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  تقديم

و ايك شب ميں طے اس ناچيز تحرير كو جہاد اور شہادت كے راه پيماؤں اور عرفاء كہ جنہوں نے سو سالہ راستے ك
كيا ہے اور محبوب كے عشق ميں ايك لحظہ جلے ہيں اور بلند مقام (جو اپنے رب سے رزق حاصل كرتے ہيں) تك 

  صعود كيا ہے كى خدمت ميں اس اميد پر تقديم كرتا ہوں كہ وه ايك نگاه لطف ہمارى طرف بھى مبذول كريں_ 

  مؤلف
  

----   
ا ہوں كہ يہ ميرے لئے صدقہ جاريہ قرار پاتے ہوئے پڑھنے والے اس پر عمل اس كتاب كا ترجمہ اس اميد ميں كر رہ

كر كے اس حقير كے لئے دعاء مغفرت كريں اور دعا كريں ميرا انجام محبت آل محمد(ص) پر قرار پائے_ اور خداوند 
  عالم مجھے مرنے كے بعد اپنى جوار رحمت ميں قرار دے_ آمين 

  مترجم
  

----   
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  مقدمہ

د  رب العالمين و الصلوة و السالم على اشرف االنبياء و المرسلين حبيب الہ العالمين ابى القاسم محمد صلى هللا عليہ الحم
 و آلہ وسلم الذى بعثہ رحمة للعالمين ليزكيہم و يعلمہم الكتاب و الحكمة و السالم على عترتہ و ابل بيتہ الطيبين الطاہرين_ 

ے راستے اور كمال مدارج كے طے كرنے كى ہدايت فرما اور ہمارے تاريك دلوں كو خدايا ہميں انسانيت كے سيدھ
معرفت اور يقين كے نور سے روشن كر_ خود پسندي، خودبينى خواہشات و تمينات نفسانى كے پردوں كو ہمارے دلوں 

اپنے آپ كو سنوار  سے ہٹا دے اور ہمارى باطنى آنكھكو بے مثال جمال كے ديكھنے كى بينائي عطا كردے_ اور ہميں
نے اور روح كو پاك و پاكيزه كرنے كے راستوں كى طرف مدد فرما_ اپنے غير كى طرف توجہہ اور محبت كو ہمارے

دلوں سے نكال دے اور غفلت كے پردوں كو ہمارے دلوں سے دور كردے اور اپنى محبت اور انس كے شفاف چشمہ 
ر باقى مانده گرانقدر عمر كو گذرى ہوئي زندگى كى طرح سستى سے سيراب فرما_ تاكہ ہم اپنى طرف متوجہ ہوں او

  اور غفلت ميں بسر نہ كرديں_ 
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اس ناچيز بنده جو خواہشات اور تمينات نفسانى ميں گرفتار اور حيران و پريشان اور مقامات معنوى اور درجات كمال 
خود سازى تہذيب اور تزكيہ نفس كى سے بے خبر اور مراتب سير و سلوك سے نا واقف نے اس كا اراده كيا ہے كہ 

 بحث كے ميدان ميں وارد ہو اور قرآنى آيات اور پيغمبر اكرم اور ائمہ طاہرين عليہم السالم كے فرامين اور تزكيہ اور 
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تہذيب نفس اور سير اور سلوك الى هللا كے قواعد كليہ سے استفاده كر كے پڑھنے والوں اور طالبين راه معرفت كى 
يں پيش كرے اس اميد پر كہ شايد سالكين راه ہدايت كے لئے مددگار ثابت ہو اور خداوند عالم اس حقير اور خدمت م

محروم پر احسان كرے اور ميرا ہاتھ پكڑ كر نادانى خودخواہى غفلت كى تاريكيوں سے خارج كردے اور ذكر و انس و 
عمر ميں اگر ہو بعض گذرے ہوئے نقصانات كا جبران محبت و بقاء كى وادى كى طرف رہنمائي فرمائے شايد باقيمانده 

  كر سكوں_ احب الصالحين و لست منہم نيكوں كو دوست ركھتا ہوں گر چہ ان ميں سے نہيں ہوں_ 

  اہم نقطہ
اس بحث ميں وارد ہونے سے پہلے ايك مہم مطلب كا تذكره ضرورى ہے اور وه يہ كہ خودسازى (اپنے آپ كو 

كا الزمہ يہ نہيں ہے كہ انسان گوشہ نشين اور دنياوى مشاغل كو ترك كردے اور اجتماعى اور سدھارنا) اور تزكيہ نفس
معاشرتى ذمہ داريوں اور عہدوں سے دست بردار ہوجائے بلكہ خود اس كتاب كے مباحث ميں واضح ہوجائيگا كہ گوشہ

ل و تہذيب نفس كے منافى ہے_ اسالم نشينى اور فردى اور اجتماعى ذمہ داريوں كو قبول نہ كرنا خودسازى اور تكمي
مسلمانوں سے يہ مطالبہ كرتا ہے كہ وه با وجوديكہ عام لوگوں ميں زندگى بسر كريں اور فردى اور اجتماعى وظائف 

انجام ديں اپنے آپ سے غافل نہ ہوں اور خودسازى اور تہذيب نفس كى تربيت كو اہميت دين اور اسے مورد عنايت قرار
  ديں_ 

  مؤلف
----  

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  پيغمبروں كے بعثت كى اہم غرض نفوس كا پاكيزه كرنا تھا

  پيغمبروں كا سب سے بڑا ہدف اور غرض انسانى نفوس كى پرورش كرنا اور نفوس انسانى كو پاك و پاكيزه بنانا تھا_ 
خداوند عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے كہ '' خداوند عالم نے مومنين پر احسان كيا ہے كہ ان سے ايك رسول ان كے 

درميان بھيجا ہے تا كہ وه ان كے لئے قرآنى آيات كى تالوت كرے اور ان كے نفوس كو پاك و پاكيزه بنائے اور انہيں كتاب 
  ) 1پہلے ايك كھلى ہوئي گمراہى ميں غرق تھے_ (اور حكمت كى تعليم دے گرچہ وه اس سے 

تعليم و تربيت كا موضوع اس قدر مہم تھا كہ پيغمبروں كے بھيجنے كى غرض قرار پايا اور خداوند عالم نے اس بارے ميں 
اپنے بندوں پر احسان كيا_ انسان كى فردى اور اجتماعى شخصيت كى سعادت اور دنيوى اور اخروى شقاوت اس موضوع 

وابستہ ہے كہ كس طرح انسان نے اپنے آپ بنايا ہے اور بنائے گا_ اسى وجہ سے انسان كا اپنے آپ كو بنانا ايك زندگى سے 
ساز سرنوشت ساز كام شمار ہوتا ہے_ پيغمبر(ص) آئے ہيں تا كہ خودسازى اور نفس انسانى كى پرورش اور تكميل كا راستہ 

  بتالئيں اور مہم ا ور سرنوشت ساز كام كي 
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رہنمائي اور مدد فرمائيں پيغمبر آئے ہيں تا كہ نفوس انسانى كو رذائل اور برے اخالق اور حيوانى صفات سے پاك اور صاف
كريں اور اچھے اخالق اور فضائل كى پرورش كريں_ پيغمبر عليہم السالم آئے ہيں تا كہ انسانوں كو خودسازى كا درس ديں 

كنٹرول اور خواہشات نفسانى كو قابو ميں ركھنے كى مدد فرمائيں اور ڈرانے اور  اور برے اخالق كى شناخت اور ان پر
دھمكانے سے ان كے نفوس كو برائيوں اور ناپاكيوں سے پاك و صاف كريں_ وه آئے ہيں تا كہ فضائل اور اچھے اخالق كے

شويق اور ترغيب سے ان كے مددگار پودے كو انسانى نفوس ميں پرورش ديں اور بار آور بنائيں اور اپنى راہنمائي اور ت
  بنيں_ 

رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا ہے كہ '' ميں تمہيں اچھے اخالق كى وصيت كرتا ہوں كيونكہ خداوند عالم نے 
  ) 2مجھے اسى غرض كے لئے بھيجا ہے_ (

ہ اچھے اخالق كو نفوس انسانى ميں مكمل كروں_ نيز پيغمبر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' ميں اسلئے بھيجا گيا ہوں تا ك
)3 (  

امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' خداوند عالم نے پيغمبروں كو اچھے اخالق كے لئے منتخب كيا ہے جو 
آپ شخص بھى اپنے آپ ميں اچھے اخالق موجو د پائے تو خداوند عالم كا اس نعمت پر شكريہ ادا كرے اور جو شخص اپنے
ميں اچھے اخالق سے محروم ہو اسے هللا تعالى كى بارگاه ميں تضرع اور زارى كرنى چاہئے اور هللا تعالى سے اچھے 

  ) 4اخالق كو طلب كرنا چاہئے_ (
امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' اگر بالغرض ميں بہشت كى اميد نہ ركھتا ہوتا اور دوزخ كى آگ سے نہ ڈرتا 

اور ثواب اور عقاب كا عقيده بھى نہ ركھتا ہوتا تب بھى يہ امر الئق تھا كہ ميں اچھے اخالق كى جستجو كروں كيونكہ ہوتا 
  ) 5اچھے اخالق كاميابى اور سعادت كا راستہ ہے_ (

  امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' ايمان كے لحاظ سے كاملترين مومنين وه 
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خالق بہتر ہوں_'' رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمايا ہے كہ '' قيامت كے دن نامہ اعمال ہيں كہ جن كے ا
  ) 6ميں كوئي چيز حسن خلق سے افضل نہيں ركھى جائيگي_ (

ه ايك آدمى رسول خدا كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كى يا رسول هللا دين كيا ہے؟ آپ(ص) نے فرمايا ''حسن خلق'' و
آدمى اٹھا اور آپ(ص) كے دائيں جانب آيا اور عرض كى كہ دين كيا ہے؟ آپ(ص) نے فرمايا ''حسن خلق'' يعنى اچھا اخالق_
پھر وه گيا اور آپ كے بائيں جانب پلٹ آيا اور عرض كى كہ دين كيا ہے ؟ آپ(ص) نے اس كى طرف نگاه كى اور فرمايا كيا

  ) 7صہ نہ كرے_ (تو نہيں سمجھتا؟ كہ دين يہ ہے كہ تو غ
اسالم كو اخالق كے بارے ميں خاص توجہہ ہے اسى لئے قرآن مجيد ميں اخالق كے بارے ميں احكام كى نسبت زياده آيات 
قرآنى وارد ہوئي ہيں يہاں تك كہ قرآن كے قصوں ميں بھى غرض اخالقى موجود ہے_ تمہيں احاديث ميں اخالق كے بارے 

موضوعات سے زياده حديثيں نہ ہوئيں تو ان سے كمتر بھى نہيں ہيں_ اخالق كے بارے ہزاروں حديثيں مليں گى اگر دوسرے
ميں ثواب اور خوشخبرياں جو ذكر ہوئي ہيں دوسرے اعمال كے ثواب سے كمتر نہيں ہيں_ اور برے اخالق سے ڈرانا اور 

اخالقيات پر تشكيل پاتى ہے_ مناسب سزا جو بيان ہوئي ہے وه دوسرے اعمال سے كمتر نہيں ہيں_ اسى لئے اسالم كى بنياد 
نہيں كہ اسے دين كے احكام ميں دوسرا درجہ ديا جائے اور دينداروں كے لئے آرائشے اور خوبصورتى كا درجہ ديا جائے 
اگر احكام ميں امر اور نہى ہيں تو اخالق ميں بھى امر اور نہى موجود ہيں اور اگر احكام ميں تشويق اور تخويف ثواب اور 

  اور جزا ء اور سزا موجود ہے تو اخالق ميں بھى يہى امور موجود ہيں_ عقاب 
پس احكام شرعى اور اخالق ميں كونسا فرق موجود ہے؟ اگر ہم سعادت اور كمال كے طالب ہيں تو اخالقيات سے الپرواہى 

خالقى محرمات كو اس بنا نہيں برت سكتے ہم اخالقى واجبات كو اس بہانے سے كہ يہ اخالقى واجبات ہيں ترك كرديں اور ا
  پر كہ يہ اخالقى محرمات ہيں بجاالتے رہيں_ اگر نماز واجب ہے اور اس كا ترك كرنا حرام اور موجب 
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 سزا ہے تو عہد كا ايفا بھى واجب ہے اور خالف وعده حرام ہے اور اس پر بھى سزا ہوگى پس ان دونوں ميں كيا فرق ہے؟ 
انسان ہے كہ جو احكام شرعيہ اور تكاليف الہى كا پابند ہو اور اخالقيات كا بھى پابند ہو بلكہ  واقعى متدين اور سعادت مند وه
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  سعادت اور كمال معنوى اور نفسانى ميں اخالقيات بہت زياده اہميت ركھتے ہيں جيسے كہ بعد ميں ذكر كريں گے_ 

  بزرگ شناسى و خودسازي
اور اوصاف ركھتا ہے_ انسان كے وجود كا ايك مٹى كے جوہر سے جو  گرچہ انسان ايك حقيقت ہے ليكن يہ مختلف جہات

بے شعور ہے آغاز ہوا ہے اور پھر يہ جوہر مجرد ملكوتى تك جاپہنچتا ہے خداوند عالم قرآن مجيد مينفرماتا ہے كہ '' خداوند 
ل كو بے وقعت پانى يعنى نطفہ وه ہے كہ جس نے ہر چيز كو اچھا پيدا كيا ے اور انسان كو مٹى سے بنايا ہے اور اس كى نس

سے قرار ديا ہے پھر اس نطفہ كو اچھا اور معتدل بنايا ہے اور پھر اس ميں اپنى طرف منسوب روح كو قرار ديا ہے اور 
  ) 8تمہارے لئے كان، آنكھ اور دل بنايا ہے اس كے باوجود تم پھر بھى بہت كم اس كا شكريہ ادا كرتے ہو_ (

ہات ركھتا ہے ايك طرف تو وه ايك جسم طبعى ہے اور اس جسم طبعى كے آثار ركھتا ہے انسان مختلف مراتب اور ج
دوسرى طرف وه جسم نامى ہے كہ وه اس كے آثار بھى ركھتا ہے اور دوسرے لحاظ سے وه ايك حيوان ہے اور وه حيوان 

كھتا ہے جو حيوانات ميں موجود نہيں كے آثار بھى ركھتا ہے ليكن باالخره وه ايك انسان ہے اور وه انسانيت كے آثار بھى ر
  ہيں_ 

لہذا انسان ايك حقيقت ہے ليكن يہ حقيقت وجود كے لحاظ سے مختلف مراتب اور درجات كى حامل ہے_ جب يہ كہتا ہے كہ 
  ميرا وزن اور ميرى شكل و صورت تو وه 
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و صورت تو وه اپنے جسم نامى ہونے كى اپنے جسم نامى ہونے كى خبر دے رہا ہوتا ہے اور جب وه كہتا ہے كہ ميرى شكل
حكايت كر رہا ہوتا ہے اور جب وه كہتا ہے كہ ميرا چلنا اور شہوت اور غضب تو وه اپنے حيوانى درجہ كى خبر دے رہا 

ہوتا ہے اور جب وه كہتا ہے كہ ميرا سوچنا اور عقل اور فكر تو وه اپنے انسان اعلى درجہ كا پتہ دے رہا ہوتا ہے پس انسان 
كى ميں اور خود مختلف موجود ہيں_ ايك جسمانى ميں اور ايك ميں نباتى اور ايك ميں حيوانى اور ايك ميں انسانى ليكن ان 

ميں سے انسانى ميں پر ارزش اور اصالت ركھتى ہے وه چيز كہ جس نے انسان كو انسان بنايا ہے اور تمام حيوانات پر 
  نفخہ الہى ہے_  برترى دى ہے وه اس كى روح مجرد ملكوتى اور

خداوند عالم انسان كى خلقت كو اس طرح بيان فرماتا ہے كہ ہم نے انسان كو ٹى سے خلق كيا ہے پھر اسے نطفہ قرار ديا ہے 
اور اسے ايك مضبوطہ جگہ رحم مادر ميں قرار ديا ہے اور پھر نطفہ كو علقہ لو تھڑا اور پھر علقہ كو نرم گوشت بنايا ہے 

و ہڈياں بنايا ہے پھر ان ہڈيوں پر گوشت سے ڈھانپا ہے_ پر اس ميں روح مجرد ملكوتى كو پھونكا ہے اور پھر نرم گوشت ك
  جس سے اسے ايك نئي مخلوق بنايا ہے_ شاباش اس كامل قادر پر جو بہترين خلق كرنے واال ہے_ 

روح كى وجہ سے انسان كايك ايسے انسان كى خلقت كے بارے خدائے دانا فرماتا ہے_ تبارك هللا احسن الخالقين اسى ملكوتى 
مقام تك پہنچ جاتا ہے كہ خداوند عالم كى طرف سے فرشتوں كو حكم ديتا ہے كہ '' ميں نے آدم (ع) كو پيدا كيا ہے اور اس 

  ) 9روح كو جو ميرى طرف نسبت ركھتى ہے اس ميں پھونكا ہے لہذا تم سب اس كى طرف سجده كرو_ (
پايا ہے اور خدا نے اس كے بارے ميں فرمايا ہے كہ ہم نے اوالد آدم كو محترم قرار ديا ہے اگر انسان تعظيم كا مورد قرار 

اور انہيں خشكى اور سمندر ميں سوار كيا ہے اور ہر قسم كى پاكيزه اور لذيذ غذا اس كى روزى قرار دى ہے اور اپنى بہت 
  سى مخلقو پر اسے 
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كے واسطے سے ہے لہذا انسان اگر خود سازى يعنى اپنے آپ كو سنوارنا  ) تو يہ سب اسى روح ملكوتى10برترى دے ہے (
ہے تو اسے چاہئے كہ وه اپنى انسانى ميں كو سنوارے اور تربيت دے نہ وه اپنى حيوانى ميں يا جسمانى ميں كى پرورش 

س كى مدد كريں اور كرے پيغمبروں كى غرض بعثت بھى يہى تھى كہ انسان كو خودسازى اورجنبہ انسانى كى پرورش ميں ا
اسے طاقت فراہم كريں_ پيغمبر(ص) انسانوں سے فرمايا كرتے تھے كہ تم اپنے انسانى ميں كو فراموش نہ كرو اور اگر تم 

نے اپنے انسانى خود اور ميں كو خواہشات حيوانى پر قربانى كر ديا تو بہت بڑا نقصان تمہارے حصہ اور نصيب ميں 
  آجائيگا_ 

فرماتا ہے '' اے پيغمبر_ ان سے كہہ دے كہ نقصان ميں وه اشخاص ہيں جو اپنے نفس انسانى اور اپنے  خدا قرآن مجيد ميں
  ) 11اہل خانہ كے نفوس كو قيامت كے دن نقصان ميں قرار ديں اور يہ بہت واضح اور كھال ہوا نقصان ہے_ (
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وہى لوگ ہيں جنہوں نے انسانى  جو لوگ حيوانى زندگى كے عالوه كسى دوسرے چيز كى سوچ نہيں كرتے در حقيقت
  ) 12شخصيت كو كھو ديا ہوا ہے كہ جس كى تالش ميں وه كوشش نہيں كرتے_(

امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''ميں اس شخص سے تعجب كرتا ہوں كہ ايك گم كى ہوئي چيز كى تالش تو كرتا 
اس كے پيدا كرنے كے درپے نہيں ہوتا_'' اس سے بدتر اور  ہے جب كہ اس نے اپنے انسانى روح كو گم كيا ہوا ہے اور

دردناك تر كوئي نقصان نہيں ہے كہ انسان اس دنيا ميں اپنى انسانى اور واقعى اور حقيقى شخصيت كو كھو بيٹھے ايسے 
  شخص كے لئے سوائے حيوانيت كے اور كچھ باقى نہيں رہے گا_ 

  روح انسانى اور نفس حيواني
  آيات روح اور نفس انسانى كى بارے ميں وارد ہوئي ہيں وه د و جو روايات اور 
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قسم پر ہيں ايك قسم نفس انسانى كو ايك در بے بہا اور شريف ملكوتى كہ جو عالم ربوبى سے آيا ہے اور فضائل اور كماالت 
ر كى حفاظت اور نگاه دارى اور انسانى كامنشا ہے بيان كرتى ہيں اور انسان كو تاكيد كرتى ہيں كہ ايسے كماالت اور جواہ

تربيت اور پرورش ميں كوشش كرے اور ہوشيار رہے كہ ايسے بے بہا در كو ہاتھ سے نہ جانے دے كہ اس سے اسے بہت 
زياد نقصان اٹھانا پڑے گا_ نمونے كے طور پر قرآن مجيد ميں آيا ہے كہ '' اے محمد (ص) آپ سے روح كى حقيقت كا سوال

ب ميں كہہ دے كہ يہ پروردگار كے عالم سے ہے اور وه علم جو تمہيں ديا گيا ہے وه بہت ہى تھوڑا كرتے ہيں ان كے جوا
  ) 13ہے_ (

  اس آيت ميں روح كو ايك موجود عالم امر سے جو عالم ماده سے باالتر ہے قرار ديا ہے_ 
ہے جس نے اس كى حفاظت كى اسے اميرالمومنين عليہ السالم نے روح كے بارے ميں فرمايا ہے كہ ''روح ايك در بے بہا 

  ) 14وه اعلى مرتبہ تك پہنچائيگا اور جس نے اس كى حفاظت ميں كوتاہى كى يہ اسے پستى كى طرف جائيگا_ (
آپ نے فرمايا ہے كہ '' جس شخص نے اپنى روح كى قدر پہچانى وه اسے پست اور فانى كاموں كے بجاالنے كى طرف نہيں 

  ) 15لے جائي گي_ (
يا ''جس شخص نے روح كى شرافت كو پاليا وه اسے پست خواہشات اور باطل تمينات سے حفاظت كردے گي_ آپ نے فرما

)16 (  
  ) 17''روح جتنى شريف ہوگى اس ميں اتنى زياده مہربانى ہوگي_ (

  ) 18آپ نے فرمايا كہ '' جس كا نفس شريف ہوگا وه اسے سوال كرنے كى خوارى سے پاك كردے گا_ (
اور روايات كے بہت زياده نمونے موجود ہيں_ ان سے معلوم ہوتا ہے كہ نفس انسانى ايك بيش بہا قيمتى در  اس قسم كى آيات

  ہے كہ جس كى حفاظت و نگاه دارى اور تربيت كرنے ميں كوشش كرنى چاہئے_ 
  دوسرى قسم كى روايات وه ہيں كہ جس ميں نفس انسانى كو ايك انسان كا سخت دشمن 
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كا مبدا بتاليا گيا ہے لہذا اس سے جنگ كى جائے اور اسے سركوب كيا جائے ور نہ وه انسان كے لئے بدبختى تمام برائيوں 
اور شقاوت كے ا سباب مہيا كردے گا_ نمونے كے طور پر جيسے قرآن مجيد ميں آيا ہے كہ '' جو شخص مقام رب سے ڈرتا

  ) 19نت ہے_(ہو اور اپنے نفس كو خواہشات پر قابو پاتا ہو اس كى جگہ ج
قرآن مجيد حضرت يوسف عليہ السالم سے نقل كرتا ہے كہ انہوں نے فرمايا ہے كہ '' ميں اپنے نفس كو برى قرار نہيں ديتا 

  ) 20كيونكہ وه ہميشہ برائيوں كى دعوت ديتا ہے مگر جب خدا رحم كرے_(
بدترين دشمن وه نفس ہے جو تيرے دو پہلو ميں پيغمبر اسالم صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' تيرا سب سے 

  ) 21موجود ہے_(
حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''نفس ہميشہ برائي كا حكم ديتا ہے جو شخص اسے امين قرار دے گا وه اس سے 

اسے خيانت كرے گا جس نے اس پر اعتماد كيا وه اسے ہالكت كى طرف لے جائيگا، جو شخص اس سے راضى ہوگا وه 
  ) 22بدترين موارد ميں وارد كردےگا_(

  ) 23نيز آپ نے فرمايا '' نفس پر اطمينان كرنا شيطان كے لئے بہترين اور مضبوط موقعہ ہوا كرتا ہے_(
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امام سجاد عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''اے پروردگار كہ ميں آپ سے نفس كى شكايت كرتا جو ہميشہ برائي كى دعوت ديتا 
اور خطاء كى طرف جلدى كرتا ہے او ربرائي سے عالقمند ہے اور وه اپنے آپ كو تيرے غضب كا مورد قرار ہے اور گناه 

  ) 24ديتا ہے اور مجھے ہالكت كے راستوں كى طرف كھينچتا ہے_(
وں كااس قسم كى آيات اور روايات بہت زياده ہيں كہ جن سے مستفاد ہوتا ہے كہ نفس ايك ايسا موجود ہے جو شرير اور برائي

  سرچشمہ ہے لہذا چاہئے كہ جہاد كر كے اس كى كوشش كو سركوب كيا جائے_ 
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ممكن ہے كہ بعض لوگ تصور كريں كہ ان دو قسم كى آيات اور روايات ميں تعارض اور تزاحم واقع ہے يا خيال كريں كہ 
ى ہے جو برائيوں كا سرچشمہ ہے ليكن يہ انسان ميں دو نفس اور روح ہيں كہ ايك اچھائيوں كامنبع ہے اور دوسرا نفس حيوان

دونوں تصور اور خيال غلط ہيں_ پہلے تو ان دو قسم ميں تعارض ہى موجود نہيں ہے دوسرے علوم ميں ثابت ہوچكا ہے كہ 
انسان كى ايك حقيقت ہے اور ايك روح ہے اور اس طرح نہيں ہے كہ انسانيت اور حيوانيت انسان ميں ايك دوسرے سے جدا 

  حده ہوں_ اور علي
بلكہ نفس انسانى ميں دو مرتبے اور دو وجودى حيثيت ہيں نيچے اور پست مرتبے ميں وه ايك حيوان ہے كہ جس ميں حيوان 
كے تمام آثار اور خواص موجود ہيں اور ايك اعلى مرتبہ ہے كہ جس ميں وه ايك انسان ہے اور وه نفخہ الہى اور عالم ملكوت

  سے آيا ہے_ 
ے كہ نفس شريف اور قيمتى اور اچھائيوں كا مبدا ہے اس كے بڑھانے اور پرورش اور تربيت ميں كوشش جب يہ كہا گيا ہ

كرنى چاہئے يہ اس كے اعلى مرتبے كى طرف اشاره ہے اور جب يہ كہا گيا ہے كہ نفس تيرا دشمن ہے اس پر اعتماد نہ 
ميں ركھ يہ اس كے پست مرتبے كى طرف اشاره كرو تجھے ہالكت ميں ڈال دے گا اور اسے جہاد اور كوشش كر كے قابو 

ہے يعنى اس كى حيوانيت كو بتاليا گيا ہے_ جب كہا جاتا ہے كہ نفس كى تربيت اور پرورش كر اس سے مراد انسانى مرتبہ 
ہوتا ہے اور جب كہا جاتا ہے كہ اس كو سركوب اور مغلوب كر دے تو اس سے مقصود اس كا پست حيوانى مرتبہ ہوتا ہے_ 

دو مرتبوں اور دو حيثيتوں اور دو وجودوں ميں ہميشہ كشمكش اور جنگ رہتى ہے_ حيوانى مرتبہ كى ہميشہ كوشش  ان
رہتى ہے كہ اپنى خواہشات اور تمينات كو پورا كرنے ميں لگا رہے اور قرب الہى اور ترقى اور تكامل سے نفس انسانى كو 

عكس نفس انسانى اور مرتبہ عالى وجود انسانى ہميشہ كوشش ميں روكے ركھے اور اسے اپنا غالم بنائے ركھے اس كے بر
  رہتا ہے كہ كماالت انسانى كے اعلى مراتب طے كرے اور قرب الہى كى مقام پر فائز 
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ہوجائے اس مقام تك پہنچنے كے لئے وه خواہشات اور تمايالت حيوانى كو قابو ميں كرتا ہے اور اسے اپنا نوكر اور غالم بنا 
ے اس كشمكش اورجنگ ميں ان دو سے كون دوسرے پر غلبہ حاصل كرتا ہے اگر روح انسان اور ملكوتى نے غلبہ ليا ہ

حاصل كر ليا تو پھر انسانى اقدار زنده ہوجائيں گى اور انسان قرب الہى كے بلند مرتبے اور قرب الہى تك سير و سلوك كر تا 
بہ حاصل كر ليا تو پھر عقل كا چراغ بچھ جائيگا اور وه اسے گمراہى جائيگا اور اگر روح حيوانى اور حيثيت بہيمى نے غل

اور ضاللت كى وادى ميں دھكيل دے گا اسى لئے پيغمبر آئے ہيں كہ انسان كو اس مقدس جہاد اورجنگ ميں حتمى اور يقينى 
 مدد ميں_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس

 

  انسانى ارزش

انسان كى دو حيثيتيں اور دو وجود ہيں ايك وجود انسانى اور ايك وجود حيواني_ انسان كى قدر اور قيمت انسانى وجود سے 
ہے اور حيوانى وجود سے نہيں ہے_ حيوانى وجود تو اس كا طفيلى ہے اور در حقيقت وه كچھ بھى نہيں ہے_ گر چہ انسان 
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ے اس كے لوازم زندگى حاصل كرنے كو اہميت دينى بھى چاہئے_ ليكن حيوان تو ہے ہى اور اسے حيوانى وجود كے لئ
انسان اس دنيا ميں اس لئے نہيں آيا كہ وه حيوانى زندگى بسر كرے بلكہ انسان اس اس جہان ميں اسلئے آيا ہے كہ وه اپنى 

حاصل كرے انسان دونوںحيوانى زندگى سے انسان زندگى كى تكميل كرے اور اس حيوانى زندگى سے انسان زندگى كا فائده 
انسانى حيوانى زندگى ميں كئي ايك چيزوں كا محتاج ہوتا ہے كہ جن كے تقاضے خود اس كے وجود ميں ركھ ديئے گئے 

ہيں_ اس لحاظ سے كہ وه ايك حيوان ہے اور نامى ہے پانى غذا مكان لباس ہوا محتاج ہے تا كہ وه زنده رہے پانى اور غذا كا 
كہ ان كو پورا كرے اسے تالش اور كوشش كرنى ہوتى ہے_ بھوك پياس لذت پانى اور غذا كى  محتاج اور اس لحاظ سے

طلب يہ اس كے وجود ميں ركھ دى گئي ہوئي ہيں اور اس لحاظ سے كہ نسل انسانى باقى رہے جنسى غريزه اور بيوى كى 
  طرف ميالن اس كے وجود ميں ركھ ديا گيا ہے_ انسان 
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القمند ہوتا ہے زندگى كے باقى ركھنے ميں حيوانى زندگى اور اس كے آثار كا پابند ہے جب غذا كو اپنے باقى رہنے كا ع
ديكھتا ہے اور بھوك كا احساس كرتا ہے تو غذا كھانے كى طرف ميالن پيدا كرتا ہے اور اپنے آثار سے كہتا ہے كہ مجھے 

ميں كوئي مانع آڑے آرہا ہو تو اس سے مقابلہ كرتا غذا حاصل كرنى چاہئے اور اسے كھانا چاہئے اور اس كے حاصل كرنے
ہے_ يقينا ايسا احساس پر انہيں ہے كيونكہ اپنى زندگى كے دوام كے لئے انسان كو كام كرنا چاہئے تا كہ كھائے اور پيئے_ 

ہئے كہ اسالم ميں نہ صرف اس سے روكا نہينگيا بلكہ اس كى سفارش بھى كى گئي ہے_ ليكن اس مطلب كو بھى جاننا چا
حيوانى زندگى اخروى زندگى كا مقابلہ اور تمہيد ہے يہ خود انسان كى خلقت كى غرض نہيں ہے بلكہ يہ طفيلى ہے اصيل 

نہيں ہے_ اگر كسى نے حيوانى زندگى كو ہى اصل اور ہدف قرار دے ديا اور دن رات خواہشات و تمينات حيوانى زندگى ميں
ا رہا اور اپنى زندگى كا ہدف خورد و نوش پہننا اور آرام كرنا اور شہوت رانى اور لگا رہا اور اس كى كوشش اور تالش كرت

غرائز حيوانى كا پورا كرنا قرار دے ديا تو وه ضاللت اور گمراہى ميں ہى جا پڑے گا_ كيونكہ اس نے ملكوتى روح اور عقل
ص كو انسان شمار نہيں كرنا چاہئے بلكہ انسانى كو حاكميت سے دور كر كے فراموشى كے خانے ميں ڈال ديا ہے ايسے شخ

وه ايك حيوان ہے جو انسان كى شكل و صورت ميں ہے_ اس كے پاس عقل ہے ليكن وه ايسى دور ہوئي ہے كہ جس سے 
انسانى كماالت اور فضائل كو نہيں پہچان رہا وه كان اور آنكھ ركھتا ہے ليكن حقايق اور واقعات كو نہيں سنتا اور نہيں 

آن ايسے انسان كو حيوان بلكہ اس سے بھى گمراه تر جانتا ہے كيونكہ حيوان تو عقل ہى نہيں ركھتا ليكن ايسا ديكھتا_ قر
  شخص عقل ركھتا ہے اور نہيں سمجھتا _ 

قرآن مجيد ميں ہے كہ '' اے پيغمبر اگر تيرى دعوت كو قبول نہيں كرتے تو سمجھ لے كہ يہ لوگ اپنى خواہشات نفس كى 
اور كونسا شخص اس سے گمراه تر ہے جو هللا كى ہدايت كو چھوڑ كر خواہشات نفس كى پيروى كرتا ہے  پيروى كرتے ہيں

) قرآن مجيد فرماتا ہے _ كہ ''ہم نے بہت سے جنات اور انسان جہنم 25اور هللا تعالى ظالموں كو بھى ہدايت نہيں كر ے گا_(
  جائيں گے_  كے لئے پيدا كئے ہيں كہ وه اپنے سوء اختيار سے جہنم ميں
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اس واسطے كہ ان كے پاس دل تو ہو ليكن اس سے سمجھتے نہيں_ آنكھيں ركھتے ہيں ليكن ان سے ديكھتے نہيں_ كان 
  ) 26ركھتے ہيں ليكن ان سے سنتے نہيں يہ جانوروں كى طرح ہيں بلكہ ان سے بھى گمراه ترين يہ غافل ہيں_(

ے خواہشات نفس كو اپنا خدا بنا ركھا ہے با وجوديكہ وه عالم ہے ليكن خدا خداوند عالم فرماتا ہے كہ '' وه شخص كہ جس ن
نے اسے گمراه كر ركھا ہے اور اس كے كان اور دل پر مہرلگادى ہے اور اس كى آنكھوں پر پردے ڈال ديئے ہيں آپ نے 

  ) 27ديكھا؟ كہ سوائے خدا كے اسے كون ہدايت كرے گا؟ وه كيوں نصيحت حاصل نہيں كرتا_(
سا شخص اس سے بدبخت تر ہے جو ملكوتى نفس اور اپنى انسانى سعادت اور كماالت كو خواہشات نفس اور حيوانى  كون

  زندگى پر قربان كر ديتا ہے؟ اور نفس انسانى كو حيوانى لذات كے مقابلے فروخت كر ديتا ہے؟ 
نيا ميں مشغول ہے اور اخروى زندگى كو امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''كہ خسارت ميں وه شخص ہے جو د

  ) 28اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے_(
آپ نے فرمايا '' اپنے نفس كو پست كاموں سے روكے ركھ گرچہ تجھے ان امور كى طرف رغبت ہى كيوں نہ ہو اس لئے كہ

  جتنا تو اپنے نفس كو اس ميں مشغول ركھتا ہے اس كا تجھے كوئي عوض حاصل نہ ہوگا_ 
كو دوسروں كا غالم نہ بنا جب كہ خدا نے تجھے آزاد خلق كيا ہے_ وه خير جو شر كے وسيلے سے حاصل ہو وه اپنے آپ 
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  )_ 29خير نہيں ہے اور گشايش حاصل نہيں ہوتى مگر سختى كے ذريعے سے_(
اجر هللا كے  آپ نے فرمايا '' وه برى تجارت ہے كہ جس ميں تو اپنے نفس كو اس كى قيمت قراردے اور جو تيرا ثواب اور

  ) 30ہاں موجود ہے اسے اس تجارت كا عوض قرار دے دے_(
انسان فقط حيوانى وجود كا خالصہ نہيں ہے بلكہ وه ايك انسانى وجود بھى ركھتا ہے اسى حيثيت سے وه جوہر مجرد اور 

  ملكوتى موجود ہے جو عالم قدس سے آيا ہے اور حيواني 
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ہے _ اگر انسان اپنى باطنى ذات اور ملكوتى روح ميں فكر كرے اور اپنے آپ كو خواہشات كے عالوه بھى ارزش ركھتا 
خوب پہچانے اور مشاہده كرے كہ وه عالم قدرت و كرامت علم و رحمت وجود نور و احسان خير و عدالت خالصہ عالم كمال 

د سے ايك اور عالم كو ديكھے گا سے آيا ہے اور اسى عالم سے سنخيت اور مناسب ركھتا ہے_ تو اس وقت انسان ايك اور دي
اور كمال مطلق كو نگاه كرے گا اور اسى عالم كى صفات سے عالقمند ہوگا اور اس گران بہار سرمايہ كيوجہ سے اپنے 

حيوانيت كے پست مرتبے سے حركت كرے گا تا كہ كمال كے مدارج كے راستے طے كرے اور مقام قرب الہى تك 
ے سامنے اخالقى اقدر واضح ہوجائيں گى اگر اخالق اقدار مثل علم احسان، خير خواہي،جاپہنچے يہ وه صورت ہے كہ اس ك

ايثار، عدالت جو دو سخا محروم طبقے كى حمايت سچائي امانتدارى كا خواہشمند ہوا تو اس لحاظ سے اپنے آپ كو عالم كمال 
سب پائيگا اور اسے اسى وجہ سے دوست ركھے سے ديكھے گا اور ايسے مراتب اور اقدار كو اپنے انسانى بلند مقام كے منا

  گا يہاں تك كہ حاضر ہو گا كہ وه حيوانى وجود اور اس كى خواہشات كو اس بلند مقام تك پہنچنے كے لئے قربان كر دے_ 
ل اخالق اقدار اور مكارم روحانى اور معنوى جو ملكوتى روح انسان سے متناسب ہيں كہ ايك سلسلہ كا نام ہے اور انسان كما

  تك پہنچنے كے لئے ان كى ضرورت كو محسوس كرتا ہے_ 
اور اپنے آپ سے كہتا ہے كہ مجھے انہيں انجام دينا چاہئے اور اخالقى انجام دى جانے والى اشياء كا سرچشمہ شرافت اور 

ن يہ كہتا ہے كہ كرامت نفس ہوا كرتا ہے_ اور كمال روحانى اور بلندى مقام تك پہنچنے كے لئے بجا اليا جاتا ہے_ جب انسا
مجھے راه حق ميں ايثار كرنا چاہئے يعنى ايثار تكامل ذات اور بلندى مرتبے كے لئے فائده مند ہے اور ضرورى ہے كہ 

ايسے مرتبہ تك پہنچنا چاہئے_ معنوى كماالت تك پہنچنے كا راستہ صرف ايك ہے اور مقام انسان اس اقدار اور ان كى ضد 
ے ہيں_ اگر انسان اپنى محبوب اور پاك فطرت كى طرف رجوع كرے اور خواہشات اور ہوي كى پہچان ميں مساوى خلق ہوئ
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نفس كو دور پھينك كر خوب غور و فكر كرے تو وه اخالقى فضائل اور اس كى قدر و قيمت اور اس كى ضد اسى طرح 
ان تمام زمانوں ميں ايسے ہى ہوا كرتے ہيںاخالقى پستياں اور رذائل اور اس كى اضداد كو پہچان لے گا اور اس ميں تمام انس

اور اگر بعض انسان اس طرح كى مقدس سوچ سے محروم ہيں تو اس كى وجہ انكى حيوانى خواہشات اور ہوى نفس كى 
تاريكى نے اس كے نور عقل پر پرده ڈال ركھا ہوتا ہے_ قرآن مجيد بھى فضائل اور رذائل كى پہچان اور شناخت كو انسان كا

صہ قرار ديتا ہے جيسے فرماتا ہے كہ '' قسم نفس كى اور اس كى جس نے اسے نيك خلق كيا ہے اور انحراف اور فطرى خا
تقوى كا اسے الہام ديا ہے جس نے اپنے نفس كى تربيت كى اسے پاك و پاكيزه قرار ديا وہى كاميابى حاصل كرے گا اور 

  ) 31ان اٹھائے گا_(جس نے اس كو گناہوں اور برے اخالق سے آلوده كيا وه نقص
پيغمبر(ص) اسى غرض كے لئے مبعوث ہوئے ہيں تا كہ انسان كى فطرت كو بيدار كريں اور اس كے اخالقى ناآگاه شعور كو

آگاہى ميں تبديل كريں وه آئے ہيں تا كہ انسان كے فضائل اور كماالت كے طريقوں كو پہچاننے كى طرف متوجہ كريں اور 
الہى كو پانے اور مدارج كمال كو طے كرنے كى مدد اور راہنمائي فرمائيں_ وه آئے ہيں تا كہ  اس پر عمل كر كے مقام قرب

انسان كو انسانيت كے بلند مقام اور انسانى اقدار كى ضرورت اور انكى حفاظت اور زنده ركھنے اور قدر و قيمت كى طرف 
يوان نہيں ہے بلكہ تو انسان ہے اور فرشتوں سے باالتر متوجہ كريں_ وه آئے ہيں تا كہ انسان كو يہ نقطہ سمجھائيں كہ تو ح

ہے_ دنياوى امور اور حيوانى تظاہر تيرے ملكوتى بلند مقام كے شايان شان نہيں تو اپنے آپ كو اس كے عوض فروخت نہ 
  كر_ 

مايا كہ '' جو امام سجاد سے پوچھا گيا كہ سب سے معزز ترين او رشريف ترين اور با اہميت انسان كون ہے؟ تو آپ نے فر
  ) 32انسان دنيا كو اپنے لئے اہميت نہ دے اور اس كو اپنے لئے خطره قرار نہ دے_(

  اگر انسان اپنى انسان شخصيت كو پہچانے اور اپنى انسانى وجود كو قوى قرار دے اور 
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ان كو يہ مجال نہ ہوگى كہ وه فضائل اور كماالت كو اس ميں زنده كرے اور رذائل اور پستيوں پر قابو پائے تو اس وقت انس
انسانى اقدار كو ترك كردے اور رذائل كے پيچھے دوڑے مثال سچائي كو چھوڑ دے اور جھوٹ كے پيچھے جائے امانت 

دارى كو چھوڑ دے اور خيانت كى طرف جائے_ عزت نفس كو چھوڑ دے اور اپنے آپ كو ذلت وخوارى ميں ڈالے احسان 
  ر تكليف دينے كے پيچھے دوڑے_ كو چھوڑ دے اور لوگ كو آزار او

امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''جو شخص اپنے نفس كى عزت كرے اور اسے معزز قرار دے اس كى نگاه ميں
  خواہشات نفسانى ہيچ اور پست ہوں گي_'' 

قدر وجود كے جوہر كو پيغمبروں كى ہميشہ كوشش رہى ہے كہ انسان كى فطرت كو بيدار كريں تا كہ وه اپنے اس گران
پہچانے اور اپنا تعلق اور ربط ذات خدا سے دريافت كر لے اور تمام چيزوں كو رضا اور قرب پروردگار كے حاصل كرنے 
ميں صرف كرے يہاں تك كہ كھانا پينا سونا جاگنا بولنا كام كرنا مرنا جينا سب كے سب پاك او راخالقى ہوں_ جب انسان هللا 

پھر اس كى رضا كے حاصل كرنے كے لئے كوئي اور اس كى غرض و غايت نہ ہوگى اس كے تمام كام كا بنده ہوجائے تو 
عبادت اور اخالق اور ذى قدر ہونگے_ قل ان صلواتى و نسكى و محياى و مماتى  رب العالمين ال شريك لہ و بذلك امرت و 

  انا اول المسلمين_ 
  ) 33ص قدر و قيمت ركھتا ہے_(اسى لئے اپنے آپ كو پہچاننا اسالم ميں ايك خا

امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''نفس كا پہچاننا سب سے زياده منفعت دار فائد ہے_'' آپ نے فرمايا كہ '' جس 
  شخص نے اپنے آپ كو پہچانا اس كا كام بلند ہوگا_'' 

كہ انسان اپنے واقعى مقام كو اس دنيا ميں  اپنے آپ كو پہچاننے سے مراد شناختى كارڈ نہيں بلكہ اس سے يہ مراد ہے
پہچانے اور جان لے كہ وه فقط خاكى حيوان نہيں ہے بلكہ وه عالم ربوبى كا عكس اور پرتو ہے هللا كا خليفہ اور اس كا امين 

سلوك كرے ہے وه ايك ملكوتى وجود ہے كہ جو دانا اور مختار اور آزاد خلق ہوا ہے تا كہ كمال غير متناہى كى طرف سير و 
  اور اپنى مخصوص خلقت كى وجہ سے اپنے آپ كو بنانے اور اس كي 
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پرورش كرنے كا پابند ہے انسان اپنى اس شناخت كيوجہ سے شرافت اور كرامت كو محسوس كرتا ہے اور اپنے مقدس اور 
ليتے ہيں اس صورت ميں وه نا پرارزش وجود كو پہچانتا ہے اور كماالت اور فضائل اس كے لئے پر معنى اور قيمت پيدا كر

اميدى اور بے فائده اور بيہوده خلق ہونے سے نجات حاصل كر ليتا ہے پھر زندگى اس كے لئے پر بہا اور مقدس اور غرض 
  دار اور خوشنما ہوجاتى ہے_ 

  باطنى زندگي
تا ہے ، پيتا ہے، سوتا ہے، انسان اس دنيا ميں ايك ظاہرى زندگى ركھتا ہے كہ جو اس كے جسم اور تن سے مربوط ہے_ كھ

چلتا ہے، اور كام كرتا ہے، ليكن اس كے باوجود وه باطن ميں ايك نفسانى زندگى بھى ركھتا ہے، اس حالت ميں وه دنيا ميں 
زندگى كرتا ہے_ باطن ميں وه كمال اور سعادت اور نورانيت كى طرف بھى سير و سلوك كرتا ہے يا تو وه بدبختى اور 

ى كى طرف جا رہا ہوتا ہے يا وه انسانيت كے سيدھے راستے سے بھٹكا ہوا ہوتا ہے اور تاريك وادى اور شقاوت اور تاريك
حيوانيت كے پست درجہ ميں غلطاں ہوتا ہے يا وه كمال كے مدارج طے كر كے نور اور سرور و كمال و جمال كے راستے 

ر لوگ اس باطنى زندگى سے غافل ہيں ليكن وه حقيقت طے كرتا ہے يا وه عذاب اور تاريكى ميں گر رہا ہوتا ہے گرچہ اكث
  اور واقعيت ركھتى ہے_ 

خداوند عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے كہ '' وه ظاہرى دنياوى زندگى كا علم تو ركھتے ہيں ليكن اخروى زندگى جو 
  ) 34باطنى ہے سے غافل ہيں_(

يں ہوتا_ قيامت كے دن جب انسان كى آنكھ سے ماديت كے سياه پردے كسى چيز كا جان لينا يا نہ جاننا واقعيت ميں موثر نہ
اٹھا ليئے جائيں گے تو اس وقت وه اپنى واقعيت اور اپنے آپ كو پہچانے گا_ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے كہ '' قيامت كے 

  ن دن انسان سے كہا جائيگا كہ تو دنيا ميں اس امر سے غافل تھا ليكن آج تيرى آنكھيں تيز بي
  



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

 
 

