٓايت ” ١۶٠ ا الَِّذيَن آَمنُوا ِبا   ۔ ١٧۵فَٔاَمَّ
  ۔ ٢۵سوره نساء ٓايت“ َرِحيٌم۔ َوهللاُ َغفُورٌ  ◌ْ ”١۶١
  ۔ ١٠٠َوَمْن يُہَاِجْر ِفی َسبِيِل هللاِ يَِجْد فِی ۔۔۔ سوره نساء ٓايت ” ١۶٢
  ۔ ٢۶۔۔۔ َربِّ الَتََذْر َعلَی ااْلَْٔرِض ِمْن ۔۔۔ سوره نوح ٓايت ”١۶٣
  ۔ ١۶َوَجَعَل اْلقََمَر فِيِہنَّ نُوًرا َوَجَعَل ۔۔۔ سوره نوح ٓايت” ١۶۴
  ۔ ١۴سوره نوح آيت“ ْد َخلَقَُکْم ٔاَْطَواًرا ۔َوقَ ”  ١۶۵
  ۔ ٣٧ِرَجاٌل الَتُْلِہيِہْم تَِجاَرةٌ َوالَبَْيٌع َعْن ۔۔۔ سوره نور آيت”١۶۶
  ۔ ٢۴يَْوَم تَْشہَُد َعلَْيِہْم ٔاَْلِسنَتُہُْم َؤاَْيِديِہْم ۔۔۔ سوره نور آيت”١۶٧
لَٰوةَ طََرفَِی النَّھاِر َوُزلَف”١۶٨   ۔ ١١۴اً ِمَن ۔۔۔ سوره ھود ٓايت َؤاَقِِم الصَّ
۔۔۔ سوره ھود، ٓايت ”١۶٩   ۔ ۶َوَما ِمن دٓابٍَّة فِی األَْرِض ااِلَّ َعلَی ّهللاٰ
  ۔ ۶۵اْليَْوَم نَْختُِم َعلَی ٔاَْفَواِہِہْم َوتَُکلُِّمنَا۔۔۔ سوره يس ٓايت ”١٧٠
وِء ٕاِالَّ َما ۔۔۔”١٧١ اَرةٌ بِالسُّ   ۔ ۵٣سوره يوسف ٓايت ۔۔۔ٕاِنَّ النَّْفَس اَلَٔمَّ
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  ۔ ٨٧۔۔۔الَيَْيئَُس ِمْن َرْوِح هللاِ ٕاِالَّ اْلقَْوُم۔۔۔ سوره يوسف ٓايت”١٧٢
  ۔ ١٠١َربِّ قَْد آتَْيتَنِی ِمْن اْلُمْلِک َوَعلَّْمتَنِی ۔۔۔ سوره يوسف ٓايت ”١٧٣
لَْت لَُکْم ٔاَنفُُسُکم۔۔۔”١٧۴   ۔ ١٨سوره يوسف ٓايت “ ۔۔۔قَاَل بَْل َسوَّ
  ۔ ٨٧الَتَْيئَُسوا ِمْن َرْوِح هللاِ ٕاِنَّہُ الَيَْيئَُس ۔۔۔ سوره يوسف آيتوَ ” ١٧۵
اِحِمينَ ”  ١٧۶   ۔ ۶۴سوره يوسف آيت “ َوہَُو أَْرَحُم الرَّ
َماِء و۔۔۔ سوره يونس ٓايت ” ١٧٧   ۔ ٣١قُْل َمْن يَْرُزقُُکْم ِمْن السَّ

------------------   

  فھرست احاديث
ْحَمةُ ٔاْن تُْضِمَر۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم اِحَذْرُمَجالَسةَ قَريِن الّسوِء،فَاِنَّہُ ۔۔۔ حضرت علی عليہ السٔاْبلَُغ َما تُْستَ    الم َدرُّ بِِہ الرَّ

  اِحَذْر ِمَن النَّاِس ثَالثَةً:الخائَِن ۔۔۔۔ حضرت صادق عليہ السالم 
  ) ٕاَِذا اْلتَبََسْت َعلَْيُکُم اْلفِتَن۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص

ِمُن تَوبَةً نَصوحاً ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم    ٕاَِذا تَاَب الَعْبُد الُمؤْ
ِمُن تَوبَةً نَصوحاً ۔۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم    ٕاَِذا تَاَب الَعْبُد الُمؤْ
   اَِذا ٔاَراَد ٔاََحُدُکم ٔاَْن اَليَسٔاََل َربَّہُ َشْيئاً۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم
  ٕاَِذا ٔاََراَد هللاُ بَِعْبٍد َخْيراً فَٔاْذنََب َذْنباً ۔۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 

  اَِذا َرِغبَت فِی َصالِح نفسک۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 
  اَِذا َوقََعِت اللُّقِمةُ ِمن َحراٍم فِی َجوف۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 

  ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) ٕاْر َحْم نَْفَسَک َواْرَحْم َخْلَق ّهللاِ 
 ً   ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم “ٕاِْرَض بِما قََسَم هللاُ لََک تَُکْن َغنِيّا

  ۔۔۔ حضرت امام زين العابدين( ع) “اَْسٔاَلَُک ِمَن اآلَماِل ٔاَوفَقُھا
ِ َکَما تَْستَْحيِی ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)    ٕاِْستَْحِی ِمَن هللاَّ

ْرقِ اِْستِعماُل االَٔ    ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “َمانَِة يَِزيُد فِی الزِّ
  حضرت رسول خدا (ص) “ ٕاسَمْح يُسَمْح لَکَ 

  ٕاِْعلَُموا ٔاَنَّہُ َمِن اْشتَاَق ٕاِلَی الَجنَِّة۔۔۔ حضرت امام سجاد عليہ السالم 
۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص)  ّٰ   ٔافَضُل األعَماِل اِيَماٌن بِا

  ۔۔۔ حضرت امام محمد باقر( ع) “الدُّعاُء  ٔاَفَضُل الِعباَدةِ 
  ٔافَضُل النَّاِس َمْن َعِشَق۔۔۔ حضرت رسول اکرم(ص) 

يِن الَحَسُد َوالُعْجُب ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم    آفَةُ الدِّ
ْنيَا    ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “ٓافَةُ النَّْفِس الَولَہُ بِالدُّ

  ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم “ٕاقنَْع بَِما قََسَم هللاُ لَکَ 
  ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “األََمانِیُّ تُْعِمی ُعيوَن البََصائِرِ 

  ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “اأَلََمُل َخاِدٌع َغارٌّ َضارٌّ 
ياِطيِن َعلَی۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم    األََمُل ُسْلطَاُن الشَّ

  ن َرٓاه۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم ااَلَٔمُل َکالسََّراِب يَِغرُّ مَ 
  ٕاٰلھی ! َرضاً بِقََضائَِک، َصْبراً ۔۔۔ حضرت امام حسين عليہ السالم 

  ٔاَما َت قَلبِی َعظيُم ِجنايَتی حضر ت امام سجاد عليہ السالم 
ا َعاّلمةُ التّائِِب فَٔاَربََعةٌ:۔۔ حضرت رسول خدا(ص)    ٔاَمَّ