31   
  ) 35ہوچكى ہيں_(

اس آيت سے معلوم ہوتا ہے كہ اخروى امراسى دنيا ميں انسان كى ذات ميں موجود ہيں ليكن انسان ان سے غافل ہے ليكن 
  آخرت ميں جب غفلت كے پردے ہٹا لے جائيں گے تو اس وقت ان تمام امور كا مشاہده كرے گا_ 

ن كا نفس اس جہان ميں كئي ايك چيزوں كو بجاالتا ہے اور جن چيزوں كو وه آيات او رآيات سے يوں مستفاد ہوتا ہے كہ انسا
  بجاالتا ہے وه ہميشہ اس كے ساتھ رہتى ہيں جو آخرت ميں اس كى زندگى كا ماحصل اور نتيجہ آور ہوتى ہيں_ 

  ) 36خداوند ارشاد فرماتا ہے كہ '' ہر نفس اس عمل كے مقابلے ميں گروى ہے جو وه بجا التا ہے_(
  ) 37رشاد فرماتا ہے '' ہر نفس نے جو كچھ انجام ديا ہے اسے پورا كا پورا ملے گا_(ا

خداوند فرماتا ہے كہ ''ہم كس كو اس كى قدرت سے زياده حكم نہيں ديتے_ انسان نے جو اچھائيں انجام دى ہيں وه اسى كے 
  ) 38لئے ہوں گى اور تمام برائياں بھى اس كے اپنے نقصان كے لئے ہوں گي_(

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے كہ '' ہر نفس جو خوبياں انجام دى ہيں وه اس كے سامنے حاضر ہوں گى اسى طرح جو برائي 
  ) 39انجام دى ہے وه آرزو كرے گا كہ كاش اس كے اور برے كام كے درميان فاصلہ ہوتا_( 

نے لئے انجام ديتا ہے اور جوشخص برے كام انجامخداوند عالم ارشاد فرماتا ہے كہ '' جو شخص نيك عمل انجام ديتا ہے وه اپ
  ) 40ديتا ہے وه اس كے لئے زيان آور ہونگے پھر تم سب هللا كى طرف لوٹ آوگے_(

خداوند عالم فرماتا ہے ''جو شخص ذره برابر اچھے كام انجام ديتا ہے وه انہيں قيامت كے دن ديكھے گا اور جو شخص ذره 
  ه ان كو بھى ديكھے گا_'' برابر برے كام انجام ديتا ہے و
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خداوند فرماتا ہے '' انسان كے لئے نہيں ہوگا مگر وه جسے تالش اور حاصل كرتا ہے اور وه اپنى كوشش اور تالش كو 
  ) 41عنقريب ديكھے گا_(

  ) 42خدا فرماتا ہے '' جو اچھائي تم نے آگے اپنے لئے بھيجى ہے اسے هللا كے پاس تم پاؤ گے_(
ے كہ '' جس دن مال اور اوالد تمہيں كوئي فائده نہيں ديں گے مگر وه جو سالم قلب كے ساتھ هللا سے مالقات خدا فرماتا ہ

  ) 43كرے_(
پيغمبر عليہ السالم نے اپنے ايك صحابى سے فرمايا ''اے قيس تو مجبور ہے كہ اپنے لئے كوئي ساتھى بنائے جو قبر تيرے 

كے ساتھ دفن ہوگا اگر تو تيرا ساتھى اچھا اور عمده ہوا تو وه تيرى عزت كرے گا  ساتھ ہوگا وه ساتھى زنده ہوگا اور تو اس
اور اگر وه پست اور برا ہوا تو وه تجھے بھى پست اور ذليل كرے گا تو قيامت ميں اسى ساتھى كے ساتھ محشور ہوگا اور 

اختيار كرے كہ اگر وه نيك اور صالح تجھے اس كے متعلق پوچھا جائے گا پس كوشش كر كہ تو اپنا نيك ساتھى اپنے لئے 
ہوا تو وه تجھ سے انس و محبت كرے گا اور اگر ساتھى برا ہوا تو تجھے اس سے وحشت اور عذاب كے عالوه كچھ نہ ملے 

  ) 44گا اور وه تيرا ساتھى تيرا عمل ہے_(
اور عقائد اور افكار اور ملكات انسان اس دنيا ميں اخروى زندگى كے لئے اپنے نفس كى تربيت كرنے ميں مشغول رہتا ہے 

اور عادات محبت عالقمندى اور مانوس چيزوں كى طرف توجہات اوروه كام جو روح انسانى پر اثر انداز ہوتے ہيں تدريجا 
ان سے ساختہ پرداختہ اور پرورش پاتا ہے انسان كس طرح بنے ان چيزوں سے مربوط ہوتا ہے_ معارف عقائد صحيح 

حبت اور خدا سے پيوند توجہہ اور هللا سے انس خدا كى اطاعت اور اس كى رضايت كا حصول اور فضائل، مكارم اخالق م
وه نيك كام بجاالنا كہ جس كا خدا نے حكم ديا ہے يہ انسان كى ملكوتى روح كو مدارج كمال تك پہنچاتے ہيں_ اور مقام قرب 

كے سبب ايك پاكيزه اور جديد زندگى حاصل كرتا ہے  الہى تك لے جاتے ہيں_ انسان اسى جہان ميں ايمان اور اعمال صالح
  جو آخرت كے جہاں ميں ظاہر اور آشكار ہوگي_ 

خداوند قرآن ميں فرماتا ہے '' جو بھى مرد يا عورت نيك كام انجام دے جب كہ ايمان بھى ركھتا ہو تو ہم اسے پاك اور عمده 
  ) 45زندگى ميں زنده كريں گے_(
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الوه ان نعمتوں كے كہ جن سے اس كا جسم لذت حاصل كرتا ہے وه اخروى نعمت سے بھى بابہره ہو انسان اسى دنيا ميں ع
سكتا ہے اور ان كے ذريعے روح اور نفس كى پرورش بھى كر سكتا ہے اور اپنى معنوى اور اخروى زندگى كو بھى بنا سكتا
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  ہے كہ جس كا نتيجہ آخرت كے جہان ميں ظاہر ہوگا_ 
يہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''خدا اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے ميرے دوست بندے دنيا ميں عبادت كى امام جعفر صادق عل

  ) 46نعمت سے فائده حاص كرو تا كہ اسى سے آخرت كے جہان ميں فائده حاصل كر سكو_(
  ) 47حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''هللا كا دائمى ذكر كرنا روح كى عذاب ہے_(

  ) 48ضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''هللا كے ذكر كو فراموش نہ كرو كيونكہ وه دل كا نور ہے_(نيز ح
انسان كے لئے بہشت اور بہشتى نعمتيں جہنم اور جہنم كے عذاب عقائد اخالق اور اعمال كے ذريعے سے ہى اسى دنيا ميں 

يں يہ سب حقيقت واضح ہوجائيگى _ امام سجاد عليہ السالم بنتے ہيں گرچہ انسان اس سے غافل ہے ليكن آخرت كے جہان م
نے ايك بحيث ميں ارشاد فرمايا ہے كہ '' متوجہہ رہو جو بھى اولياء خدا سے دشمنى كرے اور خدا كے دين كے عالوه كسى 

يں ہوگا كہ جو دين كو اپنائے اور ولى خدا كے حكم كو پس پشت ڈالے اور اپنى راى اور فكر پر عمل كرے وه شعلہ ور آگ م
جسم كو كھا جائيگى وه بدن كے جنہوں نے اروح كو اپنے سے خالى كيا ہوا ہے اور بدبختى نے ان پر غلبہ كيا ہوا ہے يہ وه 
مردے ہيں جو آگ كى حرارت كو محسوس نہيں كرتے اگر وه زنده ہوتے تو وه درد اور آگ كى حرارت كومحسوس كرتے _

  ) 49ور هللا كا شكريہ ادا كرو كہ خداوند عالم نے تمہيں ہدايت كى ہے_(اے صحابان بصيرت عبرت حاصل كر ا
خداوند عالم فرماتا ہے '' جو لوگ يتيموں كا مال ظلم اور ناحق سے كھاتے ہيں وه اپنے پيٹوں ميں آگ بھرتے ہيں اور يہ آگ 

  ) 50عنقريب شعلہ ور ہوگي_(
  تا ہے اور يا ظلمت انسان اس دينا ميں آخرت كے لئے نور و بصيرت فراہم كر
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اور تاريكى اگر اس دنيا ميں اندھا اور بے نور ہوا تو آخرت ميں بھى اندھا اور بے نور محشور ہوگا خدا فرماتے ہے جو 
  ) 51شخص اس دنيا ميں اس كے دل كى آنكھ اندھى ہے وه آخرت ميں بھى اندھا اور گمراه محشور ہوگا_(

رمايا كرتے تھے كہ نجف اشرف ميں ايك شخص عابد زاہدانہ زندگى بسر كرتا تھا كہ عالمہ طباطبائي رضوان هللا عليہ ف
جسے شيخ عبود كہا جاتا تھا كہا جاتا ہے كہ وه ولى خدا اور اہل سير و سلوك تھے ہميشہ ذكر اور عبادت ميں مشغول رہتے 

ے رہتے تھے اور فكر كيا كرتے تھے اور تھے كبھى قبرستان وادى السالم جاتے اور كئي گھنٹوں تك گوشہ و كنار ميں بيٹھ
كبھى ٹوٹى ہوئي قبروں ميں چلتے اور نئي قبر كو با دقت مالحظہ كرتے تھے ايك دن جب قبرستان ميں سے واپس لوٹ رہے 
تھے كہ كئي ايك آدميوں سے ان كى مالقات ہوگئي اور انہوں نے ان سے ان كى احوال پرسى كى اور پوچھا اے شيخ عبودى 

الم نے كيا خبر تھي؟ اس نے كہا كہ كوئي تازه خبر نہ تھى _ جب انہوں نے اصرار كيا تو انہوں نے كہا كہ ميں نےوادى الس
ايك عجيب چيز ديكھى ہے كہ ميں نے جتنا پرانى قبروں كو ديكھا ہے ان ميں سانپ بچھو اور عذاب كى عالمتيں نہيں 

(روايات ميں آيا ہے كہ ميت قبر ميں سانپ اور دوسرى موذى  ديكھيں_ ميں نے ان ميں سے ايك قبر والے سے سوال كيا
چيزوں سے عذاب ديا جاتا ہے ليكن ميں تو آپ كى قبروں ميں سانپ اور عقرب كو نہيں ديكھ رہا_ قبر والے نے جواب ديا 

ھ لے آتے ہو اور ٹھيك ہے كہ سانپ اور بچھو ہمارى قبروں ميں نہيں ليكن تم خود ہو كہ دنيا سے سانپ اور بچھو اپنے سات
  يہاں ان سے عذاب ديئے جاتے ہو_ 

انسانى باطنى اور نفسانى زندگى ايك حقيقى اور واقعى زندگى ہوا كرتى ہے انسان اپنى باطنى ذات ميں ايك واقعى راستہ طے 
اور سير كر رہا كرتا ہے يا وه سعادت اور كمال تك پہنچاتا ہے او ر يا بدبختى اور ہالكت لے جاتا ہے وه واقعى ايك حركت 

  ہے اور عقائد اور اخالق اور اعمال سے انسان مدد حاصل كرتا ہے_ 
خداوند عالم فرماتا ہے كہ '' جو شخص بھى عزت چاہتا ہے _ تمام عزت خدا كے لئے اور اچھے كلمات اور(پاك نفوس) خدا 

  كے لئے صعود كرتے ہيں اور عمل صالح كو خدا اوپر 
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  )'' 52لے جاتا ہے _(
فس كا فعلى ہونا كوشش اور كام كرنے كے نتيجہ ميں ہوا كرتا ہے_ عقائد اور اخالق اور ملكات اور خصائل اور ہمارے ن

  اعمال سے وه بنتا ہے جو آخرت كے جہان ميں اچھا يا برا نتيجہ جا كر ظاہر ہوتا ہے_ 

  اپنے آپ كو كيسے بنائيں؟
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الحدوث اور روحانى البقا ہے يعنى اس كى ملكوتى روح كى وہى اس كى علوم ميں ثابت ہوچكا ہے كہ انسان كى روح جسمانى
جسمانى صورت ہے كہ بالتدريج تكامل كرتے مرتبہ نازل روح انسانى تك آئي ہے اور اس كى حركت اور تكامل ختم نہيں 

  ہوگا بلكہ تمام عمر تك اسى طرح جارى اور ہميشہ رہے گا_ 
ملكوتى موجود ہے جو عالم ماده سے برتر ہے ليكن وه مجرد تمام اور كامل نہيں ہے ابتداء ميں روح انسانى ايك مجرد اور 

بلكہ ايسا مجرد كہ جس كا مرتبہ نازل جسم اور بدن سے تعلق ركھتا ہے يہ ايك دو مرتبے ركھنے واال موجود ہے اس كا ايك 
اسى وجہ سے اس كے لئے استكمال اور مرتبہ مادى ہے اور اس كا بدن سے تعلق ہے اور مادى كاموں كو انجام ديتا ہے 

  حركت كرنا تصور كيا جاتا ہے_ 
اس كا دوسرا مرتبہ مجرد ہے اور ماده سے باالتر ہے اسى وجہ سے وه غير مادى كام ديتا ہے ايك طرف وه حيوان ہے اور 

  جسم دار اور دوسرى طرف انسان ہے اور ملكوتي_ 
ہيں ليكن وه حيوانى غرائز اور صفات ركھتا ہے اور حيوانات والے كام جب كہ وه صرف ايك حقيقت ہے اور اس سے زياده ن

انجام ديتا ہے اس كے باوجود وه انسانى غرائز اور صفات انسانى بھى ركھتا ہے اور انسانى كام انجام ديتا ہے_ اس عجيب 
يك موجود خلق ہوا كہ جو كامل نہيں الخلقت موجود كے بارے ميں خداوند فرماتا ہے_ فتبارك هللا احسن الخالقين_ ابتداء ميں ا

  تھا بلكہ اپنے آپ كو بالتدريج بناتا ہے اور تربيت 
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  اور پرورش كرتا ہے_ 
عقائد اور افكار ملكات اور عادات جو اعمال اور حركات سے پيدا ہوتے ہيں وه انسان كى ذات اور وجود كو بناتے ہيں اور 

امور نہيں جو انسان كے وجود پر عارض ہوں بلكہ وہى انسان كے وجود اور تدريجا كمال تك پہنچاتے ہيں_ ملكات ايسے 
ہويت كو بناتے ہيں_ تعجب انگيز يہ چيز ہے كہ افكار اور عقائد اور ملكات فقط انسان كے وجود ميں موثر ہى نہيں ہوتے 

اور مكارم اخالق اور عادات بلكہ اس كے ہونے ميں بھى موثر ہيں يعنى عمل صالح كى وجہ سے جو افكار اور عقائد صحيح 
اور ملكات وجود ميں آتے ہيں وه انسان كو تدريجا مراتب كمال تك پہنچاتے اور لے جاتے ہيں اور ايك كامل انسان كے مرتبہ 
اور قرب الہى تك پہنچا ديتے ہيں اسى طرح جہالت اور عقائد باطل اور رذائل اخالق اور ملكات اور قساوتيں جو برے كاموں 

م دينے سے موجود ہوتى ہيں وه انسانى روح كو ضعف اور پستى كى طرف لے جاتے ہيں اور تدريجا اسے حيوانيت كے انجا
كے مرتبے تك لے جاتے ہيں اونتيجتًا حيوانيت كى تاريك وادى ميں ساقط كرديتے ہيں اور انسان ان ملكات اور صفات حيوانى

ميں ايك حيوان كى صورت ميں تبديل ہوجاتا ہے_ جى ہاں وه واقعا  اور جہالت كے انبار اور استحكام سے اپنى باطنى ذات
حيوان ہوجاتا ہے اور حيوانى شخصيت پيدا كرليتا ہے وه پھر انسان نہيں ہوتا بلكہ حيوان ہوجاتا ہے بلكہ حيوانات س بھى بدتر

نى زندگى بسر كرتا ہے ليكن كيونكہ يہ وه حيوان ہے جو انسانى طريق سے حيوان ہوا ہے گرچہ ظاہرى صورت ميں وه انسا
اندرونى طور سے وه حيوان ہے اور پھر اسے خود بھى نہيں جانتا_ حيوانات كى حيوانيت ان كى شكل و صورت سے 

مخصوص نہيں ہوا كرتى بلكہ حيوانى نفس بغير قيد اور شرط اور تمايالت اور غرائز حيوانى كو بجاالنے كا نام ہے_ بھيڑنا 
م نہيں ہے بلكہ درندگى اور بغير قيد اور شركے غريزه درندگى كے بجاالنے اور عدم تعقل كا نام اپنى شكل و صورت كا نا

ہے_ عقل كى آنكھ اور اس كے درك كو اندھا كرديا ہے_ ايسا انسان ايك واقعى بھيڑيا ميں تبديل ہوچكا ہے_ انسان ايك ايسا 
  انسان اپنى عقل بھيڑيا ہے جو جنگل كے بھيڑوں سے بھى زياه درنده ہے كيونكہ 
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اور فہم كو درندگى كى صفت ميں استعمال كرتا ہے_ بعض انسان ايسے جرائم كا ارتكاب كرتے ہيں كہ جنہيں جنگل كے 
بھيڑيئےھى ا نجام نہيں ديتے كيا وه بھيڑيئےہيں ہيں؟ نہ بلكہ وه واقعى بھيڑيئےيں ليكن خود نہيں سمجھتے اور دوسرے بھى 

قيامت كے دن جب آنكھوں سے پردے ہٹاديئے جائيں گے ان كا باطن ظاہر ہو جائيگا اور يہ بھى  اسے انسان سمجھتے ہيں
معلوم ہے كہ جنت بھيڑيوں كى جگہ نہيں ہے بھيڑيا كبھى اولياء خدا اور هللا كے نيك بندوں كے ساتھ بہشت ميں نہيں ره 

كہ جہنم كے تاريك اور دردناك عذاب مينڈ اال جائےسكتا_ ايسا بھيڑيا جو انسان كے راستے سے بھيڑيا ہوا ہے ضرورى ہے 
اور زنده رہے_ انسان اس دنيا ميں ايك انسان غير متعين ہے جو اپنى شخصيت خود بناتا ہے يا وه انسان ہوجائيگا جو هللا كے 

سا مطلب ہے جو مقرب فرشتوں سے بھى باالتر ہوجائيگا يا باطنى صورت ميں مختلف حيوانات ميں تبديل ہوجائيگا يہ ايك اي
علوم عالى ميں بھى ثابت ہوچكا ہے اور اسے اولياء خدا بھى كشف اورمشاہدے كا ادعا كرتے ہيں اور نيز اسے پيغمبر اكرم 
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  اورائمہ عليہم السالم نے بھى فرمايا يعنى جو حقيقى انسان كو پہچانتے ہيں انہوں نے اس كى خبردى ہے_ 
كے دن ايسى شكلوں ميں محشور ہونگے كہ بندر اور خنزير كى شكليں ان سے  رسول خدا نے فرمايا ہے كہ ''لوگ قيامت

  ) 53بہتر ہوں گي_ (
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''مستكبر انسان چيونٹى كى شكل ميں تبديل ہوجائيگا جو محشر كے لوگوں كے

  ) 55م ہوجائے_ (پاؤں كے نيچے كچال جائيگا يہاں تك كہ لوگوں كا حساب و كتاب خت
  ) 56خدا قرآن ميں فرماتا ہے كہ ''قيامت كے دن وحشى حيوانات محشور ہونگے_ (
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بعض مفسرين نے اس آيت كى يوں تفسير كى ہے كہ وحشى حيوانات سے مراد وه انسان ہيں جو حيوانات كى شكلوں ميں 
  جائے_ محشور ہونگے ورنہ حيوانات تو مكلف نہيں ہوتے كہ جنہيں محشور كيا 

خدا قرآن مجيد ميں فرماتا ہے كہ '' جن دن تمہارى جدائي اور عليحدگى كا دن ہوگا كہ جس وقت صور ميں پھونكا جائيگا اور 
) _ بعض مفسرين نے اس آيت كى يوں تفسير كى ہے كہ قيامت كے دن انسان ايك دوسرے سے 57تم گروه گروه ہوجاؤگے(

باطنى صورت كے ساتھ اپنے دوسرے ہم شكلوں كے ساتھ محشور ہوگا_ اس آيت كى جدا ہوجائيں گے اور ہر ايك انسان اپنى
  تفسير ميں ايك عمده حديث پيغمبر عليہ السالم سے نقل ہوئي ہے_ 

معاذ بن جبل كہتے ہيں كہ اس آيت يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا كے متعلق ميں نے رسول خدا(ص) سے سوال كيا_آپ 
تم نے ايك بہت اہم موضوع سے سوال كيا ہے آپ كے اس حالت ميں آنسو جارى ہو گئے اور فرمايا  نے فرمايا كہ اے معاذ

كہ ميرى امت كے دس دستے مختلف شكلوں ميں محشور ہوں گے جو ايك دوسرے سے مختلف ہونگے_ بعض بندروں كى 
ؤں اوپر كى طرف شكل ميں دوسرے بعض خنزير كى شكل ميں محشور ہونگے_ بعض كے سرزمين كى طرف اور پا

ہونگے اور حركت كريں گے_ بعض اندھے اور سرگرداں ہونگے_ بعض گونگے اور بہرے ہوں گے كہ كچھ نہيں 
  سمجھتے ہونگے_ 

بعض اپنى زبانوں كو چباتے ہوں گے اور پيپ اور گندگى اورخون ان كے منہ سے نكل رہا ہوگا كہ جس سے محشر كے 
ٹے ہوئے ہونگے _ اور بعض اس حالت ميں محشور ہونگے كہ آگ كے ستون لوگ تنفر كريں گے_بعض كے ہاتھ پاؤں ك

سے لٹكے ہوئے ہونگے _ بعض مردار سے بدبوتر ہونگے _ بعض مس كے لباس پہنے ہوئے ہونگے جو ان كے جسم سے 
ور سخن چپكا ہوا ہوگا_ آپ نے اس وقت فرمايا كہ جو لوگ بندروں كى شكل ميں محشور ہونگے وه وه ہونگے جو چغلخور ا

  چين تھے اور جو خنزير كى شكل 
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ميں محشور ہونگے وه رشوت خور اور حرام تھے اور جو الٹے لٹكے حركت كر رہے ہونگے وه سود خور تھے اور جو 
اندھے محشور ہونگے وه ہونگے جو قضاوت اور حكومت ميں ظلم و جور كرتے تھے اور جو اندھے اور بہرے محشور 

ميں خودپسند تھے اور جو اپنى زبان كو چبا رہے ہونگے وه وه علماء اور قاضى ہونگے كہ جن كا ہونگے وه اپنے كردار 
كردار ان كے اقوال كے مطابق نہ تھا اور جو ہاتھ پاؤں كٹے محشور ہونگے وه ہمسايوں كوآزار اور اذيت ديتے تھے اور جو

شكايت لگاتے تھے اور جن كى بدبو مردار سے آگ كے ستوں سے لٹكے ہوئے ہونگے وه بادشاہوں كے سامنے لوگوں كى 
بدتر ہوگى وه دنيا ميں خواہشات اور لذت نفس كى پيروى كرتے تھے اور هللا تعالى كا جو ان كے احوال ميں حق تھا ادا نہيں 

  ) 58كرتے تھے اور جن لوگوں نے مس كا لباس پہنا ہوا ہوگا وه مستكبر اور فخر كيا كرتے تھے_ (
ر كو معمولى اور غير مہم شمار نہيں كرنا چاہئے بلكہ يہ بہت اہم امور ہيں جو انسان كى انسانى اور باطنى لہذا اخالقى امو

زندگى كو بناتے ہيں يہاں تك كہ وه كيسا ہونا چاہئے ميں اثر انداز ہوتے ہيں_ علم اخالق نہ صرف ايسا علم ہے كہ جو كس 
 و انسان كو كيسا ہونا چاہئے بھى بتالتا ہے_ طرح زنده رہنے كو بتالتا ہے بلكہ يہ وه علم ہے ج

 

  خودسازي 
  يعنی 
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تزكيه و تھذيب نفس

 

40   

  قرآن ميں قلب

قلب كى لفظ قرآن اور احاديث ميں بہت زياده استعمال ہوئي ہے اور اسے ايك خاص اہميت قرار دى گئي ہے_ ليكن يہ خيال نہ
كيا جائے كہ قلب سے مراد وه دل ہے جو انسان كے دائيں جانب واقع ہوا ہے اور اپنى حركت سے خون كو انسان كے تمام 

اقى ركھتا ہے يہ اس لئے كہ قرآن مجيد ميں قلب كى لفظ كى طرف ايسى چيزيں بدن ميں پہچاتا ہے اور حيوانى زندگى كو ب
  منسوب كى گئي ہيں كہ جو اس قلب كے جس صنوبرى سے مناسبت نہيں ركھتيں مثالً 

  فہم اور عقل:
  ) 59قرآن فرماتا ہے كہ ''كيوں زمين كى سير نہيں كرتے تا كہ ايسا دل ركھتے ہوں كہ جس سے تعلق كريں_(

  م تعقل و فہم:عد
  قرآن فرماتا ہے كہ ''ان كے دلوں پر مہر لگادى گئي ہے اور وه نہيں سمجھتے_'' 

  قرآن فرماتا ہے كہ ''انكے پاس دل موجود ہيں ليكن وه نہيں سمجھتے اور آنكھيں موجود ہيں 
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  ) 60ليكن وه نہيں ديكھتے _(

  ايمان:
وں ميں ايمان قرار ديا ہے اور اپنى خاص روح سے ان كى تائيد كى ہے_ ( قرآن فرماتا ہے كہ ''خداوند عالم نے ان كے دل

61 (  

  كفر و ايمان:
  قرآن فرماتا ہے_ '' جو لوگ آخرت پر ايمان نہيں ركھتے ان كے دل انكار كرتے ہيں اور تكبر بجاالتے ہيں''_ 

كھوں پر مہر ڈال دى ہے اور وه غافل ہيں نيز فرماتا ہے_ ''كافر وه لوگ ہيں كہ خدا نے ان كے دلوں اور كانوں اور آن
)_62 (  

  نفاق:
قرآن فرماتا ہے كہ '' منافق اس سے ڈرتے ہيں كہ كوئي سوره خدا كى طرف سے نازل ہوجائے اور جو كچھ وه دل ميں 

  )_ 63چھپائے ہوئے ہيں وه ظاہر ہوجائے (

  ہدايت پانا:
)64س كے دل كو ہدايت كرتا ہے اور خدا تمام چيزوں سے آگاه ہے _(قرآن ميں ہے كہ ''جو شخص هللا پر ايمان لے آئے وه ا

نيز خدا فرماتا ہے كہ ''گذرے ہوئے لوگوں كے ہالك كردينے ميں اس شخص كے لئے نصيحت اور تذكره ہے جو دل ركھتا 
  ) 65ہو يا حقائق كو سنتا ہو اور ان كا شاہد ہو _(

  اطمينان اور سكون:
  رہو كہ هللا كے ذكر اور ياد سے دل آرام حاصل كرتے قرآن ميں ہے كہ ''متوجہ 
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  ) 67) اور نيز فرماتاہے _ خدا ہے جس نے سكون كو دل پر نازل كيا ہے تا كہ ان كا ايمان زياده ہو_(66ہيں_(

  اضطراب و تحير:
وں ميں شك اور ترديد ہے وه تم خدا قرآن ميں فرماتا ہے ''فقط وه لوگ جو هللا اور قيامت پر ايمان نہيں ركھتے اور انكے دل

  ) 68سے جہاد ميں نہ حاضر ہونے كى اجازت ليتے ہيں اور وه ہميشہ شك اور ترديد ميں رہيں گے_( 

  مہربانى اور ترحم:
 ) 69قرآن ميں ہے '' ہم نے ان كے دلوں ميں جو عيسى عليہ السالم كى پيروى كرتے ہيں مہربانى اور ترحم قرار ديا ہے_ (

رماتا ہے كہ ''اے پيغمبر خدا ہے جس نے اپنى مدد اور مومنين كے وسيلے سے تيرى تائيد كى ہے اور ان كے دلوںنيز خدا ف
  ) 70ميں الفت قرار دى ہے _(

  سخت دل:
  ) 71قرآن ميں خدا فرماتا ہے '' اے پيغمبر اگر تو سخت دل اور تند خو ہوتا تو لوگ تيرے ارد گرد سے پراگنده ہوجاتے _(

ل قرآن مجيد ميں ايك ممتاز مقام ركھتا ہے او راكثر كام اس كى طرف منسوب كئے جاتے ہيں جيسے ايمان، كفر، خالصہ د
نفاق، تعقل، فہم، عدم تعقل، قبول حق، حق كا قبول نہ كرنا_ ہدايت، گمراہى خطاء عہد طہارت_ آلودگي_ رافت و محبت 

ر، حسد، عصيان و نافرماني، لغزش اور دوسرے اس غلظت_ رعب غصہ شك ترديد_ ترحم_ قساوت_ حسرت آرام_ تكب
طرح كے كام بھى دل كى طرف منسوب كئے گئے ہيں جب كہ دل جو گوشت كا بنا ہوا ہے اور بائيں جانب واقع ہے وه ان 

  كاموں كو بجا نہيں التا بلكہ يہ كام انسان كے نفس اور روح كے ہوا كرتے ہيں_ لہذا يہ كہنا ہوگا كہ قلب اور دل سے 
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مراد وه مجرد ملكوتى جوہر ہے كہ جس سے انسان كى انسانيت مربوط ہے _ قلب كا مقام قرآن ميں ا تنا عالى اور بلند ہے كہ
جب هللا تعالى سے ارتباط جو وحى كے ذريعے سے انسان كو حاصل ہوتا ہے وہاں قلب كا ذكر كيا جاتا ہے_ خداوند قرآن 

ماتا ہے كہ ''روح االمين (جبرئيل) نے قرآن كو تيرے قلب پر نازل كيا ہے تا كہ تو مجيد ميں پيغمبر عليہ السالم سے فر
لوگوں كو ڈرائے_ نيز خدا فرماتا ہے اے پيغمبر(ص) كہہ دے كہ جو جبرائيل (ع) كا دشمن ہے وه خدا سے دشمنى كرتا ہے 

) قلب كا مرتبہ اتنا بلند ہے كہ وه وحى 72كيونكہ جبرائيل (ع) نے تو قرآن هللا كے اذن سے تيرے قلب پر نازل كيا ہے_( 
كے فرشتے كو ديكھتا اور اس كى گفتگو كو سنتا ہے خدا قرآن ميں فرماتا ہے كہ ''خدا نے اپنے بندے (محمد(ص) ) پر وحى 

  )  73كى ہے اور جو پيغمبر (ص) كے قلب نے مشاہده كيا ہے اسے فرشتے نے جھوٹ نہيں بوال_ (

  قلب كى صحت و بيماري
  ارى زندگى قلب اور روح سے مربوط ہے روح بدن كو كنٹرول كرتى ہے_ ہم

جسم كے تمام اعضاء اور جوارح اس كے تابع فرمان ہيں تمام كام اور حركات روح سے صادر ہوتے ہيں_ ہمارى سعادت 
ہے اور كبھى  اور بدبختى روح سے مربوط ہے_ قرآن اور احاديث سے مستفاد ہوتا ہے كہ انسان كا جسم كبھى سالم ہوتا

بيمار اور اس كى روح بھى كبھى سالم ہوتى ہے اور كبھى بيمار_ خداوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے كہ ''جس دن (قيامت) 
انسان كے لئے مال اور اوالد فائده مند نہ ہونگے مگر وه انسان كہ جو سالم روح كے ساتھ هللا تعالى كى طرف لوٹے گا_ 

)74 _(  
) اور فرماتا ہے كہ '' بہشت 75كہ ''اس ہالكت اور تباه كارى ميں تذكره ہے جو سالم روح ركھتا ہوگا_ ( نيز ارشاد فرماتا ہے

كو نزديك الئينگے جو دور نہ ہوگى يہ بہشت وہى ہے جو تمام ان بندوں كے لئے ہے جو خدا كى طرف اس حالت ميں لوٹ 
  خدا نے ان كے لئے اس كا وعده كيا ہے آئے ہيں كہ جنہوں نے اپنے آپ كو گناہوں سے محفوظ ركھا اور 
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  ) 76كہ جو خدا مہربان سے ڈرتا رہا اور خشوع كرنے والى روح كے ساتھ هللا كى طرف لوٹ آيا ہے_ (
جيسے كہ آپ نے مالحظہ كيا ہے كہ ان آيات ميں روح كى سالمت كو دل كى طرف منسوب كيا گيا ہے اور انسان كى 

ط قرار ديا ہے كہ جو سالم قلب اور خشوع كرنے والے دل كے ساتھ هللا تعالى كى طرف اخروى سعادت كو روح سے مربو
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لوٹ آيا ہو اور دوسرى جانب خداوند عالم نے بعض والوں يعنى روح كو بيمار بتاليا ہے جيسے خداوند عالم فرماتا ہے كہ 
) نيز فرماتا ہے كہ ''وه لوگ كہ جن كے 77(''منافقين كے دلوں ميں بيمارى ہے كہ خدا ان كى بيمارى كو زياده كرتا ہے_ 

دلوں ميں بيمارى ہے وه يہود اور نصارى كى دوستى كرنے ميں جلدى كرتے ہيں اور كہتے ہيں كہ ہم ڈرتے ہيں كہ ايمان 
) _ ان آيات ميں كفر نفاق كفار سے دوستى كو قلب كى بيمارى 78النے كيوجہ سے مصيبت او گرفتارى موجود نہ ہوجائے (

ديا گيا ہے_ اس طرح كى آيات اور سينكڑوں روايات سے جو پيغمبر (ع) اورائمہ عليہم السالم سے وارد ہوئي ہيں يوں  قرار
مستفاد ہوتا ہے كہ انسان كى روح اور قلب بھى جسم كى طرح _ سالم اور بيمار ہوا كرتى ہے لہذا كوئي وجہ نظر نہيں آتى كہ

  يا جائے_ دل كى بيمارى كو مجازى معنى پر محمول ك
خداوند عالم جو روح اور دل كا خالق ہے اور پيغمبر (ص) اور آئمہ عليہم السالم كہ جو انسان شناس ہيں دل او رروح كى 

بعض بيماريوں كى اطالع دے رہے ہيں ہم كيوں نہ اس بيمارى كو اس كے حقيقى معنى پر محمول كريں_ وه حضرات جو 
قبول نہ كرنا_ تكبر كينہ پرورى غصہ چغل خورى خيانت خودپسندى خوف برا چاہنا واقعى انسان شناس ہيں كفر نفاق حق كو 

تہمت بدگوئي، غيبت، تندخوئي، ظلم، تباه كاري، بخل، حرص، عيب جوئي، دروغ گوئي حب مقام رياكارى حيلہ بازي، 
ہيں پس جو لوگ ان  بدظني، قساوت، ضعف نفس اور دوسرى برى صفات كو انسان كى روح اور قلب كى بيمارى بتال رہے
  بيماريوں كے ساتھ اس دنيا سے جائيں گے وه ايك سالم روح و دل خدا كے پاس نہيں جا رہے ہونگے 
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  تا كہ اس آيت مصداق قرار پاسكيں يوم الينفع مال و ال بنون اال من اتى هللا بقلب سليم_ 
جسم كى بيماريوں سے كئي گناه خطرناك ہيں اور ان كا  دل اور روح كى بيماريوں كو معمولى شمار نہيں كرنا چاہئے بلكہ يہ

عالج ان سے زياده سخت اور مشكل ہے_ جسم كى بيماريوں ميں جسم كے نظام تعادل ميں گڑبڑ ہوا كرتى ہے كہ جس سے 
 درد اور بے چينى اور بسا اوقات كسى عضو ميں نقص آجاتا ہے ليكن پھر بھى وه محدود ہوتى ہيں اور زياده سے زياده

آخرى عمر تك باقى رہتى ہيں_ ليكن روح كى بيمارى بدبختى اور عذاب اخروى كو بھى ساتھ التى ہے اور ايسا عذاب اسے 
ديا جائيگا جو دل كى گہرائيوں تك جائيگا اور اسے جال كرركھ دے گا_ جو روح اس دنيا ميں خدا سے غافل ہے اور هللا 

پنى تمام عمر كو گمراہى اور كفر اور گناه ميں گذار ديتى ہے در حقيقت وه روح تعالى كى نشانيوں كا مشاہده نہيں كرتى اور ا
اندھى اور تاريك ہے وه اسى اندھے پن اور بے نورى سے قيامت ميں مبعوث ہوگا اور اس كا انجام سوائے دردناك اور سخت

  زندگى كے اور كچھ نہ ہوگا_ 
ردانى كرتے ہيں ان كى زندگى سخت ہوگى اور قيامت كے دن ا ندھے خدا قرآن ميں فرماتا ہے كہ '' جو ہمارى ياد سے روگ

محشور ہونگے وه قيامت كے دن كہے گا خدايا مجھے كيوں اندھا محشور كيا ہے؟ حاالنكہ ميں دنيا ميں تو بينا تھا خداوند 
ال ديا اسى لئے آج تمہيں عالم اس كے جواب ميں فرمائے گا كہ ميرى نشانياں تيرے سامنے موجود تھيں ليكن تو نے انہيں بھ

  ) 79فراموش كرديا گيا ہے _(
خدا فرماتا ہے '' تم زمين ميں كيوں سير نہيں كرتے تا كہ تم ايسے دل ركھتے ہوگے كہ ان سے سمجھتے اور سننے والے 

  ) 80كان ركھتے ہوتے يقينا كافروں كى آنكھيں اندھى نہيں بلكہ انكے دل كى آنكھيں اندھى ہيں_ (
  ) 81ہے '' جو شخص اس دنيا ميں اندھى آنكھ ركھتا ہوگا آخرت ميں بھى وه نابينا اور زياده گمراه ہوگا_ ( پھر فرماتا
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خدا فرماتا ہے كہ ''جس شخص كو خدا ہدايت كرتا ہے وہى ہدايت يافتہ ہے اور جو شخص اپنے (اعمال كى وجہ) سے گمراه 
ور قيامت كے دن جب وه اندھے اور بہرے اور گونگے ان كو ايسے ہوگا اس كے لئے كوئي دوست اور اولياء نہ ہونگے ا

  ) 82چہروں سے ہم محشور كريں گے_ (
ممكن ہے كہ اس گفتگو سے تعجب كيا جائے اور كہا جائے كہ اس كا كيا مطلب ہے كہ قيامت كے دن انسان كى باطنى آنكھ 

ن ركھتے ہيں؟ جواب ميں عرض كيا جائيگا كہ ہاں جس آندھى ہوگي؟ كيا ہم اس آنكھ او ركان ظاہرى سے كوئي اور آنكھ كا
نے انسان كو خلق فرمايا ہے اور جو هللا كے بندے انسان شناس ہيں انہوں نے خبر دى ہے كہ انسان كى روح اور دل بھى 
ود ہےآنكھ كان زبان ركھتى ہے گرچہ يہ آنكھ اور كان اور زبان اس كى روح سے سنخيت ركھتى ہے_ انسان ايك پيچيده موج

كہ جو اپنى باطنى ذات ميں ايك مخصوص زندگى ركھتا ہے_ انسان كى روح ايك تنہا مخصوص جہان ہے_ اس كے لئے 
اسى جہان ميں نور بھى ہے اور صفا اور پاكيزگى بھى اس ميں پليدى اور كدورت بھى اس ميں اس كے لئے بينائي اور 
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ر ظلمت عالم دنيا كے نور اور ظلمت كا ہم سنخ نہيں ہے بلكہ هللا اور شنوائي اور نابينائي بھى ہے ليكن اس جہاں كا نور او
  قيامت اور نبوت اور قرآن پر ايمان روح انسانى كے لئے نور ہے_ 

خدا قرآن ميں فرماتا ہے كہ '' جو لوگ محمد(ص) پر ايمان لے آئے ہيں اور اس كى عزت كرتے ہيں اور اس كى مدد كرتے 
  ) 83ان كى ہمراه ہے پيروى كى ہے يہى لوگ نجات يافتہ اور سعادتمند ہونگے_ ( ہيں انہوں نے اس نور كى جو

) نيز خدا فرماتا ہے كہ 84خدا فرماتا ہے_ ''يقينا تمہارى طرف خداوند عالم سے ايك نور اور كتاب مبين نازل كى گئي ہے_( 
يا ہے اور اس نے هللا تعالى كى طر ف '' كيا وه شخص كہ جس كے دل كو خدا نے اسالم كے قبول كرلينے كے لئے كھول د

سے نور كو پاليا ہے وه دوسروں كے برابر ہے؟ افسوس اور عذاب ہے اس كے لئے كہ جس كا دل هللا تعالى كے ذكر سے 
  ) خداوند عالم 85قسى ہوگيا ہے_ ايسے لوگ ايك واضح گمراہى ميں ہونگے_( 
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م اور قوانين تمام كے تمام نور ہيں_ انكى اطاعت اور پيروى كرنا قلب نے ہميں خبردى ہے كہ قرآن ايمان، اسالم كے احكا
اور روح كو نورانى كرديتے ہيں يقينا يہ اسى دنيا ميں روح كو نورانى كرتے ہيں ليكن اس كا نتيجہ آخرت كے جہان ميں جا 

  ظاہر ہوگا_ 
و كثيف كرديتے ہيں ليكن اس كا نتيجہ آخرت خداوند عالم نے خبردى ہے كہ كفر نفاق گناه حق سے روگردانى تاريكى روح ك

كے جہان ميں جا ظاہر ہوگا_ پيغمبروں كو اسى غرض كے لئے مبعوث كيا گيا ہے تا كہ وه لوگوں كو كفر كى تاريكى سے 
  نكاليں اور ايمان اور نور كے محيط ميں وارد كريں_ 

كہ لوگوں كو تاريكيوں سے نكالے اور نور ميں وارد  خداوند عالم فرماتا ہے كہ '' ہم نے قرآن كو تم پر نازل كيا ہے تا
  ) 86كرے_( 

مومنين اسى جہان ميں نور ايمان تزكيہ نفس مكارم اخالق ياد خدا اور عمل صالح كے ذريعے اپنى روح اور دل كو نورانى 
جب اس جہان سے  كرليتے ہيں اور باطنى آنكھ اور كان سے حقائق كا مشاہده كرتے ہيں اور سنتے ہيں_ اس طرح كے لوگ

جاتے ہيں تو وه سراسر نور اور سرور اور زيبا اور خوشنما ہونگے اور آخرت كے جہان ميں اسى نور سے كہ جسے دنيا 
ميں مہيا كيا ہوگا فائده حاصل كريں گے_ خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے كہ '' اس دن كو ياد كرو جب مومن مرد 

يں جانب كو روشن كئے ہوگا (اور ان سے كہا جائيگا) كہ آج تمہارے لئے خوشخبرى ايسى عورت كا نور انكے آگے اور دائ
بہشت ہے كہ جس كى نہريں درختوں كے نيچے سے جارى ہيں اور تم ہميشہ كے لئے يہاں رہوگے اور يہ ايك بہت بڑى 

  ) 87سعادت اور خوشبختى ہے_ (
كيا جانا ہوتا ہے اسى لئے تو كافر اور منافق آخرت كے  درست ہے كہ آخرت كے جہان كے نور كو اسى دنيا سے حاصل

  جہان ميں نور نہيں ركھتے ہونگے_ 
قرآن ميں آيا ہے كہ ''اس دن كو ياد كرو جب منافق مرد اور عورت مومنين سے كہيں گے كہ تھوڑى سے مہلت دو تا كہ ہم 

  تمہارے نور سے استفاده كرليں ان سے 
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  ) 88ہے تو دنيا ميں واپس چلے جاؤ اور اپنے لئے نور كو حاصل كرو _(كہا جائيگا كہ اگر ہوسكتا 

  قلب روح احاديث ميں
دين كے رہبروں اور حقيقى انسان كو پہچاننے والوں نے انسان كى روح اور قلب كے بارے بہت عمده اور مفيد مطالب 

بتالئے ہيں كہ ان ميں سے بعض كى طرف يہاں اشاره كيا جاتا ہے كہ بعض احاديث كى بناپر قلب اور روح كو تين گروه ميں 
فرماتے ہيں كہ ''ہم تين طرح كے قلب ركھتے ہيں_ پہلى نوع_ ٹيڑھا قلب جو  تقسيم كيا گيا ہے_ امام محمد باقر عليہ السالم

كسى خير اور نيكى كے كاموں كو درك نہيں كرتا اور يہ كافر كا قلب ہے_ دوسرى نوع وه قلب ہے كہ جس ميں ايك سياه 
ى ہے ان دو ميں سے جو نقطہ موجود ہے يہ وه قلب ہے كہ جس ميں نيكى اور برائي كے درميان ہميشہ جنگ و جدال ہوت

زياده قوى ہوگا وه اس قلب پر غلبہ حاصل كريگا_ تيسرى نوع قلب مفتوح ہے اس قلب ميں چراغ جل رہا ہے جو كبھى نہيں 
  ) 89بجھتا اور يہ مومن كا قلب ہے_ (

ه سے كوئي چيز بدتر امام جعفر صادق عليہ السالم اپنے پدر بزرگوار سے نقل كيا ہے كہ ''آپ نے فرمايا كہ قلب كے لئے گنا
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نہيں ہے_ قلب گناه كا سامنا كرتا ہے اور اس سے مقابلہ كرتا ہے يہاں تك كہ گناه قلب پر غالب آجاتا ہے اور وه قلب كو ان 
  ) 90اور ٹيڑہا كرديتا ہے _ (

آنكھوں سے دين اور  اور امام سجاد عليہ السالم نے ايك حديث ميں فرمايا ہے كہ '' انسان كى چار آنكھيں ہيں اپنى دو ظاہرى
دنيا كے امور كو ديكھتا ہے اور اپنى دو باطنى آنكھوں سے ان امور كو ديكھتا ہے جو آخرت سے مربوط ہيں جب هللا كسى 
بندے كى بھالئي چاہتا ہے تو اس كے قلب كى دو باطنى آنكھوں كو كھول ديتا ہے تا كہ اس كے ذريعے غيب كے جہان اور 

  رسكے اور اگر خدا اس كى خير كا آخرت كے امر كا مشاہده ك
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  ) 91اراده نہ كرے تو اس كے قلب كو اس كى اپنى حالت پر چھوڑ ديتا ہے _ (
امام صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' قلب كے دو كان ہيں ايمان كى روح آہستہ سے اسے كار خير كى دعوت ديتى ہے 

تا ہے جو بھى ان ميں سے دوسرے پر غالب آجائے وه قلب كو اپنے اور شيطن آہستہ سے اسے برے كاموں كى دعوت دي
  ) 92لئے مخصوص كرليتا ہے_ (

امام صادق عليہ السالم نے رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے نقل كيا ہے كہ ''آپ (ص) نے فرمايا كہ سب سے بدترين 
  ) 93اندھاپن قلب كا اندھا پن ہے_ (

م نے فرمايا ہے كہ '' انسان كے قلب ميں ايك سفيد واضح نقطہ ہوتا ہے اگر گناه كا ارتكاب كرلے تو امام محمد باقر عليہ السال
اس كے قلب ميں سياه نقطہ پيدا ہوجاتا ہے اگر اس كے بعد توبہ كرلے تو وه سياه نقطہ مٹ جاتا ہے اور اگر گناه كرنے پر 

ہاں تك كہ وه اس سفيد نقطے كو گھير ليتا ہے اس حالت ميں اصرار كرے تو وه سياه نقطہ آہستہ سے بڑھنے لگ جاتا ہے ي
پھر اس قلب كا مالك انسان نيكيوں كى طرف رجوع نہيں كرتا اور اس پر يہ آيت صادق آجاتى ہے كہ ان كے اعمال نے ان 

  ) 94كے قلوب پرغلبہ حاصل كرليا ہے اور انہيں تاريك كرديا ہے_ (
ہے كہ '' جس ميں تقوى اور خوف خدا كم ہو اس كا قلب او ردل مرجاتا ہے اور جس كا اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا 