  م۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) اِنَّ اَْخَوَف َمااَخاُف َعلَْيکُ 
الة۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم    اِنَّ ااِلنساَن اَِذا َکاَن فِی الصَّ

۔۔۔ حضرت امام رضا عليہ السالم    ٕاِنَّ الَِّذی يَْطلُُب ِمْن فَْضٍل يَُکفُّ
  ٕاِْنتَقِْم ِمن ِحْرِصَک بِاْلقُنوِع ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

ِ َدواُء    َداِء قُلوبُِکم ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالماِنَّ تَْقَوی ّهللاٰ
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  ٕاِنَّ التَّواُضَع يَِزيُد َصاِحبَہُ ِرْفَعةً۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص)
يَماَن َکَما ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم    ٕاَنَّ الَحَسَد يَأْ ُکُل اإلِ

  حضرت رسول خدا(ص) “ ٕانَّ الدُّعاَء ھُو الِعباَدةُ 
ُجَل اِذَ    ا ٔاَصاَب َماالً ِمن۔۔۔ حضرت امام محمد باقر (ع) اِنَّ الرَّ

ُجَل يُذنُِب الذَّنَب۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم    اّن الرَّ
  ٕاِن ٔاََردَت ٔاَْن تَقَرَّ َعْينَُک َوتَناَل۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 

ْفَق لَْم يُوَضْع َعلی َشْیٍء ٕاِالَّ َزانَہُ    سول خدا(ص) ۔۔۔ حضرت ر“ٕاِنَّ الرِّ
  أِنَّ ٔاَْسَرَع اْلَخيِر ثََواباً البِرُّ َوأِن۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 

  اِنَّ ُسوَء الُخلُِق لَيُفِسُد الَعَمَل ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 
  ٕاِنَّ الَعْبَد ٕاِذا تََخلَّی بَِسيِِّدِه فِی۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 

  وِء ُخلقِہ۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) اِنَّ الَعْبَد لَيَْبلُُغ ِمْن سُ 
  ٕاِنَّ اْلَعْبَد لَيَْدُعو فَيَقُْوُل هللاُ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 

  اِنَّ العبَد لَيَمِشی فِی َحاَجِة ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 
  ٕاِنَّ الَعْبَد لَئُوَمُر بِِہ ٕاِلَی النَّاِر۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 

  َم الَمثوبَِة َمثوبَةُ ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم ٕاِنَّ ٔاَْعظَ 
  ٕاِنَّ ٔاَْفَضَل النَّاِس َعْبداً َمن۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 

  ٕاِنَّ فِی َجہَنََّم لََواِدياً لِْلُمتَُکبِِّرْيَن ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 
۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ الس   الم ٕاِْن کاََن الََخلُف ِمَن هللاَ َعزَّ

  ٕاِنَّ ٔاَْکثََر َخطَايَا اْبِن آَدم۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 
  اِنََّک لَن يُتَقَبََّل ِمن ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

ُ َکلِمةٌ ۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص)    اِنَّ اَل اِلہَ ااِلَّ ّهللاٰ
ِ تََعالی مائَةَ ۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص)  ّٰ ِ   ٕاِنَّ 

ِ َعزَّ َوَجلَّ  ّ ِ   اِْثنَی۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم  اِنَّ 
م۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم  َ تَبَاَرَک َوتََعالی َحرَّ   اِنَّ ّهللاٰ

  ٕاِنَّ هللاَ تَعالَی يَقوُل لِْلَمالئَِکة۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 
َم الَجنَّةَ۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص)  َوَجلَّ َحرَّ َ َعزَّ   اِنَّ ّهللاٰ

  زَّ َوَجلَّ يَقُوُل يَوَم ۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) ٕاِنَّ هللاَ عَ 
  ٕاِنَّ هللاَ يَقوُل:ال يََزاُل َعبٌد۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 

ِ أَن يُِصّر۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم  ِة بِا   ٕاِنَّ ِمَن الِغرَّ
وِء۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص)    ٔاوَحُش الَوحَشِة قَريُن السُّ

الِة َوِحفْ    ِظھَا،۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم ٔاُوِصيُکم بِالصَّ
فَِر ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم  اِد َوبُْعِد السَّ   آه ِمْن قِلَِّة الزَّ

  آياُت القُرآِن َخَزاِئُن فَُکلََّما۔۔۔ حضرت امام سجاد عليہ السالم 
  اِيّاُکم َوالَکَسُل اِنَّ َربَُّکم ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 

جاِل ؛۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم  ٕاِيَّاَک َوَعدَواةَ    الرِّ
  اِيّاَک َوُمَصاَحبَةَ الشَّريِر فَاِنَّہُ ۔۔۔ حضرت امام محمد تقی (ع) 

  بِْئَس اْلَعْبُد َعْبداً ہَُمَزةً لَُمَزة۔۔۔ حضرت امام محمد باقر (ع) 
  بِْئَس الَغريُم النَّوُم ؛يُفنِی قَصيَر ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

ْحَمةُ بِالعَ    ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “ْفِو تَْنِزُل الرَّ
  البَِخيُل َمْن بَِخَل بَِما اْفتََرَض ۔۔۔ حضرت امام موسٰی کاظم (ع) 
  البََذاُء ِمَن الَجفَاُء وفی النار۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 

  بُکاُء الُعيُوِن َو َخشيَةُ القُلوِب۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 
  ۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) “قُوا بِٔاخالِق هللاِ تََخلَّ 
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ْحَمِة َوَعْفِو هللاِ۔۔۔ حضرت امام باقر عليہ السالم   تََعرَّْض لِلرَّ
ُضوا لَِرْحَمِة هللاِ بَِما۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)    تََعرَّ

  ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “التَْفِريطُ ُمِصيبَةُ القَاِدرِ 
  ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم التَواُضُع ٔاَْن تَرَضی ِمَن 

۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)    ثاَلٌث َمن لَم يَُکنَّ
  ثَٰلٌث َمن ُکنَّ فِْيِہ َکاَن۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 

  ثََمَرةُ التَّْفِريِط النَّداَمةُ ،۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 
  ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “ثََمَرةُ الَعْقِل ُمَداَراةُ النَّاسِ 

الِحُ ثَ    ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “َمُن الَجنَِّة الَعَمُل الصَّ
  ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “ثَواُب الِجھاِد ٔاَْعَظُم الثَّوابِ 
بِر ٔاَْعلَی الثَّوابِ    ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “ثَواُب الصَّ

  ثَواُب َعَملُِکم ٔاَْفَضُل ِمن ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 
ھا،۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم الَجاِہُل َصْخرَ    ةٌ اَل يَْنفَِجُر َمأوُ

  الَجاِہُل اَل يَْعِرُف تَْقِصيَرهُ ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 
 ً   ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “الَجاِہُل َميٌِّت َواِْن َکاَن َحيّا

ةَ ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)  هُ قُرَّ ُ َجلَّ ثَنأوُ   َجَعَل هللاَّ
ابِقيَن ،َوالنَّار۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم الَجنَّةُ َغايَ    ةُ السَّ

ُ ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)  ِ ألْن يَْھِدَی ّهللاٰ   َؤاْيُم ّهللاٰ
  ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “الَجْہُل اَْدَؤاُ الدَّاءِ 

  ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “الَجْہُل داٌء َوَعياءٌ 
  ی عليہ السالم الَجْہُل ُمميُت األَْحياِء۔۔۔ حضرت عل

  اََحبُّ األْعَماِل ٕالَی هللاِ ۔۔۔ حضرت امام باقر عليہ السالم 
ْمُت الَجنَّةَ َعلَی الَمنَّاِن۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)    َحرَّ

ْزقِ    ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم “ُحْسُن الُخلُِق يَِزيُد فِی الرِّ
  عليہ السالم  ُحسُن الظَِّن ٔان تُْخلَِص الَعَمَل،۔۔۔ حضرت علی

َ ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم  ِ ٔان اَل َترُجَو ااِلَّ ّهللاٰ ّٰ   ُحسُن الظَِّن بِا
 ِ ِ ِمن َعباَدِة ّهللاٰ ّٰ   ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) “ُحسُن الَظنِّ بِا
  ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “ٔاَْحَسَن الَعْدِل نُْصَرةُ الَمْظلُومِ 

  ْلَمَکاِرِه َوُحفَِّت ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) ُحفَِّت الَجنَّةُ بِا
يَماُن ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم  يَماِن َواإلِ   اَْلَحيَاُء ِمَن اإلِ

  َخْصلَتَاِن اَلتَْجتَِمَعاِن فِی ُمْسلٍِم ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 
  َخْصلَتَاِن اَلتَْجتَِمَعاِن فِی مٔومن۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 

  يالی فَٔاَحبُّھُم اَلَیَّ ٔالَطفَھُم ۔۔۔ هللا عّزوجّل(حديث قدسی) الَخْلُق ع
 ُ   ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) “َخْيُرالِعبَاَدِة قَْوُل الَاِلہَ ااِلَّ ّهللاٰ

  َداِر النَّاَس تَْستَْمتِْع بِإخائِِہم ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 
نيا بِآبائِِھم۔۔۔  ُ النَّاَس فِی الدُّ   حضرت امام صادق عليہ السالم َدَعا ّهللاٰ

  ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) “الدُّعاُء ُمخُّ الِعِ◌باَدِة 
  الدُّعاُء َمفاتِيُح النَِّجاِح،۔۔۔ حضرت امام باقر عليہ السالم 

  ُدْم َعلَی الطَّہَاَرِة يَُوسَّْع۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 
  السالم ۔۔۔ حضرت علی عليہ “َدَواُم الَغْفلَِة يُْعِمی البَِصيَرةَ 

ُوم َعِن الھََوی   ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “َدواُء النَّْفِس الصَّ
اِحُموَن يَْرَحُمہُُم هللاُ۔ٕاِْرَحُموا ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)    اَلرَّ

  ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “َرٔاُس الَجھِل ُمَعاداةُ النَّاِس 
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  (ص)  الّراِضی الَيَْسَخطُ َعلی َسيِِّدِه ۔۔۔ حضرت رسول خدا
  َرأُْس اآلفَاِت الَولَہُ بِاللَّذَّاِت۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

  ِرباطُ يَْوٍم فِی َسبِيِل هللاِ َخْيٌر ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 
  َرِحَم هللاُ اْمُرًء َسْہَل اْلبَْيِع،۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 

ْحَمةَ  َعفاِء تَْستَْنِزُل الرَّ   يہ السالم ۔۔۔ حضرت علی عل“َرْحَمةُ الضُّ
  َرٔاَْيُت الَخْيَر ُکلَّہُ قَِد اْجتََمَع فِی ۔۔۔ حضرت امام سجاد عليہ السالم 

  َسبَُب َصالِح النَّْفِس الُعُزوُف َعِن۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 
  ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “َسبَُب َصالِح النَّْفِس الَوَرعُ 

ِمِن:الُعْسُر۔۔   ۔ حضرت امام صادق عليہ السالم ِستَّةٌ الَتَکوُن فِی الُمؤْ
  ُسکُر الَغْفلَِة َوالُغروِر ٔاَْبَعُد ٕاِفَاقَةً ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

  ُسوُء الُخْلِق َشرُّ قَريٍن حضرت علی عليہ السالم 
  َسيُّد األعَماِل ثاَلُث ِخصاٍل :۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 

  ۔ حضرت علی عليہ السالم شافُِع الُمْذنِِب ٕاِْقراُرهُ َوتَْوبَتُہُ ۔۔
َوايَِة روايَةُ الِکذِب    ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) “َشرُّ الرِّ

ِ ُسبحانَہُ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم    الشَّرُف ِعنَد ّهللاٰ
  ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم “ ُشْکُر النِْعَمِة اِْجتِنَاُب اْلَمَحاِرمِ 

  ی عليہ السالم َصاِحِب الُحَکَماَء َوجالِِس۔۔۔ حضرت عل
بُر ثاَلثةٌ:َصبٌر ِعنَد ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)    الصَّ

دُق ٔاََمانَةٌ َوالِکْذُب ِخيَانَةٌ    ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “ٔاَلصِّ
َدقَةُ تَْمنَُع َسبِعيَن نَوعاً ِمن۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص)    ٔاَلصَّ

  لسالم ۔۔۔ حضرت علی عليہ ا“َصالُح النَّْفِس ُمجاھََدةُ الھََوی
ْحَمةَ  الةُ تَستَْنِزُل الرَّ   ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “الصَّ

يِن َوفِيھَا۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)  الةُ َعموُد الدِّ   الصَّ
الةُ قُربَاُن ُکلِّ تِقیٍّ    ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “الصَّ

يِن۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)  الةُ ِمن َشرايِِع الدِّ   الصَّ
  ھاُد حضرت رسول خدا (ص) طَلَُب الَحالَِل الجِ 

  طَلَُب الَحاَلِل فَريَضةٌ بَْعَد ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 
  طَلَُب الَحاَلِل فَريَضةٌ َعلَی ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 

  ۔۔۔ حضرت امام علی نقی(غ) “الطََّمُع َسِجيَّةٌ َسيِّئَةٌ 
ُ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)    طُوبَی لُِصوَرٍة نََظَر ّهللاٰ

  ْن تََرَک َشْھَوةً ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) طُوبَی لِمَ 
  طُوبَی لَِمْن َعَصی فِْرَعْوَن ہََواهُ ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

  الِعبَاَدةُ َعشَرةُ ٔاَْجزاٍء تِْسَعةُ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 
  َعبِدی! ٔاَِطعنِی َحتَّی ۔۔۔ هللا عّزو جّل(حديث قدسی) 

َک نَْفُسَک ۔۔۔ ح   ضرت رسول خدا (ص) ٔاَعَدی َعُدوِّ
  الِعزُّ ِرَداُء هللاِ َواْلِکْبُر ٕاَِزاُرهُ ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 

َ َعزَّ َوَجلَّ ۔۔۔ حضرت امام باقر عليہ السالم    َعشٌر َمن لَقَِی ّهللاٰ
  ٔاَعلَی األعَماِل اِخالُص اإليماِن ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

  نَّہُ ِمن ٔاَْعظَِم ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم َعلَْيَک بِالتَّواُضِع فَإِ 
  َعلَيَک بِالدُّعاِء؛فَإنَّ فيِہ ِشفاًء ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 
ْخوانَِک بِظَْہر۔۔۔ حضرت امام باقر عليہ السالم  َعاِء إلِ   َعلَْيَک بِالدُّ

  ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم “الَعَمُل ِشعاُر الُمٔوِمنِ 
  َک ِمن ُدنيا تَْمنَُع َخيَر ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم ٔاَعوُذ ِب 
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  الَغْفلَةُ تَرُکَک الَمْسِجَد َو ۔۔۔ حضرت امام حسين عليہ السالم
  ٔاَغنَی النَّاِس َمن لَْم يَُکْن لِْلِحرص۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 
ِدْيَدةُ َعٰلی َحَرِمَک۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ الس   الم ٔالَغْيَرةُ الشَّ

اِجی ِلَرْحَمِة هللاِ تَعالَی ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)    الفَاِجُر الرَّ
  فَإَِذا اْلتَبََسْت َعلَْيُکُم الفِتَُن َکقِطَِع۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 

  فَإذا نََزَل الباَلُء فََعلَيُکم بِالدُّعاء۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 
  ۔۔ حضرت فاطمہ سالم هللا عليھا فََجَعَل هللاُ ااِليَماَن تَطھيراً۔

ِ َعَملَہُ ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم  ّٰ   فَطُوبَی لَِمن ٔاخلََص 
ِمَن    حضرت رسول خدا (ص) “ قَد نَابََذنِی َمن ٔاََذلَّ َعبِدَی الُمؤْ

  ٔاَْقَرُب ما يَکوُن الَعبُد اِلَی الُکْفِر حضرت امام باقر و امام صادق(ع) 
ةً َمن کاََن کاَِذباً۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)  ٔاَقَلُّ النَّاسِ    ُمُروَّ

  قَْوُل اَل ٕاِلہَ ااِلَّ هللاُ ثََمُن الَجنَِّة۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 
ةُ البََدِن َوِرَضی ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم    قِياُم اللَّيِل َمَصحَّ

  عليہ السالم  کاَن ٔابی عليہ ا لسالم ٕاذا ٔاْحَزنَہُ ٔامر۔۔۔ امام صادق
تِی النَّاَر األْجَوفَاِن ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص)    ٔاَْکثَُرَما تَلُِج بِِہ ٔاُمَّ
َرِه ،َوالشََّرهُ َشّر۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم    َکْثَرةُ األکِل ِمَن الشَّ

  َکالُم اْلُمتَّقِْيَن بَِمْنِزلَِة الَوحِی ِمَن السَّمآء۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 
  علِیُّ ِمن تَْمٍرَدقٍَل۔۔۔ امام صادق عليہ السالم  ٔاََکلَ 

  ُکّل ٔاَمٍر ِذی باٍل ال يُذَکُر بِسِم هللاِ فِيِہ ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 
  ُکن بِالَعَمِل بِالتَّقَوی ٔاشدَّ اھتَِماماً۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 

ْنيَا َکٔانََّک َغِريٌب ٔاَْو َکٔانََّک ۔۔۔ حضرت رسو   ل خدا (ص) ُکن فِی الدُّ
  ُکونَا لِلظَّالِِم َخْصماً َولِْلُمْظلُوِم َعْوناً۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

  الَکيُِّس َمْن َداَن نَْفَسہُ َوَعِمَل۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 
  َکْيَف يَْستَِطيُع َعلی َصالِح نَْفِسِہ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

  امام حسن عليہ السالم  َکْيَف يَکوُن الُمٔوِمُن ُمٔوِمناً َوہُو۔۔۔
  ال ٕالہَ ٕااّلهللاُ ِحْصنی فََمْن َدَخَل۔۔۔ امام رضا عليہ السالم 

  ٔاَالَٔاُنَبِّئُُکْم بِٔاَْکبَِرالَکبَائِِر؟ قُْلنَا ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 
  اَلتََدابَُروا َواَلتَبَاَغُضوا َواَل۔۔۔ ضرت رسول خدا (ص) 

ِ َوالتَْغتَ  نَّ بِا نَّ بَِصالِحَک ۔۔۔ ضرت رسول خدا (ص) التَْغتَرَّ   رَّ
  الَُسوَء ٔاَْسَوُء ِمَن الِکْذِب ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 
  ٔاَالَ َمن تََعلََّم القُرآَن َوَعلََّمہُ۔۔۔ ضرت رسول خدا (ص) 

ِ ٔاَوانَِی فِی ٔاَْرِضِہ۔۔۔ ضرت رسول خدا (ص)  ّٰ ِ   ٔاَال َوٕاِنَّ 
  ن اْلُعُجًب شوء ۔۔ ضرت علی عليہ السالم اَل َوْحَشةَ ٔاَْو َحُش مِ 

  اَل َوهللاِ َما ٔاَراَد هللاُ ِمَن النَّاِس ۔۔۔ امام محمد باقر عليہ السالم 
  ال يَجتَِمُع ٔاربَعوَن َرُجالً فی ۔۔۔ ضرت رسول خدا (ص) 

يَماِن ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم    اَليَِجُد َعبٌد طَْعَم اإلِ
  َمْن فِی قَْلبِِہ ۔۔۔ مام محمد باقر عليہ السالم ال يَْدُخُل الَجنَّةَ 

لُہُ  ِ ۔۔۔ مام کاظم عليہ السالم ”اليَُردُّ ُدعاٌء ٔاوَّ   بِْسِم ّهللاٰ
  اَل يََزاُل الُمٔوِمُن الَِّذی يَذُکُر۔۔۔ ضرت رسول خدا (ص) 

  اَليَُموتَنَّ ٔاََحُدُکم َحتَّی ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) 
  ِمِن أَْن يَْجلَِس ۔۔۔ امام صادق عليہ السالم اَل يَْنبَِغی لِْلُمؤْ 

  لَتَٔاُمُرنَّ بِالَمعروِف َولَتَْنہَُونَّ ۔۔۔ ضرت رسول خدا (ص) 
ْفُق َخْلقاً يَُری َما ۔۔۔ ضرت رسول خدا (ص)    لَوکاََن الرِّ
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  لَْو َماَت َمْن بَْيَن الَمْشِرِق َو۔۔۔ مام سجاد عليہ السالم
  َعْبِدِه الُمٔومِن رسول خدا (ص) ّهللاُ تَعالَی ٔارَحُم بِ 

  لَيَس َشْیٌء ٔاَضَر لِقَلِب ۔۔۔ امام صادق عليہ السالم 
  لِی َمَع هللاِ َوْقٌت اَل يََسُعنِی ۔۔۔ ضرت رسول خدا (ص) 
  َمااجتََمَع ٔاَربََعةٌ قَطُّ َعلی ٔامٍر۔۔۔ مام صادق عليہ السالم 

  ۔۔۔ حضرت رسول خدا (ص) َما َجَزاُء َمن ٔاَْنَعَم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ 
  َما َرٔاْيُت َشْيئاً ااِلَّ َوَرٔاْيُت هللاَ ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