  ) 95دل مرجائے وه جہنم ميں داخل ہوگا _ (
حضرت اميرعليہ السالم نے اپنے فرزند كو وصيت ميں فرمايا كہ ''اے فرزند فقر اور نادارى ايك مصيبت اور بيمارى ہے 

ى ہے اور دل كى بيمارى جسم كى بيمارى سے بھى زياده سخت ہے_ مال كى اور اس سے سخت بيمارى جسم كى بيمار
  ) 96وسعت هللا تعالى كى ايك نعمت ہے اس سے افضل بدن كا سالم رہنا ہے اور اس سے افضل دل كا تقوى ہے_ (

رگاه ميں عرض كيا رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے_ كہ '' حضرت داود پيغمبر (ع) نے هللا تعالى كى د
  خدايا تمام بادشاہوں كے خزانے ميں تيرا خزانہ كہاں ہے؟ 

  
50   

هللا تعالى نے جواب ميں فرمايا كہ ميرا ايك خزانہ ہے جو عرش سے بڑا اور كرسى سے وسيع تر اور بہشت سے زياده 
  آسمان ايمان_ خوشبودار اور تمام ملكوت سے زياده خوبصورت ہے اس خزانہ كى زمين معرفت اور اس كا 

اس كا سورج شوق اور اس كا چاند محبت اور اس كے ستارے خدا كى طرف توجہات اس كا بادل عقل اس كى بارش رحمت 
اس كا ميوه اطاعت اور ثمره حكمت ہے_ ميرے خزانے كے چار دروازے ہيں پہال علم، دوسرا عقل، تيسرا صبر، چوتھا 

  ) 97دوں كا قلب اور دل ہے_( رضايت، جان لے كہ ميرا خزانہ ميرے مومن بن
هللا تعالى كے ان بندوں كے جو قلب اور دل اور روح كو پہنچانتے ہيں ان احاديث ميں بہت مفيد مطالب بيان فرمائے ہيں كہ 

  كچھ كى طرف ہم يہاں اشاره كرتے ہيں_ 

  قلب كافر
الئي نہيں ہے_ اس طرح كا دل اپنى اصلى فطرتكافر كے دل كے متعلق كہا گيا ہے كہ وه الٹا اور ٹيڑہا ہے اس ميں كوئي بھ

سے ہٹ چكا ہے اور عالم باال كى طرف نگاه نہيں كرتا وه صرف دنياوى امور كو ديكھتا ہے اسى لئے وه خدا اور آخرت كے
جہاں كا مشاہده نہيں كرتا اس كے بارے نيكى اور خوبى كا تصور نہيں كيا جاسكتا كيونكہ نيك كام اس صورت ميں درجہ 

كمال اور قرب الہى تك پہنچتے ہيں جب وه رضا الہى كے لئے انجام ديئےائيں ليكن كافر نے اپنے دل كو الٹا كرديا ہے تا كہ 
وه خدا كو نہ ديكھ سكے وه اپنے تمام كاموں سے سوائے دنيا كے اور كوئي غرض نہيں ركھتا وه صرف دنيا تك رسائي چاہتا
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ہ اصلى فطرت والى آنكھ ركھتا تھا ليكن اس نے اپنى آنكھ كو اندھا كر ركھا ہے_ ہے نہ خدا كا قرب_ اس طرح كا دل گرچ
كيونكہ وه واضح ترين حقيقت وجود خدا جو تمام جہاں كا خالق ہے كا مشاہده نہيں كرتا وه اس دنيا ميں اندھا ہے اور آخرت 

  آخرت ميں بھى اس كے لئے ميں بھى اندھا ہوگا_ اس نے اس دنيا ميں امور دنيا سے دل لگا ركھا ہے اور 
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امور دنيا سے ہى وابستگى باقى رہے گى ليكن وه اسے وہاں حاصل نہ ہوں گے اور وه اس كے فراق كى آگ ميں جلتا رہے 
  گا_ اس قسم كے دل ميں ايمان كا نور نہيں چمكتا اور وه بالكل ہى تاريك رہتا ہے_ 

كے دل كا دروازه عالم باال اور عالم غيب كى طرف كھال ہوا ہوتا ہے _ كافر كے دل مقابل مومن كامل كا دل ہے_ مومن 2
ايمان كا چراغ اس ميں جلتا ہوا ہوتا ہے اور كبھى نہيں بجھتا_ اس كے دل كى دونوں آنكھيں ديكھ رہى ہوتى ہيں اور عالم 

اور خير محض يعنى  غيب اور اخروى امور كو ان سے مشاہده كرتا ہے_ اس طرح كا دل ہميشہ ہميشہ كمال اور جمال
خداوند تعالى كى طرف متوجہ رہتا ہے اور اس كا تقرب چاہتا ہے وه خدا كو چاہتا ہے اور مكارم اخالق اور اعمال صالح كے

ذريعے ذات الہى كى طرف حركت كرتا رہتا ہے_ اس قسم كا دل عرش اور كرسى سے زياده وسيع اور بہشت سے زياده 
ركھتا ہے كہ هللا تعالى كا مركز انوار الہى اور خزانہ الہى قرار پائے_ اس طرح كے دل خوبصورت ہوتا ہے اور يہ قدرت 

كى زمين هللا كى معرفت اور اس كا آسمان هللا پر ايمان اور اس كا سورج لقاء الہى كا شوق اور اس كا چاند هللا كى محبت_ 
پنى طرف جذب كرليتا ہے كہ جس كا ميوه مومن كے دل ميں عقل كى حكومت ہوتى ہے اور رحمت الہى كى بارش كو ا

  عبادت ہے اس طرح كے دل ميں خدا اور اس كے فرشتوں كے سوا اور كوئي چيز موجود نہيں ہوتي_ 
ايسا دل تمام كا تمام نور ا ور سرور اور شوق اور رونق اور صفا واال ہوتا ہے اور آخرت كے جہان ميں بھى اسى حالت ميں 

  ے كو مبارك ہو) محشور ہوگا_ (ايسے دل وال
_ مومن كا دل جب كبھى گناه سے آلوده ہوجاتا ہے تو ايسے مومن كا دل بالكل تاريك اور بند نہيں رہتا بلكہ ايمان كے نور 3

سے روشن ہوجاتا ہے اور كمال الہى اور تابش رحمت كے لئے كھل جاتا ہے ليكن گناه كے بجاالنے سے اس كے دل پر ايك 
  ہے اور اسى طريق سے شيطن اس ميں راستہ پاليتا ہے_ اس كے دل  سياه نقطہ موجود ہوجاتا
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كى آنكھ اندھى نہيں ہوتى ليكن گناه كى وجہ سے بيمار ہوگئي ہے اور اندھے پن كى طرف آگئي ہے_ اس طرح كے دل ميں 
اور اسے نيكى كى فرشتے بھى راستے پاليتے ہيں اور شيطن بھي_ فرشتے ايمان كے دروازے سے اس ميں وارد ہوتے ہيں 

طرف دعوت ديتے ہيں شيطن اس سياه نقطہ كے ذريعے سے نفوذ پيدا كرتا ہے اور اسے برائي كى دعوت ديتا ہے_ شيطن 
اور فرشتے اس طرح كے دل ميں ہميشہ جنگ اور جدال ميں ہوتے ہيں_ فرشتے چاہتے ہيں كہ تمام دل پر نيك اعمال كے 

خارج كرديں اور شيطن بھى كوشش كرتا ہے كہ گناه كے بجاالنے سے دل كو ذريعے چھاجائيں اور شيطن كو وہاں سے 
تاريك بلكہ تاريك تر كردے اور فرشتوں كو وہاں سے باہر نكال دے اور پورے دل كو اپنے قبضے ميں لے لے اور ايمان 

ھر ان ميں كون كامياب كے دروازے كو بالكل بند كردے_ يہ دونوں ہميشہ ايك دوسرے كو دكھيلنے پر لگے رہتے ہيں اور پ
ہوتا ہے اور اس كى كاميابى كتنى مقدار ہوتى ہے_ انسان كى باطنى زندگى اور اخروى زندگى كا انجام اسى سے وابستہ ہوتا 

  ہے يہ وه مقام ہے كہ جہاں نفس كيساتھ جہاد كرنا ضرورى ہوجاتا ہے كہ جس كى تفصيل بيان كى جائيگي_ 

  قسى القلب
ل ابتداء ميں نورانيت اور صفاء اور مہربانى اور ترحم ركھتے ہيں_ انسان كا دل دوسروں كے دكھ اور انسان كى روح اور د

درد يہاں تك كہ حيوانات كے دكھ اور درد سے بھى رنج كا احساس كرتا ہے اسے بہت پسند ہوتا ہے كہ دوسرے آرام اور 
تا ہے اور اپنى پاك فطرت سے خدا كى طرف اچھى زندگى بسر كريں اور دوسروں پر احسان كرنے سے لذت حاصل كر

متوجہ ہوتا ہے اور عبادت اور دعا راز و نياز اور نيك اعمال كے بجاالنے سے لذت حاصل كرتا ہے اور گناہوں كے ارتكاب
  سے فوراً متاثر اور پشيمان ہوجاتا ہے_ اگر اس نے فطرت كے تقاضے كو قبول كرليا اور اس كے مطابق عمل كيا تو 
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  ن بدن اس كے صفا قلب اورنورانيت اور مہربان ہونے ميں اضافہ ہوتا جاتا ہے_ د
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عبادت اور دعا كے نتيجے ميں دن بدن عبادت اور دعا اور خدا سے انس و محبت ميں زياده عالقمند ہوتا جاتا ہے_ اور اگر 
يا تو آہستہ آہستہ وه پاك احساسات اس نے اپنے اندرونى اور باطنى خواہشات كو نظرانداز كيا اور اس كے مخالف عمل ك

نقصان كى طرف جانا شروع كرديتے ہيں يہاں تك كہ ممكن ہے وه بالكل ختم اور نابود ہوجائيں_ اگر اس نے دوسروں كے 
درد كے موارد كو ديكھا اور ان كے خالف اپنے رد عمل كا مظاہره نہ كيا تو آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہوجاتا ہے اور ان 

ے سے معمولى سا اثر بھى نہيں ليتا بلكہ ہوسكتا ہے كہ ايسے مقام تك پہنچ جائے كہ دوسروں كے فقر اور فاقہ اوركے ديكھن
ذلت و خوارى بلكہ ان كے قيد و بند اور مصائب سے لذت حاصل كرنا شروع كردے_ انسان ابتداء ميں گناه كرنے پر پشيمان 

ارتكاب كرليا تو دوسرى دفعہ گناه كرنے پر تيار ہوجاتا ہے اور اسى طرح اور ناخوش ہوتا ہے ليكن اگر ايك دفعہ گناه كا 
دوسرى دفعہ گناه كے بعد تيسرى دفعہ گناه كرنے كے لئے حاضر ہوجاتا ہے اور گناه كرنے كے اصرار پر ايك ايسے مقام 

اپنى كاميابى اور خوشى قرار  تك پہنچ جاتا ہے كہ پھر گناه كرنے سے پيشمانى كا احساس تو بجائے خود بلكہ گناه كرنے كو
ديتا ہے_ ايسے انسانوں كے اس طرح كے دل سياه اور الٹے ہوچكے ہوتے ہيں اور قرآن اور احاديث كى زبان ميں انہيں 

قسى القلب كہا جاتا ہے شيطين نے ايسے دلوں پر قبضہ كرليا ہوتا ہے اور هللا تعالى كے مقرب فرشتوں كو وہاں سے نكال ديا
س كے نجات كے دروازے اس طرح بند ہوجاتے ہيں كہ اس كے لئے توبہ كرنے كى اميد بھى نہيں كى جاسكتي_ ہوتا ہے_ ا

خدا قرآن ميں فرماتا ہے كہ ''جب ہمارى مصيبت ان پر وارد ہوتى ہے تو توبہ اور زارى كيوں نہيں كرتے؟ ان كے دلوں پر 
  ) 98ن كى آنكھوں ميں خوشنما بناديا ہے_ (قساوت طارى ہوچكى ہے اور شيطان نے ان كے برے كردار كو ا

نيز خدا فرماتا ہے_ '' افسوس ہے ان دلوں پر كہ جنہيں ياد خدا سے قساوت نے گھير ركھا ہے ايسے لوگ ايك واضح گمراہى
  ) 99ہيں پڑے ہوئے ہيں_(
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تا ہے اگر اس نے گناه كا ارتكاب كيا اورامام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''ہر مومن كے دل ميں ايك سفيد نقطہ ہو
دوباره اس گناه كو بجااليا تو ايك سياه نقطہ اس ميں پيدا ہوجاتا ہے اور اگر اس نے گناه كرنے پر اصرار كيا تو وه سياه نقطہ 

اال آدمى آہستہ سے بڑھنا شروع ہوجاتا ہے يہاں تك كہ اس دل كے سفيد نقطہ كو بالكل ختم كرديتا ہے اس وقت ايسے دل و
كبھى بھى هللا تعالى كى طرف متوجہ نہيں ہوتا اور يہى خداوند عالم كے اس فرمان سے كہ ان كے كردار نے ان كے دلوں كو

  ) 100چھپا ركھا ہے مراد ہے_ (
اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' انسان كے آنسو قساوت قلب كى وجہ سے خشك ہوجاتے ہيں اور قلب ميں 

  ) 101وت گناہون كے اثر كيوجہ سے ہوتى ہے_ (قسا
رسول خدا نے فرمايا ہے '' چار چيزيں انسان ميں قساوت قلب كى عالمتيں ہيں_ آنسوں كا خشك ہوجانا_ قساوت قلب_ روزى 

  كے طلب كرنے ميں زياده حريص ہونا_ 
  ) 102اور گناہوں پر اصرار كرنا_ (

ميرے خدا ميں دل كے سخت ہوجانے سے آپ سے شكايت كرتا ہوں ايسا دل جو  امام سجاد عليہ السالم فرماتے ہيں_ '' اے
وسواس سے ہميشہ تغيرپذير ہے اور آلودگى اور خشم سے جڑا ہوا ہے_ ميں آپ سے ايسى آنكھ سے شكايت كرتا ہوں جو 

  ) 103تيرے خوف سے نہيں روتى اور اس كى طرف متوجہ ہے جو اسے خوش ركھتى ہے_ (
كى سالمتى اور اپنى سعادت سے عالقمند ہے اس كو گناه كے ارتكاب سے خواه گناه صفيره ہى كيوں نہ ہو پس جو انسان قلب

بہت زياده پرہيز كرنى چاہئے_ اور ہميشہ اپنى روح كو نيك كاموں عبادت دعا اور خدا سے راز و نياز مہربانى احسان اور 
اہى نيك كاموں ميں مدد عدالت خواہى اور عدالت برپا كرنےدوسروں كى مدد مظلوموں اور محروموں كى حمايت اور خيرخو

ميں مشغول ركھے تا كہ آہستہ آہستہ نيك اعمال بجاالنے كى عادت پيدا كرے اور باطنى صفا اور نورانيت كو حاصل كرلے تا
  كہ اس كى روح مالئكہ كا مركز قرار پائے_ 
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  قلب كے طبيب اور معالج

اور روح بھى جسم كى طرح سالم ہوا كرتا ہے اور بيمار_ انسان كى اخروى سعادت اس سے  پہلے بيان ہوچكا ہے كہ دل
مربوط ہے كہ انسان سالم روح كے ساتھ اس دنيا سے جائے_ ہمارے لئے ضرورى ہے كہ روح كى سالمتى اور بيماريوں 
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  سے واقف ہوں_ 
ے مطلع ہوں ان بيماريوں كے اسباب اور علل كو ان بيماريوں كى عالمات كو پہچانيں تا كہ روح كى مختلف بيماريوں س

پہچانيں تا كہ ان بيماريوں كو روك سكيں كيا ان بيماريوں كى پہچان ميں ہم خود كافى معلومات ركھتے ہيں يا ان كى پہچان 
ے ميں پيغمبروں كے محتاج ہيں_ اس ميں كسى شك كى گنجائشے نہيں كہ ہم روح كى خلقت اور اس كے اسرار اور رموز س

  جو اس موجود ملكوتى مينركھے گئے كافى معلومات نہيں ركھتے_ 
قاعدتا ہم اپنى روحانى اور باطنى زندگى سے بے خبر ہيں_ نفسانى بيماريوں كے اسباب كو اچھى طرح نہيں جانتے اور ان 

وڑ بھى نہيں جانتےبيماريوں كى عالمتوں كى بھى اچھى طرح تشخيص نہيں كرسكتے اور ان مختلف بيماريوں كا عالج اور ت
اسى لئے پيغمبروں كے وجود كى طرف محتاج ہيں تا كہ وه ہميں اس كے طريق كار كى ہدايت اور رہبرى كريں_ پيغمبر 

روح كے معالج اور ان بيماريوں كے عالج كے جاننے والے ہوتے ہيں_ اور هللا تعالى كى تائيد اور الہامات سے روح كے 
نتے ہيں وه انسان شناسى كى درسگاه ميں بذريعہ وحى انسان شناس بنے ہيں اور اس درد اور اس كے عالج كو خوب جا

ملكوتى وجود كے اسرار اور رموز سے اچھى طرح مطلع اور آگاه ہيں_ وه صراط مستقيم اور هللا كى طرف سير و سلوك كو 
ى اس سخت راستے كو طے خوب پہچانتے ہيں اور انحراف كے اسباب اور عوامل سے واقف ہيں اسى لئے وه انسان ك

كرنے ميں مدد كرتے ہيں اور انحراف اور كجروى سے روكتے ہيں_ جى ہاں پيغمبر هللا كى طرف سے معالج ہيں كہ تاريخ 
  انساني 
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ميں انہوں نے انسان كى خدمت انجام دى ہے اور ان كى ايسى خدمات كئي درجہ زياده بدن كے معالجين سے بڑھ كر كى ہے 
جوہر ملكوتى ورح كو كشف كرتے ہوئے انسانوں كو اس كى پہچان كرائي ہے اور ان كى انسانى شخصيت كو  پيغمبروں نے

زنده كيا ہے_ پيغمبر(ص) تھے كہ جنہوں نے انسانوں كا مكارم اخالق اور معارف اور معنويات سے روشناس كيا ہے اور 
ے كہ جنہوں نے انسان كو خدا اور جہان غيب سے قرب الہى كے راستے اور سيرو سلوك كى نشاندہى كى ہے_ پيغمبر تھ

آشنا اور واقف كيا ہے اور انسان كے تزكيہ نفس اور تہذيب كے پرورش كرنے ميں كوشش اور تالش كى ہے_ اگر انسان 
ميں معنويت محبت اور عطوفت اور مكارم اخالق اور اچھى صفات موجود ہيں تو يہ هللا كے بھيجے ہوئے معالجين كى دائمى 

ر متصل كوشش بالخصوص خاتم پيغمبر عليہ السالم كى دائمى كوشش كى بركت سے ہيں واقعا پيغمبر هللا تعالى كے صحيحاو
اور ممتاز بشريت كے معالج ہيں اسى لئے احاديث ميں ان كى عنوان طبيب اور معالج كے عنوان سے پہچان كرائي گئي ہے_

ارے ميں فرماتے ہيں كہ '' محمد(ص) چلتا پھر تا طبيب ہے كہ ہميشہ انسانى امير المومنين عليہ السالم پيغمبر گرامى كے ب
روحوں كى طبابت كرنے ميں كوشان تھا اور بيماريوں كے عالج كے لئے مرہم فراہم كر ركھى تھى اور اسے مناسب مورد 

و انسانوں پر استعمال كرتے ميں كام ميں التا تھا_ اندھى روح اور بہرے كان گنگى زبان كو شفا ديتے تھے_ اور داؤوں ك
تھے جو حيرت اور غفلت ميں غرق اور تھے ان انسانوں كو جو حكمت اور علم كے نور سے استفاده نہيں كرتے تھے اور 

  ) 104حقائق اور معارف الہى كے ناشناس تھے اسى لئے تو ايسے انسان حيوانات سے بھى بدتر زندگى بسر كرتے تھے_(
  دينى والى دواء بيان كيا گيا ہے_ قرآن كو روح كے لئے شفاء 

 ) 105خدا ارشاد فرماتا ہے كہ '' هللا كى طرف سے موعظہ نازل ہوا ہے اور وه قلب يعنى روح كے درد كے لئے شفا ہے_(
  نيز خدا فرماتا ہے كہ '' قرآن ميں ہم نے بعض ايسى چيزيں نازل كى ہيں جو مومنين 
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  ) 106كے لئے شفاء اور رحمت ہيں_(
ير المومنين عليہ السالم قرآن كے بارے ميں فرماتے ہيں كہ ''قرآن كو سيكھو كہ وه بہترين كالم ہے اس كى بات ميں خوب ام

غور كرو كہ عقل كى بارش روح كو زنده كرتى ہے اور قرآن كے نور سے شفاء حاصل كرو كہ وه دلوں كو يعنى روحوں 
  ) 107كو شفا بخشتا ہے_(

كہ '' جو شخص قرآن ركھتا ہو وه كسى دوسرى چيز كا محتاج نہ ہوگاه اور جو شخص قرآن سے  ايك اور جگہ فرماتے ہيں
محروم ہوگاه كبھى غنى نہ ہوگا_ قرآن كے واسطے سے اپنے روح كى بيماريوں كا عالج كرو اور مصائب كے ساتھے مٹھ 

  ) 108ہى سے شفا ديتا ہے_(بھيڑ ميں اس سے مدد لو كيونكہ قرآن بزرگترين بيمارى كفر اور نفاق اور گمرا
جى ہاں قرآن ميں آيا ہے كہ پيغمبر اسالم نفوس كے طبيب ہيں_ ہمارے درد اور اس كے عالج كو خوب جانتا ہے اور ايسے 
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قرآن كو اليا ہے جو ہمارے باطنى درد كے لئے شفا ديتے كا ضابطہ ہے اور ہميں ايسا قرآن ديا ہے_ اس كے عالوه كئي 
اريوں اور ان كے عالج پيغمبر عليہ السالم اور ائمہ اطہار نے واضح كيا ہے اور وه حديث كى شكل ميں اقسام كى باطنى بيم

ہمارے لئے باقى موجود ہيں لہذا اگر ہميں اپنے آپ كے لئے روح كى سعادت اور سالمتى مطلوب ہے تو ہميں قرآن اور 
تى مطلوب ہے تو ہميں قرآن اور احاديث سے استفاده احاديث سے استفاده كرنا چاہئے اور اپنى روح كى سعادت اور سالم

كرنا چاہئے اور اپنى روح كى سعادت اور سالمتى كے طريق عالج كى مراعات كرنى چاہئے اور قرآن اور پيغمبر(ص) اور 
اور سعىائمہ اطہارعليہم السالم كى راہنمايى ميں اپنى روح كى بيماريوں كو پہچاننا چاہئے اور ان كى عالج كے لئے كوشش 

كرنى چاہئے اور اگر ہم اس امر حياتى اور انسان ساز ميں كوتاہى كريں گے تو ايك بہت بڑے نقصان كے متحمل ہونگے كہ 
  جس كا نتيجہ ہميں آخرت كے جہان ميں واضح اور روشن ہوگا_ 

  تكميل اور تہذيب نفس
  ياده پہلے بتاتا جا چكا ہے كہ روح كى پرورش اور تربيت ہمارے لئے سب سے ز
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ضرورى ہے كيونكہ دنيا اور آخرت كى سعادت اسى سے مربوط ہے اور پيغمبر عليہم السالم بھى اسى غرض كى تكميل كے 
  لئے مبعوث ہوئے ہيں_ روح كى تربيت اور خودسازى دو مرحلوں ميں انجام دينى ہوگي_ 

اف كرنا اور گناہوں سے پرہيز كرنا اس پہال مرحلہ: روح كى برائيوں سے پاك كرنا يعنى روح كو برے اخالق سے ص
  مرحلہ كا نام تصفيہ اور تخليہ ركھنا گيا ہے_ 

دوسرا مرحلہ: روح كى تحصيل علم اور معارف حقہ فضائل اور مكارم اخالق اور اعمال صالحہ كے ذريعے تبريت اور 
  ر اسے زينت دينا_ تكميل كرنا اس مرحلہ كا نام تحليہ ركھا گيا ہے يعنى روح كى پرورش اور تكميل او

انسان كو انسان بنانے كے لئے دونوں مرحلوں كى ضرورت ہوتى ہے اس واسطے كہ اگر روح كى زمين برائيوں سے پاك 
اور منزه نہ ہوئي تو وه علوم اور معارف حقہ مكارم اخالق اعمال صالح تربيت كى قابليت پيدا نہيں كرے گاه وه روح جو 

س طرح انوار الہى كى تابش كا مركز بن سكے گا؟ هللا تعالى كے مقرب فرشتے كس طرح ناپاك اور شيطان كا مركز ہو ك
ايسى روح كى طرف آسكيں گے؟ اور پھر اگر ايمان اور معرفت اور فضائل اخالق اور اعمال صالح نہ ہوئے تو روح كس 

نوں مرحلوں كو انجام ديا جائے ذريعے سے تربيت پا كر تكامل حاصل كرسكے گي_ لہذا انسان كو انسان بنانے كے لئے دو
ايك طرف روح كو پاك كيا جائے تو دوسرى طرف نيك اعمال كو اس ميں كاشت كيا جائے _ شيطن كو اس سے نكاال جائے 

اور فرشتے كو داخل كيا جائے غير خدا كو اس سے نكاال جائے اور اشراقات الہى اور افاضات كو اس كے لئے جذب كيا 
زم اور ملزم ہيں يوں نہيں ہو سكتا كہ روح كے تصفيہ كے لئے كوشش كى جائے اور نيك اعمال جائے يہ دونوں مرحلے ال

كو بجا النے كو بعد ميں ڈاال جائے جس طرح يہ نہيں ہو سكتا كہ باطنى امور كى اہميت كو نظر انداز كيا جائے اور نيك 
بجا الئے جانے چاہئيں برائيوں اور برے اخالق كو  اعمال بجاالنے ميں مشغول ہوا جائے بلكہ يہ دونوں ايك ہى زمانے ميں

  ترك كر 
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دينا انسان كو اچھائيوں كے بجاالنے كى طرف بالتا ہے اور نيك اعمال كا باالنا بھى گناہوں اور برے اخالق كے ترك كر 
ا كرديں لہذا پہلے ہم دينے كا موجب ہوتا ہے لہذا اس بحث ميں ہم مجبور ہيں كہ ان دونوں مرحلوں كو ايك دوسرے سے جد

 تہذيب نفس اور روح كى پاكى بحث كرتے ہيں_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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   پہال حصہ
  تخليہ يا تہذيب نفس 
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  تہذيب نفس

  اس مرحلے ميں ہميں تين كام انجام دينے ہونگے_ 
  _ باطل عقائد اور غلط افكار اور خرافات سے نفس كو پاك كرنا_ 1
  _ برے اخالق اور رذائل سے نفس كو پاك كرنا_ 2
  _ گناہوں اور معاصى كا ترك كرنا_ 3

خرافات اور عقائد باطل عين جہالت اور نادانى ہوتے ہيں اور انسان كى رو ح كو تاريك كر ديتے ہيں اور صراط مستقيم اور 
قرب الہى اور تكامل سے منحرف كر ديتے ہيں باطل عقائد ركھنے والے تكامل كے راستے كو نہيں بچانتے اسى واسطے 

ر ضاللت كى وادى ميں قدم ركھتے ہيں اور يقينا مقصد تك نہيں پہنچتے جو روح تاريك ہو كس طرح وه انوار الہى گمراہى او
كى تابش كا مركز قرار پا سكتى ہے؟ اسى طرح برے اخالق اور ان كے ملكات حيوانى عادات كو تقويت پہچانتے ہيں اور 

ى طرف لے جاتے ہيں ايسا انسان انسانى غرض خلقت جو قرب الہى انسانى روح كو آہستہ آہستہ خاموش اور تنہا ہو جانے ك
اور كمال تك پہنچنا ہوتا ہے كبھى نہيں پہنچے گا اسى طرح گناہوں اور معصيت كو بجاالنا انسان كى روح كو تاريك اور 

خرى غرض اور آلوده كر ديتا ہے كہ جس كى وجہ سے وه تكامل اور قرب الہى سے دور ہو جاتا ہے اور اس طرح انسان آ
  غايت تك نہيں پہنچنے پاتا_ اسي 
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واسطے نفس كا پاك و پاكيزه كرنا ہمارے لئے انتہائي اہم اور ضرورى كام شمار ہوتا ہے لہذا ضرورى ہے كہ پہلے برے 
فاق سے اخالق اور گناہوں كو پہچانيں اور پھر عمل كے مرحلے ميں قدم ركھيں اور اپنى روح كو پاك و پاكيزه بنائيں_ ات

ہميں پہلے مرحلے ميں كوئي مشكل پيش نہيں آتى اس واسطے كہ ارواح كے اطباء اور خدا كے بھيجے ہوئے انسان شناسى 
يعنى پيغمبروں اور ائمہ اطہار عليہم السالم نے برے اخالق كو بطور كامل ہمارے لئے بيان كر ديا ہے اور ان كا عالج كرنا 

انيوں كو ہمارے لئے شمار كر كے انكا عالج بھى بيان كر ديا ہے ہم تمام برے اخالق كو بھى بتال ديا ہے_ معصيت اور نافرم
جانتے اور پہچانتے ہيں اور ان كى برائيوں سے آگاه ہيں _ ہم جانتے ہيں كہ نفاق ،تكبر ،حسد ،كينہ پروري، غضب 

، بد زبان ہونا، تندخوئي_ ظلم بے اعتمادى چغلخورى خيانت ،خودپسندى ،برا چاہنا، شكايت كرنا، تہمت لگانا، برا بھال كہنا
خوف، بخل، حرص، عيب جوئي، جھوٹ بولنا، حب دنيا اور مقام اور رياست كى محبت رياكاري، دھوكا دينا، حيلہ باز ہونا، 

براگمان، قسى القلب ہونا، ضعف نفس اور اس طرح كى دوسرى صفات برى اور زشت ہيں_ اس كے عالوه ہم فطرت كى رو 
ى برائيوں كو سمجھ پاتے ہيں_ سينكڑوں روايات اور آيات ان كى برائيوں اور قبيح ہونے كى گوہى دے رہى ہيں سے ان ك

ہمارى احاديث اس كے متعلق اتنى زياده ہيں كہ ان ميں كسى كمى كا احساس نہيں ہوتا_ اسى طرح تمام محرمات اور گناہوں 
اور سزا احاديث ميں موجود ہے_ غالبا ہم تمام كو جانتے ہيں لہذا  كى وضاحت قرآن مجيد اور انكى تشريح اور ان كا عذاب

برے اخالق اور صغيره اور كبيره گناہوں كى پہچان ميں ہميں كوئي مشكل نہيں آتى اس كے باوجود ہم غالبا شيطن اور نفس 
ں اور يہى اساسى مشكل اماره كے قيدى ہيں اور توفيق حاصل نہينكرتے كہ اپنى نفس گناہوں اور برے اخالق سے پاك كري

ہے كہ جس كا عالج ہميں سوچنا چاہئے_ ميرى نگاه ميں اس كا مہم ترين سبب دو چيزيں ہيں_ پہلى كہ ہم اپنى اخالقى 
بيماريوں كو نہيں پہچانتے اور اپنے بيمار ہونے كا اقرار نہيں كرتے اور دوسرے اخالقى بيمارى كو معمولى قرار ديتے ہيں 

  دردناك انجام سے غافل ہيں اسى لئے تو اس كے عالج كرنے ميں اور اس كے برے اور 
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كو شش نہيں كرتے يہى وه دو مہم سبب ہيں كہ جنہوں نے ہميں اپنى اصالح اور تہذيب نفس سے غافل كر ركھا ہے ہمارے 
  لئے ضرورى ہے كہ اس ميں بحث كريں اور اس كا عالج بتالئيں_ 

  بيمارى سے غفلت
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بيماريوں كو پہچانتے ہيں اور ان كے برے ہونے كو بھى جانتے ہيں ليكن يہ صرف دوسروں ميں نہ اپنے  ہم غالبا اخالقى
وجود ميں_ اگر ہم كسى دوسرے ميں برے اخالق اور برے رفتار كو ديكھيں تو اس كى برائي كو اچھى طرح جان ليتے ہيں 

و اس كى طرف ہم بالكل متوجہ نہيں ہوتے مثال دوسرے ہو سكتا ہے كہ وہى برى صفت بلكہ اس سے بدتر ہم ميں موجود ہو ت
كے حقوق كو ضائع كرنا برا سمجھتے ہيں اور اس كے بجا النے والے سے نفرت كرتے ہيں ہو سكتا ہے كہ ہم خود دوسروں
يں كے حقوق ضائع كر رہے ہوں ليكن اسے بالكل نہيں سمجھتے بلكہ اپنے كام كو تو دوسرے كے حقوق كو ضائع كرنا ہى نہ

جانتے بلكہ ہو سكتا ہے كہ اپنے ايسے كام كو ايك اپنى نگاه ميں بہت عمده اور اخالقى قدر واال گر دانتا ہو اسى طريقے سے 
اپنے نفس كو مطمئن كر ديتے ہيں يہى حال دوسرے برى صفات كا بھى ہو سكتا ہے يہى تو وجہ ہوتى ہے كہ ہم اپنى كبھى 

يونكہ اگر بيمار اپنے آپ كو بيمار نہ سمجھے تو وه عالج كرنے كى فكر ميں نہيں اصالح كرنے كى فكر ميں نہيں جاتے ك
جاتا اور چونكہ ہم اپنے آپ كو بيمار نہيں سمجھتے لہذا اس كے عالج كرنے كے درپے بھى نہيں ہوتے ہمارى سب سے 

حل ہميں تالش كرنا ہوگا اور  بڑے مصيبت اور مشكل يہى ہے_ لہذا اگر ہم اپنى سعادت كى فكر ميں جائيں تو اس مشكل كا
  جس ذريعے سے بھى ممكن ہو ہميں اپنى نفسانى بيماريوں كے پہچاننے ميں كوشش كرنى چاہئے_ 
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  نفس كى بيماريوں كے تشخيص كے راستے

ك كىبہتر ہوگا كہ نفس كى مختلف بيماريوں كى پہچان ميں ان وسائل سے كہ جن سے ممكن ہے استفاده كيا جائے يہاں چند اي
  طرف اشاره كيا جاتا ہے_ 

_ تقويت عقل: ملكوتى انسان كا اعلى مرتبہ اور اس كے وجود كا كاملترين امتياز جو انسان كے لئے تمام مخلوقات سے 1
امتياز دينے كا منشا اور مبدا ہے اسے قرآن اور احاديث ميں مختلف ناموں سے ياد كيا گيا ہے روح نفس قلب عقل يہ تمام نام 

  يقت كو ظاہر كرتے ہيں ليكن اس حقيقت كو مختلف جہات كيوجہ سے مختلف نام ديئے گئے ہيں_ ايك حق
اس لحاظ سے كہ وه حقيقت موجب فكر اور سوچ اور سمجھنا اور تعقل ہے اسے عقل كا نام ديا گيا ہے احاديث كى كتابوں 

ه فصل احاديث كے كتابوں ميں مخصوص كى گئي ميں عقل كو ايك ممتاز مقام ديا گيا ہے يہاں تك كہ اس كے لئے ايك عليحد
ہے_ احاديث ميں عقل كو موجودات سے شريف ترين موجود اور احكام اور ثواب اور عقاب كا منشاء بتاليا گيا ہے جيسے 

ے كہا امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں كہ '' جب هللا تعالى نے عقل كو پيدا كيا تو اسے بولنے پر قدرت دى اور پھر اس
كہ اے عقل آگے آ؟ عقل نے اطاعت كى اور آگے آئي_ پھر هللا تعالى نے فرمايا كہ لوٹ جا_ عقل نے پھر اطاعت كى اور 

لوٹ گئي اس وقت خداوند عالم نے فرمايا كہ'' مجھے اپنى عزت و جالل كى قسم كہ ميں نے تجھ سے بہتر اور محبوب ترين 
گا مگر اس ميں كہ جسے ميں دوست ركھتا ہونگا_ جان لو كہ ميرے اوامر اور مخلوق خلق نہيں كى تجھے كامل نہيں كرون

  ) 109نواہى تيرى طرف متوجہ ہونگے اور تجھى ہى سے ثواب اور عقاب دونگا_(
انسان عقل كے ذريعے فكر كرتا ہے اور حقائق كو معلوم كرتا ہے اچھائي اور برائي فائده مند اور ضرر رساں ذمہ داريوں 

  رتا ہے اگر انسان كے پاس عقل نہ كى تشخيص ك
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ہوتى تواس كے اور حيوانات كے درميان كوئي فرق نہ ہوتا اسى لئے خداوند عالم نے قرآن كريم ميں تعقل اور تفكر اور تامل 
  اور تفقہ پر اعتماد كيا ہے اور انسان سے چاہتا ہے كہ اپنى عقل كو اپنے آپ ميں كام ميں الئے_ 

) نيز خدا 110ہے كہ خداوند ايسى نشانياں تمہارے لئے بيان كرتا ہے_ شايد تم تعقل كرو اور تفكر كرو_'' ( قرآن مجيد ميں آيا
  ) 111فرماتا ہے '' وه زمين ميں كيوں سير نہيں كرتے تا كہ ان كے لئے دل ہو كہ فكر و غور كريں_ (

  ) 112ہرے گونگے اور سوچ نہيں كرتے_(نيز خدا فرماتا ہے كہ '' سب سے بدتر حركت كرنے والے وه لوگ ہيں جو ب
خداوند عالم ان لوگوں كو جوعقل كان اور زبان ركھتے ہيں ليكن حقائق كى پہچان ميں ان سے كام نہيں ليتے انہيں حيوانات 

  كے زمرے ميں شمار كرتا ہے بلكہ حيوانات سے بھى بدتر قرار ديتا ہے كيونكہ وه عقل سے كام نہيں ليتے_ 
  ) 113'' خدا پليدى كو ان پر قرار ديتا ہے جو تعقل نہيں كرتے_(خدا فرماتا ہے 

انسان ميں جتنى اچھائي ہے وه عقل سے ہے، عقل سے خدا كو پہچانتا ہے اور اس كى عبادت كرتا ہے اور قيامت كو قبول 
اخالق كو پہچانتا  كرتا ہے اور اس كے لئے مہيا ہوتا ہے_ پيغمبروں كو قبول كرتا ہے اور ان كى اطاعت كرتا ہے_ اچھے
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ہے اور اپنے آپ كو ان ميں ڈھالتا ہے برائيوں كو پہچانتا ہے اور ان سے پرہيز كرتا ہے_ اسى درجہ سے قرآن اور احاديث 
  ميں عقل كى عظمت اور جاللت بيان كى گئي ہے_ 

ہ جس وجہ سے خدا كى امام صادق عليہ السالم ايك سوال كرنے والے كے جواب ميں فرماتے ہيں كہ '' عقل وه چيز ہے ك
  ) 114عبادت كى جاتى ہے اور اس كے ذريعے سے بہشت حاصل كى جاتى ہے_(

نيز امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں كہ '' جو شخص عاقل ہوگا دين ركھتا ہوگا اور جو شخص دين ركھتا ہوگا وه بہشت 
  ) 115ميں داخل ہوگا_(

  ا كہ '' خدا كى لوگوں پر حجت اور امام موسى كاظم عليہ السالم نے ہشام سے فرماي
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  ) 116دليليں دو ہيں ايك ظاہرى اور دورسرى باطني_ ظاہرى حجت انبياء اور ائمہ عليہم السالم ہيں اور باطنى عقل ہے_(
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرماتا ہے _ '' عقل كے لحاظ سے كامل تر لوگ وه ہيں جن كے اخالق تمام سے بہتر 

  ) 117ہوں_(
  ) 118امام صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' مومن كا راہنما عقل ہے_(

  ) 119امام رضا عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' ہر انسان كا دوست عقل ہے اور اس كا دشمن جہالت_(
  ) 120ى دليل ہے_(امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے '' انسان كا خودپسند ہونا اس كے عقل كے ضعيف ہونے ك

امام موسى بن جعفر عليہ السالم نے ہشام سے فرمايا كہ '' جو شخص بغير مال كے بے نيازى اور روح كو حسد سے آرام 
اور اطمينان ميں ركھے اور دين ميں سالم رہے اسے تضرع اور زارى سے خدا سے دعا مانگى چاہئے كہ خدا اس كى عقل 

وه قدر كفايت پر قناعت كرے گا اور جو شخص كفايت كى مقدر ارپر قناعت كرے گا  كو كامل كردے _ جو شخص عاقل ہوگا
  ) 121وه غنى اور بے نياز ہوگا اور جس نے مقدار كفايت پر قناعت نہ كى وه ہرگز بے نياز نہ ہوگا_(

جائيكہ گناہوں كو جب كہ امام موسى كاظم عليہ السالم فرماتے ہيں '' عقلمند انسان دنيا كے زائد امور كو ترك كرتے ہيں چہ 
  ) 222ترك دينيا افضال ہے تو گناہوں كا ترك كرنا تو واجب ہے_ (

  ) 123آپ نے فرمايا كہ '' عقلمند انسان جھوٹ نہيں بولتا گر چہ اس كى روح اس كى طرف مائل ہى كيوں نہ ہو_(
نہيں ركھتا وه مروت نہيں ركھتا سب  آپ نے فرمايا كہ '' جو شخص مروت نہينركھتا اور جو شخص عقل نہيں ركھتا وه دين

  سے قيمتى انسان وه ہے جو دنيا كو اپنے نفس كي 
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قيمت قرار نہ دے اور جان لو كہ تمہارے جسم كى قيمت سوائے بہشت كے اور كوئي نہيں ہے لہذا اسے بہشت كے عوض 
  ) 124كسى اور چيز كے مقابلے فروخت نہ كرو_(

زش اور قيمتى ہونے كو سمجھا جا سكتا ہے اور اس سے معارف اور علوم اور ايمان كا ان تمام احاديث سے عقل كے پردا
النا عبادت خدا اور اس كى شناخت مكارم اخالق سے استفاده كرنا اور رذائل اور گناہوں سے اجتناب كرنا حاصل كيا جا سكتا 

چاہئے_ عقل انسان كے بدن ميں ايك عادل ہے ليكن اس نقطہ كى طرف متوجہہ ہونا چاہئے اور اس سے استفاده كيا جانا 
قاضى ہے اور حاكم ہے ليكن يہ اس صورت ميں اچھا فيصلہ ديتا ہے جب اس كے لئے امن كا ماحول ميسر ہو اور اس كے 
فيصلے كو مورد قبول قرار ديا جائے يہ اس دانا اور قدرت مند اور مدبر اور خير انديش حاكم كے قائم ہے ليكن بشرطيكہ اس

يصلے اور حكومت كى تائيد كى جائے يہ ايك دانا مشوره دينے والے اور مورد اعتماد اور خير انديش كے قائم ہے ليكن كے ف
  بشرطيكہ اس سے مشوره طلب كيا جائے اور اس كے فرمان كو درست سنا جائے_ 

كى مملكت پر بہترين طريقہ  اگر بدن پر عقل كى حكومت ہو اور خواہشات اور غرائز نفسانى پر اس كا تسلط ہو تو وه بدن
سے حكومت كرے گا_ غرائز اور قومى ميں تعادل برقرار كرے گا_ اور تمام كو تكامل اور سير و صعود الى هللا پر برقرار 

ركھے گا ليكن اس سادگى سے حيوانى خواہشات اور تمايالت عقل كى حكومت كو قبول كرليں گے اور اس كے حكم كے 
ں گے نہ بلكہ يہ اتنى فتنہ انگيزى اور خرابكارى كريں گے_ تا كہ وه عقل كو ميدان سے باہر نكال سامنے سر تسليم خم كردي

ديں اس كا عالج يہ ہے كہ عقل كو قوى كيا جاے كيونكہ عقل جتنا طاقت ور اور نافذ ہوگا وه داخلى دشمنوں كو بہتر پہچانے 
ادر ہوگا_ يہ ہمارى ذمہ دارى ہے كہ ہم عقل كو مضبوط بنانے گا اور ان پر تسلط حاصل كرنے اور انہيں دبانے پر زياده ق

  كى كوشش اور جہاد كريں_ 
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كسى كام كے انجام دينے سے پہلے سوچنا چاہئے اور اس كام كے نتائج اور آثار اور دنياوى اخروى اثرات كو خوب 
ديكھناچاہئے اور يہ عہد كرليں كہ كسى كام كو بھى اس كى عاقبت انديشى سے پہلے انجام نہ ديں تا كہ آہستہ آہستہ سوچنے 

  اور تفكر كے ذريعے اپنى روح كو آگاه كيا كريں_ 
  ) 125حضرت على عليہ السالم فرماتے ہيں كہ '' تفكر انسان كو اچھے كاموں اور ان پر عمل كرنے كى دعوت ديتا ہے_(

نيز حضرت على عليہ السالم فرماتے ہيں كہ '' كام كرنے سے پہلے انجام كو سوچنا تجھے پشيمانى سے محفوظ كردے 
  ) 126گا_(

ايك شخص رسول خدا كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كى '' يا رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم مجھے كسى كام كى 
ہ '' كيا تم ميرے كہنے پر عمل گروگے؟'' اس نے كہا'' ہاں يا رسول هللا (ص) ''_ اس فرمائشے كريں''_ آپ(ص) نے فرماياك

سے يہ سوال اور آپ كا يہ جواب تين دفعہ رد و بدل ہوا_ اس وقت رسول خدا نے فرمايا كہ '' ميرى فرمائشے يہ ہے كہ جب 
و فكر كرلو اگر اچھا ہوا تو اسے بجاالئو اور  تم كسى كام كو انجام دينا چاہو تو اس كے انجام كے بارے ميں پہلے خوب غور

  ) 127اگر شك اور اشتباه ہو تو اسے بجانہ الئو_(
رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' جلد بازى لوگوں كو ہالكت ميں ڈال ديتى ہے اگر لوگ اپنے كاموں 

  ) 128ميں تدبر كرتے تو كبھى ہالك نہ ہوتے_(
م نے فرمايا ہے كہ '' انجام كو سوچنا اور جلد بازى نہ كرنا خدا كى طرف سے ہوتا ہے اور جلد بازى كرنا شيطن پيغمبر اسال

  ) 129كى طرف سے _(
 ) 130معصوم كى حديث ميں يوں آيا ہے كہ '' غور و فكر شيشہ كى طرح ہے جو تمہيں اچھائي اور برائي ظاہر كردے گا_(

ور حيوانى خواہشات كى پيروى كرتے ہيں اور غور اور فكر نہيں ركھتے ليكن انسان حيوانات اپنے كاموں ميں غرائز ا
چونكہ اس كے پاس عقل ہے لہذا اسے پہلے كاموں ميں غور و فكر كرنا چاہئے اور اسے عاقبت انديش ہونا چاہئے گرچہ 

  انسان بھى وہى حيوانى غرائز 
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خواہش كا طالب ہوتا ہے تو فورا اس كے بجاالنے ميں دوڑتا ہے  اور خواہشات ركھتا ہے اسى وجہ سے جب كسى حيوانى
اور اس كى حيوانى خواہش اور غريزه اسے غور و فكر كى مہلت نہيں ديتا كہ كہيں عقل اس ميدان ميں نہ آجائے اور اس كى

كہ ہر قدم اٹھانے سے حيوانى خواہش كے لئے سد راه نہ بن جائے لہذا اگر ہم سے ہو سكے كہ ہم اپنے آپ كو يوں عادت ديں
پہلے اس ميں خوب غور اور فكر كريں كے راستے كو كھول ديں اور اسے اس ميدان ميں كام كرنے ديں اور جب عقل اس 

ميدان ميں وارد ہوگا تو وه اس اقدام كے واقعى مصالح اور مفاسد كو درك كرے گا اور حيوانى خواہش اور تمايالت ميں 
ں تكامل انسانى كے صراط مستقيم كى راہنمائي كرے گا اور جب عقل طاقت ور ہوگا اور جسم كىاعتدال پيدا كرے گا اور ہمي