نيَا ٕاِال۔۔۔ حضرت رسول اکرم (ص)    َما َستََر َعلَی َعبٍد فِی الدُّ
  َما َکاَد ِجبرئيُل يَأْتِينِی ٕاِالَّ قَال۔۔۔ حضرت رسول اکرم (ص) 

  َحاَلَوةَ الِعبَاَدة۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) َمالِی الَ ٔاََری َعلَْيُکم 
  َما ِمن ٔاَحٍد َدہََمہُ ٔاَمٌر ۔۔۔۔ امام موسٰی کاظم عليہ السالم 

  َما ِمن شیٍء ٔافَضُل ِعنَدّهللاِ ۔۔۔۔۔ امام باقرعليہ السالم 
  َما ِمن َشْیٍء ااِلَّ َولَہُ َکياٌلَٔو ۔۔۔۔ ضرت امام صادق عليہ السالم 

  ْعظَُم ثَواباً۔۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم َما ِمن َشْیٍء ٔاَ 
  ما ِمن َصالٍة يَْحُضُر َوقتُھا ۔۔۔ ضرت رسول خدا(ص) 
  َما ِمْن َمْکُروٍب يَْدُعو بِہذا ۔۔۔ ضرت رسول خدا (ص) 

َجاِل ِمن ٔاَْفَضِل ااْلٔ َْعمالِ    ۔۔۔ ضرت علی عليہ السالم “ُمَداَراةُ الرِّ
  قَّ ُشْکِری۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم يَا ُموسٰی !ٔاَْشُکرِنی حَ 

۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم    الُمداَوَمةَ الُمداَوَمةَ!فَاِنَّ ّهللاٰ
  ٔاََمَرنِی َربِّی بُِمَداَراِة النَّاِس،۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 

  ٔاَمُرهُ قَضاٌء َوِحْکَمةٌ،َوِرضاهُ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 
َجاِل ِمنْ    حضرت علی عليہ السالم “ ِشيَِم الُجہّاِل  ُمعاداةُ الرِّ

  حضرت علی عليہ السالم “ َمْعِرفَتِی بِالنُّورانِيَِّة َمْعِرفَةُ هللا
  حضرت علی عليہ السالم “ الُمقِرُّ بِالذَّْنِب تائِبٌ 

  حضرت پيغمبر اکرم(ص) “ َمن ٔاھَاَن لِی َولِيّاً فَقَْد باَرَزنِی بِاْلُمَحاَربَةِ 
  ٔانَّہُ يُفَاِرُق األْحبَاَب ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم  َمْن ٔاْيقَنَ 

ُ َعلَيِہ، حضرت علی عليہ السالم    َمن تَاَب تاب ّهللاٰ
ُ َعلَيِہ،۔۔۔ ضرت رسول خد ا ا(ص)    َمن تَاَب هللا تاب ّهللاٰ

ْبُت ٕاِلَْيِہ ۔۔۔ هللا جل جاللہ(حديث قدسی)  َب ٕاِلَیَّ ِشْبراً تَقَرَّ   َمن تَقَرَّ
هَ َعن ُحُرماِت هللاِ ساَرَع ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم  َمنْ    تَنَزَّ

  ِمن ُحْسِن ٕاِسالِم الَمْرِء تَرُک ۔۔۔ حضرت رسول اکرم(ص) 
هُ ٔاَْہَل بَْيتِِہ ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم    َمْن َحسََّن ِبرَّ

  ا(ص) َمْن ٔاََخَذ لِْلَمْظلُوِم ِمَن الظَالِِم کاََن ۔۔۔ حضرت رسول خد
  َمن َخَرَج ِمن َعينَيِہ ِمثُل ۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 

  حضرت امام صادق عليہ السالم “ َمن َدَخلَہُ الُعجُب ہَلََک 
  َمْن ٔاََراَد ٔان يَِعيَش ُحّراً ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

  حضرت رسول خدا(ص) “ َمن َرآنِی فَقَْد َرٔاَی الَحقَّ 
  قََسَم لَہُ ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم َمْن َرِضَی ِمَن هللاِ بَِما 

ْنيَا ٔاثبََت هللاُ ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم    َمْن َزِھَد فِی الدُّ
  َمْن ٔاَْصبََح اَليَْہتَمُّ بِٔاُُموِر الُمْسِلِميَن ۔۔۔ ضرت رسول خدا(ص) 

   َمن َعاَمَل النَّاَس َولَْم يَْظلِْمہُم ،۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم
  ِمْن َعالَماِت النِّفَاِق :قََساَوةُ القَْلِب ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 

  ۔۔۔ حضرت امير المومنين(ع) “َمْن َغلَبَْت َعلَْيِہ الَغْفلَةُ َماَت قَْلبُہُ 
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طَ  طَ تََورَّ   ضرت امام صادق عليہ السالم “ َمْن فَرَّ
  َل ۔۔۔ امام صادق عليہ السالم َمْن قَاَل اَل ٕاِٰلہ ٕاِالَّ هللاُ ُمْخلِصاً َدخَ 

ُ ِمْنہُ َصالةً َواِحَدةً ۔۔۔ امام صادق عليہ السالم    َمن قَبَِل ّهللاٰ
  َمن قََضی اِلِٔخيِہ الُمٔوِمِن َحاجةً ۔۔۔ امام صادق عليہ السالم 

  َمن قَضی اِلِٔخيِہ الُمٔوِمِن َحاَجةً،۔۔۔ حضرت رسول اکرم(ص) 
  َْٔولِيَاِء هللاِ ۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم َمن قََعَد ِعْنَد َسبَّاٍب اِل 

  َمْن قَنََع بَِما َرَزقَہُ هللاُ۔۔۔ مام صادق عليہ السالم 
ِم اآلِخر۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم  ِ َواْليُؤْ ِمُن بِا   َمن َکاَن يُؤْ

تُہُ۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم    َمْن َکثَُرٔاَکلُہ قَلَّت َصحَّ
  عاَمہُ َسقُم بَطنُہُ ۔۔۔ ضرت علی عليہ السالم َمن َکثَُر طُ 

  َمن ٔاََکَل لُقَمةً ِمن َحراٍم لَم تُقبَل ۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 
  َمْن ٔاََکَل ِمن َکدِّ يَِدِه کاََن يَوَم ۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 

  َمْن لَْم يَْرَض بَِما قََسَم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ۔۔۔ ضرت امام صادق عليہ السالم 
ِ َشْيئاً ۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) مَ  ّٰ   ْن َماَت َواَل يُْشِرْک بِا

۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص)  َ َحقُّ   َمْن َماَت َوھَُو يَْعلَُم اِنَّ ّهللاٰ
  َمْن ٔاَْنظََر ُمْعِسراً ٔاَوتََرَک ُمَعاَجلَتَہُ۔۔۔ حضرت رسول خدا(ص) 

  ل خدا(ص) َمن ٔاَہَاَن لِی َولِيّاً فَقَد ٔاَْرَصَد۔۔۔ ضرت رسو
َو۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم    ُمواَساةُ األَِخ فِی هللاِ َعزَّ
  النَّائُِم بَِمکَّةَ کاَْلُمْجتَِہِد ۔۔۔ حضرت امام باقر عليہ السالم 
  ٔاَنَا الَجاِہُل َعَصْيتَُک بِِجْہِلی۔۔۔۔ ضرت علی عليہ السالم 