مملكت ميں حاكم ہوجائے گا تو پھر وه انسانيت كے داخلى دشمنوں اور نفسانى بيماريوں سے ہميں آگاه كردے گا اور اس كے 
ميں غور و فكر اور تعقل و تدبر كى بہت زياده تاكيدعالج اور روكنے كى طرف متوجہ ہو جائيگا اسى لئے قرآن اور احاديث 

  اور سفارش كى گئي ہے_ 
_ نفس كے بارے ميں بدبيني: اگر انسان اپنے اندر كو ديكھے اور اپنى نفسانى صفات كو انصاف كى نگاه سے تو لے تو 3

سے زياده آگاه ہے (يعنى اپنے اندر  پھر وه اپنى نفسانى بيماريوں اور عيوب سے آگاه ہوجائے گا كيونكہ انسان سب سے زياده
نيكى اور بدى كے وجود كو سب سے زياده سمجھتا ہے ليكن عذر النے كے پردے اپنى بصيرت كى آنكھ پر ڈالنا رہتا 

  ) 131ہے_(
ليكن ہم ميں سب سے مشكل اور مصيبت يہ ہے كہ ہم فيصلے اور حكم دينے ميں غير جانبدار نہيں رہتے بلكہ اكثر اوقات ہم 

نے بارے ميں خوش بين اور خودپسند ہوتے ہيں ہم اپنے آپ كو اور اپنے افعال اور صفات اور گفتار كو اچھا اور بال عيب اپ
سمجھتے ہيں_ انسانى نفس اماره ہمارے حيوانى كاموں كو ہمارے سامنے ايسا خوشنما بناتا ہے كہ ہم اپنے برے كاموں كو 

فرماتا ہے كہ وه شخص كہ جس كے كام اس كے سامنے خوشنما بنائے گئے  بھى اچھا سمجھنے لگ جاتے ہيں_ قرآن ارشاد
  ہيں اور انہيں نيك سمجھتا ہے ( آيا تو 



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

 
 

  
71   

  نے نہيں ديكھا؟) 
  ) 232'' پس خدا جسے چاہتا ہے گمراه كر ديتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدايت ديتا ہے_(

اصالح كى كوشش كريں_ اس مشكل كا حل يہ ہے كہ ہم ہميشہ اپنے  اسى لئے ہم اپنے عيبوں كو نہيں ديكھ پاتے تا كہ ان كى
نفس پر بد گمان اور بدبين رہيں اور يہ احتمال ديں بلكہ يقين كريں ہم بہت سى برائيوں اور بيماريوں ميں گرفتار ہيں ايسى 

  حالت ميں ہم اپنے نفس كے بارے ميں سوچيں_ 
ت ميں فرمايا ہے كہ '' انكا نفس ان كے نزديك مورد تہمت اور بدگمانى ميں امير ا لمومنين عليہ السالم نے متقيوں كے صفا

قرار پايا ہے اور وه اپنے كاموں ميں خوف كھاتے ہيں جب بھى ان ميں سے كوئي كسى كى تعريف كا مورد قرار پاتا ہے تو 
يں اور خدا ہم سے بہت زياده آگاه وه اپنى تعريف كئے جانے ميں ڈرتے ہيں اور كہتے ہيں كہ ہم اپنے نفس سے زياده واقف ہ

  ) 333ہے_(
بزرگ موانع ميں سے ايك مانع جو اجازت نہيں ديتا كہ انسان اپنى نفسانى بيماريوں سے آگاه ہو اور اس كى اصالح كرے يہى

اور يہ اپنے آپ كو اچھا سمجھتا اور اپنے بارے ميں حسن ظن ركھتا ہوتا ہے اگر يہ مانع دور كرديا جائے اور بطور انصاف
احتمال ديتے ہوئے كہ ہم ميں عيب موجود ہيں اپنے آپ كو پايا جائے تو اس وقت ہم اپنى بيماريوں كو بھى پہچان ليں گے اور

  ان كى اصالح بھى كريں گے_ 
_ روحانى طبيب كى طرف رجوع: انسان كا اپنے عيبوں كو پہچاننے كے لئے ايك ايسا اخالق كے عالم كى طرف كہ جس 4

نفس كى تہذيب كر ركھى ہو اور اچھے اخالق سے متصف ہوچكا ہو رجوع كرنا چاہئے اپنے اندرونى صفات اور  نے اپنے
احوال كو بطور كامل اس كے سامنے بيان كرنا چاہئے اور اس عالم سے خواہش كرے كہ وه اس كے نفسانى عيوب اور برے

  صفات سے اسے آگاه كرے_ 
  اور نفسيات كو جانتا ہو اور خودعامل اور مكارم ايك روحانى طبيب جو اسالمي، اخالقى 

  
72   

اخالق كا پابند ہو وه تہذيب نفس اور سير و سلوك كے راستے بتالنے كے لئے بہت ہى اہميت ركھتا ہے اور موثر ہوا كرتا 
ليكن صد افسوس ہے اگر انسان اس قسم كا آدمى پيدا كرلے تو اسے خداوند عالم كا اس بزرگ نعمت پر شكريہ ادا كرنا چاہئے

كہ اس قسم كے ادمى بہت كمياب ہيں_ قابل توجہ يہ بات ہے كہ روح كى بيماريوں كى تشخيص كرنا بہت مشكل ہے لہذا 
بيمار پر فرض ہے كہ اپنى اندرونى صفات اور افعال كو بغير چھپائے روحانى طبيب كے سامنے وضاحت سے بيان كردے 

ے اور اگر بيمار نے اس بارے ميں روحانى طبيب كى مدد نہ كى اور واقعات تا كہ وه اس كى بيمارى كى تشخيص كر سك
  كے اظہار ميں پس و پيش كيا تو وه اس مطلوبہ نتيجہ تك نہيں پہنچ سكے گا_ 

_ دانا دوست كى طرف رجوع كرنا: اچھا اور دانا اور خير خواه ادوست هللا تعالى كى ايك بہت بڑى نعمت ہوتا ہے جو تہذيب5
برى صفات كے پہچان كے راستے ميں انسان كى مدد كر سكتا ہے_ بشرطيكہ وه دانا ہو اور برى اور اچھى صفات  نفس اور

كو پہچانتا ہو اس كے عالوه وه خير خواه اور مورد اعتماد بھى ہو اس واسطے كہ اگر وه اچھى اور برى صفات كو نہ پہچانتا
اور اگر وه مورد اعتماد اور خير خواه نہ ہوا تو ممكن ہے كہ وه دوستى ہو تو وه اس كے متعلق اس كى مدد نہيں كر سكے گا 

كى حفاظت اور ناراضگى كے مول نہ لينے كيوجہ سے اپنے دوست كے عيب كو چھپا لے بلكہ ممكن ہے كہ وه خوشامد 
ردے اگر كرتے ہوئے اس كے عيب كو اس كے سامنے اچھا بيان كرے اور اس عيب پر اس كى تعريف اور تمجيد شروع ك

كوئي اس قسم كا دوست پيدا كرے اور اس سے خواہش كرے كہ جو نقص اور عيب اس ميں ديكھے اسے اس كا تذكره كردے
  تو اسے اس كى ياد دھانى اور تذكر پر اس كى عزت اور قدردانى كرنى چاہئے_ 

اده اور اس كى عزت اور اپنے نفس كى اصالح كے لئے ايسے دوست سے استفاده كرنا چاہئے اس كے تذكرات سے استف
قدردانى پر اسے يہ باور كرائے كہ اس كے عيب بيان كرنے پر نہ صرف اسے برا معلوم نہيں ہوتا بلكہ اس سے وه خوشحال

  بھى ہو جاتا ہے_ اس دوست پر كہ جسے خيرخواه قرار ديا گيا ہے ضرورى ہے كہ وه بھى اپنے 
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_ بطور انصاف اور بغير محبت اور بغض كے دوست كے صفات كو پر اخالص اور صداقت كو عملى طور پر ثابت كرے
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كھے اور دقت كرے اور اس بارے جو اس كا نظريہ ہوا سے وه خيرخواہى اور دوستانہ زبان ميں اسے بتالئے اور جہاں تك 
يز كرے ہو سكے يہ اسے تنہائي اور مخفى طور سے بتالئے اور اس كے عيب كو لوگوں كے سامنے اظہار كرنے سے پرہ

اس كى غرض واقع كا بتالنا ہو اور مبالغہ آميزى سے پرہيز كرے كيونكہ وه اپنے مومن بھائي كے لئے بطور آئينہ ہوتا ہے 
جو خوبيوں اور اچھائيوں كو بغير كم اور زياده كے ظاہر كرتا ہے_ البتہ ايسے مہربان اور اصالح طلب دوست جو انسان 

يں بہت ہى كمياب ہوتے ہيں_ ليكن اگر كسى كو ايسا دوست مل جائے تو وه ايك بہت كے عيوب كو اصالح كے لئے بيان كرد
بڑى سعادت پر فائز ہوتا جائيگا اسے اس كى قدر پہچاننى چاہئے اور اس كى ياد دھانيوں پر خوشحال ہونا چاہئے اس كے 

ن كے عيب كى ياد دھانى كرا شكريہ كا اظہار كرے اور اسے متوجہ ہونا چاہئے كہ جو دوست اصالح كى غرض سے انسا
رہا ہے اور ياد دھانى سے رنجيده خاطر ہو اور اس كے دفاع يا انتقام لينے پر اتر آئے_ اگر كسى نے تجھے بتاليا كہ كئي 

ايك بچھو تيرے لباس پر موجود ہيں كيا اس كے اس بتالنے سے تو رنجيده خاطره ہوگا اور اس سے انتقام لينے پر اتر آئے گا
  س كہنے سے خوشحال ہوگا اور اس كى قدردانى كرے گا؟ اس كے ا

برے صفات بھى بچھو كى طرح ہوا كرتے ہيں بلكہ اس سے بدتر ہوتے ہيں اور انسان كے جسم پر ڈيگ مارتے ہيں اور 
ہميشہ اس كے اندر چھپے رہتے ہيں جو ايسے بچھو سے بچانے ميں ہمارى مدد كرے اس نے ہمارى بہت بڑى خدمت انجام 

  ے_ دى ہ
  ) 134امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا كہ '' ميرا بہترين بھائي وه ہے جو ميرے عيب كو ميرے لئے بيان كرے_(

  _ دوسروں كے عيب سے نصيحت لينا: انسان غالبا اپنے عيب سے غافل ہوتا ہے 6
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ثال مشہور ہے كہ دوسروں كى آنكھ ميں ليكن دوسروں كے عيب كو ديكھتا ہے اور اس كى برائي كو خوب سمجھتا ہے اور م
تنكا ديكھتا ہے اور اسے پہاڑ سمجھتا ہے ليكن پہاڑ كو اپنى آنكھ ميں نہيں ديكھتا لہذا ايك راستہ اپنے نفسانى عيوب كى پہچان 

كا دوسروں كے عيوب كو ديكھتا ہے_ جب كسى عيب كو دوسروں ميں ديكھے تو اس پر اعتراض كرنے سے پہلے اسے 
ں ڈھونڈے اور اپنے آپ ميں اسے مورد تفتيش قرار دے اور اپنے آپ ميں رجوع كرے اگر وہى عيب اس ميں موجوداپنے مي

ہو تو اس كى اصالح كرنے كى سعى اور كوشش كرے_ لہذا ہو سكتا ہے كہ دوسروں كے عيب سے نصيحت حاصل كرے 
ادتمند انسان ہے جو دوسروں سے نصيحت اور اپنے نفس كو اس سے پاك كرلے رسول خدا(ص) نے فرمايا كہ'' وه سع

  ) 135حاصل كرے_(
_ اعتراض كئے جانے سے نصيحت حاصل كرے: دوست اكثر عيب كے ذكر كرنے سے اجتناب كرتے ہيں اس كے بر 7

عكس دشمن اكثر عيب پر اعتراض اور تنقيد كرتے ہيں گرچہ وه اعتراض كرنے ميں مخلص نہيں ہوتے بلكہ حسد بغض 
غرض انہيں تنقيد كرنے پر ابھارتى ہے بہر حال انسان اپنے دشمنوں كے اعتراض اور تنقيد اور عيب جوئي  انتقام لينے كى

سے استفاده كر سكتا ہے انسان اپنے دشمنوں كے اعتراض سے دو طريق ميں سے كسى ايك سے روبرو ہو سكتا ہے پہلے 
ہے كيونكہ وه عيب جوئي دشمن سے ظاہر ہوتى ہے اور  يا تو وه اپنے آپ كو ان اعتراضات سے دفاع كرنے پر آماده ہوجاتا

وه اس كے بيان كرنے ميں اچھائي كى نيت نہيں ركھتا لہذا جس طرح سے بھى ہو وه اپنے لئے دفاع كى حالت پر آماده ہوجاتا
ح ہے اور اس كى اس طرح كى آواز كو خاموش كرنے كے در پے ہوتا ہے اس طرح كا انسان نہ فقط اپنے عيب كى اصال

نہيں كرتا بلكہ اس سے بڑھ كر دوسرى غلطى اور خطا اور اشتباه ميں اپنے آپ كو گرفتار كر ليتا ہے دوسرے وه دشمنوں 
كے اعتراضات كو اچھى طرح سے سنتا ہے اور پھر حقيقت شناسى كى نيت سے اپنے آپ ميں رجوع كرتا ہے اور بطور 

  انصاف اس اعتراض كى تحقيق كرتا 
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ے ديكھا كہ دشمن كا اعتراض درست ہے اور اس كا نفس معيوب ہے تو فورا اس كى اصالح كرنے كى كوشش ہے اگر اس ن
كرتا ہے بلكہ اگر مصلحت كا تقاضا ہو كہ ايسے دشمن سے كہ جس نے اس كا عيب بيان كيا ہے اور وه اس كے نفس كے 

لے دوست سے كہ جو اس كے عيب كو چھپاتا ہے پاك كرنے كا وسيلہ بنا ہے شكريہ ادا كرے ايسا دشمن اس لحاظ كرنے وا
اور اس كى اس عيب پر تعريف كرتے ہوئے چاپلوسى كر كے اسے جہالت اور نادانى ميں ركھے رہتا ہے بہت زياده بہتر 

اور مفيد ہوگا اور اگر اس نے سوچ و بچار كے بعد ديكھا كہ دشمن كا بيان كرده عيب اس ميں موجود نہيں ہے تو پھر خدا كا 
كريہ ادا كرے اور اپنے نفس كى حفاظت كرے كہ كہيں اس برے عيب ميں بعد ميں مبتال نہ ہوجائے اس صورت ميں انسان ش
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ايسے دشمن سے فائده اٹھايا ہے ليكن اس كا اس طرح كرنا اس سے مانع نہيں ہوگا كہ وه عقلدئي اور شرعى طريقے سے 
  دشمن كى سازش اور خيانت كے نقشے كو ناكام بنادے_ 

_ روح كى بيماريوں كى عالمتيں: بيمارى كى پہچان كا ايك بہترين طريقہ اس كى عالمتوں سے ہوا كرتا ہے_ جسم كى 8
بيمارى دو ميں سے ايك طريقے سے پہچانى جاتى ہے يا تو درد كے محسوس كرنے سے اور يا كسى عضو كے اس كام كے

ا ہے كيونكہ بدن كے نظام كے برقرار رہنے ميں اس كے ہر انجام دينے سے كمزور پڑ جانے سے جو اس كے ذمہ قرار پاي
عضو كا مخصوص عمل ہوا كرتا ہے اگر كوئي عضو اس كام كے انجام دينے ميں كمزور ہو جائے تو معلوم ہوجائيگا كہ وه 

يا تو  عضو مريض ہوگيا ہے مثال آنكھ اگر سالم ہو تو وه خاص شرائط كے ساتھ ديكھتى ہے پس اگر شرائط كے ہوتے ہوئے
بالكل نہ ديكھے يا اچھى طرح نہ ديكھے تو معلوم ہو جائے گا كہ وه بيمار ہے اسى طرح بدن كے بقيہ تمام اعضاء اور 

جوارح مثل كان ، زبان، ہاتھ، پائوں، دل ، جگر، گردے و غيره ان ميں سے ہر ايك كا ايك مخصوص كام ہوا كرتا ہے كہ 
ہيں اگر انہوں نے وه مخصوص كام انجام نہ ديئے تو معلوم ہوجائيگا كہ وه بيمار جسے وه سالمتى كى حالت ميں انجام ديتے 

  ہيں انسان كى روح اور نفس 
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بھى اسى طرح ہے كہ اس كے لئے فطرت اور خلقت كے لحاظ سے مخصوص كام قرار ديئے گئے ہيں جنہيں اس كو 
ت احسان انصاف پسندى محبت معرفت نورانيت اور بجاالنے ہوتے ہيں_ روح عالم ملكوت سے آئي ہے علم اور رحمت قو

دوسرے كماالت اور مكارم اخالق سے اسے سنخيت حاصل ہے اور ان سے مربوط ہے يہ فطرت كے لحاظ سے علت كو 
معلوم كرتى ہے اور خدا طلب ہے ايمان اور خدا كى طرف توجہ اور اس ذات سے محبت اور عالقمندى اس كى عبادت اور 

از و نياز روح كى سالمتى اور صحت كى عالمتيں ہيں_ اسى طرح علم و دانش اور هللا كے بندوں كى اس سے دعا اور ر
رضا الہى كے لئے خدمت_ قربانى اور ايثار، عدالت خواہى اور دوسرے مكارم اخالق روح كى صحت اور سالمتى كى 

معلوم ہوجائيگا كہ اس كى روح سالم اور  عالمتيں شمار ہوتى ہيں اگر انسان اس قسم كى صفات اپنے ميں موجود پائے تو
صحيح ہے اور اگر اسے حاصل ہو كہ وه خدا كى طرف توجہہ نہيں ركھتا اور عبادت اور دعا اور مناجات سے لذت حاصل 

نہيں كرتا اور اس سے بھاگتا ہے خدا كو دوست نہيں ركھتا اور صرف مقام اور مرتبہ جاه و جالل دولت اور ثروت اور اوالد 
بيوى شہوترانى اور لذات حيوانى كو هللا كى رضا پر ترجيح ديتا ہے اور زندگى سے صرف منافع شخصى كا ہدف ركھتا اور 

ہے اور فداكارى اور قربانى اور ايثار اور احسان اور خدمت خلق سے لذت حاصل نہيں كرتا اور دوسروں كے درد اور 
ہئے كہ اس كى روح واقعا بيمار ہے اگر وه اپنى سعادت كو چاہتامصيبت سے دردناك نہيں ہوتا_ ايسے شخص كو جان لينا چا

  ہے تو اسے بہت جلدى اپنى روح كى اصالح اور عالج كرنا چاہئے_ 

  عالج كرنے كا عزم
  جب ہم نے نفس اور روح كى بيماريوں كو پہچان ليا اور يقين كر 
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ور سب سے اہم اس مرحلہ ميں انسان كا اراده اور عزم ہے اگر ليا كہ ہم بيمار ہيں تو ہميں فورا عالج شروع كرنا چاہئے ا
واقعا ہم چاہئيں اور حتمى اراده كرليں كہ ہم اپنے آپ كو برائيوں اور برے اخالق سے اپنى روح كو پاك كريں گے تو يسا كر 

اور اس كام صحيح  سكتے ہيں ليكن اگر اس كو معمولى شمار كريں اور اراده اور عزم نہ كريں تو پھر روح كى سالمتى
ہوجانا غير ممكن ہوگا يہ وه وقت ہے كہ شيطن اور نفس اماره اپنا كام كرنا شروع كر ديتا ہے اور مختلف بہانوں كو سامنے 
التا ہو تا كہ ہميں روح كى اصالح كرنے سے روكے ركھے ليكن ہميں بہت زياده ہوشيار ہونا چاہئے تا كہ اس كے حيلے اور

كھائيں_ ممكن ہے كہ ہمارى برى عادت كو يوں بتاليا جائے كہ تم نے لوگوں كے ساتھ زندگى بسر كرنى بہانوں كا فريب نہ 
ہے دوسرے بھى ايسى صفت ركھتے ہيں_ فالن فالن فالن كو ديكھو اسى صفت بلكہ اس سے بدتر صفت ركھتا ہے كيا تم تنہا

و زمانے كى طرح چال چلو_ ليكن انسان كو اس فريب اور زندگى گذار سكتے ہو؟ اگر تو چاہتا ہے كہ رسوائے زمانہ نہ ہو ت
دھوكے كے سامنے ڈٹ جانا ہوگا_ اگر دوسرے اس مرض ميں مبتال ہيں تو ان كا مجھ سے كيا ربط ہے كسى دوسروں كا 

و مجھ اس بيمارى ميں گرفتار ہوجانا ميرے اس كے ارتكاب كا جواز نہيں بنتا_ اسے يوں كہنا ہوگا كہ يہ عيب اور بيمارى ت
ميں موجود ہے اگر ميں اس بيمارى كے ساتھ مرگيا تو ہميشہ بدبختى اور شقاوت ميں جا پڑوں گا_ لہذا مجھے اس كا عالج 

  كرنا چاہئے اور اپنے نفس كو اس سے پاك كرنا ہوگا_ 
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ئے اور ممكن ہے كبھى اور حيلے كے ذريعے سے كہ جس سے وقت گذرتا جائے اور تاخير ہوجائے شيطن ميدان ميں آجا
ہمارے اراده كو منصرف كردے اور يوں خيال ميں الئے كہ يہ تو ٹھيك ہے كہ يہ عيب تو تجھ ميں موجود ہے اور اس كى 
اصالح بھى كرنى چاہئے ليكن اتنى جلدى كيا ہے اور كيا دير ہوگئي ہے؟ رہنے دو ميں فالن كام انجام دے لوں_ اس وقت 

مشغول ہو جائونگا_ ابھى تو ميں جوان ہوں اور عيش كرنے كا زمانہ ہے جب فارغ البال ہو كر نفس كے پاك كرنے ميں 
  بوڑھا پے ميں جائونگا تو پھر توبہ كر لونگا اور نفس كے پاك كرنے ميں مشغول ہوجائونگا_ انسان كو متوجہ رہنا چاہئے 
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رہے گا؟ شايد اس سے پہلے مرجائے اور كہ يہ بھى شيطن كا ايك فريب اور حيلہ ہے_ كيا معلوم كہ اس وقت تك انسان زنده 
انہيں نفسانى بيماريوں ميں فوت ہوجائے اس وقت ہمارا انجام كيا ہوگا؟ اور بالغرض اس وقت تك ز نده بھى ره جائے تو كيا 

اس وقت شيطن اپنى حيلہ گرى اور فريب دينے كو چھوڑ دے گا_ اور ہميں آزاد چھوڑ دے گا تا كہ اپنے نفس كو پاك كر 
اس وقت شيطن كوئي اور فريب دے كر نفس كے پاك كرنے سے ہميں روك دے گا لہذا كتنا ہى اچھا ہے كہ ابھى سے  سكيں

نفس كے پاك كرنے ميں شروع ہوا جائے اور نفس اماره پر قابو پايا جائے_ ممكن ہے كہ نفس اماره ہميں كہے كہ تم نے 
لئے ممكن نہيں ہو گا تو خواہشات نفس كا قيدى ہے كس طرح فالں صفت كى عادت كر ركھى ہے اور عادت كا چھوڑنا تيرے

تو اپنے آپ كو اس قيد سے رہائي دال سكتا ہے؟ تيرى روح گناه اور معصيت كى وجہ سے تاريك ہوچكى ہے ابھى اسے گلو 
س كو كہہ خالصى ممكن نہيں ہے معلوم ہونا چاہيے كہ يہ بھى شيطن كى ايك فريب كارى اور دھوكا دہى ہے تجھے اپنے نف

دينا چاہئے كہ عادت كا چھوڑنا غير ممكن نہيں ہوتا بلكہ يہ ممكن ہے گرچہ يہ مشكل تو ہے ليكن اصالح كرنے كے عمل 
ميں شروع ہو جانا چاہئے اور اپنے نفس كو پاك كرنے ميں كوشش كرنے چاہئے اگر گناه اور برى عادت كا چھوڑنا ممكن نہ

السالم اور ائمہ اطہار كے اس بارے ميں آئے ہيں تو ان سے صادر نہ ہوتے اور توبہ  ہوتاتو يہ سارے حكم جو پيغمبر عليہ
كے دروازے كسى وقت بند نہ ہوتے توبہ كا دروازه ہميشہ كے لئے كھال ہوا ہے لہذا حتمى اراده كر لينا چاہئے اور روح كے

ں اور برى صفات كو معمولى اور كم بتالئے پاك كرنے ميں مشغول ہو جانا چاہئے_ ہو سكتا ہے كہ شيطان نفسانى بيماريو
اور كہے كہ تم واجبات كے بجاالنے كے تو پابند ہو اور فالن فالن مستحب كام بھى بجاالتے ہو خدا تمہيں بخش دے گا اور 
ى تيرى جگہ بہشت ہے اور يہ كئي ايك برى صفات جو تم ميں موجود ہيں يہ اتنى اہم نہيں ہيں تيرے مستحبات كے بجاالنے ك

وجہ سے ان كا تدارك ہو جائيگا اور وه بخش دى جائيں گى اس صورت ميں بھى ملتفت رہنا چاہئے كہ اس قسم كے خياالت 
  اور اميديں دالنا بھى شيطن كا ايك مكر اور فريب ہوتا ہے 
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وى كا حاصل كرنا نفساور ہميں اپنے نفس ا ماره سے كہنا چاہئے كہ نيك اعمال تو صرف متقيوں سے قبول ہوتے ہيں اور تق
كو پاك كئے بغير حاصل نہيں ہوتا اگر ہمارا نفس برائيوں سے پاك نہ ہوا تو نفس ميں اچھائيوں كى نشو و نما نہيں ہو سكے 
گى اور اگر نفس سے شيطن باہر نہ گيا تو فرشتہ رحمت اس ميں داخل نہيں ہو سكے گا اگر گناه اور برے اخالق سے نفس 

  كے جہان ميں اس كے لئے نور نہ ہوگا_ آلوده ہوا تو آخرت 
ہميں ہميشہ ان بيماريوں كے انجام كى طرف جو پہلے بيان كى جاچكى ہيں متوجہ رہنا چاہئے اس كے ساتھ احاديث اور 

اخالق كى كتابوں كے مطالعہ سے ان نفسانى بيماريوں اور ان كى اخروى سزا اور عقاب كو مورد توجہ قرار دينا چاہئے اس 
ے ہميں نفس اماره كے حيلے اور بہانے اور نفس اماره كے توہمات كا مقابلہ كرنا چاہئے اور نفس كى اصالح اور ذريعے س

اسے پاك كرنے ميں حتمى اور جزمى اراده كر لينا چاہئے اگر ہم نے ارادے كا مرحلہ طے كر ليا تو پھر عمل كرنے كا 
  مرحلہ قريب تر ہوجائيگا_ 

  نفس پس غلبہ كرنا
عمال اور افعال اور برائياں اور اچھائيوں كو بجاالنے والى در حقيقت روح ہوا كرتى ہے اگر روح سالم اور صحيح ہو تمام ا

تو انسان كى دنيا اور آخرت آباد ہوگى اور اگر روح فاسد ہوئي تو پھر وه برائيوں كے بجاالنے كا موجب ہوگى اور دنيا اور 
نسان نے انسانيت كے راستے پر قدم ركھا تو هللا كے مقرب فرشتوں سے بھى آخرت كى ہالكت اسے الحق ہوجائيگى اگر ا

باالتر ہوجائيگا اور اگر اسے نے انسانى شرافت كو نظر انداز كيا اور حيوانيت كے راستے پر گامزن ہوا تو حيوانات سے 
ے كے اسباب اور عوامل انسان بھى بدتر ہوجائيگا بلكہ وه شيطنت كے مقام تك پہنچ جائيگا ان دونوں راستوں كے طے كرن

  كى فطرت ميں ركھ ديئے گئے ہيں_ 
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وه عقل بھى ركھتا ہے اور فطرت كے ما تحت انسانى فضائل اور كماالت كا چاہنے واال بھى ہوتا ہے اور يہ حيوان بھى ہے 
ہشات اور غرائز بالكل اور اور حيوانى غرائز اور خواہشات بھى ركھتا ہے اور يوں بھى نہيں كہا جا سكتا كہ حيوانى خوا

نقصان وه ہوتى ہيں اور انسان كو پستى كى طرف دكھيل ديتى ہيں نہ بلكہ ان كا ہونا بھى انسان كى زندگى كے لئے ضرورى 
ہے_ اگر ان سے صحيح اور تھيك استفاده كيا جائے تو انہيں انسانى تكامل اور هللا كى طرف سير و سلوك كے لئے كام ميں 

ہے ليكن اصل مشكل يہ ہے كہ حيوانى خواہشات اور تمنيك ايك معين حد تك نہيں تھہر تيں اور دوسروں كا لحاظ اليا جا سكتا 
نہيں كرتيں اور نہ ہى انسانى خصوصيات كى طرف متوجہ ہوتى ہيں اور نہ ہى دوسرے غرائز كا لحاظ كرتى ہيں بلكہ ان كى 

  _ غرض اور غايت صرف اپنے آپ كو آخر تك پہچانا ہوتا ہے
حيوانى غريزه كى غرض صرف اسى غريزه كو بطور كامل حاصل كرنا ہوتا ہے اور اس كے عالوه اس كى كوئي غرض 

نہيں ہوتى تمام حيوانى خواہشات اور غرائز جيسے كھانے پينے كى چيزوں سے لذت حاصل كرنا مقام اور منصب كى محبت 
ت اسى طرح غصہ انتقام لينا اور تمام وه صفات جو ان حكومت اور شہرت مال اور دولت سے وابستگى زندگى كے تجمال

سے پھوٹتى ہيں يہ تمام كى تمام كسى ايك معين حد تك نہيں تھہرتيں بلكہ ان ميں سے ہر ايك كو آخر تك حاصل كرنا مقصود 
  ہوجاتا ہے_ 

يخت كا ميدان بنا اسى وجہ سے انسان كا نفس اور روح مختلف خواہشات اور غرائز كے لئے ميدان جنگ اور شكست و ر
رہتا ہے اور كبھى آرام اور سكون ميں نہيں رہتا جو بھى اس جنگ ميں كامياب ہو جاتا ہے وہى روح اور نفس كو پورى طرح

اپنا اسير اور قيدى بنا ليتا ہے ليكن ان كے درميان عقل بہت قدرت اور بہت زياده اہميت ركھتى ہے_ عقل شرعيت كى 
ت اور تمينات پر كنتڑل كر سكتى ہے اور انہيں اعتدال كى حالت ميں قرار دے سكتى ہے اور راہنمائي ميں حيوان خواہشا

افراط اور تفريط سے مانع بن سكتى ہے عقل اپنى حكومت كو كام ميں ال سكتى ہے_ خواہشات كے درميان اعتدال برقرار كر 
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ا آرامى اور زياده طلبى سے نجات دال سكتى ہے سكتى ہے_ عقل اس وسيلے سے نفس اور روح كى مملكت كو گڑ بڑ اور ن
  اور انسانيت كے سيدھے راستے اور سير اور سلوك كى راه نمائي كر سكتى ہے_ 

ليكن عقل كا اسپر حاكم اور مسلط ہوجانا كوئي آسان كام نہيں ہے كيونكہ وه باقى طاقت ور قوتوں اور خواہشات كے روبرو 
كا نام نفس اماره ہے اور اس كے بہت زياده مددگار اور ساتھى ہيں جو اس كى ہوتى ہے اور دھوكے باز دشمن كہ جس 

  حمايت كرتے ہيں_ اسے اس كا سامنا كرنا پڑتا ہے_ 
  ) 136خداوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے كہ'' نفس ہميشہ برے كاموں كا حكم ديتا ہے مگر خدا رحم كردےں_(

  ) 137ڑا دشمن تيرا نفس ہے جو تيرے دو پہلو ميں موجود دہے_(رسول خدا(ص) نے فرمايا ہے كہ '' تيرا سب سے ب
اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' عقل اور شہوت ايك دوسرے كى ضد ہيں علم عقل كى مدد كرتا ہے اور ہوى اور

دوسرى قوت پر غلبہ ہوس شہوت كى تائيد كرتے ہيں_ انسانى نفس دو قوتوں كى لڑائي كا ميدان ہوتا ہے ان ميں سے جو 
  ) 138حاصل كر لے انسانى نفس كو اپنى گرفت ميں لے ليتا ہے_(

حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' برائي اور شر ہر ايك نفس ميں موجود ہيں اگر نفس كے مالك نے اس پر غلبہ 
  ) 139اتا ہے_ (حاصل كر ليا تو وه مخفى ہوجاتا ہے اور اگر اس پر غلبہ نہ كيا تو وه ظاہر ہوج

لہذا عقل بہت اچھا حاكم ہے ليكن مدد كئے جانے كا محتاج ہے اگر اس جنگ ميں عقل كى مدد كريں اور نفسانى خواہشات 
اور شہوات اور ہوى و ہوس پر شورش كريں اور جسم كى مملكت كے انتظام كا كاكم عقل كے سپرد كرديں تو ايك بہت بڑى 

  گے_  فتح اور كامرانى كو حاصل كر ليں
  يہى دو چيز ہے كہ جو دين كے پيشوائوں اور رہبروں اور شريعت اور طريقت پر 
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  چلنے والوں نے ہم سے طلب كى ہوئي ہے اور اس كے متعلق بہت زياده تاكيد كر ركھى ہے_ 
ں كيونكہ پہلے وه حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' ہوشيار رہنا كہ كہيں شہوات تمہارے دلوں پر غالب نہ آجائي

  ) 140تمہيں اپنى ملكيت ميں ليں گى اور آخر ميں تجھے ہالك كرديں گي_(
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امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا كہ '' جس نے اپنى خواہشات كو اپنى ملكيت ميں قرار نہ ديا تو وه اپنى عقل كا مالك بھى 
  ) 141نہيں رہے گا_(

كہ '' جو شخص خوف اور رغبت اور شہوت اور غضب كے وقت اپنے نفس پر  امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا
  ) 142مسلط ہوا تو خدا اس كے بدن كو جہنم كى آگ پر حرام قرار دے دے گا_(

حضرت على عليہ السالم نے فرماياہے كہ'' تم اپنے نفس پر مسلط ہوجائو اور اسے گناہوں سے روكو تا كہ تم اسے هللا كى 
  ) 143ان كردو_(اطاعت كى طرف آس

روح انسانى كو پاكيز بنانے كے لئے نفس اور اس كى خواہشات اور ھوى اور ہوس پر كنتڑل كرنا ايك ضرورى اور زندگى 
ساز كام ہے_ انسان كا نفس اور روح مثل ايك سركش گھوڑے كى طرح ہے اگر وه رياضت كے ذريعے مطيع اور آرام ميں 

كھى اور اس كى پشت پر سوار ہوا تو پھر اس سے فائده حاصل كر سكے گا اور اگر وه ہوا اور اس كى لگام اپنے ہاتھ ميں ر
مطيع اور فرمانبردار نہ ہوا اور جس طرف چاہے وه جانے لگا تو وه تجھے اپنى پشت سے تہہ غار ميں گرا دے گا ليكن 

تجھ سے مقابلہ كرے گا_ ليكن اگر تو  سركش نفس كو مطيع اور فرمانبردار بنانا كوئي آسان كام نہيں ہے وه ابتداء ہى ميں
  مقاومت كرے اور مضبوط بنے تو وه تيرا مطيع اور فرمانبردار ہوجائے گا_ 

امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' اگر تيرا نفس تيرے سامنے سختى سے پيش ائے اور مطيع اور فرمانبردار نہ 
ع اور فرمانبردار ہوجائے تو اس كے ساتھ حيلے اور بہانے سے پيش آتا كہ وه ہو تو بھى اس پر سختى كر تا كہ وه تيرا مطي

  تيرى اطاعت ميں آ 
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  ) 144جائے _ (
نيز حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' انسان خواہشات اور شہوات مار دينے والى بيمارياں ہيں اور انكا بہترين 

 ) 145ے مقابلے ميں ڈٹ جانا ہے_ (عالج اور دوا، صبر اور استقامت اور اس ك

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  نفس كے ساتھ جہاد

انسان كا سب سے بڑا دشمن اس كا نفس ہے اور وه برابر عقل كے ساتھ جنگ اور تجاوز كى حالت ميں رہتا ہے_ شيطان 
كے وسوسوں سے الہام ليتا ہے اور الو لشكر كے ساتھ عقل پر حملہ آور ہوتا ہے تا كہ اسے جدا اور خاموش كردے اور وه 

ہے كہ فرشتوں كو نفس كى دنيا سے باہر نكال دے اور اسے پورى طرح تن تنہا ميدان پر قابو پائے ركھے اس كى غرض يہ 
شيطن كے قبضے ميں دے ے ايسے غدار دشمن كو سرنگوں كرنا كوئي آسان كام نہيں ہے_ اراه حتمى اور مقابلہ بلكہ جہاد 

ل يا دو سال نہيں بلكہ تمامكرنا اس كے لئے ضرورى ہو جاتا ہے اور وه بھى ايك دفعہ اور دو دفعہ يا ايك دن يا دو دن ايك سا
عمر پے در پے جہاد كرنا ضرورى ہے _ اس سے سخت مقابلہ اور متصل جہاد چاہئے اور نفس اور روح كو رام كرنے 

  اور اس كى خواہشات پر قابو پانے كے لئے بہت سخت جنگ كرنى پڑتى ہے_ 
س كے الئو لشكر سے جنگ كريں اور نفس كے پيغمبر عليہ السالم اور ائمہ طاہرين سے الہام لے كر عقل كى مدد سے ا

تجاوزات اور زيادتيوں كو روكے ركھيں اور اس كى فوج كو گھيرا ڈال كر ختم كرديں تا كہ عقل جسم كى مملكت پر حكومت 
كر سكے اور شرعيت سے الہام لے كر كمال انسانى اور سير و سلوك تك پہنچ سكے _ نفس كے ساتھ صلح اور آشتى نہيں 

  تى بلكہ اس سے جنگ كرنى چاہئے تا كہ اسے زير كيا جائے اور وه اپني كى جا سك
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حد تك رہے اور شازش كرنے سے باز رہے سعادت تك پہنچنے كے لئے اس كے سوا اور كوئي راستہ موجود نہيں ہے _ 

  اسى وجہ سے نفس كے ساتھ جنگ كرنے كو احادى ميں جہاد كہا گيا ہے_ 
  ) 146فرمايا ہے كہ '' اپنے نفس پر پے در پے جہاد كرنے سے تسلط پيدا كرو_(حضرت على عليہ السالم نے 

آپ نے فرمايا '' نفس خواہشات اور ھوى اور ہوس پر غلبہ حاصل كرو اور ان سے جنگ كرو اگر يہ تمہيں جكڑ ليں اور اپنى
  ) 147قيد و بند ميں قرار دے ديں تو تمہيں بدترين درجہ ميں جاڈاليں گے_(

رمايا كہ '' نفس كے ساتھ جہاد ايك ايسا سرمايہ ہے كہ جس كے ذريعے بہشت خريدى جا سكتى ہے_ پس جو آدمى آپ نے ف
اپنے نفس كے ساتھ جہاد كرے وه اس پر مسلط ہوجائيگا_ اور بہشت اس كے لئے جو اس كى قدر پہچان لے بہترين جزا 

  ) 148ہوگي_(
عت پر آماده كرو_ اس كے ساتھ يہ جہاد ويسا ہو جيسے دشمن كے ساتھ كيا آپ نے فرمايا '' جہاد كر كے نفس كو هللا كى اطا

جاتا ہے اور اس پر ايسا غلبہ كرو جو ايك ضد دوسرى ضد پر غلبہ كرتى ہے لوگوں سے قوى ترين آدمى وه ہے جو اپنے 
  ) 149نفس پر فتح حاصل كرے_(

ساتھ جہاد ميں مشغول ركھے اور اس كى اصالح كرے اورآپ نے فرمايا كہ '' عقلمند انسان وه ہے جو اپنے آپ كو نفس كے 
اسے ھوى اور ہوس اور خواہشات سے روكے ركھے اور اس طرح سے اس كو لگام دے اور اپنے كنتڑل ميں لے آئے_ 

عقلمند انسان اس طرح اپنے نفس كى اصالح ميں مشغول رہتا ہے كہ وه دنيا اور جو كچھ دنيا اور اہل دنيا ميں ہے اس ميں 
  ) 150تنا مشغول نہيں رہتا_(ا

نفس كے ساتھ جہاد ايك بہت بڑى اہم جنگ اور نتيجہ خيز ہے ايسى جنگ كہ ہميں كس طرح دنيا اور آخرت كے لئے زندگى 
بسر كرنى اور ہميں كس طرح ہونا اور كيا كرنا ہے سے مربوط ہے اگر ہم جہاد كے ذريعے اپنے نفس كو كنتڑل كر كے نہ 

  ركھيں 
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كى لگام اپنے ہاتھ ميں نہ ركھين وه ہم پر غلبہ كر لے گا اور جس طرف چاہئے گا لے جائيگا اگر ہم اسے قيد ميں نہ  اور اس
ركھيں وه ہميں اسير اور اپنا غالم قرار دے ديگا اگر ہم اسے كردار اور اچھے اخالق اپنا نے پر مجبور نہ كريں تو وه ہميں 

ائيگا_ لہذا كہا جا سكتا ہے كہ نفس كے ساتھ جہاد بہت اہم كام اور سخت ترين برے اخالق اور برے كردار كى طرف لے ج
راستہ ہے جو هللا كى طرف سير و سلوك كرنے والے كے ذمہ قرار ديا جا سكتا ہے _ جتنى اس راستے ميں طاقت خرچ كى 

  جائے وه قيمتى ہوگي_ 

  جہاد اكبر
بر نے جہاد اكبر سے تعبير فرمايا ہے اتنا اہم جہاد ہے كہ جنگ والے نفس كے ساتھ جہاد اس قدر مہم ہے كہ اسے پيغمبر اك

  جہاد سے بھى اسے بڑا قرار ديا ہے_ 
حضرت على عليہ السالم نے نقل فرمايا ہے كہ'' رسول خدا(ص) نے ايك لشكر دشمن سے لڑنے كے لئے روانے كيا اور 

ں كو كہ جو چھوٹے جہاد كو انجام دے آئے ہيں ليكن جب وه جنگ سے واپس آيا آپ نے ان سے فرمايا مبارك ہو ان لوگو
ابھى ايك بڑا جہاد ان پر واجب ہے آپ سے عرض كى گئي يا رسول هللا(ص) بڑا جہاد كونسا ہے؟ آپ(ص) نے فرمايا اپنے 

  ) 151نفس سے جہاد كرنا_(
نفس سے جو اس كے دو پہلو  حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' بہترين جہاد اس شخص كا جہاد ہے كہ جو اپنے

  ) 152ميں موجود ہے جہاد كرے_(
پيغمبر اكرم(ص) نے اس وصيت ميں جو حضرت علي(ع) سے كى تھى فرمايا كہ '' جہاد ميں سے بہترين جہاد اس شخص 

  ) 153كا ہے جب وه صبح كرے تو اس كا مقصد يہ ہو كہ ميں كسى پر ظلم نہيں كرونگا_(
  جہاد كرنے كو جہاد اكبر اور افضل جہاد كے نام ان احاديث ميں نفس كے ساتھ 
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سے پہنچوانا گيا ہے يہ ايسا جہاد ہے كہ جو هللا تعالى كے راستے ميں جہاد كرنے سے فضيلت اور برترى ركھتا ہے حاالنكہ
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ارزش اور هللا تعالى كے راستے ميں جہاد بہت ہى پر ارزش اور بہترين عبادت شمار ہوتا ہے اس سے جہاد نفس كا پر 
  بااہميت ہونا واضح ہوجاتا ہے نفس كے جہاد كا برتر ہونا تين طريقوں سے درست كيا جا سكتا ہے_ 

_ ہر ايك عبادت يہاں تك كہ هللا تعالى كے راستے ميں جہاد كرنا بھى نفس كے جہاد كرنے كا محتاج ہے_ ايك عبادت كو 1
اد كرنے پر موقوف ہے كيا نماز كا حضور قلب كے ساٹھ جاالنا اور كامل اور تمام شرائط كے ساتھ بجاالنا نفس كے ساتھ جہ

پھر اسكے تمام شرائط كى رعايت كرنا جو معراج مومن قرار پاتى ہے اور فحشا اور منكر سے روكتى ہے بغير جہاد اور 
د كے ميسر ہو سكتا كوشش كرنے كے انجام پذير ہو سكتا ہے؟ آيا روزه كا ركھنا جو جہنم كى آگ كے لئے ڈھال ہے بغير جہا

ہے_ كيا نفس كے جہاد كے بغير كوئي جہاد كرنے واال انسان اپنى جان كو ہتھيلى پر ركھ كر جنگ كے ميدان ميں حاضر ہو 
سكتا ہے اور اسالم كے دشمنوں سے اچھى طرح جنگ كر سكتا ہے؟ اسى طرح باقى تمام عبادات بغير نفس كے ساتھ جہاد 

  ؟ كرنے كے بجاالئي جا سكتى ہيں
_ ہر ايك عبادت اس صورت ميں قبول كى جاتى ہے اور موجب قرب الہى واقع ہوتى ہے جب وه صرف هللا تعالى كى رضا 2

كے لئے انجام دى جائے اور ہر قسم كے شرك اور رياء خودپسندى اور نفسانى اغراض سے پاك اور خالص ہو اس طرح 
يں ہوسكتے يہاں تك كہ جنگ كرنے واال جہاد اور شہادت بھى اس كے كام بغير نفس كے ساتھ جہاد كئے واقع ہونا ممكن نہ

صورت ميں قيمت ركھتى ہے اور تقرب اور تكامل كا سبب بنتى ہے جب خالص اور صرف هللا كى رضاء اور كلمہ توحيد كى
نام كے باقى  سربلندى كے لئے واقع ہو اگر يہ اتنى بڑى عبادت اور جہاد صرف نفس كى شہرت يا دشمن سے انتقام لينے يا

ره جانے يا خودنمائي اور رياكارى يا مقام اور منصب كے حصول يا زندگى كى مصيبتوں سے فرار يا دوسرى نفسانى 
خواہشات كے لئے واقع ہو تو يہ كوئي معنوى ارزش اور قيمت نہيں ركھتى اور هللا تعالى كے پاس تقرب كا موجب نہيں بن 

  سكتى اسى وجہ سے نفس كے 
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جہاد تمام عبادات اور امور خيريہ يہاں تك كہ هللا تعالى كے راستے والے جہاد پر فضيلت اور برترى اور تقدم ركھتا ہےساتھ 
س واسطے كہ ان تمام كا صحيح ہونا اور باكمال ہونا نفس كے جہاد پر موقوف ہے يہى وجہ ہے كہ نفس كے جہاد كو جہاد 

  اكبر كہا گيا ہے_ 
اص زمانے اور خاص شرائط سے واجب ہوتا ہے اور پھر وه واجب عينى بھى نہيں ہے بلكہ واجب _ جنگ واال جہاد ايك خ3

كفائي ہے اور بعض افراد سے ساقط ہے اور بعض زمانوں ميں تو وه بالكل واجب ہى نہيں ہوتا اور پھر واجب ہونے كى 
وں سے ساقط ہو جاتا ہے اور پھر صورت ميں بھى واجب كفائي ہوتا ہے يعنى بقدر ضرورت لوگ شريك ہوگئے تو دوسر

بھى عورتوں اور بوڑھوں اور عاجز انسانوں اور بيمار لوگوں پر واجب نہيں ہوتا ليكن اس كى برعكس نفس كا جہاد كہ جو 
تم پر تمام زمانوں اور تمام حاالت ميں اور شرائط ميں واجب عينى ہوا كرتا ہے اور زندگى كے آخر لمحہ تك واجب ہوتاہے 

  ے معصومين عليہم السالم كے كوئي بھى شخص اس سے بے نياز نہيں ہوتا_ اور سوائ
_ نفس سے جہاد كرنا تمام عبادات سے يہاں تك كہ جنگ والے جہاد سے كہ جس ميں انسان اپنى جان سے صرفنظر كرتى 4

كہ محض هللا  ہوئے اپنے آپ كو شہادت كے لئے حاضر كرديتا ہے_ مشكل تر ہے اور دشوار اور سخت تر ہے اس واسطے
كے لئے تسليم ہو جانا اور تمام عمر نفسانى خواہشات سے مقابلہ كرنا اور تكامل كے راستے طے كرنا اس سے زياده دشوار 
اور مشكل ہے كہ انسان جنگ ميں جہاد كرنے واال تھوڑے دن دشمن سے جنگ كے ميدان ميں جنگ كرے اور مقام شہادت 

ابلہ كرنا اتنا سخت ہے كہ سواے پے در پے نفس كے ساتھ جہاد كرنے اور بہت پر فيض ياب ہوجائے_ نفس كے ساتھ مق
زياده تكاليف كو برداشت كرنے كے حاصل نہيں ہو سكتا اور سوائے هللا تعالى كى تائيد كے ايسا كرنا ممكن نہيں ہے_ اسى 

دشوار اور سخت ہے كہ رسول گرامى هللا لئے نماز ميں ہميشہ اھدنا الصراط المستقيم بڑھنے ہيں_ صراط مستقيم پر چلنا اتنا 
  تعالى سے كہتا ہے _الہى ال تكلنى الى نفسى طرفة عين ابدا_ 
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  جہاد اور تائيد الہي

يہ ٹھيك ہے كہ نفس كے ساتھ جہاد بہت سخت اور مشكل ہے اور نفس كے ساتھ جہاد كرنا استقامت اور پائيدارى اور 
پھر بھى ايك ممكن كام ہے اور انسان كو تكامل كے لئے يہ ضرورى ہے اگر انسان ہوشيارى اور حفاظت كا محتاج ہے ليكن 
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اراده كرلے اور نفس كے جہاد ميں شروع ہوجائے تو خداوند عالم بھى اس كى تائيد كرتا ہے_ خداوند عالم قرآن مجيد ميں 
  ) 154ستے كى ہدايت كرتے ہيں_(فرماتا ہے كہ '' جو شخص هللا تعالى كى راه ميں جہاد كرتے ہيں ہم انہيں اپنے را

حضرت صادق عليہ السالم فرماتے ہيں كہ مبارك ہو اس انسان كے لئے جو هللا تعالى كى رضا كى خاطر اپنے نفس اور 
خواہشات نفس كے ساتھ جہاد كرے _ جو شخص خواہشات نفس كے لئے لشكر پر غلبہ حاصل كر لے تو وه هللا تعالى كى 

شخص هللا تعالى كے سامنے عاجزى اور فروتنى سے پيش آئے اور اپنى عقل كو نفس كا ہمسايہرضايت حاصل كر ليگا_ جو 
  قرار دے تو وه ايك بہت بڑى سعادت حاصل كرليگا_ 

انسان اور پروردگار كے درميان نفس اماره اور اس كى خواہشات كے تاريك اور وحشت ناك پردے ہوا كرتے ان پردوں كے 
رف احتياج خضوع اور خشوع بھوك اور روزه ركھنا اور شب بيدارى سے بہتر كوئي اسلحہ نہيںختم كرنے كيلئے خدا كى ط

ہوا كرتا اس طرح كرنے واال انسان اگر مرجائے تو دنيا سے شہيد ہو كر جاتا ہے اور اگر زنده ره جائے تو هللا تعالى كے 
استے ميں جہاد كرتے ہيں ہم ان كو اپنے راستوں كى رضوان اكبر كو جا پہنچتا ہے خداوند عالم فرماتا ہے جو لوگ ہمارے ر

راہنمائي كرديتے ہيں_ اور خدا نيك كام كرنے والوں كے ساتھ ہے_ اگر كسى كو تو اپنے نفس كو مالمت اور سرزنش اور 
  اسے اپنے نفس كى حفاظت كرنے ميں زياده شوق دال_ هللا تعالى كے اوامر او رنواہى كو 

  
90   

كر اسے نيكيوں كى طرف لے جا جس طرح كہ كوئي اپنے ناپختہ غالم كى تربيت كرتا ہے اور اس كے اس كے لئے لگام بنا
  كان پكڑ كر اسے ٹھيك كرتا ہے_ 

رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم اتنى نماز پڑھتے كہ آپ(ص) كے پائوں مبارك ورم كر جاتے تھے اور لوگوں كے 
تھے كہ كيا ميں شكر ادا كرنے واال بنده نہ بنوں؟ پيغمبر اكرم عبادت كركے اپنى اعتراض كرنے پر انہيں يوں جواب ديتے 

امت كو درس دے رہے تھے_ اے انسان تو بھى كبھى عبادت اور اس كى بركات كے مٹھاس كو محسوس كر ليا اور اپنے 
ھى عبادت سے نہيں رك سكے گا نفس كو هللا تعالى كے انوار سے نورانى كر ليا تو پھر تو ايسا ہوجائيگا كہ ايك گھڑى ب

  گرچہ تجھے تكڑے ٹكڑے ہى كيوں نہ كرديا جائے_ 
عبادت سے روگردانى اور اعراض كى وجہ سے انسان عبادت كے فوائد اور گناه اور معصيت سے محفوظ رہنے اور 

  ) 155توفيقات الہى سے محروم ہوجاتا ہے_(
ے جو وار دشمن پر كريگا اور جو مورچہ دشمنوں سے فتح كرے نفس كى ساتھ جہاد بالكل جنگ والے جہاد كى طرح ہوتا ہ

  گا اسى مقدار اس كا دشمن كمزور اور ضعيف ہوتا جائيگا اور فتح كرنے والى فوج طاقت ور ہوتى جائيگي_ 
 اور دوباره حملہ كرنے اور فتح حاصل كرنے كے لئے آماده ہوجائيگي_ هللا تعالى كا طريق كار اور سنت يوں ہى ہے هللا

  تعالى فرماتا ہے كہ ان تنصر و هللا ينصركم و يثبت اقدامكم_ 
نفس كے ساتھ جہاد كرنا بھى اسى طرح ہوتا ہے_ جتنا وار نفس آماده پر وارد ہوگا اور اس كى غير شرعى خواہشات اور 

رى فتح حاصل ھوى و ہوس كى مخالفت كى جائيگى اتنى ہى مقدار نفس كمزور ہوجائيگا اور تم قوى ہوجائو گے اور دوس
كرنے كے لئے آماده ہوجائو گے برعكس جتنى سستى كرو گے اور نفس كے مطيع اور تسليم ہوتے جائوگے تم ضعيف ہوتے
جائو گے اور نفس قوى ہوتا جاے گا اور تمہيں فتح كرنے كے لئے نفس آماده تر ہوتا جائيگا اگر ہم نفس كے پاك كرنے ميں 

  سے تائيد  اقدام كريں تو خداوند عالم كى طرف
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كئے جائيں گے اور ہر روز زياده اور بہتر نفس اماره پر مسلط ہوتے جائيں گے ليكن اگر خواہشات نفس اور اس كى فوج 
  كے لئے ميدان خالى كرديں تو وه قوى ہوتا جائيگا اور ہم پر زياده مسلط ہوجائيگا_ 

  اپنا طبيب خود انسان
ائمہ اطہار انسانى نفوس كے طبيب اور معالج ہيں ليكن عالج كرانے اور نفس كے پاك يہ كسى حد تك ٹھيك ہے كہ پيغمبر اور

بنانے اور اس كى اصالح كرنے كى ذمہ دار ى خود انسان پر ہے_ پيغمبر عليہ السالم اور ائمہ اطہار انسان كو عالج كرنے 
اور عالج كرنے كا طريقہ اور دواء سے آگاہى كا درس ديتے ہيں اور نفس كى بيماريوں اور ان كى عالمتيں اور برے نتائيج 

پيدا كرے اور اپنے نفس كى اصالح كى ذمہ دارى سنبھال لے كيونكہ خود انسان سے كوئي بھى بيمارى كى تشخيص بہتر 
طريقے سے نہيں كر سكتا اور اس كے عالج كرنے كے درپے نہيں ہو سكتا_ انسان نفسانى بيماريوں اور اس كے عالج كو 
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ے سنتا يا كتابوں ميں پڑھتا ہے ليكن باالخر جو اپنى بيمارى كو آخرى پہچاننے واال ہوگا اور اس كا عالج كرے گا واعظين س
وه خود انسان ہى ہوگا_ انسان دوسروں كى نسبت درد كا بہتر احساس كرتا ہے اور اپنى مخفى صفات سے آگاه اور عالم ہے 

وسروں كے وعظ اور نصيحت اس ميں كس طرح اثر انداز اور مفيد واقع اگر انسان اپنے نفس كى خود حفاظت نہ كرے تو د
ہو سكتے ہيں؟ اسالم كا يہ نظريہ ہے كہ اصالح نفس انسان داخلى حالت سے شروع كرے اور اپنے نفس كو پاك كرنے اور 

كم ديا ہے كہ بيماريوں سے محفوظ ركھنے كے رعايت كرتے ہوئے اسے اس كے لئے آماده كرے اور اسالم نے انسان كو ح
وه اپنے آپ كى خود حفاظت كرئے اور يہى بہت بڑا تربيتى قاعده اور ضابطہ ہے_ خدا قرآن ميں فرماتا ہے كہ ہر انسان 

  اپنى نيكى اور برائي سے خود آگاه اور عالم ہے گرچہ وه عذر گھڑتا 
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  ) 156رہتا ہے_(
ں اپنے نفس كا طبيب اور معالج قرار ديا گيا ہے تجھے درد حضرت صادق عليہ السالم نے ايك آدمى سے فرمايا كہ ''تمہي

بتاليا جا چكا ہے اور صحت و سالمتى كى عالمت بھى بتالئي گئي ہے اور تجھے دواء بھى بيان كردى گئي ہے پس خوب 
  ) 157فكر كر كہ تو اپنے نفس كا كس طرح عالج كرتا ہے_(
وعظ كرنے واال خود اس كا اپنا نفس نہ ہو تو دوسروں كى نصيحت  امام صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' شخص كو

  ) 158اور وعظ اس كے لئے كوئي فائده نہيں دے گا_(
امام سجاد عليہ السالم نے فرمايا '' اے آدم كے بيٹے تو ہميشہ خوبى اور اچھائي پر ہوگا جب تك تو اپنے نفس كو اپنا واعظ 

  ) 159اور نصيحت كرنے واال بنائے ركھے گا_(
امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' كمزور ترين وه انسان ہے جو اپنے نفس كى اصالح كرنے سے عاجز اور 

  ) 160ناتواں ہو_(
نيز اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' انسان كے لئے الئق يہ ہے كہ وه اپنے نفس كى سرپرستى كو اپنے ذمہ قرار

 ) 161نى روح كى اور زبان كى حفاظت كرتا رہے_(دے _ ہميشہ اپ

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس

 

93   

  تہذيب نفس كے مراحل

حفاظت قبلي: اخالقى اصول صحت كا لحاظ اور گناہوں اور برے اخالق سے اپنے آپ كو محفوظ ركھنا نفس كو پاك كرنے كا
آسان ترين اور بہترين مرحلہ ہوا كرتا ہے جب تك نفس انسان گناه ميں آلوده نہيں ہوا اور اس كا ارتكاب نہيں كيا تب فطرى 

موں كے بجاالنے اور اچھے اخالق سے متصف ہونے كى زياده قابليت ركھتا نورانيت اور صفا قطب ركھتا ہے_ اچھے كا
  ہے_ 

ابھى تك اس كا نفس تاريك اور سياه نہيں ہوا اور شيطن نے وہاں راستہ نہيں پايا اور برائيوں كى عادت نہيں ڈالى اسى وجہ 
كرليں كہ اپنے نفس كو پاك ركھيں گے  سے گناه كے ترك كردينے پر زياده آمادگى ركھتا ہے_ جوان اور نوجوان اگر اراده

اور گناه كے ارتكاب اور برے اخالق سے پرہيز كريں گے تو ان كے لئے ايسا كرنا كافى حد تك آسان ہوتا ہے_ كيونكہ ان كا 
يہ اقدام حفظ نفس ميں آتا ہے اور حفظ نفس عادت كے ترك كرنے كى نسبت بہت زياده آسان ہوتا ہے لہذا جوانى اور نوجوانى
بلكہ بچپن كا زمانہ نفس كے پاك ركھنے كا بہترين زمانہ ہوا كرتا ہے انسان جب تك خاص گناه كا ارتكاب نہيں كرتا وه گناه 

كے ترك پر زياده آمادگى ركھتا ہے لہذا جوانوں نوجوانوں اور وه لوگ جنہوں نے ابھى تك كسى گناه كا ارتكاب نہيں كيا 
شمار كرنا چاہئے اور كوشش كريں كہ بالكل گناه كا ارتكاب نہ كريں اور اپنے نفس انہيں ايسى حالت كى فرصت كو غنيمت 
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  كو اسى پاكيزگى اور طہارت كى حالت ميں محفوظ ركھيں_ حفاظت كرنا گناه كے ترك كرنے سے 
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اور برے اخالق زياده آسان ہوا كرتا ہے اور ضرورى ہے كہ اس نقطے كى طرف متوجہہ رہيں كہ اگر گناه كا ارتكاب كر ليا
  كو اپنا ليا ور شيطن كو اپنے نفس كى طرف راستہ دے ديا تو پھر ان كے لئے گناه كا ترك كرنا بہت مشكل ہوجائيگا_ 

شيطن اور نفس اماره كى كوشش ہوگى كہ ايك دفعہ اور دو گناه كے انجام دينے كو اس كے لئے معمولى اور بے اہميت قرار 
ر رسوخ اس ميں جمالے اور نفس كو گناه كرنے كا عادى بنا دے لہذا جو انسان اپنى سعادت ا دے تا كہ اس حيلہ سے اپنا اث

ور خوشبختى كى فكر ميں ہے اسے چاہئے كہ حتمى طور سے نفس كى خواہشات كے سامنے مقابلہ كرے اور گناه كے 
  بجاالنے ميں گرچہ ايك ہى مرتبہ كيوں نہ ہو اپنے آپ كو روكے ركھے_ 

  ) 162ن نے فرمايا ہے كہ '' كسى برے كام يا كالم كو اپنے نفس كو بجاالنے كى اجازت نہ دو_(امير المومني
آپ نے فرمايا كہ '' اپنے نفس كى خواہشات پر اس سے پہلے كہ وه طاقتور ہوجائے غلبہ حاصل كرو كيونكہ اگر وه طاقتور 

ے لے جائيگا اس وقت تو اس كے سامنے مقابلہ نہيں ہوگيا تو پھر وه تجھے اپنا قيدى بنالے گا اور جس طرف چاہے گا تجھ
  ) 163كر سكے گا_(

  ) 164آپ نے فرمايا كہ '' عادت چھاجانے واال دشمن ہے_(
  ) 165آپ نے فرمايا كہ'' عادت انسان كى ثانوى طبيعت ہوجاتى ہے_ (

شمن پر غلبہ حاصل كرتا ہےآپ نے فرمايا كہ '' اپنى خواہشات پر اس طرح غلبہ حاصل كرو جس طرح ايك دشمن دوسرے د
اور اس كے ساتھ اس طرح جنگ كرو كہ جس طرح دشمن دشمن كے ساتھ جنگ كرتا ہے_ شايد كہ اس ذريعہ سے اپنے 

  ) 166نفس كو رام اور مغلوب كر سكو_(
النى غم كا آپ نے فرمايا كہ '' گناه كا نہ كرنا توبہ كرنے سے زياده آسان ہے ہو سكتا ہے كہ ايك گھڑى كى شہوت رانى طو

باعث ہوجائے_ موت انسان كے لئے دنيا كى پستى اور فضاحت كو واضح اور كشف كرنے كا سبب ہوتى ہے_ اور عقلمند 
  انسان كے لئے 
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  ) 167كسى خوشى اور سرور كو نہيں چھوڑتى _(
رساں ہيں روح كے  امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا كہ '' اپنے نفس كو ان چيزوں سے جو نفس كے لئے ضرر

نكلنے سے پہلے روكے ركھ اور اپنے نفس كے لئے آزادى اس طرح آزادى كى كوشش كر كہ جس طرح زندگى كے اسباب 
  ) 168كے طلب كرنے ميں كوشش كرتا ہے_ تيرا نفس تيرے اعمال كے عوض گروى ركھا جا چكا ہے_(

مقام و مرتبت سے خوف كھائے اور اپنے نفس كو اس كى  خداوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے كہ '' جو شخص هللا تعالى كے
  ) 169خواہشات سے روكے ركھے اس كى جگہ اور مقام بہشت ميں ہے_(

بہر حال حفاظت قبلى سب سے آسان راستہ ہے اور جتنا انسان اس راستے كى تالش اور عمل كرنے ميں كوشش كرے گا يہ 
مبارك ہو جو زندگى كے آغاز سے ہى اپنے نفس اماره پر قابو پائے اس كے لئے پر ارزش اور قيمتى ہوگا_ اس جوان كو 

ركھتا ہو اور اسے گناه كرنے كى اجازت نہ دے اور آخرى عمر تك اسے پاك و پاكيزه اور هللا كے تقرب كے لئے سير و 
  سلوك ميں ڈالے ركھے تا كہ قرب الہى كے مرتبے تك پہنچ جائے_ 

  يكدم ترك كرنا
مرحلے سے روح نكل جائے اور گناه سے آلوده ہو جائے تو اس وقت روح اور نفس كے پاك كرنے كى اگر قبلى حفاظت كے

نوبت آجائيگي_ روح كے پاك كرنے ميں كئي ايك طريق استعمال كئے جا سكتے ہيں ليكن سب سے بہتريں طريقہ اندرونى 
ه اور برے اخالق ميں آلوده ہوچكا ہوا ہے اسے كيدم انقالب اور ايك دفعہ اور بالكل ترك كر دينا ہوا كرتا ہے_ جو انسان گنا

خدا كى طرف رجوع اور توبہ كرنى چاہئے اور اپنى روح كو گناه كى كثافت اور آلودگى سے دھونا چاہئے اور اسے پاك و 
  پاكيزه كرے ايك حتمى اور يقينى ارادے سے شيطن كو روح سے دور كرے اور روح كے دروازوں كو شيطن كے 
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ہميشہ ہميشہ كے لئے بند كردے اور دل كے گھر كو هللا تعالى كے مقرب فرشتوں كے نازل ہونے اور انوار الہى كے لئے 
مركز قرار پانے كے لئے كھول دے اور ايك ہى حملہ ميں نفس اماره اور شيطن كو مغلوب كردے اور نفس كى لگام كو 

وگ ہيں كہ جنہوں نے اس طريقے سے اپنے نفس پر غلبہ مضبوط اور ہميشہ كے لئے اپنے ہاتھ ميں لئے ركھے كتنے ل
حاصل كيا ہے اور اپنے نفس كو يكدم اور يك دفعى طريقہ سے پاك كرنے كى توفيق حاصل كر لى ہے اور پھر آخرى عمر 

ے تك اسى كے پابند رہے ہيں يہ اندرونى انقالب كبھى واعظ او راخالق كے پاك بنانے والے استاد كے ايك جملے يا اشار
سے پيدا ہوجاتا ہے يا ايك واقعہ غير عادى سے كہ كسى دعا ذكر اور كى مجلس ميں ايك آيت يا روايت يا چند دقيقہ فكر 

كرنے سے حاصل ہو جايا كرتا ہے_ كبھى ايك معمولى واقعہ مثل ايك چنگارى كے داخل ہونے سے دل كو بدل اور روشن 
سے اپنے نفس كو پاكيزه بنانے كى توفيق حاصل ہوئي ہے اور وه راه كر ديتا ہے_ ايسے لوگ گذرے ہيں جنہيں اسى طرح 

خدا كے سالك قرار پائے ہيں جيسے بشر حافى كا واقعہ_ بشر حافى كے حاالت ميں لكھا ہے كہ وه ايك اشراف اور ثروتمند 
ا گھر فساد رقص اور انسان كى اوالد ميں سے تھا اور دن رات عياشى اور فسق و فجور ميں زندگى بسر كر رہا تھا اس ك

سرور عيش و نوش ارو غنا كامركز تھا كہ غنا كى آواز اس كے گھر سے باہر بھى سنائي ديتى تھى ليكن اسى شخص نے بعد
ميں توبہ كر لى اور زاہد اور عابد لوگوں ميں اس كا شمار ہونے لگا_ اس كے توبہ كرنے كا واقعہ يوں لكھا ہے كہ ايك دن 

ا كركٹ كا ٹوكراے كر دروازے كے باہر پھينكے كے لئے آئي اسى وقت امام موسى كاظم عليہ اسى بشر كى لونڈى كوڑ
السالم اس كے دروازے كے سامنے سے گزر رہے تھے اور گھر سے ناچنے گانے كى آواز آپ كے كان ميں پڑى آپ نے 

د اور آقا زاده ہے _ امام نے فرمايا تم اس لونڈى سے پوچھا كہ '' اس گھر كا مالك آزاد ہے يا غالم؟ اس نے جواب ديا كہ آزا
نے سچ كہا ہے كيونكہ اگر يہ بنده اور غالم ہوتا تو اپنے مالك اور مولى سے ڈرتا اور اس طرح هللا تعالى كى معصيت ميں 

  غرق اور گستاخ نہ ہوتا_ وه لونڈى گھر ميں لوٹ گئي_ بشر جو شراب كے دسترخوان پر بيٹھا تھا اس نے لونڈي 
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پوچھا كہ تم نے دير كيوں كي؟ لونڈى نے اس غير معروف آدمى كے سوال اور جواب كو اس كے سامنے نقل كيا_ بشر سے 
نے لونڈى سے پوچھا كہ آخرى بات اس آدمى نے كيا كہي؟ لونڈى نے كہا كہ اس كا آخرى جملہ يہ تھا كہ تم نے سچ كہا ہے 

عنى اپنے آپ كو خدا كا بنده اور غالم سمجھتا تو اپنے مولى اور آقا سے كہ اگر وه غالم ہوتا اور اپنے كو آزاد نہ سمجھتا ي
خوف كھاتا اور هللا تعالى كى نافرمانى كرنے ميں اتنا گستاخ اور جرى نہ ہوتا_ امام عليہ السالم كا يہ مختصر جملہ تير كے 

كر گيا _ شراب كے دسترخوان  طرح بشر كے دل پر لگا اور آگ كى چنگارى كى طرح اس كے دل كو نورانى اور دگرگون
كو دور پھينكا اور ننگے پائوں باہر دڑا اور اپنے آپ كو اس غير معروف آدمى تك جا پہنچايا اور دوڑتے دوڑتے امام موسى 
كاظم عليہ السالم تك جا پہنچا اور عرض كى اے ميرے مولى ميں هللا تعالى اور آپ سے معذرت كرتا ہوں_ جى ہاں ميں هللا 

بنده اور غالم تھا اور ہوں ليكن ميں نے اپنے هللا تعالى كى غالمى اور بندگى كو فراموش كرديا اسى وجہ سے اس  تعالى كا
طرح كى گستاخياں كرنے لگا ليكن اب ميں نے اپنے آپ كو بنده سمجھ ليا اور اپنے گذرے ہوئے كردار سے توبہ كرتا ہوں 

مايا ہاں_ هللا تعالى تيرى توبہ قبول كرلے گا اور تو اپنے گناہوں اور كيا ميرى توبہ قبول ہے؟ امام عليہ السالم نے فر
نافرمانيوں كو ہميشہ كے لئے ترك كردے_ بشر نے توبہ كي_ اور عبادت گذار اور زہاد اور اولياء خدا ميں داخل ہوگيا اور 

كا نام بشر حافى يعنى ننگے اس نعمت كے شكريہ كے طور پر اپنى سارى عمر ننگے پائوں چلتا رہا (جس كى وجہ سے اس 
  ) 170پائوں واال ہوگيا_(

ابو بصير كہتے ہيں كہ ايك آدمى جو ظالم بادشاہوں كا مالزم اور مددگار تھا ميرى ہمسايگى ميں رہتا تھا اس نے بہت كافى 
ھا ميں اس كى مال حرام طريقے سے جمع كيا ہوا تھا اور اس كا گھر فساد اور عياشى لہو و لعب رقص اور غنا كا مركز ت

ہمسايگى ميں بہت ہى تكليف اور دكھ ميں تھا ليكن اس كے سوا كوئي راه فرار بھى نہ تھى كئي دفعہ اسے نصيحت كى ليكن 
اس كا كوئي فائده نہ ہوا ليكن ايك دن ميں نے اس كے متعلق بہت زياده اصرار كيا_ اس نے كہا اے فالن _ ميں شيطن كا 

  چكار ہوں قيدى اور اس كے پھندے ميں آ 
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اور عياشى اور شراب خورى كا عادى ہوچكا ہوں اور اسے نہيں چھوڑ سكتا_ بيمار ہوں ليكن ميں اپنا عالج بھى نہيں كرتا 
چاہتا_ تو ميرا اچھا ہمسايہ ہے ليكن ميں تيرا برا ہمسايہ ہوں كيا كروں خواہشات نفس كا قيدى ہو گيا ہوں كوئي نجات كا راستہ

_ جب تو امام جعفر صادق عليہ السالم كى خدمت ميں جائے تو آپ كے سامنے ميرى حالت بيان كرنا شايد نہيں ديكھ پاتا
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ميرے لئے كوئي نجات كا راستہ نكال سكيں ابو بصير كہتا ہے كہ ميں اس كى اس گفتگو سے بہت زياده متاثر ہوا_ كئي دن 
ت كے مقصد سے مدينہ منوره گيا اور جب آپ كى خدمت كے بعد جب ميں كوفہ سے امام جعفر صادق عليہ السالم كى زيار

ميں مشرف ہوا تو اپنے ہمسايہ كے حاالت اور اس كى گفتگو كا تذكره آپ كى خدمت ميں بيان كيا_ آپ نے فرمايا كہ جب تو 
ے كہ كوفہ واپس جائے وه آدمى تيرے ملنے كے لئے آئے گا_ اس سے كہنا كہ امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہ

  جس حالت ميں تو ہے يعنى گناہوں كو چھوڑ دے تو ميں تيرے لئے جنت كا ضامن ہوں_ 
ابوبصير كہتے ہيں كہ '' جب ميں اپنے كا مدينہ ميں پورے كر چكا تو كوفہ واپس لوٹ آيا_ لوگ ميرے ملنے كے لئے آرہے 

بعد اس نے واپس جانا چاہا تو ميں نے اسے تھے انہيں ميں ميرا وه ہمسايہ بھى مجھے ملنے كے لئے آيا احوال پرسى كے 
اشارے سے كہا كہ بيٹھا ره مجھے آپ سے كام ہے_ جب ميرا گھر لوگوں كے چلے جانے سے خالى ہو گيا تو ميں نے اس 

سے كہا_ كہ ميں نے تيرى حالت امام جعفر صادق عليہ السالم سے بيان كى تھى _ آپ نے مجھے فرمايا تھا كہ جب تو كوفہ 
ميرا سالم اسے پہنچا دينا اور اسے كہنا كہ اس حالت يعنى گناہوں كو ترك كردے ميں تيرى جنت كا ضامن ہوں_  جائے تو

اس تھورے سے امام كے پيغام نے اس شخص پر اتنا اثر كيا كہ وه وہيں بيٹھ كر رونے لگ گيا اور اس كے بعد مجھ سے كہا
عليہ السالم نے ايسا فرمايا ہے؟ ميں نے اس كے سامنے قسم اٹھائي  كہ اے ابو بصير تجھے خدا كى قسم كہ امام جعفر صادق

كہ يہ پيغام بعينہ وہى ہے جو امام عليہ السالم نے ديا ہے_ وه كہنے لگا بس يہى پيغام ميرے لئے كافى ہے_ يہ كہا اور وه 
  ميرے گھر سے باہر چال گيا_ كافى دن تك مجھے اس كى كوئي خبر نہ ملي_ ايك دن اس نے 
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ميرے لئے پيغام بھيجا كہ ميرے پاس آ مجھے تم سے كام ہے_ ميں نے اس كى دعوت قبول كى اور اس كے گھر كے 
دروازے پر گيا_ دروازے كے پيچھے سے مجھے آواز دى اور كہا_ اے ابو بصير _ جتنا مال ميں نے حرام سے اكٹھا كيا 

_ يہاں تك كہ ميں نے اپنا لباس بھى دے ديا ہے_ اب ننگا اور بے ہوا تھا وه سب كا سب ميں نے لوگوں ميں تقسيم كر ديا ہے
لباس دروازے كے پيچھے كھڑا ہوں_ اے ابوبصير ميں نے امام جعفر صادق كے حكم پر عمل كيا ہے اور تمام گناہوں كو 

توبہ كر لينے چھوڑ ديا ہے يعنى توبہ كر لى ہے_ ابوبصير كہتا ہے كہ ميں اس ہمسائے كے گناہوں كے چھوڑ دينے اور 
سے بہت خوشحال ہوا اور امام عليہ السالم كى كالم كے اس ميں اثر كرنے سے حيرت زده ہوا_ گھر واپس لوٹ آيا تھورے 

سے كپڑے اور خوراك لى اور اس كے گھر لے گيا_ كئي دن كے بعد پھر مجھے باليا_ ميں اس كے گھر گيا تو ديكھا كہ وه 
ن تك بيمار رہا ميں اس كى برابر عيادت اور بيمار پرسى اور بيمار دارى كرتا رہا_ ليكن بيمار اور عليل ہے اور وه كافى د

اس كے لئے كوئي عالج فائده مند واقع نہ ہوا_ ايك دن اس كى حالت بہت سخت ہوگئي اور جان كنى كے عالم ميں ہوگيا_ ميں
دفعہ ہوش ميں آيا اور كہا_ اے ابوبصير امام جعفراس كے سرہانے بيٹھا رہا جب كہ وه جان سپرد كرنے كى حالت ميں تھا يك

صادق عليہ السالم نے اپنا وعده پورا كرديا ہے يہ جملہ كہا اور اس جہان فانى سے كوچ كر گيا_ ميں كئي دنوں كے بعد حج 
پائوں كو گيا اور امام جعفر صادق عليہ السالم كى خدمت ميں مشرف ہوا_ ميرا ايك پائوں دروازے كے اندر اور ايك 

دروازے سے باہر تھا كہ امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا_ اے ابوبصير ہم نے تيرے ہمسائے كہ بارے ميں جو وعده 
) اس طرح كے لوگ تھے 171كيا تھا_ ہم نے وه پورا كرديا ہے ہم نے جو اس كے لئے بہشت كى تھى اسے دلوادى ہے_(

اقدام سے اپنے نفس اماره كو مغلوب كر ليتے ہيں اور اس كى مہار اپنے ہاتھ  اور اب بھى ہيں كہ حتمى ارادے اور شجاعانہ
ميں لے ليتے ہيں_ ايك اندرونى اور باطنى انقالب سے نفس كو پاك كرديتے ہيں اور تمام برائيوں كو چھوڑ كر اسے صاف 

  اور شفاف بنا ديتے ہيں_ معلوم ہوا كہ اس طرح كا راستہ اختيار كر لينا 
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  ے لئے بھى ممكن ہے_ ہمار

حضرت على عليہ السالم نے فرمايا كہ '' عادت كے ترك كرنے كے لئے اپنے نفس پر غلبہ حاصل كرو اور ہوى اور ہوس 
  ) 172اور خواہشات كے ساتھ جہاد كرو شايد تم اپنے نفس كو اپنا قيدى بنا سكو_(

  ) 173عبادت اپنى عادات پر غلبہ حاصل كرنا ہوتا ہے_(نيز امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''سب سے بہتر 
  امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا ہے_ '' قيامت كے دن تمام آنكھيں سوائے تين آنكھوں كے رو رہى ہوں گي_ 

  _آنكھ جو خدا كے راستے كے لئے بيدار رہى ہو_ 1
  _ وه آنكھ جو خدا كے خوف سے روتى رہى ہو_ 2
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  ) 174ے محرمات الہى سے چشم پوشى كى ہو_(_ وه آنكھ جس ن3
جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ'' خداوند عالم نے جناب موسى عليہ السالم كو وحى كى كہ كوئي انسان ميرا قرب 
محرمات سے پرہيز كر كے كسى اور چيز سے حاصل نہيں كر سكتا يقينا ميں بہشت عدن كو اس كے لئے مباح كر دوں گا 

  ) 175سى دوسرے كو وہاں نہيں جانے دوں گا_(اور ك
يہ بھى مانا جاتا ہے كہ نفس اماره كو مطيع بنانا اور بطور كلى گناه كا انجام نہ دينا اتنا آسان كام نہيں ہے ليكن اگر انسان 

ہے كيونكہ اس ملتفت ہو اور فكر اور عاقبت انديشى ركھتا ہو اور اراده اور ہمت كر لے تو پھر اتنا يہ مشكل بھى نہيں 
صورت ميں هللا تعالى كى تائيد بھى اسے شامل حال ہوگى اور خدا فرماتا ہے كہ '' جو لوگ ہمارے راستے كے لئے جہاد 

كرتے ہيں ہم انہيں ہدايت كرديتے ہيں اور هللا ہے ہى احسان كرنے والوں كے ساتھ ہے_ والذين جاہلوا فينا لنہدينہم سبلنا و ان 
  ) 176هللا مع المحسنين_(
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  آہستہ آہستہ ترك كرنا

اگر ہم اتنى اپنے آپ ميں طاقت اور ہمت نہيں ركھتے كہ يكدم تمام گناہوں كو ترك كر ديں تو اتنا تو مصمم اراده كر ليں كہ 
اور  گناہوں كو آہستہ آہستہ انجام دے ديں پہلى دفعہ امتحان كے طور پر ايك گناه يا كئي ايك گناه كو ترك كرنا شروع كرديں

مصمم اراده كرليں_ اس كام كو دوام ديں كہ اس كے ترك پر اپنے نفس كو كامياب قرار دے ديں اور ان گناہوں كا بالكل ختم 
كرديں پھر يہى كام دوسرے چند ايك گناہوں كے بارے ميں انجم دينا شروع كرديں اور اس پر كاميابى حاصل كرليں اور اسى 

اس ترك كئے ہوئے گناه كو پھر سے انجام نہ دے ديں اور يہ واضح ہے كہ ہر گناه يا  حالت ميں خوب ملتفت رہيں كہ كہيں
چند گناہوں كے ترك كرنے پر نفس اماره اور شيطن كمزور ہوتا جائيگا اور جتنا شيطن نفس سے باہر نكلے گا اس كى جگہ 

مقدار وہاں نورانيت اور سفيدى زياده ہوجائے هللا تعالى كا فرشتہ لے لے گا_ جس گناه كا سياه نقطہ نفس سے دور ہوگا اتنى 
گي_ اسى طريقے سے گناہوں كے ترك كو برابر انجام ديتے جائيں تو پھر بطور كامل نفس پاك ہوجائيگا اور نفس كو اس 
كے نفسانى خواہشات پر قابو پانے اور فتح حاصل كرنے كى پورى طرح كاميابى حاصل ہوجائيگى اور ممكن ہے كہ اسى 

يك ايسے مرتبے تك پہنچ جائيں كہ تمام گناہوں كو يكدم ترك كرنے كى طاقت اور قدرت پيدا كرليں ايسى صورت ميں دوران ا
ايسى قيمتى اور پر ارزش فرصت سے استفاده كرنا چاہئے اور يكدم تمام گناہوں كو ترك كر دينا چاہئے اور شيطن اور نفس 

ے اور نفس كے گھر كو خدا اور اس كے فرشتوں كے لئے مخصوص كر لينا اماره كو باہر پھينك ڈالنے پر قابو پالينا چاہئ
چاہئے اگر اس كے لئے كوشش اور جہاد كريں تو يقينا اس پر كامياب ہوجائيں گے_ نفس كے ساتھ جہاد بعينہ دشمن كے 

دشمن كى طاقت  ساتھ جہاد كرنے جيسا ہوتا ہے _ دشمن سے جہاد كرنے واال ہر وقت دشمن پر نگاه ركھے اپنى طاقت كو
  سے موازنہ كرے اور اپنى طاقت كو 
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قوى كرنے ميں لگا رہے اور فرصت ملتے ہى ممكن طريقے سے دشمن پر حملہ كردے اور اس كى فوج كو ہالك كردے يا 
 اپنے ملك سے باہر نكال دے_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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      وه كام جو نفس كے پاك كرنے ميں مدد ديتے ہيں
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  _ فكر كرنا_1

نفس كے پاك كرنيكا ايك اہم مانع غفلت ہوا كرتى ہے اگر ہم دن رات دنيا كى زندگى ميں غرق رہيں اور موت كى ياد سے 
غافل رہيں اور ايك گھڑى بھى مرنے كے بعد كے بارے ميں سوچنے پر حاضر نہ ہوں اور اگر كبھى مرنے كى فكر آئي بھى

كے نتائج سے غافل ہيں اور اگر گناہوں كى اخروى سزا اور عذاب كا فكر تو اسے فوراًء بھالديں ہيں اور اگر برے اخالف 
نہيں كرتے خالصہ خدا اور آخرت پر ايمان ہمارے دل كى گہرائيوں ميں راسخ نہيں ہوا اور خدا صرف ايك ذہنى مفہوم سے 

لجزم كرسكتے ہيں؟ كس آگے نہيں بڑھا تو پھر ايسى غفلت كے ہوتے ہوئے ہم كس طرح اپنے نفس كو پاك كرنے كا عزم با
طرح نفس كو اس كى خواہشات پر كنٹرول كرسكتے ہيں؟ كيا اس سادگى سے نفس اماره كے ساتھ جہاد كيا جاسكتا ہے؟ غفلت
خود ايك نفس كى بڑى بيماريوں ميں سے ايك بيمارى ہے اور يہ دوسرى بيماريوں كے لئے جڑ واقع ہوتى ہے_ اس بيمارى 

رنا عاقبت انديشى اور ايمان كى قوت كو مضبوط اور قوى كرنا ہے_ انسان كے لئے ضرورى اور درد كا عالج صرف فكر ك
ہے كہ ہميشہ اپنے نفس كا محافظ اور مراتب رہے_ كسى وقت بھى اسے فراموش نہ كرے اور نفسانى بيماريوں كے بدانجام 

  اور گناہوں كى سزا اور دوزخ كى سخت 
  

104   
اب اور كتاب كو ہميشہ نگاه ميں ركھے اس صورت ميں نفس كو پاك كرنے كے لئے عذاب كو سوچنا رہے_ قيامت كے حس

  آماده كيا جاسكتا ہے اور حتمى فيصلہ كرسكتا ہے اور اپنے نفس كو برے اخالق اور گناہوں سے پاك كرسكتا ہے_ 
كے ظاہرى اور باطنى حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''جو شخص اپنے دل كو دائمى فكر سے آباد كرے گا اس 

  ) 177كام اچھے ہونگے_ (

  _ تاديب و مجازات_2
اگر ہم نفس كے پاك كرنے پر كامياب ہونا چاہتے ہيں تو ہم تنبيہہ اور ادب ديئےانے اور جزائے اخروى سے استفاده 

يا ہے كہ گناہوں كو ترككرسكتے ہيں_ ابتداء ميں ہم نفس كو خطاب كرتے ہوئے تہديد اور ڈرائيں كہ ميں نے حتمى اراده كرل
كردوں اور اگر اے نفس تو ميرى اس ميں مدد نہيں كرے گا اور گناه كا ارتكاب كرے گا تو ميں فالں سزا تيرے بارے ميں 

جارى كردونگا مثالً اگر تو نے كسى كى غيبت كى تو ميں ايك دن روزه ركھ لوں گا يا ايك ہفتے تك صرف الزمى گفتگو 
ہ صدقے كے طور پر دے دونگا يا ايك دن پانى نہيں پيونگا يا صرف ايك وقت غذا سے تجھے محروم كروں گا يا اتنا روپي

كردونگا يا كئي گھنٹے گرميوں ميں دھوپ ميں بيٹھا رہونگا تا كہ تو جہنم كى حرارت كو نہ بھالسكے يا اس طرح اور 
  سزائيں اپنے نفس كو سنائيں_ 

كھيں كہ وه بعد ميں غيبت نہ كرنے لگے اور اگر اس سے غيبت صادر ہوجائے اس كے بعد اپنے نفس پر اچھى طرح نگاه ر
تو حتمى ارادے سے بغير كسى نرمى اور سستى كے اس كے مقابلے ميں اڑجائيں اور وه سزا جاسكا نفس سے وعده كيا ہوا 

اور بغير كسى نرمى كے  تھا اس پر جارى كرديں جب نفس اماره كو احساس ہوجائيگا كہ ہم گناه كے نہ كرنے پر مصر ہيں
  اسے سزاديں گے تو پھر وه ہمارى شرعى چاہت كوماننے لگے جائے گا_ 

اگر كافى مدت تك بغير چشم پوشى كے اس طريقے پر عمل كرتے رہيں تو پھر ہم شيطن كے راستے كو روك سكيں گے اور 
  نفس اماره پر پورى طرح سے مسلط ہوجائيں 
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ہے كہ ہم حتمى اراده كرليں اور بغير كسى معمولى نرمى كے سركش نفس كو سزا دے ديں_  گے ليكن اس كى عمده شرط يہ
بہت تعجب كا مقام ہے كہ ہم دنياوى امور ميں معمولى غلطى كرنے والے كو سزا اور تنبيہہ كرتے ہيں ليكن اپنے نفس كے 

  كے پاك ہونے پر موقوف ہوتى ہے_  پاك كرنے ميں اس روش پر عمل نہيں كرتے حاالنكہ اخروى سعادت اور نجات نفس
هللا تعالى كے بہت سے بندوں نے اپنے نفس كے پاك كرنے اور بہتر بنانے اور نفس پر قابو پانے ميں اس طريقے پر عمل 

  كرنے كى توفيق حاصل كى ہے_ 
رنے ميں بھوك بہت ہى زيادهاميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''نفس كو اپنا قيدى بنانے اور اس كى عادات كو ختم ك
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  ) 178مددگار ہوتى ہے_ (
نيز حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے '' جو شخص اپنے نفس كو رياضت اور تكليف ميں زياده ركھے گا وه اس سے 

  ) 179فائده اٹھائيگا_( 
ے ميں بيٹھے ہوئے ايك صحابى فرماتے ہيں كہ سخت گرمى كے زمانے ميں رسول خدا (ص) ايك دن ايك درخت كے سائ

تھے اسى دوران ايك آدمى ايا اس نے اپنا لباس اتارا اور گرم ريت پر ليٹ گيا اور ريت پر لوٹنا پوٹنا شروع كرديا كبھى اپنى 
پيٹھ كو گرم ريت پر ركھ كر گرم كرتا اور كبھى اپنے پيٹ اور كبھى اپنے چہرے كو اور كہتا اے نفس اماره اس ريت كى 

ر جان لے كہ دوزخ كى آگ كى گرمى اس سے زياده اور سخت تر ہے_ رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و گرمايش كو چكھ او
سلم اس كاخوب نظاره كر رہے تھے_ جب اس آدمى نے اپنا لباس پہنا اور چاہا كہ وہاں سے چال جائے تو رسول خدا(ص) 

يہ و آلہ وسلم كا حكم بجا اليا اور آپ(ص) كى نے اسے اپنے پاس آنے كا اشاره ديا_ اس آدمى نے آنحضرت صلى هللا عل
خدمت ميں حاضر ہوا آپ(ص) نے اس سے فرمايا كہ ميں نے تجھے ايسا كام كرتے ديكھا ہے كہ اسے دوسرے لوگ نہيں 

كرتے تمہارى اس كام سے كيا غرض تھي؟ اس نے جواب ميں عرض كى يا رسول هللا (ص) مجھے خدا كے خوف نے اس 
  اده كيا ہے_ ميں يہ كام انجام ديتا تھا اور اپنے نفس سے كہتا تھا كہ اس گرمى كو چكھ اور جان كام كے كرنے پر آم
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لے كہ دوزخ كى آگ كى گرمى اس سے زياده شديد اور دردناك ہے_ رسول خدا(ص) نے فرمايا واقعى تو خدا سے خوف 
ر فخر كيا ہے_ آنحضرت(ص) نے اس كے بعد اپنے زده ہوا ہے اور هللا تعالى نے تيرے اس عمل سے آسمان كے فرشتوں پ

اصحاب سے فرمايا كہ'' اس آدمى كے نزديك جائو اور الس سے خواہش كرو كہ وه تمہارے لئے دعا كرے اصحاب اس كے 
نزديك گئے اور اس سے دعا كى خواہش كى اس آدمى نے دعا كے لئے ہاتھ ااٹعائے اور كہا الہم اجمع امرنا على الہدى و 

  ) 180لتقوى زادنا و الجنتہ مابنا (اجعل ا
يعنى اے هللا ہميں ہدايت پر جمع كردے اور تقوى كو ہمارا زاد راه قرار دے اور جنت ہمارا ٹھكانا بنا اميرالمومنين عليہ السالم

  ) 181نے فرمايا ہے كہ '' اپنے نفس كو با ادب بنانے كے لئے كوشش كرو اور اسے سخت عادت سے روكو_(
عليہ السالم نے ايك حديث ميں فرمايا ہے كہ خدا اور بندے كے درميان نفس كى خواہشات سے زياده تاريك حضرت صادق 

اور وحشت ناك پرده نہيں ہوا كرتا اور اسے ختم كرنے كے لئے خدا كى طرف احتياج اور اس كے سامنے خضوع اور 
ھيار نہيں ہے اگر انسان ايسى حالت ميں مرجائے خشوع اور دن ميں بھوك اور پياس اور رات كى بيدارى سے كوئي بہتر ہت

تو شہيد دنيا سے جائے گا اور اگر زنده رہے تو باالخره هللا تعالى كے رضوان اكبر كو حاصل كر لے گا خدا قرآن ميں 
ے والوں فرماتا ہے '' جو ہمارے راستے ميں جہاد كرتے ہيں ہم انہيں اپنے راستوں كى ہدايت كرديتے ہيں اور هللا احسان كرن

  ) 182كے ساتھ ہے_(
  _ هللا تعالى كى كرامت كى طرف توجہہ كرنا اور انسانى اقدار كو قوى بنانا 3

بيان ہوچكا ہے كہ انسانى روح اور نفس ايك گران بہا موتى ہے جو حيات و كمال و جمال و رحمت و احسان كے عالم سے 
  وجود ميں آيا ہے اور بطور فطرت انہيں امور سے 
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خيت ركھتا ہے اگر يہ اپنے بلند مقام اور منزلت اور قيمتى وجود كى طرف توجہ ركھے ہوئے ہو تو گناہوں كا ارتكاب اور سن

برے اخالق كو اپنى شان سے پست تر شمار كرے گا اور فطرتا ان سے متنفر ہوگا جب اس نے سمجھ ليا كہ وه انسان ہے 
باال سے اس دنيا ميں آيا ہے تو پھر اس كى نگاه ميں حيوانى خواہشات  اور انسان ذات الہى كے خاص لطف و كرم سے عالم

  اور ہوى اور ہوس بے قيمت جلوه گر ہوں گى اور اپنے وجود ميں مكارم اخالق كو زنده ركھنے كى طرف مائل ہوگا_ 
ات بہت معمولى اور امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص اپنے نفس كى عزت كرتا ہو اس كے لئے شہو

  ) 183بے ارزش ہوں گي_(
امام سجاد عليہ السالم كى خدمت ميں عرض كيا گيا كہ معزز اور گراں قدر انسان كون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمايا '' جو دنيا 