   جل جاللہ(حديث قدسی) ٔاَنَا َملٌِک َحیٌّ اَلٔاَُموُت ٔاَبَداً،َعبِدی ۔۔۔ 
  ٔاَْنَت َرُجٌل قَْد قَيََّدْتَک ۔۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

  َوالَِّذی بََعثَنِی بِاْلَحقِّ بَِشيراً اَل يَُعذُِّب ۔۔۔ ضرت رسول اکرم (ص) 
  َوالَِّذی اَلاِلہَ ااِلَّ ھُو ،اَل يَُحسُن ۔۔۔۔ حضرت رسول اکرم (ص) 

َوَجلَّ ا   لَی نَبیٍّ ۔۔۔۔ حضرت امام رضا عليہ السالم ٔاَوَحی هللاُ َعزَّ
  َوقَدََّر األَْرزاَق فََکثََّرھا َوقَلَّلَھا ۔۔۔۔ ضرت علی عليہ السالم 

ْکِر الَخفِیِّ َو ۔۔۔۔ ضرت امام باقر عليہ السالم    َوٓانِْسنا بِالذِّ
وَن ِمن ۔۔۔ ضرت امام حسين عليہ السالم    َولَْو َحَرْصُت ٔاَنَا َوالعادُّ

۔۔۔ حضرت رسول اکرم (ص) وَ    َمْن َذَرفَْت َعينَاهُ ِمْن َخْشيَِة ّهللاٰ
  َوْيٌل لَِمْن َغلَبَْت َعلَْيِہ الَغْفلَةُ فَنَِسَی ۔۔۔۔ حضرت علی عليہ السالم 

  يَاْبَن ُجْنَدٍب! اِْن ٔاَْحبَْبَت ٔاْن تَُجاِوَر ۔۔۔ امام صادق عليہ السالم 
  نُوَن۔۔۔۔ ضرت رسول اکرم(ص) يَاَعلِیُّ اِنَّ القَْوَم َسيُْفتَ 

  يَا َعلِیُّ ٔاْنہَاَک َعن ثاَلِث ۔۔۔۔ ضرت رسول اکرم(ص) 
  يَاَعلِیُّ أَْفَضُل الِجھاِد َمْن ٔاَْصبََح ۔۔۔ حضرت رسول اکرم(ص) 

ٔاُن ٔان تَُصلَِّی ۔۔۔۔ حضرت امير المومنين ()    يَاُکميُل!لَيَس الشَّ
  ِہ َولَْم يُْخلِِص۔۔۔ حضرت رسول اکرم(ص) يَا َمْعَشَر َمن ٔاَْسلََم ِبلَِسانِ 

  الئَاُس ِمن َروِح هللاِ ٔاشدُّ بَرداً ۔۔۔۔ حضرت امام صادق عليہ السالم 
ْغ ۔۔۔۔ ضرت رسول اکرم(ص)    يَقوُل َربُُّکم :يَابَن ٓاَدَم ،تَفَرَّ

   يَقوُل هللاُ يَوَم القِيَاَمِة:ٔاْخِرُجوا ِمَن النَّاِر ۔۔۔ حضرت رسول اکرم(ص)
  ٔاَيَُکوُن ِلَغيِرَک ِمَن الظُّھوِرما لَيَس ۔۔۔۔ ضرت امام حسين عليہ السالم 