 ) لہذا روح كے انسانى شرافت اور اس كے وجود كے قيمتى ہونے اور اس كے184كو اپنے وجود كى قيمت قرار نہ دے _ (
مقام و مرتبت كے بلند و باال كى طرف توجہہ سے نفس كو گناہوں اور برے اخالق سے پاك كرنے ميں مدد لى جا سكتى ہے 
_ اگر ہم اپنى روح سے مخاطب ہوں اور اسے كہيں كہ اے روح تو علم و حيات كمال و جمال احسان و رحمت اور قدس كے 
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يسا انسان ہے جو ہميشہ زنده رہنے اور هللا تعالى كے قرب حاصل كرنے كے عالم سے آئي ہے تو هللا تعالى كا خليفہ ہے تو ا
لئے پيدا كيا گيا ہے تو حيوان سے بلند و باال ہے_ تيرے وجود كى قيمت حيوانى خواہشات كى پيروى كرنا نہيں ہے اگر انسان

وجائيگى اسى طرح نفس كو پاك اس طرح سوچے تو پھر گناہوں كے ترك كر دينے اور روح كو پاك كرنے ميں بہت آسانى ہ
كرنے كے لئے ہر برى صفت كى ضد كو قوى كرنا چاہئے تا كہ برى صفت آہستہ آہستہ دور ہو جائے نيك صفت كو اس كى 
جگہ لئے چاہئے تا كہ اس كى ثانوى عادت ہو جائے مثال اگر كسى انسان سے حسد كرتے ہيں اور اس پر نعمت او رخوشى 

ور اس كى برائي اور اذيت اور توہين اور الپروراہى كرنے اور اس كے كاموں ميں روڑا اٹكانے سے ہميں تكليف ہوتى ہے ا
  سے ہم اپنے اندرونى بغض كو خوش كرتے ہيں تو اس صورت ميں ہميں 
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اس كى تعريف اور ثنا احترام اور احسان اور خيرخواہى اور مدد كرنے ميں كوشش كرنى چاہئے جب ہمارے كام حسد كے 
تضا كے خالف ہونگے تو پھر آہستہ آہستہ يہ برى صفت زائل ہوجائيگى اور خيرخواہى كى صفت اس كى جگہ لے لے اق

گي_ اور اگر ہم كنجوسى اور بخل كى بيمارى ميں مبتال ہوئے تو پھر اپنے مال كو شرعى امور ميں خرچ كردينے كو اپنے 
ائل ہوجائے اور احسان اور خرچ كرنے كى عادت ہوجائے_ اور نفس پر الزم قرار دے ديں تا كہ تدريجا بخالت كى صفت ز

اگر حقوق هللا خمس و زكوة و غيره كے ادا كرنے ميں بخل كرتے ہيں تو پھر حتمى طور سے نفس كے مقابلے پر آجائيں اور
اور زندگى كے اس كے وسوسے پر كان نہ دھريں اور مالى حقوق كو ادا كرديں اور اگر ہم اپنے مال كو اپنے اہل و عيال 

مصارف ميں خرچ كرنے سے انكار كرتے ہيں تو پھر ان ميں خرچ كرنے كے لئے اپنے نفس پر زور ديں تا كہ اس كى 
عادت ہوجائے اور اگر بخالت كيوجہ سے نيكى كے كاموں ميں شريك نہيں ہوتے تو پھر جيسے بھى ہو ان امور ميں شركت 

كے راستے اور غريبوں كى اعانت كے لئے خرچ كرتے رہيں تا كہ آہستہ آہستہ  كرتے رہيں اور كچھ اپنے مال كو هللا تعالى
اس كام كى عادت پڑ جائے معلوم ہے كہ يہ كام ابتداء ميں بہت حد تك مشكل ہونگے ليكن اگر پائيدارى اور كر گزرنا ہوجائے

  تو پھر يہ آسان ہوجائيں گے_ 
  اد كرنے كے لئے دو كاموں كو ہميں انجام دينا ہوگا_ قاعدتا اپنے نفس كو پاك كرنے اور برے اخالق سے جہ

_ برے اخالق اور نفس كى خواہش كا كبھى اثبات ميں جواب نہ ديں يعنى جو نفس چاہتا جائے ہم اسے بجاالتے جائيں ايسا 1
  نہ كريں تا كہ اس كا بيج اور جڑ آہستہ آہستہ خشك ہو جائے_ 

نائيں اور نفس كو اس پر عمل كرنے كے لئے مجبور كريں تا كہ وه _ نيك صفت جو برى صفت كى ضد ہے اسے قوى ب2
  آہستہ آہستہ اس كى عادت ڈال لے اور وه اس كى عادت اور ملكہ بن جائے اور برى صفت كو بيخ سے اكھاڑ ڈالے_ 
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ر كر كيونكہ برى صفات اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے '' كہ اپنے نفس كو فضائل اور اچھے كام بجا النے پر مجبو
  ) 185تيرے اندر ركھ دى گئي ہيں_(

نيز حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ'' اپنے نفس كو اچھے كام انجام ديے اور سختى كا بوجھ اٹھانے كى عادت ڈال 
  ) 186_(تا كہ تيرا نفس شريف ہو جائے اور تيرى آخرت آباد ہو جائے اور تيرى تعريف كرنے والے زياده ہوجائيں

نيز آن حضرت(ع) نے فرمايا ہے كہ '' نفسانى خواہشات قتل كردينے والى بيمارياں ہيں ان كا بہترين عالج اور دواء صبر 
  ) 187اور خوددارى ہے_(

  برے دستوں سے قطع تعلق_
سى صفات اور انسان ايك موجود ہے جو دوسروں سے اثر قبول كرتا ہے اور دوسروں كى تقليد اور پيروى كرتا ہے_ بہت 

اداب اور كردار اور رفتار كو دوسرے ان انسانوں سے ليتا ہے كہ جن كے ساتھ بود و باش اور ارتباط ركھتا ہے_ در حقيقت 
ان كے رنگ ميں رنگا جاتا ہے بالخصوص دوستوں اور ميل جول ركھنے والوں سے زياده اثر ليتا ہے جو اس كے زياده 

لوگوں كے ساتھ دوستى انسان كو فساد اور بداخالقى كى طرف لے جاتى ہے _ انسان كى نزديك ہوتے ہيں_ بداخالق اور فاسد
ايك خاصيت يہ ہے كہ وه اپنے آپ كو دوسروں كى طرح بناتا ہے اگر كسى كے ہم نشين بداخالق اور گناہگاروں تو وه ان 

نہينسمجھتا بلكہ وه اس كى نگاه ميں  كے برے اخالق اور گناه سے انس پيدا كر ليتا ہے اور صرف ان كى برائي كو برائي
اچھائي بھى معلوم ہونے لگتى ہے اس كے برعكس اگر ہم نشين خوش اخالق اور نيك ہوں تو انسان ان كے اچھے اخالق اور 
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كردار سے مانوس ہوجاتا ہے اور اس كا دل چاہتا ہے كہ وه خود بھى اپنے آپ كو انہيں كى طرح بنائے لہذا اچھا دوست هللا 
ى كى ايك بہت بڑى نعمت ہے اور انسان كى ترقى اور كمال تك پہنچنے كا بہت اچھا كارآمد اور سعادت آور شمار ہوتا تعال

  ہے_ اس كے برعكس برا دوست انسان كى بدبختى اور راستے سے ہٹنے اور مصائب كا موجب ہوتا ہے لہذا دوست كے 
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ے اہميت شمار نہيں كرنا چاہئے بلكہ اسے ايك اہم اور عاقبت ساز كام انتخاب اور اختيار كرنے كو ايك معمولى كام اور ب

شمار كرنا چاہئے كيونكہ برا گناہگار دوست برے كاموں كو بھى اچھا بتاليا ہے اورچاہتا ہے كہ اس كے دوست بھى اسى كى 
ا ہے اس كے پاس آنا جانا بےطرح ہوجائيں برا دوست نہ دنيا ميں كسى كى مدد كرتا ہے اور نہ آخرت كے امور ميں مدد كرت

  ) 188عزتى اور رسوائي كا موجب ہوتا ہے_(
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' كسى مسلمان كے شايان شان نہيں كہ وه فاسق احمق دروغ گو سے دوستى 

  ) 189كرے_(
  ) 190ن پر ہوتا ہے_(پيغمبر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' انسان اپنے دوست اور ہم نشين كے دي

حضرت عليہ عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' فاسق انسان سے دوستى كرنے ميں حتمى طور سے اجتناب كرو اس واسطے 
  ) 191كہ شر شر سے جا ملتا ہے_ (

ر امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' برے اور شرير لوگوں سے ميل جول ركھنے سے حتمى طور سے پرہيز ك
  ) 192كيونكہ برا دوست آگ كى طرح ہوتاہے كہ جو بھى اس كى نزديك جائيگا جل جائيگا_(

حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' برے دوست كے ساتھ ميل جول سے حتما پرہيز كر كيونكہ وه اپنے ہم نشين كو 
  ) 193ہالك كرديتا اور اس كى آبرو كو ضرر پہنچاتا ہے_(

پنے نفس كو پاك كرنا چاہتا ہے اگر اس كے برے دوست ہيں تو ان سے ميل جول فورا ترك كردے كيونكہ لہذا جو انسان ا
برے دوست ركھتے ہوئے گناہوں كا چھوڑنا بہت مشكل ہے برے دوست انسان كے اپنے نفس كو پاك كرنے كے ارادے كو 

ا بھى ايك عادت ہے اور يہ اس صورت ميں سست كرديتے ہيں اور اسے گناه اور فساد كى طرف راغب كرتے ہيں گناه كرن
  چھوڑى جا سكتى ہے جب دوسرے عادت ركھنے والوں سے ميل جول ترك كردے_ 
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  _ لغزش كے مقامات سے دور رہنا_5
نفس كو پاك كرنا اور گناه كا چھوڑ دينا اور وه بھى ہميشہ كے لئے كوئي آسان كام نہيں ہے بلكہ يہ بہت مشكل كام ہے_ انسان

ہر وقت لغزش اور گناه كے ميدان ميں رہتا ہے_ نفس اماره برائيوں كى دعوت ديتا رہتا ہے اور نفس جو جسم كے حكم 
ماننے كا مركز ہے وه ہميشہ بدلتا اور دگرگون ہوتا رہتا ہے_ دنيا ميں رونما ہونے والے واقعات سے متاثر ہوتا ہے اور اسى 

ے كيسے سنتا اور ديكھتا اور كن شرائط ميں قرار پاتا ہے_ انسان مجالس اور كے مطابق فرمان جارى كرتا اور پھر وه اس
محافل معنوى اور عبادات اور احسان نيك كاموں كے ماحول ميں جانے سے اچھے كاموں كے بجاالنے كى طرف مائل ہوتا 

  يا جاتا ہے_ ہے برعكس فسق و فجور اور گناه كے مراكز اور محافل ميں جانے سے انسان گناه كى طرف لے جا
معنوى ماحول ديكھنے سے انسان معنويات كى طرف رغبت كرتا ہے اور شہوت انگيزى ماحول ديكھنے سے انسان شہوت 

رانى كے لئے حاضر ہوجاتا ہے اگر كسى عيش و نوش كى مجلس ميں جائے تو عياشى كى طرف مائل ہوتا ہے اور اگر 
ى طرف توجہ پيدا كرتا ہے_ اگر دنيا داروں اورمتاع كے عاشقوں كے كسى دعا و نيائشے كى مجلس ميں حاضر ہو تو خدا ك

ساتھ بيٹھے تو حيوانى لذت كى طرف جايا جاتا ہے اور اگر خدا كے نيك اور صالح بندوں كے پاس بيٹھے نيكى اور خوبى كى
تے ہيں تو ان كے لئےطرف رغبت كرتا ہے_ لہذا جو لوگ اپنے نفس كو پاك كرنے اور گناہوں كے ترك كرنے كا اراده ركھ

ضرورى ہے كہ وه اپنى آنكھوں كانوں كوشہوت انگيز اور خرابى و فساد اور گناہوں كے محافل اور مراكز سے دور ركھيں 
اور اس طرح كى محافل اور اجتماع ميں شريك نہ ہوں اور اس طرح كے لوگوں كے ساتھ ميل جول اور دوستى نہ ركھيں 

ر ہميشہ كے لئے گناه اور خطا اور لغزش كے ميدان ميں واقع ہوتے رہيں گے اس لئے تو اگر انسان نہيں كريں گے تو پھ
  اسالم نے حرام كے اجتماع اور محافل جيسے جوئے بازى شراب و غيره ميں شريك ہونے 
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ور اس سے سے روكا ہے_ نامحرم كو ديكھنا اور غير محرم عورت كے ساتھ تنہائي ميں بيٹھنا اور اس سے مصافحہ كرنا ا

ہنسى اور مزاح كرنے سے منع كيا ہے_ اسالم ميں پردے كے لئے سب بڑى حكمت اور مصلحت يہى چيز ہے_ اسالم چاہتا 
ہے كہ ماحول گناہوں كے ترك كردينے اور نفس كو پاك كرنے كے لئے سازگار ہو اس كے عالوه كسى اور صورت ميں 

سد ماحول انسان كو فساد كى طرف لے جاتا ہے يہاں تك كہ صرف گناه نفس اماره پر كنٹرول كرنا غير ممكن ہے كيونكہ فا
كى فكر اور سوچ بھى انسان كو گناه كى طرف بالتى ہے لہذا اسالم ہميں كہتا ہے كہ گناه كى فكر اور سوچ كو بھى اپنے دماغ

  ميں راستہ نہ دو_ 
ديكھ لے تو پھر اس كى روح اس كے انجام كے  امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جب آنكھ كسى شہوت كو

) حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' گناه كا سوچنا اور فكر كرنا تجھے گناه 194سوچنے سے اندھى ہوجاتى _(
 ) 195كرنے كا شوق دالئے گا_(

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  خودپسندى اور خودخواہى تمام مفساد كى جڑ ہے

علماء اخالق نے خودپسندى اور خودخواہى كى صفت كو ام الفساد يعنى فساد كى جڑى قرار ديا ہے اور تمام گناہوں اور تمام 
برى صفات كا سبب خودپسندى بتاليا ہے_ لہذا نفس كو اس سے پاك كرنے ميں بہت ہى زياده كوشش كرنى چاہئے_ ہم كو 

نے چاہئيں اس كے بعد اس برى صفات كے برے اثرات اور اس سے پہلے خودپسندى اور خودخواہى كے معنى بيان كر
مقابلہ كرنے كى تشريح كرنى چاہئے اور يہ بھى معلوم ہونا چاہئے كہ ہر زنده شے كو اپنى ذات اور صفات كماالت اور افعال

كرتے ہيں لہذا يہ  اور آثار سے محبت اور عالقمندى ہوا كرتى ہے يعنى فطرت اور طبيعت ميں خودپسند اور خودخواه ہوا
نہيں ہو سكتا ہے كہ خودپسند كو بطور كلى برا جانا جائے بلكہ يہ توضيح اور تشريح كا محتاج ہے_ پہلے بيان ہو چكا ہے كہ

انسان دو وجود اور دو خود اور دو ميں ركھتا ہے ايك حيوانى وجود اور ميں اور دوسرا انسانى وجود اور ميں _ اس كا 
ں هللا تعالى كى ايك خاص عنايت ہے جو عالم ملكوت سے نازل ہوا ہے تا كہ وه زمين ميں هللا كا خليفہ انسانى وجود اور مي

ہو_ اس لحاظ سے وه علم اور حيات قدرت اور رحمت احسان اور اچھائي اور كمال كے اظہار سے سنخيت ركھتا ہے اور 
اپنے وجود كى قيمت كو جانے اور اسے محترم ركھے تو وه انہيں كا چاہنے واال ہے لہذا اگر انسان اپنے آپ كو پہچانے اور 

  تمام خوبيوں اور كماالت كے سرچشمہ كے نزديك ہو 
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گا اور مكارم اخالق اور فضائل اور اچھائيوں كواپنے آپ ميں زنده كرے گا لہذا اس طرح كى خودپسندى اور خودخواہى كو 

اور خودخواہى قاتل مدح ہوا كرتى ہے كيونكہ در حقيقت يہ خودخواہى والى برا نہيں كہا جا سكتا بلكہ اس قسم كى خودپسندى 
صفت نہيں ہے بلكہ در حقيقت يہ خدا خواہى اور خدا طلبى والى صفت ہے جيسے كہ پہلے بھى تجھے معلوم ہو چكا ہے اور 

ہے اس وجود كے لحاظ سے آئنده بھى تجھے زياده بحث كر كے بتاليا جائيگا_ انسان كا دوسرا وجود اور مرتبہ حيوانى 
انسان ايك تھيك تھاك حيوان ہے اور تمام حيوانى خواہشات اور تمايالت اور غرائز ركھتا ہے اس واسطے كہ اس جہان ميں 

زنده رہے اور زندگى كرتے تو اسے حيوانى خواہشات كو ايك معقول حد تك پورا كرنا ہوگا_ اتنى حد تك ايسى خودخواہى اور
وع اور قاتل مذمت نہيں ہے ليكن سب سے اہم اور سرنوشت ساز بات يہ ہے كہ جسم كى حكومت عقل اورخودپسندى بھى ممن

  ملكوتى روح كے اختيار ميں رہے يا جسم نفس اماره اور حيوانى ميں كا تابع اور محكوم رہے_ 
اعتدال ميں ركھے گا اور تمام  اگر تو جسم پر عقل اور انسانى خود اور ميں حاكم ہوئي تو وه حيوانى خود اور خواہشات كو
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انسانى مكارم اور فضائل اور سير و سلوك الى هللا كو زنده ركھے گا_ اس صورت ميں انسانى خود جو هللا تعالى كے وجود 
سے مربوط ہے اصالت پيدا كرلے گى اور اس كا ہدف اور غرض مكارم اخالق اور فضائل اور قرب الہى اور تكامل كا زنده 

نا ہوجائيگا اور حيوانى خواہشات كو پورا كرنا طفيلى اور ثانوى حيثيت بن جائيگا لہذا خود پسندى اور اور باقى ركھ
خودخواہى اور حب ذات كو محترم شمار كرنا قاتل مذہب نہيں رہے گا ہو گيا تو وه عقل اور انسانى خود اور ميں كو مغلوب 

وجائيگا اس صورت ميں انسان آہستہ آہستہ خدا اور كماالت كركے _ اسے جدا كر ديگا اور سراسر جسم ہى منظور نظر ہ
انسانى سے دور ہوتا جائيگا اور حيوانى تاريك وادى ميں جاگرے گا اور اپنے انسانى خود اور ميں كو فراموش كر بيٹھے گا 

ابل مدمت ہے اور حيوانيت كے وجود كو انسانى وجود كى جگہ قرار دے ديگا يہى وه خودپسندى اور خودخواہى ہے جو اق
  اور جو تمام برائيوں كى جڑ ہوتى ہے 

  
115   

خود خواه انسان صرف حيوانى خود كو چاہتا ہے اور بس _ اس كے تمام افعال اور حركات كردار اور گفتار كا مركز حيوانى 
ميں سوائے خواہشات كا چاہنا اور حاصل كرنا ہوتا ہے_ مقام عمل ميں وه اپنے آپ كو حيوان سمجھتا ہے_ اور زندگى 

حيوانى خواہشات اور ہوس كے اور كسى ہدف اور غرض كو نہيں پہچانتا_ حيوانى پست خواہشات كے حاصل كرنے ميں 
اپنے آپ كو آزاد جانتا ہے اور ہر كام كو جائز سمجھتا ہے اس كے نزديك صرف ايك چيز مقدس اور اصلى ہے اور وه ہے 

ہاں تك كہ حق عدالت صرف اپنے لئے چاہتا ہے اور مخصوص قرار ديتا اس كا حيوانى نفس اور وجود_ تمام چيزوں كو ي
ہے اور بس _ وه حق اور عدالت جو اسے فائده پہنچائے اور اس كى خواہشات كو پورا كرے اسے چاہتا ہے اور اگر عدالت 

قابلہ كرے يہاں تك كہ اسے ضرر پہنچائے تو وه ايسى عدالت كو نہيں چاہتا بلكہ وه اپنے لئے صحيح سمجھتا ہے كہ اس كا م
قوانين اور احكام كى اپنى پسند كے مطابق تاويل كرتا ہے يعنى اس كے نزديك اپنے افكار اور نظريات اصالت اور حقيقت 

  ركھتے ہيں اور دين اور احكام اور قوانين كو ان پر منطبق كرتا ہے_ 
ى سے محروم ہوتا ہے لہذا وه اپنے آپ كو :جھوٹے خودپسند اور خودخواه انسان چونكہ فضائل اور كماالت اور اخالق حقيق

كام اور مرہوم اور بے فائده اور شہوت طلبى مقام اور منصب حرص اور طمع تكبر اور حكومت كھانا پينا اور سنا اور لذات 
تك جنسى و غيره ميں مشغول ركھتا ہے اور اسى ميں خوشحال اور سرگرم رہتا ہے اور هللا كى ياد اور اس كو كماالت 

  پہنچانے كے لئے كوشش كرنے سے غافل رہتا ہے_ 
خودخواه اور خودپسند انسان چونكہ نفس اماره كا مطيع اور گرويد ہوتاه ے لہذا زندگى ميں سوائے نفس كى خواہشات كى 

حاصل كرنے اور اسے جتنا ہو سكے خوش ركھنے كے عالوه اس كى كوئي اور غرض نہيں ہوتى اور ان حيوانى خواہشات 
حاصل كرنے ميں كسى بھى برے كام كے انجام دينے سے گريز نہيں كرتا اور ہر برے كام كى تاويل كركے اسے جائز كے 

قرار دے ديتا ہے وه صرف حيوانى خواہشات تك پہنچانا چاہتا ہے اور اس تك پہنچنے ميں ظلم كرنے جھوٹ بولنے تہمت 
  لگانے وعده خالفى كرنے دھوكا دينے خيانت 
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ور اس طرح كے دوسرے گناہوں كے بجاالنے كو جائز اور صحيح قرار ديتا ہے بلكہ يہ كہا جا سكتا ہے كہ ہر گناه كرنے ا
در حقيقت ايك قسم كى خودخواه يا ور خودپسند ہے كہ جو اس طرح اس كے سامنے ظاہر ہوئي ہے مثال كے طور پر ظلم 

  ى كے عالوه اور كچھ نہيں ہے_ اور دوسروں كے حقوق پر ڈاكہ ڈالنا خودخواہى اور خودپسند
اسى طرح جھوٹ غيبت بد زبانى عيب جوئي حسد انتقام لينا يہ سب پستياں خود اور خودپسندى شمار ہوتى ہيں جو ان 

  صورتوں ميں نماياں ہو كر سامنے اتى ہيں اسى لئے تمام برائيوں كى جڑ خودپسندى كو قرار ديا جاتا ہے_ 
مراتب اور درجات ہيں كہ سب سے زياده مرتبہ خود پرستى اور اپنے آپ كى عبادت كرناخودخواہى اور خودپسندى كے كئي 

ہوجاتا ہے_ اگر اس برى صفت سے مقابلہ نہ كيا جائے تو آہستہ آہستہ شدت پيدا كرليتى ہے اور ايك ايسے درجہ تك پہنچ 
ے ديتى ہے اور عبادت كرنے اور خواہشات جاتى ہے كہ پھر اپنے نفس اماره كو معبود اور واجب االطاتمہ اور خدا قرا رد

كے بجاالنے ميں اطاعت گذار بنا ديتى ہے_ خداوند عالم ايسے افراد كے بارے ميں فرماتا ہے كہ '' وه شخص كہ جس نے 
  ) 196اپنى خواہشات كو اپنا خدا قرار دے ركھا ہے اسے تو نے ديكھا ہے؟ _(

كہ عبادت كرنے واال اپنے معبود كے سامنے تواضع اور فروتنى كرتا  كيا عبادت سوائے اس كے كوئي اور معنى ركھتى ہے
ہے اور بغير چون و چرا كے اس كے احكام اور فرمايشات كو بجالتا ہے؟ جو انسان خودپسند ار خود خواه ہوتا ہے وه بھى 
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اور فروتنى اور عبادت  ايسا ہى ہوتا ہے كيونكہ وه اپنے نفس كو واجب االطائمہ قرار ديتا ہے اور اس كے سامنے تواضع
كرتا ہے بغير چون و چرا كے اس كى فرمايشات كو بجاالتا ہے جو انسان خودخواه اور خودپسند ہوتا ہے وه كبھى موحد نہيں 

  ہو سكتا_ 

  تمام گناہوں كى جڑ دنيا طلبى ہے
  آيات قرآنى اور روايات اہل بيت عليہم السالم ميں دنيا كى بہت زياده مذمت وارد 

117   
ہوئي ہے اور اسے لہو اور لعب يعنى كھيل اور كود غرور و تكبر كا سرمايہ قرار ديا گيا ہے كہ جس ميں مشغول ہو جانا 

مومنين كى شان نہيں ہے اور اس سے بہت زياده پرہيز كيا جائے_ جيسے قرآن ميں آيا ہے''تھوڑى دنيا بھى دھوكے دينے 
  ) 197والے سرمايہ كے عالوه كچھ نہيں_(

داوند عالم فرماتا ہے كہ '' دنيا سوائے كھيل اور ہوسرانى كے اور كچھ نہيں آخرت كا گھر نيكو كاروں كے لئے بہتر نيز خ
  ) 198ہے كيا سوچ اور فكر نہيں ركھتے؟_(

نے نيز هللا تعالى فرماتا ہے كہ '' جان لو كہ دنيا كى زندگى سوائے كھيل ہو سرانى زينت اور تفاخر اور اوالد كے زيا ده كر
كے عالوه كچھ نہيں ہے اس كى مثال اس بارش كى ہے جو وقت پر برسے اور سبزه زمين سے نكلے كہ جو بڑوں كو تعجب
ميں ڈال دے اس كے بعد ديكھے گا كہ وه زرد اور خشك اور خراب ہوجائے گي_ آخرت ميں اس كے پيچھے سخت عذاب آ 

  ) 199پہنچے گا_(
ہے كہ '' ميں تمہيں دنيا سے ڈراتا ہوں كيونكہ دنيا شيريں اور خوشمنا ہوا كرتى ہے  امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا

شہوات اور ھوى اور ہوس سے مخلوط ہے وه اپنے آپ كو دل پسند جلدى ختم ہو جانے والى چيزوں كے ذريعے محبوب 
رتى ہے اس كى خوشى كو بناتى ہے اور معمولى چيزوں سے تعجب ميں ڈالتى ہے_ اميدوں اور دھوكے دہى سے زينت ك

دوام حاصل نہيں اور اس كى مصيبتوں اور گرفتاريوں سے امان نہيں ہوتى بہت فريب دينى والى اور نقصان وه ہے متغير 
  ) 200اور زوال پذير ہے فنا اور ہالك ہوجانے والى ہے انسانوں كو كھا جانے اور ہالكت كردينى والى ہوا كرتى ہے_(

دنيا آرزو اور تمنا كا گھر ہے اور فنا ہوجائيگى اس كے رہنے والے وہاں سے چلے جائيں گے نيز آنحضرت نے فرمايا'' 
شيرين اور خوشمنا ظاہر ہوتى ہے بہت جلدى دنيا كے طلب كرنے والوں كے پاس جاتى ہے اور ان كے دلوں ميں جو اس 

  ) 201سے عالقمندى ظاہر كرتے ہيں گھر كر جاتى ہے_(
  ات بہت زياده موجود ہيں جو دنيا كى مذمت بيان كرتي اس طرح كى آيات اور رواي
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ہيں اور لوگوں كو اس سے ڈراتى ہيں بالخصوص نہج البالغہ جيسے گران بہا كتاب ميں دنيا اور اہل دنيا كى بہت زياده مذمت
ر كريں آنحضرت وارد ہوئي ہے_ حضرت على عليہ السالم لوگوں سے چاہتے ہيں كہ دنيا كو ترك كريں اور آخرت كى فك

لوگوں كو دو گروہوں ميں تقسيم كرتے ہيں ايك اہل دنيا اور دوسرا اہل آخرت اور ان ميں سے ہر ايك كے لئے ايك خاص 
  پروگرام ہوا كرتا ہے_ 

قرآن ميں آيا ہے كہ '' جو شخص دنيا مال و متاع كا خواہش مند ہو ہم اسے اس سے بہره مند كرتے ہيں اور جو آخرت كے 
  ) 202طالب ہوگا ہم اسے وه عنايت كرتے ہيں_( ثواب كا

خدا فرماتا ہے كہ '' مال و متاع اور اوالد دنيا كى زينت ہيں ليكن نيك عمل باقى ره جاتا اور وہى تيرے پروردگار كے نزديك 
  ) 203بہتر اور نيك آرزو اور تمنا ہے_ (

  دنيا كيا ہے؟
اور اس سے زاہد رہنا طلب كرتا ہے لہذا ضرورى ہے كہ واضح كريں كہ دنيابہر حال اسالم دنيا كو قاتل مذمت قرا رديتا ہے 

  كيا ہے اور كس طرح اس سے پرہيز كيا جائے؟ 
كيا دنيا ہر وه چيز جو اس جہان ميں جيسے زمين سورج ستارے حيوانات ، نباتات، درخت، معاون اور انسان ہيں كا ناہم ہے؟ 

جہان ہے؟ اگر دنيا سے يہ مراد ہو تو پھر دنيا كى زندگى كام كرنے خورد و نوشاس كے مقابلے ميں آخرت يعنى ايك دوسرا 
آرام اور حركت و غيره جو دنيا كى زندگى سے مربوط ہيں كا نام ہوگا_ كيا اسالم ميں كسب معاش اور كام كرنے اور روزى 
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ن اور آسمان حيوانات اور نباتات برىحاصل كرنے اور اوالد پيدا كرنے اور نسل كو بڑھانے كى مذمت كى گئي ہے؟ كيا زمي
چيزيں ہيں_ اور انسان كو ان سے پرہيز كرنا چاہئے؟ كيا اسالم كام اور كوشش كرنے روزى كو حاصل كرنے اور توليد نسل 
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تو هللا تعالى كى مذمت كرتا ہے؟ يہ تو قطعا ايسا نہيں ہے يہ تمام چيزوں هللا تعالى كى بنائي ہوئي ہيں اگر يہ چيزيں برى ہوتيں
ا نہيں پيدا ہى نہ كرتا _ خداوند عالم ان تمام چيزوں كو اپنى بہت بڑى خوشمنا نعمتيں جو انسان كے مطيع قرار پائي ہيں جانتا 

ہے تا كہ انسان ان سے فائدے حاصل كرے_ تنہا مال اور دولت قابل مذمت نہيں ہے بلكہ اسے قرآن ميں خير اور اچھائي 
  ا ہے_ كے طور پر ظاہر كي

) _ حالل روزى كمانے اور كام اور كوشش كى مذمت 204قرآن ميں آيا ہے _ '' ان ترك خيرا الوصيتہ للوالدين و االقربين (
ہى نہيں كى گئي بلكہ بہت سى روايات ميں اسے بہترين عبادت بھى شمار كيا گيا ہے جيسے پيغمبر عليہ السالم نے فرمايا ہے

  ) 205ن ميں سب سے زياده افضل حالل روزى كا طلب كرنا ہے_(كہ '' عبادت كى سترجزو ہيں ا
امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص دنيا ميں اپنى روزى حاصل كرے تا كہ لوگوں سے بے پرواه 

خدا سے  ہوجائے اور اپنے اہل و عيال كى روزى كو وسيع كرے اور اپنے ہمسايوں كے ساتھ احسان كرے وه قيامت كے دن
  ) 206مالقات كرے گا جبكہ اس كى صورت چودہويں كے چاند كى طرح چمك رہى ہوگي_ (

امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص اپنے اہل و عيال كى روزى كى تالش كرے وه اس شخص كى 
  ) 20 7طرح ہے جو خدا كے راستے سے جہاد كرتے ہيں_ (

زراعت اور تجارت كرنے يہاں تك كہ نكاح كرنے كى سفارش كى گئي ہے اور پيغمبر اور ائمہ  روايات ميں كام اور كوشش
اطہار عليہم السالم كى سيرت بھى يوں ہى تھى كہ وه كام كرتے تھے_ على ابن ابيطالب جو تمام زاہدوں كے سردار ہيں كام 

؟ بعض علماء نے كہا كہ دنيا قاتل مذمت نہيں كرتے تھے پس سوچنا چاہئے كہ جس دنيا كى مذمت كى گئي ہے وه كونسى ہے
ہے بلكہ اس كے ساتھ دل بستگى قابل مذمت ہے_ بعض آيات اور روايات ميں دنيا سے وابستگى اور عالقمندى كى مذمت 

  بھى وارد ہوئي ہے_ 
ہر كى ہميانوں اور قرآن مجيد ميں آيا ہے ''خواہشات نفسانى سے وابستگى اور عالقمندى جيسے اوالد اور عورتيں زر و جوا

  اچھے گھوڑے چارپائوں اور زراعت نے لوگوں كے 
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سامنے آرائشے اور خوشمنائي كر ركھى ہے يہ سب دنيا كا مال اور متاع ہے ليكن نيك كام خدا كے نزديك موجود 

  ) 208ہيں_(
ا كى محبت ہر گناه كر جڑ اور ہر اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے '' خبردار كہ دنيا كو دوست ركھو كيونكہ دني

  ) 209مصيبت اور بال كا سرچشمہ ہے_ (
حضرت صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' دنيا سے دلبستگى اور عالقمندى ہر خطاء اور گناه كا سرہے يعنى سب كچھ 

  ) 210ہے_ (
ى اور عالقمندى قابل مذمت ہے نہ يہ كہاس طرح كى آيات اور روايات سے يوں معلوم ہوتا ہے كہ دنيا كے امور سے دلبستگ

خود دنيا قاتل مذمت ہے_ يہاں پر پھر سوال پيدا ہوگا كہ كيا دنيا سے بطور اطالق محبت اور دلبستگى اور عالقمندى قابل 
مذمت ہے اورانسان كو اپنى بيوى اور اوالد مال اور دولت مكان اور متاع خورد اور خوراك سے بالكل دلبستگى اور 

ندى نہيں كرنى چاہئے؟ آيا اس طرح كا مطلب كہا جا سكتا ہے؟ جب كہ ان امور سے محبت اور دلبستگى انسان كى عالقم
فطرى اور طبيعى چيز ہے خداوند عالم نے انسان كو اس فطرت پر خلق فرمايا ہے_ كيا انسان ايسا كر سكتا ہے كہ وه اپنى 

پوشاك اور اس دنيا كى زيبائي سے محبت نہ ركھے ايسا كر سكتا بيوى اور اوالد سے محبت نہ ركھے؟ كيا انسان خوراك 
ہے؟ اگر ان چيزوں سے محبت كرنا برا ہوتا تو خداوند عالم انسان كو اس طرح پيدا نہ كرتا_ انسان زنده رہنے كے لئے ان 

لمومنين عليہ السالم چيزوں كا محتاج ہے اور اس طرح پيدا كيا گيا ہے كہ وه طبعا ان چيزوں كى طرف ميالن ركھے_ اميرا
  ) 211نے فرمايا ہے كہ لوگ دنيا كے فرزند ہيں اور كسى كو مال سے محبت ركھنے پر مالمت نہيں كى جاتي_ (

روايات ميں اوالد اور عيال سے محبت كرنے كى سفارش كى گئي ہے_ خود پيغمبر عليہ السالم اور ائمہ اطہار اپنے اہل و 
كيا كرتے تھے_ بعض خوراك كو پسند فرماتے تھے اور ان سے بھى عالقہ كا اظہار كيا عيال اور اوالد سے محبت كا اظہار
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محبت اور لگائو اور دنياوى زندگى برى ہے بلكہ بعض روايات ميں تو دنيا كى تعريف بھى كى گئي ہے_ اميرالمومنين عليہ 
السالم اس كى جواب ميں جو دنيا كى مذمت كر رہا تھا فرمايا كہ دنيا سچائي اور صداقت كا گھر ہے اس كے لئے گھر ہے 

اور عافيت كا اس كے لئے گھر ہے جو اس كى حقيقت كو پہچان لے اور اس كے  جو اس كى تصديق كرے اور امن و امان
لئے بے نياز ہونے كا مكان ہے جو اس كے زادراه حاصل كرے اور نصيحت لينے كا محل ہے اس كے لئے جو اس سے 

هللا تعالى كى  نصيحت حاصل كرے_ دنيا هللا كے دوستوں كى مسجد اور هللا كے فرشتوں كے لئے نماز كا مكان ہے_ دنيا
وحى نازل ہونے كا مكان ہے اور خدا كے اولياء كے لئے تجارت كى جگہ ہے انہوں نے دنيا ميں هللا كے فضل اور رحمت 

  ) 212كو حاصل كيا ہے اور بہشت كو منفعت ميں حاصل كيا ہيں_(
  ) 213ر ہے_ (امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' دنيا آخرت كے لئے بہت بہترين مددگا

امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص حالل مال كو حاصل كرنا پسند نہيں كرتا تا كہ وه اس كے 
ذريعے اپنى آبرو اور عزت كى حفاظت كرے اور قرض اداد كرے اور صلہ رحم بجاالئے تو اس ميں كوئي اچھائي اور 

  ) 214بھالئي موجود نہيں ہے_ (
پيدا ہوتا ہے كہ پھر كونسى دنيا قابل مذمت ہے اور دنيا سے محبت كرنے كو تمام گناہوں كا سرچشمہ قرار ديا گيا  لہذا سوال

  ہے وه كونسى دنيا ہے؟ 
ميں نے ان تمام آيات اور روايات سے يوں استفاده كيا ہے كہ دنيا دارى اور دنيا كا ہو جانا اور دل دنيا كو دے دينا قابل مذمت 

دنياوى امور سے لگائو اور دنيا كے موجودات اور اس دنيا ميں زندگى كرنا قابل مذمت ہے_ اسالم لوگوں سے يہ ہے نہ فقط 
چاہتا ہے كہ وه دنيا كوويسے پہچانيں كے جيسے وه ہے اور اتنى ہى مقدار اسے اہميت ديں اور اس سے زياده اسے اہميت نہ 

كو پہچائيں اور صحيح راستے پر چليں اگر انسان اس طرح ديں_ جہاں كى خلقت كى غرض اور اپنى خلقت كى غرض 
ہوجائيں تو وه اہل آخرت ہونگے اور اگر ان كى رفتار اور كردار اس غرض كے خالف ہو تو پھر وه اہل دنيا كہالئيں گے 

  اور 
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  ہونگے_ 

  دنيا كى حقيقت
اہيت كو بيان كرتے ہيں اس كے بعد جو اس اس مطلب كى وضاحت كے لئے پہلے دنيا كى اسالم كى رو سے حقيقت اور م

سے نتيجہ ظاہر ہوگا اسے بيان كريں گے اسالم دو جہان كاعقيده ركھتا ہے ايك تو يہى مادى جہان كہ جس ميں ہم زندگى كر 
 رہے ہيں اور جسے دنيا كہا اور نام ديا جاتا ہے_ دوسرا اس كے بعد آنے واال جہان كہ جہاں مرنے كے بعد جائيں گے اسے
آخرت اور عقبى كا جہان كہا اور نام ديا جاتا ہے_ اسالم عقيده ركھتا ہے كہ انسان كى زندگى اس جہان ميں مرنے سے ختم 
نہيں ہوجاتى بلكہ مرنے كے بعد انسان آخرت كے جہاں كى طرف منتقل ہوجائيگا_ اسالم اس جہان كو گذر گاه اور فانى مكان

ے لئے ايك وقتى ٹھہرنے كى جگہ ہے_ اور آخرت كے جہان كو دائمى اور ابدى قرار ديتا ہے جو آخرت كے جہان جانے ك
رہنے كى جگہ قرار ديتا ہے_ انسان اس دنيا ميں اس طرح نہيں آيا كہ كئي دن زندگى كرے اور اس كے بعد مرجائے اور 

يعے اپنے نفس كى تربيت اور ختم اور نابود ہوجائے بلكہ انسان اس جہان ميں اس لئے آيا ہے كہ يہاں علم او رعمل كے ذر
تكميل كرے اور آخرت كے جہاں ميں ہميشہ كے لئے خوش اور آرام سے زندگى بسر كرے لہذا دنيا كا جہان آخرت كے 

جہاں كے لئے كھيتى اور تجارت كرنے اور زاد راه كے حاصل كرنے كى جگہ ہے گرچہ انسان اس جہان ميں زنده رہنے 
ے كہ ان نعمتوں سے جون خدا نے اس جہان ميں خلق كى ہيں استفاده كرے ليكن ان اور زندگى كرنے كے لئے مجبور ہ

نعمتوں سے فائده حاصل كرنا انسان كى زندگى كى غرض اور ہدف نہيں ہے بلكہ يہ مقدمہ اور تمہيد ہے انسان اور اس جہاں 
رفح الحال بنائے اور مختلف كے خلق كرنے كى غرض اور ہدف يہ نہيں كہ انسان يہاں كى زندگى كو خوب مرتب اور م

  لذائز اور تحقيقات سے زياده سے زياده فائده حاصل كرے بلكہ انسان كے خلق 
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كرنے كى غرض ايك بہت بلند اور عالى تر غرض ہے يعنى انسان اپنے انسانى شريف جوہر كى يہاں پر پرورش اور تربيت 
ر تقرب كو حاصل كرنا ہو_ جيسے اميرالمومنين على عليہ السالم كرے اور اس كى نگاه هللا تعالى كى طرف سير و سلوك او

نے فرمايا ہے كہ '' دنيا اس لئے خلق نہيں ہوئي كہ وه تيرا ہميشہ كے لئے گھر ہو بلكہ دنيا گذر نے كى جگہ ہے تا كہ نيك 
جانے كے لئے جلدى عمل كے ذريعے تو اپنى ہميشہ رہنے والى جگہ كے لئے زاد راه حاصل كرے لہذا تم دنيا سے چلے 

  ) 215كرو اور يہاں سے جانے كے لئے اپنے لئے سوارى كو آماده اور مہيا كرو_ (
نيز حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' اے دنيا كے لوگو دنيا گذر جانے كى جگہ ہے اور آخرت باقى رہنے كا 

مان اور زاد راه حاصل كرو_ اور اپنے رازوں كےمحل ہے لہذا گزرنے والى جگہ سے ہميشہ رہنے والے مكان كے لئے سا
پردے كو اس كے سامنے جو تمہارے رازوں سے واقف ہے پاره نہ كرو اپنے دلوں كو دنيا سے خالى كرو اس سے پہلے كہ
 تمہارے بدن اس دنيا سے خارج ہوجائيں_ تم اس دنيا ميں امتحان ميں واقع كئے جائو گے اور تم اس دنيا كے عالوه كے لئے
پيدا كئے گئے ہو جب انسان مرجاتا ہے لوگ كہتے ہيں كہ كيا چھوڑ كرگيا ہے اور فرشتوں كہتے ہيں كہ كيا لے كرايا ہے 
اور كيا اپنے لئے يہاں كے لئے بھيجا ہے؟ خدا تمہارے باپ پر رحمت نازل كرے كہ تم اپنے مال سے كچھ آئنده كے لئے 

طور قرض كے باقى ہو اور تمام مال دنيا ميں چھوڑ كرنہ رو كہ اس مال كے روانہ كرو تا كہ خدا كے نزديك تمہارے لئے ب
  ) 216حقوق تمہارى گردن پر باقى ره جائيں_ (

نيز حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' خبردار رہو كہ يہ دنيا كہ جس كى تم اميد ركھتے ہو اور اس سے محبت 
ہے اور كبھى تمہيں خوش كرتى ہے يہ نہ تمہارا گھر ہے اور نہ ہى تمہارى  اور عالقہ مند ہو كبھى تمہيں غضب ميں التى

ٹھہرنے كى جگہ ہے كہ جس كے لئے تم پيدا كئے گئے ہو اور نہ ہى يہ تمہارے لئے مكان ہے كہ جس كى طرف تم بالئے 
  گئے ہو يہ جان لو كہ نہ ہى يہ دنيا تمہارے لئے ہميشہ رہے گى اور نہ تم اس 
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شہ كے لئے باقى رہو گے گرچہ دنيا تمہيں اپنى زينت اور خوبصورتى كى وجہ سے دھوكا ديتى ہے_ ليكن برائيوں ميں ہمي
اور شر كے ہونے سے بھى تمہيں ڈراتى ہے لہذا ان ڈرانے والى چيزوں كو جو يہ ركھتى ہے اس كے غرور اور دھوكے 

الى چيزوں كى وجہ سے اس كے طمع دالنے سے دست ميں نہ آئو اور اس سے دست بردار ہوجائو اس كى ڈرائي جانے و
بردار ہو جائو اور اس گھر كى طرف جلدى كرو كہ جس كى طرف تمہيں دعوت دى گئي ہے اور اپنے دلوں كو دنيا سے 

  ) 217خالى اور منصرف كرو_ (
اور سفر كى جگہ ہے يہ آپ نے ديكھ ليا كہ اس حديث ميں دنيا كى حقيقت كس طرح بتالئي گئي ہے كہ يہ فناء ہونے والى 

گذرنے اور سفر كر جانے كے لئے ٹھہرنے كا ايك مقام ہے_ يہ دھوكے اور غرور اور چالبازى كا گھر ہے_ انسان اس كے 
لئے خلق نہيں ہوا بلكہ آخرت كے جہان كے لئے خلق كيا گيا ہے انسان اس جہاں ميں آيا ہے تا كہ اپنے علم اور عمل اور 

  پرورش كرے اور آخرت كے جہان كے لئے زاد راه اور توشہ حاصل كرے_ انسانيت كى تربيت اور 

  اہل آخرت
اسالم لوگوں سے يہ چاہتا ہے كہ دنيا كو اس طرح پہچانيں كہ جيسے وه ہے اور اپنے اعمال اور كردار كو اسى طرح 

پھر وه اس دنيا كے عاشق اور بجاالئيں جيسے كہ وه دنيا ہے جن لوگوں نے دنيا كو جس طرح كہ وه ہے پہچان ليا ہے تو 
ديوانے نہيں بنتے اور وه زر و جواہر كے دھوكے ميں نہيں آتے جب كہ وه اسى دنيا ميں زندگى كرتے ہيں هللا تعالى كى 

شرعى لحاظ سے نعمتوں سے اور لذات سے استفاده بھى كرتے ہيں_ ليكن وه ان كے قيدى اور غالم نہيں بنتے وه خدا اور 
كبھى نہيں بھالتے اور ہميشہ كوشش كرتے ہيں كہ وه اپنے نيك كاموں كے بجاالنے سے آخرت كے  آخرت كے جہان كو

جہان كے لئے زاد راه اور توشہ حاصل كريں_ اس جہان ميں زندگى كرتے ہيں ليكن ان كے دل كى آنكھ برتر و باال افق كو 
  ديكھتى ہے_ ہر لمحہ اور ہر حالت اور ہر عمل ميں خدا اور آخرت 
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كے جہان پر نظر ركھتے ہيں اور آخرت كے جہان كے لئے اس سے فائده حاصل كرتے ہيں_ دنيا كو آخرت كى كھيتى اور 
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تجارت كا محل جانتے ہيں_ كوشش كرتے ہيں كہ آخرت كے جہان كے لئے زاد راه حاصل كريں _ دنيا كى تمام چيزوں سے 
كہ كام اور كالج اور كھانے پينے ازدواج اور دوسرے دنياوى آخرت كے جہان كے لئے فائده حاصل كرتے ہيں يہاں تك 

كاموں سے بھى آخرت كے جہان كے لئے استفاده حاصل كرتے ہيں اس طرح كے لوگ دنيا دار نہيں ہوتے بلكہ يہ اہل آخرت
وست ركھتے ہيں_ ابن ابى يعفور كہتے ہيں كہ ميں نے امام جعفر صادق عليہ السالم كى خدمت عرض كيا كہ ہم دنيا كو د

ہيں_ آپ نے فرمايا ہے كہ '' دنيا كے مال سے كيا كرتے ہو؟ ميں نے عرض كى اس كے ذريعے سے ازدواج كرتا ہوں اور 
  ) 218هللا كے راستے ميں صدقہ ديتا ہوں_ آپ نے فرمايا كہ يہ تو دنيا نہيں ہے؟ بلكہ يہ تو آخرت ہے_ (