 -------------------------------   

  فھرست منابع و مآخذ
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  ھ ۔ ق۔ ١۴١٣۔ ختصاص، شيخ مفيد، کنگره شيخ مفيد، قم، ١
  ۔ ربعين، شيخ بھائی۔ ٢
   ھ ق۔١۴١٣۔ رشاد ، شيخ مفيد، کنگره شيخ مفيد ، قم ، ٣
  ھ ق۔ ١٣٩٠۔ ستبصار،شيخ طوسی ،دارالکتب االسالميہ ،تھران ، ۴
  ۔ سرار اآليات،صدر المتالھين ۔ ۵
  ۔ اسفار،صدر المتالھين ۔ ۶
  ۔ اسالم وھيئت،سيد ھبةالدين شھرستانی۔ ٧
  ۔ افق دانش، ترجمہ مقاالت خارجی۔ ٨
   ھ ق۔١٣۶٧۔ اقبال االعمال،سيد ابن طاووس،دار الکتب االسالميہ،تھران،٩
  ۔ الستين الجامع۔ ١٠
  ۔ الميزان ،عالمہ طباطبائی۔ ١١
  ۔ اٰلھی نامہ،عطارنيشاپوری۔ ١٢
  ۔ ١٣۶٢۔ امالی،شيخ صدوق، کتابخانہ اسالميہ ، ١٣
  ھ ق۔ ١۴١٣۔ امالی، شيخ طوسی، دار الثقافہ،قم، ١۴
  ھ ق ۔ ١۴١٣۔ امالی،شيخ مفيد، کنگره شيخ مفيد ،قم ، ١۵
  ۔ انجيل برنابا۔ ١۶
  لليل، آيت هللا شيخ محمد رضا کلباسی ،روح ،سوم۔ ۔ انيس ا١٧
  ھ ق۔ ١۴٠۴۔ بحاراالنوار،عالمہ مجلسی،الوفاء ،بيروت، ١٨
  ۔ بحر الحقايق،تفسير سوره يوسف۔ ١٩
  ۔ بحر المعارف،مال عبدالصمد ھمدانی ۔ ٢٠
  ۔ بلداالمين،ابراھيم بن علی عاملی کفعمی،چاپ سنگی۔ ٢١
  ۔ بوستان،سعدی شيرازی۔ ٢٣
  ھ ق۔ ١۴٠۴ف العقول،حسن بن شعبہ حرانی،جامعہ مدرسين،قم، ۔ تح٢۴
  ۔ تذکره،ابن جوزی۔ ٢۵
  ۔ تذکرة االولياء،عطارنيشاپوری۔ ٢۶
  ۔ تفسير ابوالفتوح،ابوالفتوح رازی۔ ٢٧
  ۔ تفسيربرھان،سيدھاشم بحرانی۔ ٢٨
  ۔ تفسير روح البيان،اسماعيل حقی بروسوی۔ ٢٩
  وت۔ ۔ تفسيرصافی،فيض کاشانی،االعلمی،بير٣٠
  ۔ تفسيرعياشی،عياشی،مکتبةالعلمية االسالمية۔ ٣١
  ۔ تفسيرفاتحةالکتاب،يکی ازعلمای عصر فيض کاشانی،انجمن حکمت وفلسفہ ايران۔ ٣٢
  ۔ تفسيرقمی،علی بن ابراھيم قمی،االعلمی،بيروت۔ ٣٣
  ۔ تفسيرکشف االسرار،ميبدی۔ ٣۴
  ۔ تفسيرمعين،ھويدی۔ ٣۵
  لکتب االسالميہ ۔ ۔ تفسيرنمونہ،مکارم شيرازی،دارا٣۶
  ۔ تفسيرنورالثقلين،حويزی،اسماعيليان۔ ٣٧
  ۔ تفسيرنيشاپوری،نيشاپوری۔ ٣٨
  ۔ توحيد،شيخ صدوق،حيدری،اول۔ ٣٩
  ۔ توريت۔ ۴٠
  ۔ ١٣۶۵۔ تہذيب،شيخ طوسی،دار الکتب االسالميہ،تھران،۴١
  ۔ ١٣۶۴۔ ثواب االعمال،شيخ صدوق،شر يف رضی،قم،۴٢
   بروجردی۔ ۔ جامع احاديث شيعہ ،آيت هللا۴٣
  ۔ ١٣۶٣۔ جامع االخبار،تاج الدين شعيری،رضی،قم،۴۴
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  ۔ حکمت متعاليہ،صدر المتالھين۔ ۴۵
  ۔ دانستنيھای جھان علم،ترجمہ احمد آرام۔ ۴۶
  ھ ق۔ ١۴٠٧۔ دعوات،قطب الدين رواندی،مدرسہ امام مھدی(عج)،قم، ۴٧
  ۔ ديوان اسرار،حاج مالھادی سبزواری۔ ۴٨
  مشہ ای۔ ۔ ديوان اشعار،اٰلھی ق۴٩
  ۔ ديوان اشعار،سنائی غزنويی۔ ۵٠
  ۔ ديوان اشعار،عطار نيشاپوری۔ ۵١
  ۔ ديوان اشعار،ھاتف اصفھانی۔ ۵٢
  ۔ ديوان حافظ۔ ۵٣
  ۔ ديوان سعدی شيرازی۔ ۵۴
  ۔ ديوان شمس،مولوی۔ ۵۵
  ۔ ديوان فيض کاشانی۔ ۵۶
  ۔ ديوان ھمای شيرازی۔ ۵٧
  رھان۔ ۔ ربيع اآلثار،آيت هللا حاج شيخ علی اکبر ب۵٨
  ۔ ١٣۴٨۔ رجال کشی،محمد بن عمر کشی،دانشگاه مشھد،۵٩
  ۔ رسائل،سيدمرتضی،سيدالشھداء،اول۔ ۶٠
  ۔ روضة المتقين،محمد تقی مجلسی۔ ۶١
  ۔ روضة المذنبين،احمد جام۔ ۶٢
  ۔ روضة الواعظين،محمد بن حسن فتال نيشاپوری،رضی،قم۔ ۶٣
  ۔ زاد المعاد،عالمہ مجلسی۔ ۶۴
  ۔ زبور۔ ۶۵
  المجالس،قاضی نور هللا شوشتری۔ ۔ زينة۶۶
  ۔ سفينةالبحار،حاج شيخ عباس قمی۔ ۶٧
  ۔ شافی ،فيض کاشانی۔ ۶٨
  ۔ شرح صحيفہ،سيد نعمت هللا جزائری۔ ۶٩
  ۔ صافی،فيض کاشانی۔ ٧٠
  ۔ صحيفۂ  سجاديہ۔ ٧٢
  ھ ق۔ ١۴٠٧۔ عدة الداعی،ابن فھد حلی،دار الکتب االسالميہ، ٧٣
  ۔ عرشيہ،صدر المتالھين۔ ٧۴
  علل الشرائع،شيخ صدوق،مکتبة الداوری،قم۔  ۔٧۵
  ۔ علم اخالق،دکتر مھدی بامداد۔ ٧۶
  ۔ علم اليقين،فيض کاشانی۔ ٧٧
  ھ ق ۔  ١۴٠۵۔ عوالی الآللی،ابن ابی جمھور احسائی،سيدالشھداء،قم، ٧٨
  ۔ ١٣٧٨۔ عيون اخبار الرضا،شيخ صدوق،جھان،٧٩
  ۔ ١٣۶۶تر تبليغات،قم،۔ غرر الحکم،عبد الواحد بن محمد تميمی آمدی،دف٨٠
  ۔ فرھاد وشيرين،وحشی بافقی۔ ٨١
  ۔ قصص االنبياء،ثعلبی۔ ٨٢
  ۔ قلب سليم ،شھيد دستغيب۔ ٨٣
  ۔ ١٣۶۵۔ کافی،ثقة االسالم کلينی، دار الکتب االسالميہ ،تھران، ٨۴
  ۔ کشف االسرار،ميبدی۔ ٨۵
  ۔ کلمة هللا،سيد حسن شيرازی۔ ٨۶
  ھ ق۔  ١٣٨٩لتراث االسالمی ،بيروت ،۔ کنز العمال،علی المتقی الھندی،ا٨٧
  ۔ گذشتہ وآئنده جھان ،بی آزار شيرازی،بعثت،سوم۔ ٨٨
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  ۔ گزيده ہفت او رنگ،جامی۔ ٨٩
  ۔ گناھان کبيره،شھيد دستغيب۔ ٩٠
  ۔ مثنوی معنوی،مولوی۔ ٩١
  ۔ مجالس المؤمنين،قاضی نور هللا شوشتری۔ ٩٢
  ،بيروت۔ ۔ مجمع البيان،طبرسی،دار االحياء التراث العربی ٩٣
  ۔ مجموعہ وّرام،ورام بن ابی فراس، مکتبة الفقيہ،قم۔ ٩۴
  ۔ محجةالبيضاء،فيض کاشانی ،دفتر انتشارات اسالمی۔ ٩۵
  ۔ مدارج القدس،غزالی۔ ٩۶
  ۔ مستدرکات علم الرجال،حاج شيخ علی نمازی شاھرودی،حيدريہ،تھران۔ ٩٧
  ۔ ١۴٠٨۔ مستدرک الوسائل ،محدث نوری،آل البيت ،قم، ٩٨
  ھ ق۔ ١٣٨۵مشکاة االنوار ،ابوالفضل علی طبرسی ،حيدريہ ، نجف ،  ۔٩٩
  ھ ق۔ ١۴٠۵۔ مصباح،ابراھيم بن علی عاملی کفعمی۔ رضی ،قم ، ١٠٠
  ھ ق۔  ١۴٠٠۔ مصباح الشريعہ،امام صادق،االعلمی للمطبوعات ، ١٠١
  ۔  ١٣۶١۔ معانی االخبار،شيخ صدوق ،جامعہ مدرسين قم ، ١٠٢
  المتالھين،خواندنيھا ،اول۔  ۔ مفاتيح الغيب،صدر١٠٣
  ھ ق۔ ١ ۴١٣۔ مقنعہ،شيخ مفيد،کنگره شيخ مفيد ،قم، ١٠۴
  ۔ مکارم االخالق،رضی الدين حسن بن فضل طبرسی،شريف رضی،قم۔ ١٠۵
  ۔ منازل اآلخره،حاج شيخ عباس قمی۔ ١٠۶
  ۔ مناقب آل ابی طالب،ابن شھر آشوب،مطبعة العلميہ ، قم۔ ١٠٧
  يشاپوری۔ ۔ منطق الطير ،عطار ن١٠٨
  ھ ق۔  ١۴١٣۔ من ال يحضره الفقيہ،شيخ صدوق ،جامعہ مدرسين ،قم، ١٠٩
  ۔ منہج الصادقين،مال فتح هللا کاشانی۔ ١١٠
  ۔ مواعظ العدديہ، مشکينی۔ ١١١
  ۔ ١٣٧٩محمدی ری شھری،دارالحديث،دوم ،“مترجم”۔ ميزان الحکمہ١١٢
  ۔ نشانہ ھائی ازاو،سيد رضاصدر ،بعثت ،اول۔ ١١٣
  ات الليل،آيت هللا شيخ محمد رضاکلباسی۔ ۔ نفح١١۴
  ۔ نہج البالغہ۔ ١١۵
  ۔ نيايش امام حسين(ع) در بيابان عرفات،عالمہ جعفری۔ ١١۶
  ۔ وافی،فيض کاشانی ۔ ١١٧
   ١۴٠٩۔ وسائل الشيعہ،شيخ حر عاملی ،آل البيت ،قم، ١١٨