بندو متوجہ رہو كہ پرہيزگار دنيا ميں بھى فائده حاصل كرتے ہيں اور حضرت عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' اے خدا كے 
آخرت ميں بھى فائده حاصل كرتے ہيں _ وه دنيا داروں كے ساتھ دنيا سے فائده حاصل كرنے ميں شريك ہيں ليكن دنيا دار ان 

ور كھانے والى چيزوں سے كے ساتھ آخرت ميں شريك نہيں ہيں_ انہوں نے دنيا ميں عمده طريقے سے زندگى بسر كى ہے ا
عمده طريقے سے استفاده كيا ہے انہوں نے دنيا سے وہى استفاده كيا ہے جو عياش لوگ اس سے استفاده كيا كرتے تھے اور 

وہى استفاده كيا ہے جو ظالم اور متكبر لوگ كيا كرتے تھے اس كے باوجود يہ لوگ آخرت كا زاد راه اوردنيا كے تجارت 
كما كر آخرت كى طرف منتقل ہوگئے ہيں_ دنيا سے زہد كى لذت كو بھى حاصل كيا ہے اور انہيں كے محل سے پورى طرح

يقين تھا كہ آخرت ميں هللا تعالى كے جوار رحمت ميں اس طرح زندگى كريں گے كہ ان كى كوئي بھى خواہش رد نہيں كى 
  ) 219جائيگى اور لذت اور خوشى سے انكا حصہ كم اور ناقص نہيں ہوگا_ (

  لہذا كام اور كام ميں مشغول ہونا اور صنعت اور تجارت اور زراعت اور اسي 
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طرح مقام اور منصب اور اجتماعى ذمہ دارى كا قبول كرنا زہد اور اہل آخرت ہونے كے منافى اور ناساز نہيں ہوا كرتا يہ 

سموئے جا سكتے ہيں_ امرالمومنين  تمام امور هللا كى رضايت حاصل كرنے اور آخرت كے راستے ميں گامزن ہونے ميں
جو اپنى تمام كوشش كام اور كاج ميں استعمال كرتے تھے رات كو محراب عبادت ميں گريہ و زارى كيا كرتے تھے اور 
فرماتے تھے'' اے دنيا_ اے دنيا مجھ سے دور ہٹ جا_ كيا مجھے دھوكہ دينے كے لئے مير ے سامنے آئي ہے اور مجھ 

تى ہے؟ يہ تيرا وقت نہيں ہے جا كسى دوسرے كو دھوكہ دے مجھے تيرى كوئي ضرورت نہيں سے محبت كا اظہار كر
ہے_ ميں نے تجھے تين طالقيں دے دى ہيں كہ جن ميں رجوع بھى نہيں كيا جا سكتا_ تيرى زندگى كوتاه سے اور تيرى 

  ) 220ازل عظيم ہيں_ (قيمت معمولى ہے_ اه زاد راه تھوڑا ہے اور راستہ اور سفر طويل ہے اور آگے كى من
آپ ايك اور جگہ فرماتے ہيں ''اے دنيا مجھ سے دور ہوجا كہ ميں نے تيرى مہار تيرى گرد پر ڈال دى ہے اور تجھے آزاد 

كرديا ہے_ ميں تيرے چنگل سے نكل چكا ہوں اور تيرے جال سے بھاگ گيا ہوں اور تيرى لغزش گاه سے دور ہو چكا ہوں_ 
)221 (  

لسالم نے اس حالت ميں جب كہ ايك لشكر جرار كے ساتھ جنگ كرنے جا رہے تھے اپنى پھٹى پرانى حضرت على عليہ ا
جوتى ابن عباس كو دكھالئي اور فرمايا كہ '' خدا كى قسم يہ پھٹى پرانى جوتى ميرے نزديك حكومت اور امير ہونے سے 

  ) 222ں_ (زياده محبوب ہے مگر يہ كہ ميں حق كو برقرار كروں اور باطل كو رد كرو
هللا تعالى كے خاص بندے ايسے ہى تھے اور ہيں_ اس دنيا ميں زندگى كرتے ہيں ليكن وه عالم باال كو ديكھتے ہيں اور اہل 
آخرت ہيں_ عام لوگوں كى طرح كام اور كاج كرتے ہيں_ بلكہ حكومت اور فرماندھى اور زمام دارى اور زندگى كے امور 

كاموں كو هللا تعالى كى رضا اور اپنا عملى وظيفہ قرار ديتے ہيں اور شرعى حدود ميں ره كو بھى چالتے ہيں_ اور ان تمام 
كر هللا تعالى كى نعمتوں سے بھى استفاده كرتے ہيں اس كے باوجود دنيا كو تين طالقيں دے ركھى ہيں اور اس كى محبت كو 

  دل سے نكاال ہوا ہے_ حكومت لينے كے لئے 
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  رف حق كے دفاع اور عدالت كو برپا كرنے كے لئے نہ يہ كہ حكومت اور رياست كريں_ جنگ كرتے ہيں ليكن ص

  اہل دنيا
اگر كسى انسان نے دنيا كو جيسے ہے اس طرح نہ پہچانا ہو دنيا ميں ايسے زندگى كرنے ميں مشغول ہوگيا ہو كہ گويا اس 

اب اور كتاب نہيں اور نہ ہى اس دنيا كے عالوه كے خلق ہونے كى غرض اور غايت يہى دنيا تھى اور آخرت ميں كوئي حس
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كوئي اور دنيا ہے كہ جس كى طرف اس نے جانا ہے اور وه مال اور دولت زن اور فرزند جاه و جالل اور مقام و منصب كا 
اور  قيدى اور فريفتہ ہوچكا ہو اور اسى دنيا كى زندگى كو خوب مضبوط پكڑ ركھا ہو اور اسى كے ساتھ ولى لگائو ركھا ہو

آخرت كى زندگى اور خدا كو فراموش كرديا ہو اور معنوى بلنديوں سے چشم پوشى كر لى ہو اور صرف حيوانى خواہشات 
كے پورے كرنے اور لذائز دنيوى سے زياده سے زياده لطف اندوز ہونے ميں كمر ہمت باندھ ركھى ہو_ اس طرح كا انسان 

يں گرچہ وه فقير اور نادار اور گوشہ نشين ہى كيوں نہ ہوں اور ہر قسم كى اور افراد دنيا اور اہل دنيا شمار قسم ہوتے ہ
  اجتماعى زمہ دارى كے قبول كرنے سے پرہيز ہى كيوں نہ كرتے ہوں_ 

  ) 223خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے '' وه صرف دنيا كے ظاہر كو ديكھتے ہيں ليكن آخرت سے غافل ہيں_(
  ) 224كى زندگى كو آخرت كى زندگى كے مقابلے ميں خريداہے_(نيز هللا تعالى فرماتا ہے'' دنيا 

نيز ارشاد ہوا ہے كہ ''كيا تم نے دنيا كى زندگى پر رضايت دے دى ہے؟ جب كہ يہ معمولى ثروت سے زياده نہيں ہے_ 
)225 (  

دل لگا ركھا ہے اور خوش هللا تعالى فرماتا ہے''جو لوگ ہمارى مالقات اور بقا كى اميد نہيں ركھتے اور دنيا كى زندگى سے 
  ہيں اور وه جو ہمارى آيات سے غافل ہيں يہى وه 
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  ) 226لوگ ہيں كہ جن كا ٹھكانہ جہنم كى اگ ميں ہے يہ اس وجہ سے ہوگا كہ جو كچھ انہوں نے دنيا ميں كسب كيا ہے_(
اس وقت ہوتى ہے جب وه سوائے شكم امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' انسان كى خدا سے دور ترين حالت 

  ) 227پرى اور عورت كے اور كسى چيز كو ہدف اور غرض قرار نہيں ديتا_ (
حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو دل دنيا كا فريفتہ اور عاشق ہوگا اس ميں تقوى اور پرہيزگارى كا داخل ہونا 

  ) 228حرام ہوا كرتا ہے_(
يا ہے كہ '' وه بہت ہى برا معاملہ اور تجارت ہے كہ جس كى قيمت اور عوض اپنے نفس كو نيز آنحضرت(ص) نے فرما

  ) 229قرار دے ديا جائے اور دنيا كو اس كے عوض جو خدا كے نزديك ہے عوض بنا ليا جائے_ (
دينے كا مال اور اگر دنيا كى مذمت كى گئي ہے تو اس كى وجہ يہ ہے كہ دنيا غرور اور دھوكا دينے والى اور مشغول ركھ 

متاع ہے_ دنيا اپنے آپ كو خوبصورت اور شيرين ظاہر كرتى ہے اور انسان كو اسى ميں لگائے ركھتى ہے اور انسان كو 
  خدا كى ياد آور آخرت كے لئے زاد راه حاصل كرنے سے روكتى ہے_ 

رہيں اور اس كى چالوں كا دھوكانہ  اسى لئے دنيا كى مذمت وارد ہوئي ہے اور اسے بيان كيا گيا ہے تا كہ انسان ہوشيار
  كھائيں اور اپنے آپ كو دنيا كے قيدى اور غالم نہ بنائيں اور اس پر فريفتہ نہ ہوجائيں_ 

قابل مذمت دنيا سے لگائو اور عشق ہے اور اپنے خلق ہونے كى غرض كو بھول جانا ہے اور آخرت كى ہميشگى زندگى اور
   هللا كى نعمتوں سے غافل ہو جانا ہے_

  اہل دنيا اور اہل آخرت
جو دنيا ميں ره كر آخرت كے لئے كام كرے وه اہل آخرت ہے اور جو صرف دنيا ميں ره كر دينا كے لئے كام كرے وه اہل 

  دنيا اور دنيا دار ہے_ 
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يا ميں ره كر دنيا كے اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' دنيا ميں لوگ دو قسم پر عمل كرتے ہيں ايك وه ہے جو دن

لئے كام كرتا ہے دنيا نے اسے مشغول كر ركھا ہے اور آخرت سے غفل بنا ديا ہے_ ڈرتا ہے كہ اس كى اوالد اس كے 
مرنے كے بعد فقير وجائے ليكن آخرت كے جہان ميں خالى ہاتھ جانے سے اپنے آپ كو محفوظ سمجھتا ہے اپنى عمر كو 

ہے_ دوسرا وه ہے جو دنيا ميں ره كر آخرت كے لئے كام كرتا ہے_ اس كى روزى  دوسروں كے منافع كے لئے خرچ كرتا
بعى بغير كسى مشقت كے پہنچتى رہتى ہے يعنى دنيا اور آخرت كا حصہ اور نصيب اسے ملتا رہتا ہے اور يہ يہ دونوں 

ے طلب كرے گا خدا سے قبول جہانوں كا مالك ہو جاتا ہے يہ خدا كے نزديك آبرومند اور محترم ہوگا اور جو كچھ خدا س
  ) 230كريگا_(

نيز اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' دنيا عبور كرجانے كى جگہ ہے يہ ٹھہر جانے كا گھر نہيں ہے لوگ دو قسم 
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كے ہيں ايك وه ہے جو اپنے نفس كو دنيا كى بے قيمت اشياء كے عوض فروخت كرديتا ہے اور اپنے نفس كو ذلت اور 
  ) 231رى ميں ڈالتا ہے دوسرا وه ہے جو اپنے انسانى نفس كو خريد ليتا ہے اور آزاد كر ليتا ہے_ (خوا

اہل دنيا اور اہل آخرت ميں فرق اس ميں نہيں ہوتا كہ دولتمند ہے يا فقير دنيا كے كاموں ميں مشغول ہے ہے يا بيكار ہے_ 
درميان زندگى كر رہا ہے يا گوشہ نشين ہے كسب و كار تجارت اجتماعى زمہ داريوں كو قبول كيا ہوا ہے يا نہ لوگوں كے 

ميں مشغول ہے يا تحصيل علم درس تدريس تاليف كتاب وعظ اور نصيحت كرنے ميں مشغول ہے_ دنيا كے نعمتوں سے 
كہ دنياوى  استفاده كر رہا ہے يا نہ دنيا منصب اور عہده پر فائز ہے يا نہ بلكہ ان دو ميں اصلى تفاوت اور فرق اس ميں ہے

امور سے وابستگى اور عشق ركھتا ہے يا امور آخرت كا فريفتہ ہے_ دنيا سے دل لگا ركھا ہے يا آخرت كى زندگى سے _ 
دنيا كى طرف متوجہہ ہے يا خدا كى طرف_ اپنى زندگى كى غرض اور ہدف حيوانى خواہشات كو قرار دے ركھا ہے يا 

  تربيت كرنا_  مكارم اخالق اور فضائل انسانى كا حصول اور
  جو چيز انسان كو اپنے ميں مشغول ركھے اور خدا كى ياد آور آخرت كے جہاں كے 
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لئے سعادت اور كوشش سے روكے ركھے وه دنيا شمار ہوگى گرچہ انسان تحصيل علم اور تدريس اور تاليف كتاب اور وعظ
اور عبادت بجاال رہا ہو اگر يہ تمام كے تمام غير خدا اور نصيحت امامت جماعت يہاں تك كہ گوشہ نشينى اور دنيا سے زہد 

كے لئے ہوں تو يہ بھى دنيا شمار ہوگى پس واضح ہوگيا كہ تمام دنيا كے لوگ ايك مرتبے اور قطار ميں نہيں ہوتے اسى 
نيا سے لگاؤ طرح تمام اہل آخرت بھى ايك رتبے ميں نہيں ہوا كرتے بلكہ ايك گروه اہل دنيا كا سوفيصدى اور بطور كامل د

ركھتا اور بطور كلى خدا اور آخرت كے جہان سے غافل ہوتا ہيں اس طرح كے ان لوگوں كو دنيا دار اور دنياپرست كا نام ديا
جانا ہوتا ہے_ ان كے مقابلے ميں ايك گروه لوگوں كا ہے جو هللا تعالى كے خالص بندے ہيں كہ ان كى سارى توجہہ خدا اور 

وتى ہے اور سوائے هللا كى رضا كے انكا كوئي اور ہدف نہيں ہوتا_ پھر ان دونوں گروہوں ميں آخرت كے جہان كے لئے ہ
بہت زياده درجات اور مراتب ہوتے ہيں جو جتنا دنيا سے لگاؤ اور محبت ركھے گا وه اسى مقدار كا دنيا دار ہوگا اور هللا 

اد ميں آخرت كے جہاں كى فكر ميں ہوگا وه ا تنا تارك تعالى كے قرب سے دور ہوگا اس كے برعكس جو جتنا زياده خدا كى ي
 دنيا شمار ہوگا خالصہ دنيادار ہونا اور اہل آخرت ہونا يہ دونوں امر اصطالحى لحاظ سے اضافى اور نسبى ہوا كرتے ہيں_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  تقوى تزكيہ نفس كا اہم عامل

اسالم ميں تقوى كو ايك بہت اہم مقام حاصل ہے_ مومنين ميں سے متقيوں كو ممتاز شمار كيا جاتا ہے_ تقوى كى لفظ قرآن 
مجيد نہج البالغہ اور احاديث كى كتابوں خاص طور پر نہج البالغہ ميں بہت زياده استعمال ہوئي ہے_ قرآن انسان كى شرافت 

ہے اور فرماتا ہے كہ '' خدا كے نزديك تم ميں سے زياده محترم اور معزز وه ہے جو  اور قيمت كا معيار تقوى كو قرار ديتا
  ) 232زياده پرہيزگار اور متقى ہو_ (

تقوى كو آخرت كے لئے بہترين زاد راه اور سعادت كا بہت بڑا وسيلہ بتاليا گيا ہے قرآن مجيد ميں آيا ہے كہ ''تم اپنى آخرت 
مجيد ميں آيا ہے كہ تم اپنى آخرت كے لئے زاد راه حاصل كرو اور بہترين زاد راه تقوى كے لئے زاد راه حاصل كرو قرآن 

  ) 233ہے_ (
  ) 234نيز فرماتا ہے '' جو لوگ نيك اور تقوى ركھتے ہيں ان كے لئے بہت بڑى جزاء ہوگي_( 

وئي خوف و ہراس نہيں ہے_ اور پھر فرمايا ہے_ كہ '' جس نے تقوى اختيار كيا اور اچھے كام انجام ديئے اس كے لئے ك
) هللا تعالى فرماتا ہے كہ '' هللا تعالى كى مغفرت كى طرف جلدى كرو اور بہشت كى طرف جلدى كرو كہ جس كا عرض235(
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  ) 236زمين اور آسمان كے برابر ہے اور جو متقيوں كے لئے آماده كى گئي ہے_ (
  رتے ہيں اور ان نعمتوں اور فرماتا ہے كہ ''متقى بہشت ميں اور نعمت ميں زندگى ك
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  ) 237سے كہ جو هللا تعالى نے انہيں عطا كى ہيں خوش اور خرم ہيں_ (
اسى طرح نہج البالغہ اور احاديث كى كتابوں ميں تقوى كو اخالق كا سردار اور سعادت حاصل كرنے كا بزرگترين وسيلہ 

  بتاليا گيا ہے جيسے_ 
  ) 238'تقوى كو تمام اخالق كا راس ورئيس قرار ديا گيا ہے_ (حضرت على عليہ السالم فرماتے ہيں كہ '

رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' ايك صفت ايسى ہے جو اسے نہ چھوڑے اور پكڑے ركھے تو اس 
كونسى ہے؟ آپ  كے اختيار ميں دنيا اور آخرت ہوگى اور وه بہشت حاصل كرلے گا_ آپ سے كہا گيا يا رسول هللا_ وه صفت

نے فرمايا وه تقوى ہے_ جو شخص چاہتا ہے كہ تمام لوگوں سے زياده عزيز ہو تو تقوى كو اپنا پيشہ بنائے آپ نے اس كے 
بعد يہ آيت پڑھى كہ جو شخص تقوى كو اپنا پيشہ قرار دے تو خداوند عالم اس كے لئے گشائشے قرار دے ديگا اور اس كے 

  ) 238س كا اسے گمان تك نہ ہوگا_ (لئے روزى وہاں سے دے گا كہ ج
اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''تقوى كو ہاتھ سے نہ جانے دينا كيونكہ وه تمام خوبيوں اور خيرات كا جامع ہے_ 
سوا_ے تقوى كے كوئي اچھائي وجود نہيں ركھتى جو اچھائي تقوى كے ذريعے حاصل ہوتى ہے تقوى كے بغير حاصل نہيں 

  ) 239ى خواه وه دنيا كى اچھائي اور نيكى ہو يا آخرت كي_ (ہوسكت
امام زين العابدين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' ہر كام كى شرافت اور قيمت تقوى كے واسطے سے ہوتى ہے صرف متقى 

لئے ہے_( سعادت اور نجات كو حاصل كرتے ہيں_ هللا تعالى فرماتا ہے كہ تحقيق سعادت اور نجات صرف متقيوں كے 
) حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے '' خدا كے بندو_ آگاه رہو كہ دنيا اور آخرت كى نعمتيں صرف متقى حاصل 240

كرتے ہيں_ دنياداروں كے ساتھ دنيا كى نعمتوں سے استفاده كرنے ميں شريك ہوتے ہيں ليكن دنياداروں كے ساتھ آخرت كى 
طريقے سے دنيا ميں زندگى كرتے ہيں اور بہترين طريقے سے كھانے والى چيزوں نعمتوں ميں شريك نہيں ہوتے_ بہترين 

  سے 
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فائده حاصل كرتے ہيں_ متقى انہيں نعمتوں سے كہ جن سے مالدار اور سركش اورمتكبر استفاده كرتے ہيں وه بھى استفاده 

ف منتقل ہوتے ہيں_ دنيا ميں زہد كى لذت كو كرتے ہيں ليكن وه بہت زياده زاد راه اور منافع ليكر آخرت كے جہان كى طر
حاصل كرتے ہيں اور علم ركھتے ہيں كہ قيامت كے دن هللا تعالى كى رحمت كے جوار ميں زندگى كريں گے اور جو كچھ 

  ) 241خدا سے چاہئيں گے ديئے جائيں گے اور ان كا لذات سے بہرور ہونا ناقص نہيں ہوگا_ (
پاك كرنے اور نفس كى بيماريوں كو شفا دينے واال قرار ديا گيا ہے اميرالمومنين عليہ  بعض احاديث ميں تقوى كو نفس كے

السالم فرماتے ہيں_ ''يقينا تقوى تمہارے دل كى بيماريوں كا شفا دينے واال دارو ہے اور تمہارے نابينا دل كو روشنى دينے 
رے سينے كے فساد كا اصالح كرنے واال ہے اور واال ہے اور تمہارے بدن كى بيماريوں كے لئے شفا بخش ہے اور تمہا

تمہارے نفس كى كثافتوں كو پاك كرنے واال ہے اور تمہارى ديد كے پردوں كو جال بخشنے واال ہے اور تمہارے اندرونى 
  ) 242اضطرابات كو آرام دينے واال اور تمہارى تاريكيوں كو روشن كردينے واال ہے_ (

  احكام كى غرض تقوى ہے
  الم ميں پردازش اخالقى اصل اور احكام اسالمى كى تشريع كى غرض بتالئي گئي ہے_ جيسے تقوى اس

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے_ '' لوگو اپنے پروردگار كى جس نے تمہيں اور تم سے پہلے والے لوگوں كو خلق فرمايا ہے 
  ) 243عبادت كرو شايد باتقوى ہوجاؤ_ (
) 244ے واجب ہوا ہے جيسے تم سے پہلے والوں پر واجب ہوا تھا شايد تم با تقوى ہوجاؤ_ (نيز فرماتا ہے '' روزه تم پر ويس

  اور فرماتا ہے كہ ''خون اور قربانياں خدا كو نہيں پہنچتيں ليكن تمہارا تقوى خدا كو 
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ر زاد راه تقوى ہے_ )اور فرماتا ہے ''آخرت كے لئے زاد راه اور توشہ حاصل كرو اور بہترين توشہ او245پہنچتا ہے_(
)246 (  

جيسا كہ مالحظہ فرما رہے ہيں كہ بعض عبادتوں كى غرض بلكہ اصل عبادت كى غرض يہ تھى كہ لوگ اس كے بجاالنے 
سے باتقوى ہوجائيں بلكہ اسالم كى نگاه ميں تقوى اس قدر اہميت ركھتا ہے كہ تمام اعمال كے قبول ہونے كا معيار اور راس 

عمل بغير تقوى كے مردود اور بے فائده ہوتا ہے قر آن مجيد ميں سے ہے كہ خداوند عالم نيك اعمال كو بتاليا گيا ہے اور 
  صرف متقيوں سے قبول كرتا ہے_ 

رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ وسلم نے ابوذر سے فرمايا كہ '' تقوى كے حاصل كرنے ميں بہت زياده عمل اور كوشش كر 
كے ساتھ ہو چھوٹا نہيں ہوتا اور كس طرح اسكو چھوٹا شمار كيا جائے جب كہ وه هللا تعالى  كيونكہ كوئي عمل بھى جو تقوى

) امام جعفر صادق 247كے ہاں مورد قبول ہوتا ہے جب كہ خدا قرآن ميں فرماتا ہے كہ خدا متقيوں سے قبول كرتا ہے_ (
  ) 248تقوى دل ميں ہوتا ہے_ ( عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' كسى كا رونا تجھے دھوكا نہ دے كيونكہ

  ) 249قرآن ميں ہے كہ '' اگر صبر كرو اور تقوى ركھتے ہو تو يہ بہت بڑا كام ہے_ (
جيسا كہ مالحظہ فرما رہے ہيں كہ قرآن اور احاديث ميں تقوى ايك اصلى ارزشمند اور آخرت كے لئے بہترين زاد راه اور 

دينے واال دارو ہے اور نفس كو پاك كرنے كا بہت بڑا وسيلہ بتاليا گيا ہے استوشہ ہے اور دل كى اہم بيماريوں كے لئے شفا 
كى اہميت كے لئے اتنا كافى ہے كہ يہ احكام الہى كے جعل اور تشريع كى غرض اور ہدف قرر پايا ہے_ اب ہم تقوى كى 

  وضاحت كرتے ہيں_ 

  تقوى كى تعريف
  يز اور معصيت سے اجتناب عام طور سے تقوى كو ايك منفى يعنى گناہوں سے پرہ
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بتاليا جاتا ہے اور يوں گمان كيا جاتا ہے كہ امور اجتماعى ميں شريك كرنے كى وجہ سے تقوى كو محفوظ ركھنا ايك بہت 
مشكل كام بلكہ ايك نہ ہونے واال كام ہے كيونكہ نفس كى سرشت ميں گناہوں كى طرف ميالن ہونا ہوتا ہے لہذا يا تقوى كو 

ور پرہيزگار بنے يا اجتماعى كاموں سے كناره كشى كرے يا اجتماعى ذمہ داريوں كو عہدے پرلے اور تقوى كو اپنائے ا
چھوڑے كيونكہ ان دونوں كو اكٹھا ممكن نہيں ہوتا_ اس فكر اور نظريہ كا الزمہ يہ ہے كہ جتنا انسان گوشہ نشين ہوگا اتنا 

ر احاديث اور نہج البالغہ ميں تقوى كو ايك مثبت پر ارزش عمل بتاليا گيازياده تقوى ركھنے واال بنے گا_ ليكن بعض آيات او
  ہے نہ منفي_ 

تقوى كے معنى صرف گناہوں كا ترك كردينا نہيں ہے بلكہ تقوى ايك اندرونى طاقت اور ضبط نفس كى قدرت ہے جو نفس كو
كو اتنا طاقتور بنا ديتى ہے كہ وه دائمى رياضت ميں ركھنے اور پے در پے عمل كرنے سے حاصل ہوتى ہے اور نفس 

ہميشہ هللا تعالى كے احكام كا مطيع اور فرمانبردار ہوجاتا ہے اور نفس اتنا قوى ہوجاتا ہے كہ نفس غير شرعى خواہشات كا 
  مقابلہ كرتا ہے اور ثابت قدم ہوجاتا ہے_ لغت ميں بھى تقوى اسى معنى ميں آيا ہے_ 

عنى حفظ اور نگاہدارى كے ہيں تقوى يعنى اپنے آپ كو محفوظ كرنا اور اپنے نفس تقوى كا مصدر وقايہ ہے كہ جس كے م
پر كنٹرول كرنا ہوتا ہے_ تقوى ا يك اثباتى صفت ہے جو حفاظت ديتى ہے اور يہ منفى اور سلبى صفت نہيں ہے_ تقوى يعنى 

كے ترك كا نام تقوى نہيں ہے بلكہ ترك  انسان كا عہد كرلينا كہ احكام شرعيت اور دستور الہى كى اطاعت كرونگا_ ہر گناه
گناه اور كنٹرول كرنے كى قدرت اور طاقت اور نفس كو مضبوط ركھنے كى سرشت اور ملكہ كا نام تقوى ركھا جاتا ہے_ 

تقوى آخرت كے لئے بہترين زاد راه ہے زاد راه اور توشہ ايك مثبت چيز ہے منفى اور سلبى صفت نہيں ہے_ اميرالمومنين 
سالم كے چند جمالت پر غور كيجئے_ آپ فرماتے _ ''اے خدا كے بندو ميں تمہيں تقوى كى سفارش كرتا ہوں_ كيونكہعليہ ال

  يہ نفس كے لئے ايك مہار ہے كہ جو نفس كو اچھائيوں 
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كى طرف كھينچ لے جاتا ہے_ تقوى كے مضبوط رسے كو پكڑے ركھو اور اس كے حقائق كى طرف رجوع كرو تا كہ 

  ) 250آرام اور رفاہيت وسيع اور عريض وطن مضبوط پناه گا اور عزت كے منازل كى طرف لے جائے_ ( تمہيں
آپ فرماتے ہيں ''يقينا'' تقوى آج كے زمانے ميں تمہارے لئے پناه گا اور ڈھال ہے اور كل قيامت كے دن كے لئے جنت كى 
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اال فائده حاصل كرتا ہے اور ايسى وديعت ہے كہ جو طرف لے جانے كا راستہ ہے ايسا واضح راستہ ہے كہ جس پر چلنے و
  ) 251اسے پكڑنے والے كى حفاظت كرتا ہے_ (

اے خدا كے بندو جان لو كہ تقوى ايك مضبوط پناه گاه ہے_ فسق اور فجور اور بے تقوائي ايك ايسا گھر ہے كہ جس كى بنياد 
لينے والے كو محفوظ نہيں كرسكتا اور جان لو كہ تقوى  كمزور ہے اور رہنے والے كى حفاظت نہينكرسكتا اور اس ميں پناه

كے ذريعے گناہوں كى زہر اور ڈنگ كو كاٹا جاسكتا ہے_ اے خدا كے بندو، تقوى خدا كے اولياء كو گناہوں سے روكے 
ياز ميں ركھتا ہے اور خدا كاخوف ان كے دلوں ميں اس طرح بٹھا ديتا ہے كہ وه رات كو عبادت اور هللا تعالى سے راز و ن

مشغول ره كر بيدار رہتے ہيں اور دن كو روزه ركھتے ہيں_ اور جان لو كہ تقوى تمہارے لئے اس دنيا ميں پناه گاه اور 
مرنے كے بعد سعادت ہے_ جيسے كہ آپ نے ان احاديث كا مالحظہ كيا ہے ان ميں تقوى كو ايك با قيمت اور اہم اور ايك 

ہ جو انسان كو روكے ركھتا ہے اور اسكى حفاظت كرتا ہے ايك ايسى طاقت جو مثبت طاقت اور قدرت بتاليا گيا ہے ك
كنٹرول كرتى ہے_ بتاليا گيا ہے كہ تقوى حيوان كى مہار اور لگام كى طرح ہے كہ جس كے ذريعے سے انسان كے پركشش

مضبوط قلعہ كى مانند ہے كہ نفس اور اس كى خواہشات پر كنٹرول كيا جاتا ہے اور اسے اعتدال پر ركھا جانا ہے_ تقوى ايك
انسان كو داخلى دشمنوں يعنى ہوى اور ہوس اور غير شرعى اور شيطانى خواہشت سے محفوظ ركھتا ہے_ تقوى ڈھال كى 
مانند ہے كہ جو شيطانى كے زہر آلوده تير اور اس كے ضربات كو روكتا ہے_ تقوى انسان كو ہوى و ہوس اور خواہشات 

  اتا ہے اور حرص اور طمع حسد اور نفس كى قيد سے آزادى دلو
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شہوت غصب اور بخل و غيره كى رسيوں كو انسان كى گردن سے اتار پھينكتا ہے_ تقوى محدود ہوجانے كو نہيں كہتے بلكہ 
نفس كے مالك اور اس پر كنٹرول كرنے كا نام ہے_ انسان كو عزت اور شرافت قدرت اور شخصيت اور مضبوطى ديتا ہے_

ار شيطانى سے محفوظ كرتا ہے اور فرشتوں كے نازل ہونے اور انوار قدسى الہى كے شامل ہونے كے لئے آماده دل كو افك
كرتا ہے اور اعصاب كو طفيان اور آرم ديتا ہے_ تقوى انسان كے لئے مثل ايك گھر اور لباس كے ہے كہ جو حوادث كى 

) تقوى ايك قيمتى 252فرماتا ہے لباس التقوى ذلك خير ) گرمى اور سردى محفوظ ركھتا ہے خداوند عالم قرآن ميں ارشاد
وجود ركھتا ہے اور آخرت كے لئے زاد راه اور توشہ ہے يہ ايك منفى صفت نہيں ہے البتہ قرآن اور حديث ميں تقوى خوف 

ا معنى يہى اور گناه كے ترك كے معنى ميں بھى استعمال ہوا ہے ليكن يہ تقوى كے لوازمات ميں سے ہيں نہ يہ كہ تقوى ك
  ہے_ 

  تقوى اور گوشہ نشيني
گوشہ نشينى اور اجتماعى ذمہ داريوں كے قبول نہ كرنے كو نہ صرف تقوى كى عالمتوں سے شمار نہيں كيا جائيگا بلكہ 
بعض موارد ميں ايسا كرنا تقوى كے خالف بھى ہوگا_ اسالم ميں گوشہ نشينى اور رہبانيت نہيں ہے_ اسالم انسان كو گناه 

رار كرنے كے لئے گوشہ نشينى اور مشاغل كے ترك كرنے كى سفارش نہيں كرتا بلكہ انسان سے چاہتا ہے كہ سے ف
اجتماعى ذمہ داريوں كو قبول كرے اور امور اجتماعى ميں شريك ہو اور پھر اسى حالت ميں تقوى كے ذريعے اپنے نفس پر 

  اپنے آپ كو روكے ركھے_ كنٹرول كرے اور اسے قابو ميں ركھے اور گناه اور كجروى سے 
اسالم يہ نہيں كہتا كہ شرعى منصب اور عہدے كو قبول نہ كرو بلكہ اسالم كہتا ہے كہ اسے قبول كرو اور هللا تعالى كى رضا

كى خاطر هللا تعالى كے بندوں كى خدمت كرو اور صرف منصب اور مقام كا غالم بن كر نہ ره جاؤ_ اور اپنے منصب اور 
  عہدے كو نفساني 
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خواہشات اور شہوات كے لئے وسيلہ قرار نہ دو اور حق كے راستے سے نہ ہٹو_ اسالم نہيں كہتا كہ تقوى حاصل كرنے 
كے لئے كام اور كار و كسب سے ہاتھ اٹھا لو اور حالل رزق طلب كرنے كے لئے كوشش نہ كرو بلكہ اسالم كہتا ہے كہ دنيا 

تا كہ دنيا كو ترك كردے اور عبادت ميں مشغول ہوجانے كے لئے گوشہ نشين ہوجا كے قيدى اور غالم نہ بنو_اسالم نہيں كہ
بلكہ اسالم كہتا ہے كہ دنيا ميں زندگى كر اور اس كے آباد كرنے كے لئے كوشش كر ليكن دنيا دار اور اس كا فريفتہ اور 

سالم ميں تقوى سے مراد يہى ہے كہ عاشق نہ بن بلكہ دنيا كو هللا تعالى سے تقرب اور سير و سلوك كے لئے قرار دے ا
  جسے اسالم نے گراں بہا اور بہترين خصلت بتاليا ہے_ 
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  تقوى اور بصيرت
قرآن اور احاديث سے معلوم ہوتا ہے كہ تقوى انسان كو صحيح بصيرت اور بينش ديتا ہے تا كہ دنيا اور آخرت كى واقعى 

  مصلحتوں كو معلوم كر سكے اور اس پر عمل كرے جيسے_ 
داوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے _ '' اے ايمان والو اگر تقوى كو پيشہ قرار دو تو خدا تمہارے لئے فرقان قرار دے خ

) يعنى بصيرت كى ديد اور شناخت عطا كرے گا تا كہ سعادت اور بدبختى كى مصلحتيں اور مفسدوں كو پہنچان 253گا_(
ہ علوم كو تم پر نازل كيا جائے اور هللا تعالى ہر چيز كا علم ركھتا سكو_ ايك اور آيت ميں ہے كہ ''صاحب تقوى بنو تا ك

  ) 254ہے_(
گرچہ قرآن تمام لوگوں كے لئے نازل ہوا ہے ليكن صرف متقى ہيں جو ہدايت ديئے جاتے ہيں اور نصيحت حاصل كرتے 

  ہيں_ 
  ) 255اسى لئے قرآن لوگوں كے لئے بيان ہے اور اہل تقوى كے لئے ہدايت اور نصيحت ہے_(

  اميرالمومنين عليہ السالم فرماتے ہيں كہ '' تقوى دل كى بيماريوں كے لئے شفا دينے 
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  ) 256والى دواء ہے اور دل كى آنكھ كے لئے بينائي كا سبب ہے_(

ملكوت كا  پيغمبر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' اگر شيطان كا آدم كى اوالد كے دل كے اردگر چكر لگانا نہ ہوتا تو وه علم
  ) 257مشاہده كر ليتے_(

امام جعفر صادق عليہ السالم نے اپنے پدر بزرگوار سے نقل كيا ہے كہ '' دل كے فاسد ہوجانے كے لئے گناه كے بجاالنے 
سے زياده اور كوئي چيز نہيں ہوتي_ دل گناه كے ساتھ جنگ ميں واقع ہوجاتا ہے يہاں تك كہ گناه اس پر غلبہ كر ليتا ہے اور 

  ) 258ے اوپر نيچے كرديتا ہے يعنى پچھاڑ ديتا ہے_(اس
اس قسم كى آيات اور روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ تقوى عقل كى بينائي اور بصيرت كا سبب بنتا ہے اور سمجھنے اور 

اس سوچنے كى قوت كو طاقت ور بناتا ہے اور عقل ايك گوہر گران بہا ہے جو انسان كے وجود ميں ركھديا گيا ہے تا كہ 
كے ذريعے مصالح اور مفاسد خيرات اور شرور سعادت اور شقاوت كے اسباب خالصہ جو ہونا چاہئے اور جو نہ ہونا 
چاہئے كو اچھى طرح پہچان سكے اور تميز دے سكے_ اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' بدن ميں عقل حق 

  ) 259كارسول ہے_(
عقل كے كندھے پر ڈال دى گئي ہوئي ہے اور وه اس كے بجاالنے كى قدرت بھى  جى ہاں اس طرح كى رسالت اور پيغام

ركھتا ہے ليكن يہ اس صورت ميں كہ جسم كى تمام طاقتيں اور غرائز عقل كى حكومت كو قبول كر ليں اور اس كى مخالفت 
كو ٹھيك كام انجام نہيں  اور اس كى احكام كى خالف ورزى نہ كريں_ خواہشات اور ہوس اور ہوس عقل كے دشمن ہيں عقل

  ) 260دينے ديتے_(
  ) 261نيز آپ(ص) نے فرمايا '' جو شخص اپنے نفس كى خواہشات كا مالك نہيں ہوتا وه عقل كا مالك بھى نہيں ہوگا_(

  ) 262آپ نے فرمايا ہے كہ '' خودبينى اور خودپسندى عجب اور تكبر عقل كو فاسد كرديتے ہيں_(
  ) 263از اور ضدى انسان صحيح فكر اور فيصلہ نہيں كر سكتا_(آپ نے فرمايا ہے كہ '' لجب
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يہ تو درست ہے كہ بدن پر حكومت اور اس كو چالنا عقل كے سپرد كيا گيا ہے اور عقل اس كى طاقت بھى ركھتا ہے ليكن 
ز اعتدال كى حالت سے خواہشات اور غرائز نفسانى اس كے لئے بہت بڑى مانع اور ركاوٹ ہيں اگر ايك غريزه يا تمام غرائ

خارج ہو جائيں اور بغاوت اور طغيان كرليں اور كام نہ كرديں تو پھر عقل كيسے اپنى ذمہ داريوں كے انجام دينے ميں 
كامياب ہو سكتى ہے_ اس طرح كا انسان عقل تو ركھتا ہے ليكن بغير سوچ اور فكر واال_ چراغ موجود ہے ليكن خواہشات 

اه بادل يا مہہ كى طرح اسے چھپا ركھا ہے اس كے نور كو بجھا ديا ہے اور واقعات كے معلوماور شہوات اور غضب نے سي
كرنے سے روك ديا ہے_ ايك شہوت پرست انسان كى طرح اپنى واقعى مصلحتوں كو پہچان سكتا ہے اور شہوت كے طغيان 

پنے عيوب كو پہچان سكتا ہے تا كہ ان اور سركشى كى طاقت كو قابو كر سكتا ہے؟ خودپسند اور خودبين انسان كس طرح ا
كے درست كرنے كى فكر ميں جائے؟ اسى طرح دوسرى برى صفات جيسے غصے حسد طمع كينہ پرورى تعصب اور 

ضدبازى مال اور جاه و جالل كا منصب مقام رياست اور عہده ان تمام كو كس طرح وه اپنے آپ سے دور كر سكتا ہے؟ اگر 
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س پر مسلط ہوجائيں تو پھر وه عقل عملى كو واقعات كے پہچاننے سے روك ديتى ہيں اور اگر ان ميں سے ايك يا زياده نف
عقل ان كى خالف عمل كرنا بھى چاہئے تو پھر اس كے سامنے ركاوئيں كھڑى كر ديتى ہيں اور داد و فرياد شروع كر ديتى 

نجام دينے سے كمزور كر ديتى ہيں جو انسان ہيں اور عقل كے محيط كو تاريك كر ديتى ہيں اور اسے اپنى ذمہ دارى كے ا
ہوى اور ہوس اور خواہشات كا قيدى بن جائے تو پھر وه وعظ اور نصيحت سے بھى كوئي نتيجہ حاصل نہيں كر سكے گا 

بلكہ قرآن اور مواعظ اس كے دل كى قساوت كو اور زياده كرديں گے لہذا تقوى كو بصيرت روشن بينى اور وظيفہ شناسى كا 
  اور موثر ترين عامل شمار كيا جا سكتا ہے_  بہترين

آخر ميں اس بات كى ياد دھانى ضرورى اور الزم ہے كہ تقوى عقل عملى اور ذمہ داريوں كى پہچان اور يہ جاننا كہ كيا كرنا
چاہئے اور كيا نہيں كرنا چاہئے_ بصيرت كى زيادتى كا موجب ہے نہ صرف عقل كے حقائق كو جاننے اور پہچاننے كے 

  لئے كے جسے اصطالحي 
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لحاظ سے عقل نظرى كہا جا تا ہے كيونكہ اس طرح نہيں ہوتا كہ جو ا نسان تقوى نہيں ركھتا وه رياضى اور طبعى كے 

  مسائل سمجھنے سے عاجز رہتا ہے گرچہ تقوى سمجھنے اور ہوش اور فكر كے لئے بھى ايك حد تك موثر واقع ہوتا ہے_ 

  بو پاناتقوى اور مشكالت پر قا
تقوى كے آثار ميں سے ايك اہم اثر زندگى كى مشكالت اور سختيوں پر غلبہ حاصل كرلينا ہے_ جو بھى تقوى پر عمل كرے 
گا خداوند عالم اس كى مشكالت كے دور ہونے كا كوئي نہ كوئي راستہ نكال دے گا اور ايسے راستے سے كہ جس كا اسے 

) خداوند عالم فرماتا ہے كہ '' جس نے تقوى پر عمل كيا خداوند عالم اس 264)گمان تك نہ ہو گا اسے روزى فراہم كردے گ
) '' اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا كہ '' جو شخص تقوى پر عمل كرے گا تو اس كى 265كے كام آسان كر ديتا ہے_(

ں اس كے لئے شيرين ہوجائيں گى سختياں اور مشكليں جب كہ نزديك تھا كہ اس پر وارد ہو جائيں دور ہوجائيں گى تلخيا
مشكالت كى لہريں اس كے سامنے پھٹ جائيں گى اور سخت سے سخت اور دردناك كام اس كے لئے آسان ہوجائيں 

  )'' 266گے_(
اس قسم كى آيات اور روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ مشكالت كے حل ہونے اور ان پر غلبہ حاصل كرنے ميں تقوى انسان 

ب ديكھا جائے كہ تقوى ان موارد ميں كيا تاثير كر سكتا ہے_ زندگى كى سختيوں اور مشكالت كو بطور كى مدد كرتا ہے_ ا
كلى دو گروه ميں تقسيم كيا جا سكتا ہے _ پہال گروه_ وه مشكالت كہ جن كا حل كرنا انسان كے اختيار ميں نہيں ہے جيسے 

 عالج ہيں اور ايسے خطرات كہ جن كى پيشگوئي نہيں كى جاكسى عضو كا نقص اور ايسى بيماريوں ميں مبتال ہونا كہ جو ال
  سكتى اور اسى طرح كى دوسرى مشكالت كہ جنہيں روكنا اور دور كرنا انسان كے امكان اور قدرت سے باہر ہے_ 

  دوسرا گروه_ ايسى مشكالت اور سختياں كہ جن كے دور كرنے اور پيش بينى كرنے ميں 
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ہو سكتا ہے _ جيسے اكثر نفسياتى اور جسمى گھريلو اور اجتماعى اور كار و كسب كى بيمارياں و ہمارا اراده موثر واقع 

  غيره_ 
تقوى ان دونوں مشكالت كے حل ميں ايك مہم كردار ادا كر سكتا ہے_ گرچہ پہلے مشكالت كے گروه كو روكنا اور ان كو 

الت كے ساتھ كس طرح عمل كيا جائے يہ ہمارے اختيار دور كرنا ہمارے لئے عملى طور سے ممكن نہيں ہوتا ليكن ان مشك
ميں ہوتا ہے_ وه انسان جو با تقوى ہے اور اپنے نفس كى حفاظت كے لئے پورى طرح تسلط ركھتا ہے اور دنيا كے مشكالت

سمجھتا اور خود دنيا كو فانى اور ختم خونے واال سمجھتا ہے اور آخرت كى زندگى كو حقيقى اور باقى رہنے والى زندگى 
  ہے_ 

اور هللا تعالى كى ذات اليزال كى قدرت پر اعتماد كرتا ہے_ دنيا كے واقعات اور مشكالت كو معمولى اور وقتى جانتا ہے اور 
ان پر جزع اور فزع نہيں كرتا تو ايسا انسان هللا تعالى كى مشيت كے سامنے سر تسليم خم كردے گا_ تقوى واال انسان آخرت 

مانوس اور عشق كرتا ہے ايسے انسان كے لئے گذر جانے والے مشكالت اور واقعات اس كى روح  كے جہان اور خدا سے
اور دل كے سكون كو مضطرب اور پريشان نہيں كر سكيں گے كيونكہ خود مشكالت اور حوادث اور مصائب درد نہيں التيں 

نا آرامى كو فراہم كرتا ہے اور اس كے لئے  بلكہ نفس كا انہيں برداشت اور تحمل نہ كر سكنا_ انسان كيلئے ناراحتى اور
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  تقوى انسان كے لئے زياده مدد كر سكتا ہے_ 
دوسرا گروه_ اكثر مشكالت اور سختياں كہ جو انسان كى زندگى كو تلخ كرديتى ہيں ہمارى برى عادات اور انسانى ہوى اور 

كا سبب بنتى ہيں_ گھريلو زندگى كے اكثر  ہوس اور خواہشات كى وجہ سے ہم پر وارد ہوتى ہيں اور يہى برى صفات ان
مشكالت كو شوہر يا بيوى يا دونوں خواہشات نفسانى پر مسلط نہ ہونے كى وجہ سے وجود ميں التے ہيں اور اس آگ ميں 

  جلتے رہتے ہيں_ 
  جسے خود انہوں نے جاليا ہے اور پھر داد و قيل جزع اور فزع زد خورد كرتے ہيں_ 
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ى اكثر اسى وجہ سے وجود ميں آتى ہيں_ برا اخالق جيسے حسد _ كينہ پروري، انتقام لينا، ضدبازي، دوسرى مشكالت بھ
تعصب، خودپسندي، خودبينى ، طمع، بلندپروازي، تكبر و غيره وه برى صفات ہيں كہ انسان كے لئے مشكالت اور مصائب 

اور بے مزه كر ديتى ہيں _ ايسا شخص اتنا خواہشات  غم اور غصہ وجود ميں التى ہيں اور بہترين اور شيرين زندگى كو تلخ
نفسانى كا قيدى ہوچكا ہوتا ہے كہ وه اپنے درد اور اس كى دواء كے پہچاننے سے عاجز ہوجاتا ہے_ سب سے بہتر چيز جو 

 ان حوادث كے واقع ہونے كو روك سكتى ہے وہى تقوى ہے اور اپنے نفس پر كنٹرول كرنا اور اس كى حفاظت كرنا ہے_
متقى انسان كے لئے اس طرح كے دردناك واقعات بالكل پيش ہى نہيں آتے وه سكون قلب اور آرامش سے اپنے زندگى كو 