-------------------------------------------------------------------- ------------   

  ۔ ٣٢،حديث١٠،باب۶۶۶٧١] بحار االنوار:1[
  ۔ ٩٨١۶،ذم قرين السوء،حديث۴٣١] غررالحکم :2[
  ۔ ١۴،باب١٩٨٧١] بحار االنوار :3[
  ۔ ٣١۶] تحف العقول:4[
  ۔ ٩٧٨٩،صاحب الحکماء و العلماء ۔حديث۴٣٠] غررالحکم :5[
  ۔ ١٣۶۶٠،الحرام،حديث١١٢۴٣] ميزان الحکمة :6[
  ۔ ١٣۶۶١۔ الحرام ،حديث١١٢۴٣،باب العتاب ،ميزان الحکمة: ۶١١رام:] مجموعہ و7[
  ۔ ١٣۶۶٣، الحرام، حديث ١١٢۴٣؛ميزان الحکمة :۵٢،حديث١،باب١٢١٠٠] بحار االنوار :8[
  ۔ ١۴۴٧،حديث٣٧،مجلس ۶٨٠] امالی طوسی:9[
  ۔ ۶٣،ذيل حديث٩٢،باب٣٩۴۶٨] بحار االنوار:10[
  ۔ ١،باب سوء الخلق،حديث٣٢١٢] کافی:11[
  ۔ ٣۵،حديث۵،باب٣٣٨۶٣] بحار االنوار:12[
  ۔ ٨١۶٨،الفصل الرابع البطنة و ٓاثارھا :٣۶٠] غررالحکم :13[
  ۔ ٨١٧٨،الفصل الرابع البطنة و ٓاثارھا :٣۶١] غررالحکم :14[
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  ۔ ١٩۶٢٧،حديث١،باب٢١١١۶] مستدر ک الوسائل:15[
  ۔ ٢٠٩١٧، النوم، حديث ۶۵۵٠ ١٣] ميزان الحکمة: 16[
  ۔ ٢٠٩١۵، النوم، حديث ۶۵۵٠ ١٣،ميزان الحکمة: ٢٨ص  ١يخ صدوق ، ج] خصال ش17[
  ۔ ٢٠٩٢۴،النوم، حديث۶۵۵٠١٣؛ميزان الحکمة:٣٠٣٠،حديث١۵٩] غررالحکم :18[

  خدمت خلق ميں مشغول رھے گا۔ 
  ۔ ٣،باب العبادة ،حديث٨٣٢] کافی:19[
  ۔ ١١۶٠٨،العبادة ،حديث٣۴١٢٧؛ميزان الحکمة :۴٣۶١۴] کنزل العمال :20[
  ۔ ١٠٠٨۵، باب استحباب الصمت، حديث ١٩ص  ٩]مستد رک الوسائل ج21[
   12928، باب وجوب طاعه هللا، حديث ١٩ص  ٩] مستد رک الوسائل ج22[
  ۔ ٨،حديث۴٣،باب١۶۶٧] بحار االنوار:23[
  ۔ ۴۴۶١، الحاجة ،حديث١٣١٨ ٣؛ميزان الحکمة: ١٠۵١،حديث۴٨١] امالی طوسی:24[
  ۔ ١جة المٔومن ،حديث،باب قضاء حا١٩٢٢] کافی:25[
  ۔ ٢١٧۵٨،باب استحباب قضاء حاجة المٔومن، حديث٣۵٩١۶] وسائل الشيعہ:26[
  ۔ ٣١٢۶حديث ) ٢المحبة ( ٩۵٢٢] ميزان الحکمة 27[
  ۔ ١٠،باب السعي فی حاجة المٔومن ،حديث١٩٩٢] کافی:28[
  ۔ ١۴٠ص ١٩] تفسير الميزان ج29[
  ۔ ٢٠] تحف العقول ص 30[
ْلنَا َعلَی َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِہ۔َوٕاِْن ُکنتُ ] ”31[ ا نَزَّ   “ ْم فِی َرْيٍب ِممَّ
نُس َواْلِجنُّ َعلَی ٔاَْن يَأْتُوا بِِمْثِل ہََذا اْلقُْرآِن الَيَأْتُوَن بِِمْثلِِہ َولَْو ] ” 32[   “ َکاَن بَْعُضہُْم لِبَْعٍض ظَِہيًرا۔قُْل لَئِْن اْجتََمَعْت ااْلِٕ
  ۔ ١٣] سوره حجرات ٓايت 33[
  ۔ ٢٣٠] نفحات الليل ص 34[
  ، کتاب آفات اللسان۔ ١٩٠ص۶] محجة البيضاء ج35[
  ۔ ٨٣] سوره بقره آيت 36[
  ۔  ٣٣] سوره فصلت، آيت37[
  ۔  ١۵٢] سوره انعام آيت 38[
  ۔ ٨۴] سوره شعراء آيت 39[
  ۔ ٢٣] سوره اسراء آيت 40[
  ۔ ۴٣] سوره ٰطٰہ، آيت 41[
  ۔ ١٣۶قره آيت ] سوره ب42[
  ۔ ٩] سوره نساء آيت 43[
  ۔ ۵] سوره نساء آيت 44[
  ۔ ۶٣] سوره نساء آيت 45[
  ۔ ۴،باب وصية الرسول(ص)،حديث٢٨۵] کافی:46[
  ۔ ١٨۶] سوره بقره آيت 47[
  ۔ ۶٠] سوره غافر آيت 48[
  ۔ ٢۴٩ص  ٣] نور الثقلين، ج49[
  ۔ ۴۵٣] انيس الليل ص 50[
  ۔ ١و المرٔاة،حديث ،باب جھاد الرجل٩۵] کافی:51[
  ۔ ۵١ص  ۴] مناقب ابن شھر آشوب ج52[
  ۔ ٨٧] سوره يوسف آيت 53[
  ۔ ۶، حديث ٢۵، باب ١٨٧ص۴۴] بحار االنوار ج 54[
  ۔ ١٧٠] روضة المذنبين ص 55[
  ۔ ۵٣٠] انيس الليل :56[
  ۔١٨٠] سوره اعراف ٓايت 57[

 تمت بالخير 

 

 