ادامہ ديتا ہے اور آخرت كے لئے توشہ ور زاد راه حاصل كرتا ہے _ دنيا كى محبت ان تمام مصائب اور گرفتاريوں كا 
كا عاشق اور فريفتہ نہيں ہوتا تا كہ اس كے نہ ہونے سے رنج اور تكليف سرچشمہ ہوتى ہے ليكن متقى انسان دنيا اور مافيہا 

كو محسوس كرے_ امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ دنيا كى محبت سے پرہيز كر كيونكہ يہ دنيا كى ہر مصيبت 
  ) 267كى جڑ اور ہر تكليف كى كان ہے_(

  تقوى اور آزادي
قوى تو آزادى كو سلب كر ليتا ہے اور ايك محدوديت اور قيد و بند وجود ميں لے آتا ہے ممكن ہے كہ كوئي گمان كرے كہ ت

اور زندگى كو سخت اور مشكل بنا ديتا ہے ليكن اسالم اس گمان اور عقيده كو قبول نہيں كرتا اور رد كر ديتا ہے بلكہ اس كے
ديتا ہے اور انسان بغير تقوى والے كو قيد اور غالم بر عكس تقوى كو آزادى اور آرام اور عزت اور بزرگوارى كا سبب قرار

شمار كرتا ہے_ اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ تقوى ہدايت اور استقامت اور آخرت كے زاد راه اور توشہ كى 
  ) 268چابى ہے_ تقوى غالمى سے آزادى اور ہالكت سے نجات پانے كا وسيلہ ہے_(
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م نے فرمايا ہے كہ '' اسالم سے باالتر كوئي شرافت نہيں ہے_ تقوى سے كوئي باالتر عزت نہيں حضرت على عليہ السال
  ) 669ہے_ اور سب سے زياده قوى تقوى سے اور كوئي پناه گاه نہيں_(

ہوں  امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے '' جو شخص تقوى كو وسيلہ بنائے تو وه سختياں اور دشوارياں جو نزديك آچكى
گى اس سے دور ہوجائيں گى تلخ كام اس كے لئے شيريں ہوجائيں گے_ گرفتاريوں كى سخت لہريں اس سے دور ہوجائيں 

  ) 270گى اور سختياں اس كے لئے آسان ہوجائيں گي_(
ان احاديث ميں تقوى كو مشكالت كے حل كرنے اور انسان كى عزت اور آزادى كا سبب مصائب اور گرفتاريوں سے نجات 

ندگى كى دشواريوں اور تلخيوں كے لئے بہترين پناه گاه بتاليا گيا ہے_ لہذا تقوى انسان كے لئے محدوديت اور آزادى سلب ز
كرنے كا موجب نہيں ہوتى بلكہ انسان كى شخصيت كو زنده كرتا ہے اور تقوي، شہوت ، غضب، انتقام جوئي، كينہ پروري، 

دولت پرستى ، خودپرستي، شہوت پرستي، مقام و منصب پرستي، شكم  خودخواہي، خودپسندي، تعصب، لج بازي، طمع،
پرستي، شہرت پرستى سے آزاد كرتا ہے انسان كى شخصيت اور عقل كو قوى كرتا ہے تا كہ وه غرائز اور طغيان كرنے 

كرے اور والى قوتوں پر غالب آجائے اور انہيں اعتدال پر ركھے اور واقعى مصلحتوں كے لحاظ سے ہدايت اور رہبرى 
  افراط اور تفريط كے كاموں سے ركاوٹ بنے_ 

قرآن مجيد فرماتا ہے'' ان لوگوں كو ديكھتا ہے كہ جنہوں نے خواہشات نفس كو اپنا خدا بنا ركھا ہے اس كے باوجود جانتا ہے
ے پردے ڈالے كہ خدا نے اسے گمراه كرديا ہے اور اس كے كان اور دل پر مہر لگادى ہے اور اس كى آنكھوں پر تاريكى ك

  ) 271گئے ہيں پس كون اسے خدا كے بعد ہدايت كرے گا؟ كيا وه نصيحت حاصل نہيں كرتا؟ (
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درست ہے كہ جو شخص اپنى نفس خواہشات كے سامنے سر تسليم كر چكا ہے اور ان كے حاصل كرنے ميں كسى برائي 
كوشش كرتا ہے اور عقل كى بھالئي آواز كو نہيں سنتا اور قباحت كى پروا نہيں كرتا اور ديوانوں كى طرح اس كى تالش اور

اور پيغمبروں كى راہنمائي پر كان نہيں رھرتا ايسا شخص يقينا خواہشات نفس كا قيدى اور غالم اور نوكر اور مطيع ہے_ 
ں پھنسا نفس كى خواہشات نے انسان كى شخصيت اور گوہر ناياب كو جو عقل ہے اسے مغلوب كر ركھا ہے اور اپنے دام مي

ليا ہے ايسے شخص كے لئے آزاد ہونے طور آزادى حاصل كرنے كے لئے تقوى كے اور كوئي راستہ موجود نہيں ہے لہذا 
  تقوى محدود نہيں كرتابلكہ انسان كو آزاد بخشتا ہے_ 

  تقوى اور بيماريوں كا عالج
جوئي، عيب جوئي، غضب، تعصب، طمع، يہ مطلب پہلے ثابت كيا جا چكا ہے كہ برے اخالق جيسے حسد ، بغض، انتقام 

خودبيني، تكبر، خوف، بے آرادگي، وسوسہ و غيره يہ تمام نفسانى بيمارياں ہيں ان مرضوں ميں مبتال انسان مجازى طور 
سے نہيں بلكہ حقيقى لحاظ سے بيمار ہے اور يہ مطلب بھى علوم ميں ثابت ہوچكا ہے كہ نفس اور جسم ميں فقط مضبوط ربط

ہى برقرار نہيں ہے بلكہ يہ دونوں متحد ہيں اور اسى ربط اور اتصال سے ايك دوسرے پر اثر انداز اور متاثر  اور اتصال
ہوتے ہيں_ جسمانى بيمارياں نفس انسان كو ناراحت اور پريشان كرتى ہيں اس كے بر عكس روحانى اور نفسانى بيمارياں 

اور غذا كا كھٹا پن ہوجانا سر اور دل كا درد ممكن ہے كہ وه بھى جيسے معدے اور انتڑيوں ميں زخم اور ورم اور بد ہضمى 
برے اخالق جيسے حسد_ بغض اور كينہ طمع اور خودخواہى اور بلند پروازى سے ہى وجود ميں آجائيں_ مشاہده ميں آيا ہے

ديتى ہيں جيسے كہ  كہ مضر اشياء كى عادت شہوات رانى ميں افراط اور زياده روى كتنى خطرناك بيماريوں كو موجود كر
  پہلے گذر چكا ہے كہ نفسانى بيماريوں كا صرف ايك ہى عالج ہے اور وه ہے تقوى لہذا يہ كہا جا سكتا ہے كہ 
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  انسانى كى جسمانى اور نفسياتى بيماريوں اور ان سے سالمتى اور صحت ميں تقوى بہت ہى زياده تاثير كرتا ہے_ 
بارے ميں فرمايا ہے كہ '' تقوى تمہارے جسموں كى بيماريوں كى دواء ہے اور حضرت على عليہ السالم نے تقوى كے 

 ) 272تمہارے فاسد دلوں كى اصالح كرتا ہے اور تمہارے نفوس كى كثافتوں كو پاك كرتا ہے؟(

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  متقيوں كے اوصاف

اگر تقوى كو بہتر پہچاننا چاہئيں اور متقين كى صفات اور عالمتوں سے بہتر واقف ہونا چاہئيں تو ضرورى ہے كہ ہمام كے 
  خطبے كا جو نہج البالغہ ميں سے اس كا ترجمہ كر ديں_ 

ہمام ايك عابد انسان اور اميرالمومنين عليہ السالم كے اصحاب ميں سے تھا ايك دن اس نے حضرت على عليہ السالم كى 
خدمت ميں عرض كيا يا امير المومنين_ آپ ميرے لئے متقين كى اس طرح صفات بيان فرمائيں كہ گويا ميں ان كو ديكھ رہا 

ب ميں تھوڑى دير كى اور پھر آپ نے اجمالى طور سے فرمايا اے ہمام تقوىہوں_ اميرالمومنين عليہ السالم نے اس كے جوا
كو اختيار كر اور نيك كام انجام دينے واال ہو جا كيونكہ خدا قرآن ميں فرماتا ہے كہ خدا متقين اور نيكوكاروں كے ساتھ ہے 

زياده وضاحت كے ساتھ بيان  ھمام نے آپ كے اس مختصر جواب پر اكتفا نہيں كى اور آنحضرت كو قسم دى كہ اس سے
فرمائيں_ اس وقت آنحضرت(ع) نے حمد و ثناء بارى تعالى اور پيغمبر (ص) پر درود و سالم كے بعد فرمايا _ خداوند عالم 

    



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

 
 

نے لوگوں كو پيدا كيا جب كہ ان كى اطاعت سے بے نياز تھا اور ان كى نافرمانيوں سے آمان اور محفوظ تھا كيونكہ 
مانى اسے كوئي ضرر نہيں پہنچا سكتى اور فرمانبردارى كى اطاعت اسے كوئي فائده نہيں دے سكتي_ انگناہگاروں كى نافر

كى روزى ان ميں تقسيم كردى اور ہر آدمى كو اس كى مناسب جگہ پر برقرار كيا_ متقى دنيا ميں اہل فضيلت ہيں_ گفتگو ميں
  سچے _ لباس پہننے ميں ميانہ رو_ 

  _ حرام كاموں سے آنكھيں بند كر ركھى ہيں_ جو علم راستہ چلنے ميں متواضع 
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انہيں فائده ديتا ہے اے سنتے ہيں مصيبتوں اور گرفتاريوں ميں اس طرح ہوتے ہيں جس طرح آرام اور خوشى ميں ہوتے 
ھى ہيں_ اگر موت ان كے لئے پہلے سے معين نہ كى جا چكى ہوتى تو ثواب كے شوق اور عتاب كے خوف سے ايك لحظہ ب

ان كى جان ان كے بدن ميں قرار نہ پاتي_ خدا ان كى نگاه ميں بہت عظيم اور بزرگ ہے اسى لئے غير خدا ان كى نگاه ميں 
معمولى نظر آتا ہے_ بہشت كى نسبت اس شخص كى مانند ہيں كہ جس نے بہشت كو ديكھا ہے اور بہشت كى نعمتوں سے 

كى طرح ہيں كہ جس نے اسے ديكھا ہے اور اس ميں عذاب پا رہا ہے_ بہره منده ہو رہا ہے_ اور جہنم كى نسبت اس شخص
ان كے دل محزون ہيں اور لوگ ان كے شر سے امان ميں ہيں_ ان كے بدن الغر اور ان كى ضروريات تھوڑى ہيں_ ان كے

شى ميں جا نفس عفيف اور پاك ہيں_ اس دنيا ميں تھوڑے دن صبر كرتے ہيں تا كہ اس كے بعد ہميشہ كے آرام اور خو
پہنچيں اور يہ تجارت منفعت آور ہے جو ان كے پروردگار نے ان كے لئے فراہم كى ہے_ دنيا ان كى طرف رخ كرتى ہے 

ليكن وه اس كے قبول كرنے سے روگرداغن كرتے ہيں_ دنيا انہيں اپنا قيدى بنانا چاہتى ہے ليكن وه اپنى جان خريد ليتے ہيں 
وقت نماز كے لئے كھڑے ہوجائے ہيں_ قرآن كى آيات كو سوچ اور بچار سے پڑھتے اور آزاد كرا ليتے ہيں_ رات كے 

ہيں_ اس ميں سوچنے اور فكر كرنے سے اپنے آپ كو غمگين اور محزون بناتے ہيں اور اسى وسيلے سے اپنے درد كى 
وجاتے ہيں اور اس طرح شوقدواء ڈھونڈتے ہيں جب ايسى آيت كو پڑھتے ہيں كہ جس ميں شوق داليا گيا ہو تو وه اميد وار ہ

ميں آتے ہيں كہ گويا جزا اور ثواب كو اپنى آنكھوں سے مشاہده كر رہے ہيں _ اور جب ايسى آيت كو پڑھتے ہيں كہ جس 
ميں خوف اور ترس ہو تو دل كے كانوں سے اس كى طرف اس طرح توجہ كرتے ہيں كہ گويا دوزخ ميں رہنے والوں كى آه 

كانوں ميں سنائي دے رہى ہے_ ركوع كے لئے خم ہوتے ہيں اور سجدے كے لئے اپنى پيشانيوں و زارى اور فرياد ان كے 
اور ہتھيليوں اور پائوں اور زانوں كو زمين پر بچھا ديتے ہيں اپنے نفس كى آزادى كو خدا سے تقاضا كرتے ہيں_ جب دن 

  ہوتا ہے تو بردبار دانا نيكوكار اور باتقوى ہيں_ 
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ان كو اس تير كى مانند كر ديا ہے كہ جسے چھيال جائے اور الغر اور كمزور كر ديا ہے_ انہيں ديكھنے  خدا كے خوف نے

والے گمان كرتے ہيں كہ وه بيمار ہيں جب كہ وه بيمار نہيں ہيں_ كہا جاتا ہے كہ ديوانے ہيں جب كہ وه ديوانے نہيں ہيں بلكہ
  آپ سے بے خود كر ديا ہے_  قيامت جيسى عظيم چيز ميں فكر كرنے نے ان كو اپنے

اپنے تھوڑے عمل پر راضى نہيں ہوتے اور زياده عمل كو زياده نہيں سمجھتے_ اپنى روح اور نفس كو اس گمان ميں كہ وه 
اطاعت ميں كوتاہى كر رہے ہيں متہم كرتے ہيں اور اپنے اعمال سے خوف اور ہراس ميں ہوتے ہيں_ جب ان ميں سے كسى

جو اس كے بارے ميں كہا گياہے اس سے ڈرتے ہيں اور كہتے ہيں كہ ہم اپنے آپ كو دو سروں سے كى تعريف كى جائے تو
بہتر پہچانتے ہيں اورهللا تعالى ہم سے زياده آگاه اور باخبر ہے_ خدايا جو كچھ ہمارے بارے ميں كہا گيا ہے اس پر ہمارا 

  ں اور ان گناہوں كو جو دوسرے نہيں جانتے بخش دے_ مواخذه نہ كرنا اور اس سے باالتر قرار دے جو وه گمان كرتے ہي
اہل تقوى كى نشانى يہ ہے كہ تو اسے دينى معاملہ ميں نرمى اور دور انديشى كے ساتھ قوى ديكھے گا اوريقيين ميں با ايمان 

اور فقر اور مضبوط _ علم كے حصول ميں حريص بردبارى ميں دانشمند مالدار ہوتے ہوئے_ ميانہ روي، عبادت باخشوع 
ميں آبرو مند اور با وقار_ سختيوں ميں صبر كرنے والے _ حالل روزى كے حاصل ميں كوشش كرنے وال_ ہدايت كے 

طلب كرنے ميں عالقمندي_ طمع سے دور اور سخت جان_ نيك كام كرنے كے باوجود خوف زده ہيں_ رات كے وقت 
خدا كى ياد كو اہميت دينے والے_ رات كو اس ڈر سے كہ شايد شكرانہ ادا كرنے ميں ہمت باندھتے ہيں اور دن ميں ذكر اور 

غفلت برتى ہو خوف زده_ دن كو هللا تعالى كے فضل و كرم و رحمت كيوجہ سے خوشحال_ اگر نفس نے كہ جسد وه پسند 
نيك كاموں  نہيں كرتا سختى برتى تو وه بھى س كے بدلے جسے نفس پسند كرتا ہے بجا نہيں التے _ اس كا رابط اور عالقمند

  سے ہوتا ہے اور فنا ہوتے والى دنياوى چيز كى طرف ميالن نہيں ركھتے_ تحمل اور بردبارى كو عقلمندى سے اور گفتار 
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كو كردار كے ساتھ مالتے ہے_ اسے ديكھے گا كہ اس كى خواہشات تھوڑى اور اس كى خطائيں بھى كم_ دل خشوع كرنے 
اس كى خوراك تھوڑى اور اسے كام آسان اس كا دين محفوظ اور اس كى نفسانى خواہشات واال اور نفس قناعت ركھنے واال_ 

ختم ہوچكى ہيں اور غصہ بيٹھ چكا ہے_ لوگ اس كے احسان اور نيكى كى اميد ركھتے ہيں اور اس كے شر سے امن و امان 
كرنے واال شمار ہو رہا ہو گا اور اگر ذكر ميں ہيں اگر لوگوں ميں غافل اور بے خبر نظر آ رہا ہو تو وه هللا تعالى كے ذكر 

  كرنے والوں ميں موجود ہوا تو وه غفلت كرنے والوں ميں شمار نہيں ہوگا_ 
گالياں دينے سے پرہيز كرتا ہے نرمى سے بات كرتا ہے_ برے كام اس سے نہيں ديكھے جاتے اور نيك كاموں ميں ہر جگہ 

انے واال اور برائيوں سے بھاگ جانے واال ہوتا ہے_ سختيوں ميں حاضر ہوتا ہے_ خيرات اور نيكى كى طرف قدم بڑھ
باوقار اور مصيبتوں ميں صبر كرنے واال آرام اور آسائشے ميں شكر گزار جو اس كے نزديك مبغوض ہے اس پر ظلم نہيں 

كر ليتا ہے_  كرتا _ جس كو دوست ركھتا ہے اس كے لئے گناه نہيں كرتا گواہوں كى گواہى دينے سے پہلے حق كا اقرار
جسے حفظ كر ليا ہے اسے ضائع نہيں كرتا اور جو اسے بتاليا جائے اسے نہيں بھالتا _ كسى كو برے لقب سے نہيں بالتا_ 
ہمسايہ كو نقصان نہيں پہنچاتا_ لوگوں پر جب مصيبتيں ٹوٹ پڑيں تو اس سے خوشى نہيں كرتا_ باطل كے راستے ميں قدم 

ں ہوتا_ اگر چپ رہے تو چپ رہنے سے غمگين نہيں ہوتا اگر ہنسے تو ہنسنے كى آواز نہيں ركھتا اور حق سے خارج نہي
بلند نہيں ہوتى اور اگر اس پر ظلم كيا جائے تو صبر كرتا ہے تا كہ اس كا انتقام اس كے لئے لے لے_ اس كا نفس اس كى 

يں ہوتے ہيں آخروى كاموں كے طرف سے سختى ميں ہوتا ہے ليكن لوگوں كے نفس اس كى طرف سے آرام اور آسائشے م
لئے اپنے نفس كو سختيوں ميں ڈالتا ہے اور لوگوں كو اپنى جانب سے آرام اور آسائشے پہنچاتا ہے_ اس كا كسى سے دور 
ہوجانا زہد اور عفت كى وجہ سے ہوتا ہے اور كسى سے نزديك ہونا خوش خلقى اور مہربانى سے ہوتا ہے دور ہونا تكبر اور

  ہ سے نہيں ہوتا اور نزديك ہونا مكرر اور فريب خودخواہى كيوج
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  سے نہيں ہوتا_ 

راوى كہتا ہے كہ جب امير المومنين كى كالم اس جگہ پہنچى تو ہمام نے ايك چيخ مارى اور بيہوش ہوگيا_ اور اپنى روح 
بارے ميں خوف زده  خالق روح كے سپرد كردي_ آنحضرت(ع) نے فرمايا ہيں '' اس طرح كى پيش آمد كيوجہ سے اس كے

  ) 273تھا_آپ نے اس كے بعد فرمايا الئق افراد ميں وعظ اس طرح كا اثر كرتے ہيں_(
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  نفس پر كنٹرول كرنے اور اسے پاك كرنے كا اہم سبب مراقبت ہوتا ہے

ہوتا ہے_ جو انسان اپنے آپ كو بنانے او رسنوار نے اور نفس كو پاك كرنے كا ايك اہم سبب نفس پر مراقبت اور توجہ ركھنا
اپنى سعادت كے متعلق سوچنا اور فكر ركھتا ہو وه برے اخالق اور نفسانى بيماريوں سے غافل نہيں ره سكتا بلكہ اسے ہر 
وقت اپنے نفس پر توجہہ ركھنى چاہئے اور تمام اخالق اور كردار ملكات اور افكار كو اپنے كنٹرول ميں ركھنا چاہئے اور 

  ھے_ ہم اس مطلب كو كئي ايك مطالب كے ضمن ميں بيان كرتے ہيں_ اس پر پورى نگاه رك

  اعمال كا ضبط كرنا اور لكھنا
قرآن اور احاديث پيغمبر اور اہلبيت عليہم السالم سے معلوم ہوتا كہ انسان كے تمام اعمال حركات گفتار سانس لينا افكار اور 

كئے جاتے ہيں اور قيامت تك حساب دينے كے لئے باقى رہتے ہيں نظريات نيت تمام كے تمام نامہ اعمال ميں ضبط اور ثبت 
اور ہر ايك انسان قيامت كے دن اپنے اچھے برے اعمال كى جزا اور سزا ديا جائيگا جيسے خدا قرآن مجيد ميں فرماتا ہے كہ 

بھر نيكى انجام دى  '' قيامت كے دن لوگ گروه در گروه خارج ہونگے تا كہ وه اپنے اعمال كو ديكھ ليں جس نے ايك ذرا
  ہوگى وه اسے ديكھے گا اور 
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  ) 274جس نے ذرا بھر برائي انجام دى ہوگى اسے ديكھے گا_(
نيز فرماتا ہے كہ '' كتاب ركھى جائيگى مجرموں كو ديكھے گا كہ وه اس سے جو ان كے نامہ اعمال ميں ثبت ہے خوف زده 

نے تمام چيزوں كو ثبت كر ركھا ہے اور كسى چھوٹے بڑے كام كو ہيں اور كہتے ہونگے كہ يہ كيسى كتاب ہے كہ جس 
  ) 275نہيں چھوڑااپنے تمام اعمال كو حاضر شده ديكھيں گے تيرا خدا كسى پر ظلم نہيں كرتا_(

خدا فرماتا ہے ''قيامت كے دن جس نے جو عمل خير انجام ديا ہوگا حاضر ديكھے گا اور جن برے عمل كا ارتكاب كيا ہوگا 
  ) 276ى حاضر پائيگا اور آرزو كرے گا كہ اس كے اور اس كے عمل كے درميان بہت زياده فاصلہ ہوتا_(اسے بھ

خدا فرماتا ہے '' كوئي بات زبان پر نہيں التا مگر اس كے لكھنے كے لئے فرشتے كو حاضر اور نگاه كرنے واال پائے 
  ) 277گا_(

ردار حركات اور گفتار يہاں تك كہ افكار اور نظريات سوچ اور فكر اگر ہمارا يہ عقيده ہے كہ انسان كے تمام اعمال اور ك
  لكھے جاتے ہيں تو پھر ہم كس طرح ان كے انجام دينے سے غافل ره سكتے ہيں؟ 

  قيامت ميں حساب
ے بہت زياده آيات اور روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ قيامت كے دن بہت زياده وقت سے بندوں كا حساب ليا جائيگا_ بندوں ك
تمام اعمال چھوٹے بڑے كا حساب ليا جائيگا اور معمولى سے معمولى كام سے بھى غفلت نہيں كى جائيگى جيسے خداوند 

عالم قرآن ميں فرماتا ہے كہ '' عدالت كے ترازو كو قيامت كے دن نصب كيا جائيگا اور كسى طرح ظلم نہيں كيا جائيگا اگر 
ہوگا تو اسے بھى حساب ميں اليا جائيگا او رخود ہم حساب لينے كے لئے كافى  خردل كے دانہ كے ايك مثقال برابر عقل كيا

  ) 278ہيں_(
نيز فرماتا ہے '' جو كچھ باطن اور اندر ميں ركھتے ہو خواه اسے ظاره كرو يا چھپائے ركھو خدا تم سے اس كا بھى حساب 

  ) 279لے گا_(
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مت كے دن حق كے مطابق ہوگا جن كے اعمال كا پلڑا بھارى ہوگا وه نجات نيز خدا فرماتا ہے '' اعمال كا وزن كيا جانا قيا

پائيں گے اور جن كے اعمال كا پلڑا ہلكا ہوگا تو انہوں نے اپنے نفس كو نقصان پہنچايا ہے اس لئے كہ انہوں نے ہمارى آيات
ريع الحساب يعنى بہت جلدى حساب ) قرآن مجيد ميں قيامت كو يوم الحساب كہا گيا ہے اور خدا كو س280پر ظلم كيا ہے_(

  لينے واال كہا گيا ہے_ 
آيات اور بہت زياده روايات كى رو سے ايك سخت مرحلہ جو تمام بندوں كے لئے پيش النے واال ہے وه اعمال كا حساب و 

عد انہيں فراموش كتاب اور ان كا توال جانا ہے_ انسانى اپنى تمام عمر ميں تھوڑے تھوڑے اعمال باالتا ہے اور كئي دن كے ب
كر ديتا ہے حاالنكہ معمولى سے معمولى كام بھى اس صفحہ ہستى سے نہيں مٹتے بلكہ تمام اس دنيا ميں ثبت اور ضبط 

ہوجاتے ہيں اور انسان كے ساتھ باقى ره جاتے ہيں گرچہ انسان اس جہان ميں بطور كلى ان سے غافل ہى كيوں نہ ہوچكا ہو_
صيرت روشن ہوگى تو تمام اعمال ايك جگہ اكٹھے مشاہده كرے گا اس وقت اسے احساس مرنے كے بعد جب اس كى چشم ب

ہوگا كہ تمام اعمال گفتار اور كردار عقائد اور افكار حاضر ہيں اور اس كے ساتھ موجود ہيں اور كسى وقت اس سے جدا نہيں
  ہوئے_ 

ے لئے محشر ميں اس حالت ميں آئے گا كہ ايك فرشتہ خداوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے كہ '' ہر آدمى قيامت كے دن حساب ك
اسے لے آرہا ہوگا اور وه اس كے ہر نيك اور بد كا گواه بھى ہوگا اسے كہا جائے گا تو اس واقعيت اور حقيقت سے غافل تھا 

  ) 281ليكن آج تيرى باطنى انكھ بينا او روشن ہوگئي ہے_(
ہے كہ '' قيامت كے دن خدا كا بنده ايك قدم نہيں اٹھائيگا مگر اس سے چار  رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا

چيزوں كا سوال كيا جائيگا_ اس كى عمر سے كہ كس راستے ميں خرچ كى ہے_ اس كى جوانى سے كہ اسے كس راستے 
وستى كے بارے ميں خرچ كيا ہے_ اس كے مال سے كہ كس طريقے سے كمايا اور كہاں خرچ كيا ہے_ اور ہم اہلبيت كى د

  ) 282ميں سوال كيا جائيگا_(
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كے لئے كہ اس نے دنيا ميں زندگى كى ہے_ ہر دن رات كے ہر ساعت كے لئے چوبيس خزانے الئيں گے ايك خزينہ كو 
ے جو نور اور سرور سے پر ہوگا _ خدا كا بنده اس كے ديكھنے سے اتنا خوشحال ہوگا كہ اگر اس كى خوشحالى كھوليں گ

كو جہنميوں كے درميان تقسيم كيا جائے تو وه كسى درد اور تكليف كو محسوس نہيں كريں گے يہ وه ساعت ہوگى كہ جس 
ايك دوسرے خزينہ كو كھوليں گے كہ جو تاريك او ربدبو دار  ميں وه هللا تعالى كى اطاعت ميں مشغول ہوا تھا_ اس كے بعد

وحشت آور ہوگا خدا كا بنده اس كے ديكھنے سے اس طرح جزع اور فزع كرے گا كہ اگر اسے بہشتيوں ميں تقسيم كيا جائے
فرمانى كر رہا تھا_ تو بہشت كى تمام نعمتيں ان كے لئے ناگوار ہوجائيں گى يہ وه ساعت تھى كہ جس ميں وه هللا تعالى كى نا

اس كے بعد اس كے لئے تيسرے خزانہ كو كھوليں گے كہ جو بالكل خالى ہوگا نہ اس ميں خوش كرنے واال عمل ہوگا اور نہ 
غم النے واال عمل ہوگا يہ وه ساعت ہے كہ جس ميں خدا كا بنده سويا ہوا تھا يا مباح كاموں ميں مشغول ہوا تھا_ خدا كا بنده 

ے بھى غمگين اور افسوس ناك ہوگا كيونكہ وه اسے دنيا ميں اچھے كاموں سے پر كر سكتا تھا اور كوتاہىاس كے ديكھنے س
اور سستى كى وجہ سے اس نے ايسا كيا تھا_ اسى لئے خداوند عالم قيامت كے بارے ميں فرماتا ہے كہ يوم التاغبن يعنى 

  ) 283خسارے اور نقصان كا دن_(
وقت حساب ليا جائيگا اور انكا انجام معين كيا جائيگا تمام گذرے ہوئے اعمال كا حساب ليا قيامت كے دن بندوں كا بطور 

جائے گا_ انسان كے اعضاء اور جوارح پيغمبر اور فرشتے يہاں تك زمين گواہى دے گى بہت سخت حساب ہوگا اور اس پر 
ونگے اور بدن اس سے لرزه باندام ہونگے انسان كا انجام معين كيا جائے گا دل حساب كے ہونے كى وجہ سے دھڑك رہے ہ

ايسا خوف ہوگا كہ مائيں اپنے شيرخوار بچوں كو بھول جائيں گى اور حاملہ عورتيں بچے سقط كرديں گى تمام لوگ 
مضطرب ہونگے كہ ان كا انجام كيا ہوگا كيا ان كے حساب كا نتيجہ هللا تعالى كى خوشنودى اور آزادى كا پروانہ ہوگا اور 

  ں پيغمبرو
  

156   
اور اولياء خدا كے سامنے سر خروى اور بہشت ميں ہميشہ كى زندگى ہوگى _ هللا كے نيك بندوں كى ہمسايگى ہوگى يا هللا 

  تعالى كا غيظ اور غضب لوگوں كے درميانى رسوائي اور دوزخ ميں ہميشہ كى زندگى ہوگي_ 
ا_ بعض انسانوں كا حساب بہت سخت اور مشكل اور احاديث سے معلوم ہوتا ہے كہ بندوں كا حساب ايك جيسا نہيں ہوگ

طوالنى ہوگا_ دوسرى بعض كا حساب آسان اور ساده ہوگا_ حساب مختلف مراحل ميں ليا جائيگا_ اور ہر مرحلہ اور متوقف 
ميں ايك چيز سے سوال كيا جائے گا سب سے زياده سخت مرحلہ اور موقف مظالم كا ہوگا اس مرحلہ ميں حقوق الناس اور 
ان پر ظلم اور جور سے سوال كيا جائيگا اس مرحلہ ميں پورى طرح حساب ليا جائيگا اور ہر ايك انسان اپنا قرض دوسرے 

قرض خواه كو ادا كرے گا_ جائے تاسف ہے كہ وہاں انسان كے پاس مال نہيں ہوگا كہ وه قرض خواہوں كا قرض ادا كر 
ر اس كے پاس نيكياں ہوئيں تو ان كو لے كر مال كے عوض قرض كرسكے ناچار اس كو اپنى نيكيوں سے ادا كرے گا اگ

خواہوں كو ادا كرے گا اور اگر اس كے پاس نيكياں نہ ہوئيں تو قرض خواہوں كى برائيوں كو اس كے نام اعمال ميں ڈال ديا 
  جائيگا بہرحال وه بہت سخت د ن ہوگا_ خداوند عالم ہم تمام كى فرياد رسى فرمائے_ آمين_ 

ساب كى سختى اور طوالت تمام انسانوں كے لئے برابر نہ ہوگى بلكہ انسان كى اچھائيوں اور برائيوں كے حساب سے البتہ ح
فرق كرے گى ليكن خدا كے نيك اور متقى اور الئق بندوں كے لئے حساب تھوڑى مدت ميں اور آسان ہوگا_ پيغمبر اكرم نے 

ے بارے ميں سوال كيا تھا_ فرمايا_ ''خدا كى قسم كہ مومن اس شخص كے جواب ميں كہ جس نے حساب كے طويل ہونے ك
  ) 284پر اتنا آسان اور سہل ہوگا كہ واجب نماز كے پڑھنے سے بھى آسانتر ہوگا_( 

  قيامت سے پہلے اپنا حساب كريں
  جو شخص قيامت حساب اور كتاب اور اعمال اور جزاء اور سزا كا عقيده اور ايمان 
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تا ہے كہ تمام اعمال ضبط اور ثبت ہو رہے ہيں اور قيامت كے دن بہت وقت سے انكا حساب ليا جائے گا ركھتا ہے اور جان
اور ان كى اچھى يا برى جزاء اور سزا دى جائيگى وه كس طرح اپنے اعمال اور كردار اور اخالق سے ال پرواه اور بے 

ور سال اور اپنى عمر ميں كيا كر رہا ہے؟ اور آخرت كے تغاوت نہيں ہوسكتا ہے؟ كيا وه يہ نہ سوچے كہ دن اور رات ماه ا
لے كونسا زاد راه اور توشہ بھيج رہا ہے؟ ايمان كا الزمہ يہ ہے كہ ہم اسى دنيا ميں اپنے اعمال كا حساب كرليں اور خوب 

اور فكر كريں كہ غور اور فكر كريں كہ ہم نے ابھى تك كيا انجام ديا ہے اور كيا كر رہے ہيں؟ حساب كرليں اورخوب غور 
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ہم نے ابھى تك كيا انجام ديا ہے اور كيا كر رہے ہيں؟ بعينہ اس عقلمند تاجر كى طرح جو ہر روز اور ہر مہينے اور سال 
  اپنى آمدن خرچ كا حساب كرتا ہے كہ كہيں اسے نقصان نہ ہوجائے اور اس كا سرمايہ ضائع نہ ہوجائے_ 

كہ '' اس سے پہلے كہ تمہارا قيامت كے دن حساب ليا جائے اسى د نيا ميں اپنے اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے 
) حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص اسى دنيا ميں اپنا حساب كرلے وه 285اعمال كو ناپ تول لو_ (

  ) 286فائده ميں رہے گا_ (
سے نہيں ہے جو ہر روز اپنا حساب نہيں كرتا اگر اس نے نيك كام امام على نقى عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' وه ہم ميں 

انجام ديئے ہوں تو هللا تعالى سے اور زياده كى توفيق طلب كرے اور اگر برے كام انجام ديئے ہوں تو استغفار اور توبہ 
  ) 287كرے_ (

ں ہوگا اور جو اپنے حساب سے غافل حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو اپنے آپ كا جساب كرلے وه فائده مي
ہوگا وه نقصان اٹھائيگا_ جو اس دنيا ميں ڈرے وه قيامت كے دن امن ميں ہوگا اور جو نصيحت حاصل كرے وه آگاه ہوجائيگا 

  ) 288جو شخص ديكھے وه سمجھے گا اور جو سمجھے گا وه دانا اور عقلمند ہوجائيگا_ (
' اے ابوذر اس سے پہلے كہ تيرا حساب قيامت ميں ليا جائے تو اپنا حساب اسى دنيا پيغمبر اكرم نے جناب ابوذر سے فرمايا '

ميں كرلے كيونكہ آج كا حساب آخرت كے حساب سے زياده آسان ہے اپنے نفس كو قيامت كے دن وزن كئے جانے سے 
  پہلے اسي 
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جس دن تو خدا كے سامنے جائے گا اور  دنيا ميں وزن كرلے اور اسى وسيلے سے اپنے آپ كو قيامت كے دن كے لئے كہ
معمولى سے معمولى چيز اس ذات سے مخفى نہيں ہے آماده كرلے_ آپ نے فرمايا اے آباذر انسان متقى نہيں ہوتا مگر يہ كہ 

وه اپنے نفس كا حساب اس سے بھى سخت جو ايك شريك دوسرے شريك سے كرتا ہے كرے انسان كو خوب سوچنا چاہئے 
ينے والى پہننے والى چيزيں كس راستے سے حاصل كر رہا ہے_ كيا حالل سے ہے يا حرام سے؟ اے اباذركہ كھانے والى پ

جو شخص اس كا پابند نہ ہو كہ مال كو كس طريقے سے حاصل كر رہا ہے خدا بھى پرواه نہيں كرے گا كہ اسے كس 
  ) 289راستے سے جہنم ميں داخل كرے_ (

فرمايا ہے '' اے آدم كى اوالد تو ہميشہ خير و خوبى پر ہوگا جب تك اپنے نفس ميں وعظ امام زين العابدين عليہ السالم نے 
كرنے واال ركھے رہے گا اور اپنے نفس كے حساب كرتے رہنے كا پابند رہے گا اور هللا كا خوف تيرا ظاہر ہوا اور محزون 

يا جائيگا اور هللا تعالى اور هللا كے عدل كے ترازو ہونا تيرا باطن ہو_ اے آدم كا فرزند تو مرجائيگا اور قيامت كے دن اٹھا
  ) 290كے سامنے حساب كے لئے حاضر ہوگا لہذا قيامت كے دن حساب دينے كے لئے آماده ہوجاؤ_ (

انسان اس جہان ميں تاجر كى طرح ہے كہ اس كا سرمايہ اس كى محدود عمر ہے يعنى يہى دن اور رات ہفتے اور مہينے 
سرمايہ ہو نہ ہو خرچ ہو كر رہے گا_ اور آہستہ آہستہ موت كے نزديك ہوجائيگا جوانى بڑھاپے ميں  اور سال_ يہ عمر كا

طاقت كمزورى ميں اور صحت اور سالمتى بيمارى ميں تبديل ہوجائيگى اگر انسان نے عمر كو نيك كاموں ميں خرچ كيا اور 
ہيں كيا كيونكہ اس نے اپنے لئے مستقبل سعادتمند اور آخرت كے لئے توشہ اور زاد راه بھيجا تو اس نے نقصان اور ضرر ن

اچھا فراہم كرليا ليكن اگر اس نے عمر كے گران قدر سرمايہ جوانى اور اپنى سالمتى كو ضائع كيا اور اس كے مقابلے ميں 
ده كيا تو اس آخرت كے لئے نيك عمل ذخيره نہ بنايا بلكہ برے اخالق اور گناه كے ارتكاب سے اپنے نفس كو كثيف اور آلو

  نے اتنا بڑا نقصان اٹھايا ہے كہ جس كى تالفى نہيں كى جا 
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  سكتي_ 

خداوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے '' عصر كى قسم كہ انسان نقصان اور خساره ميں ہے مگر وه انسان جو ايمان الئيں اور نيك 
  ) 291عمل بجاالئيں اور حق اور بردبارى كى ايك دوسرے كو سفارش كريں _ (

اميرالمومنين عليہ السالم فرماتے ہيں_ كہ ''عاقل وه ہے جو آج كے دن ميں كل يعنى قيامت كى فكر كرے اور اپنے آپ كو 
آزاد كرنے كى كوشش كرے اور اس كہ لئے كہ جس سے بھاگ جانا يعنى موت سے ممكن نہيں ہے نيك اعمال انجام دے_ 

)292 (  
پنا حساب كرے تو وه اپنے عيبوں كو سمجھ پاتا ہے اور گناہوں كو معلوم كرليتا ہے نيز آنحضرت فرمايا ہے كہ ''جو شخص ا
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  ) 293اور پھر گناہوں سے توبہ كرتا ہے اور اپنے عيبوں كى اصالح كرتا ہے_ (

  كس طرح حساب كريں
ارادے كا محتاج ہوتا  نفس پر كنٹرول كرنا ساده اور آسان كام نہيں ہوتا بلكہ سوچ اور فكر اور سياست بردبارى اور حتمى

ہے_ كيا نفس اماره اتنى آسانى سے رام اور مطيع ہوسكتا ہے؟ كيا اتنى سادگى سے فيصلے اور حساب كے لئے حاضر 
ہوجاتا ہے؟ كيا اتنى آسانى سے حساب دے ديتا ہے؟ اميرالمومنين عليہ السالم فرماتے ہيں كہ '' جس نے اپنے نفس كو اپنى 

  ) 294ول ميں نہ ديا تو اس نے اسے ضائع كرديا ہے_ (تدبير اور سياست كے كنٹر
حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' كہ جس شخص نے اپنے نفس كا فريب اور دھوكہ دينا مول لے ليا تو وه اس كو 

  ) 295ہالك ميں ڈال دے گا_ (
عالم كى طرف سے اس كے لئے نگاه آنحضرت نے فرمايا ہے كہ ''جس شخص كے نفس ميں بيدارى اورآگاہى ہو تو خداوند 

  ) 296بان معين كيا جائيگا_(
  نيز آنحضرت(ص) نے فرمايا ہے كہ ''پے در پے جہاد سے اپنے نفس كے مالك بنو 
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) نفس كے حساب كو تين مرحلوں ميں انجام ديا جائے تا كہ تدريجاً وه اس كى عادت 297اور اپنے كنٹرول ميں ركھو_( 
 ئے_ كرے اور مطيع ہوجا

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس

 

  _ مشارطہ اور عہد لينا1

نفس كے حساب كو اس طرح شروع كريں دن كى پہلى گھڑى ميں ہر روز كے كاموں كے انجام دينے سے پہلے ايك وقت 
مشارطہ كے لئے معين كرليں مثال كے طور پر صبح كى نماز كے بعد ايك گوشہ ميں بيٹھ جائيں اور اپنے آپ سے گفتگو 

كہ كب تك زنده رہوں گا_ شايد ايك گھنٹہ يا اس كم اور زياده زنده  كريں اور يوں كہيں_ ابھى مينزنده ہوں ليكن يہ معلوم نہيں
رہونگا_ عمر كا گذرا ہوا وقت ضائع ہوگيا ہے ليكن عمر كا باقى وقت ابھى ميرے پاس موجود ہے اور يہى ميرا سرمايہ بن 

موت آگئي اور حضرت  سكتا ہے بقيہ عمر كے ہر وقت ميں آخرت كے لئے زاد راه مہيا كرسكتا ہوں اور اگر ابھى ميرى
عزرائيل عليہ السالم ميرى جان قبض كرنے كے لئے آگئے تو ان سے كتنى خواہش اور تمنا كرتا كہ ايك دن ياايك گھڑى اور 

  ميرى عمر ميں زياده كيا جائے؟ 
يا ميں لٹا اے بيچارے نفس اگر تو اسى حالت ميں ہو اور تيرى يہ تمنا اور خواہش پورى كر دى جائے اور دوباره مجھے دن

ديا گيا تو سوچ كہ تو كيا كرے گا؟ اے نفس اپنے آپ اور ميرے اوپر رحم كر اور ان گھڑيوں كو بے فائده ضائع نہ كر سستى
  نہ كر كہ قيامت كے دن پشيمان ہوگا_ 

ايك  ليكن اس دن پشيمانى اور حسرت كوئي فائده نہيں دے گي_ اے نفس تيرى عمر كى ہر گھڑى كے لئے خداوند عالم نے
خزانہ برقرار كر ركھا ہے كہ اس ميں تيرے اچھے اور برے عمل محفوظ كئے جاتے ہيں اور تو ان كا نتيجہ اور انجام 

قيامت كو ديكھے گا اے نفس كوشش كر كہ ان خزانوں كو نيك اعمال سے پر كردے اور متوجہ ره كر ان خزانوں كو گناه اور
كے ہر ہر عضو كو مخاطب كر كے ان سے عہد اور پيمان ليں كہ وه گناه  نافرمانى سے پر نہ كرے_ اسى طرح اپنے جسم

  كا ارتكاب نہ كريں مثالً زبان سے كہيں 
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رف سے حرام كئے گئے ہيں اور انسان كى اخروى زندگى كو تباه كردينے گواہى يہ سب كے سب برے اخالق اور هللا كى ط
والے ہيں اے زبان ميں تجھے اجازت نہيں ديتا كہ تو ان كو بجاالئے_ اے زبان اپنے اور ميرے اوپر رحم كر اور نافرمانى 

قيامت كے دن ان كا مجھے  سے ہاتھ اٹھالے كيونكہ تيرے سب كہے ہوئے اعمال كو خزانہ اور دفتر ميں لكھا جاتا ہے اور
جواب دينا ہوگا_ اس ذريعے سے زبان سے وعده ليں كہ وه گناه كا ارتكاب نہ كرے_ اس كے بعد اسے وه نيك اعمال جو 
زبان بجاالسكتى ہے_ بتالئے جائيں اور اسے مجبور كريں كہ وه ان كو سارے دن ميں بجاالئے مثالً اس سے كہيں كہ تو 

نے اعمال كے دفتر اور خزانے كو نور اور سرور سے پر كردے اور آخرت كے جہاں ميں اس كا فالن ذكر اور كام سے اپ
نتيجہ حاصل كر اور اس سے غفلت نہ كر كہ پيشمان ہوجائيگي_ اسى طرح سے يہ ہر ايك عضو سے گفتگو كرے اور وعده 

  لے كہ گناہوں كا ارتكاب نہ كريں اور نيك اعمال انجام ديں_ 
ادق عليہ السالم نے اپنے والد بزرگوار سے نقل كيا ہے كہ آپ نے فرمايا كہ '' جب رات ہوتى ہے تو حضرت امام جعفر ص

رات اس طرح كى آواز ديتى ہے كہ جسے سوائے جن اور انسان كے تمام موجودات اس كى آواز كو سنتے ہيں وه آواز يوں 
ام ديئے جاتے ہيں_ ميں اس كى گواہى دونگى مجھ ديتى ہے_ اے آدم كے فرزند ميں نئي مخلوق ہوں جو كام مجھ ميں انج

سے فائده اٹھاؤ ميں سورج نكلنے كے بعد پھر اس دنيا ميں نہيں آؤنگى تو پھر مجھ سے اپنى نيكيوں ميں اضافہ نہيں كرسكے 
كى گا اور نہ ہى اپنے گناہوں سے توبہ كرسكے گا اور جب رات چلى جاتى ہے اور دن نكل آتا ہے تو دن بھى اسى طرح 

  ) 298آواز ديتا ہے_ (
ممكن ہے كہ نفس اماره اور شيطان ہميں يہ كہے كہ تو اس قسم كے پروگرام پرتو عمل نہيں كرسكتا مگر ان قيود اور حدود 
كے ہوتے ہوئے زندگى كى جاسكتى ہے؟ كيا ہر روز ايك گھڑى اس طرح كے حساب كے لئے معين كيا جاسكتى ہے؟ نفس 

  اماره اور شيطن 
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طرح كے وسوسے سے ہميں فريب دينا چاہتا ہے اور ہميں حتمى اراده سے روكنا چاہتاہے_ ضرورى ہے كہ اس كے  اس

مقابلے كے لئے ڈٹ جانا چاہئے اور اسے كہيں كہ اس طرح كا پروگرام پورى طرح سے قابل عمل ہے اور يہ روزمره كى 
پاك كرنے اور اخروى سعادت كے لئے ضرورى ہے لہذا  زندگى سے كوئي منافات نہيں ركھتا اور چونكہ يہ ميرے نفس كے

مجھے يہ انجام دينا ہوگا اور اتنا مشكل بھى نہيں ہے _ تو اے نفس اراده كر لے اور عزم كر لے يہ كام آسان ہوجائيگا اور 
  اگر ابتداء ميں كچھ مشكل ہو تو آہستہ آہستہ عمل كرنے سے آسان ہوجائيگا_ 

  _ مراقبت2
نفس سے مشارطہ يعنى عہد لے چكے تو پھر اس كے بعد ان عہد پر عمل كرنے كا مرحلہ آتا ہے كہ جسے جب انسان اپنے 

مراقبت كہا جاتا ہے لہذا تمام دن ميں تمام حاالت ميں اپنے نفس كى مراقبت اور محافظت كرتے رہيں كہ وه وعده اور عہد جو
ار اور مواظب رہنا چاہئے اور خدا كو ہميشہ حاضر اور ناظر كر ركھا ہے اس پر عمل كريں_ انسان كو تمام حاالت ميں بيد

جانے اور كئے ہوئے وعدے كو ياد ركھے كہ اگر اس نے ايك لحظہ بھى غفلت كى تو ممكن ہے كہ شيطن اور نفس اماره 
ايا ہےاس كے ارادے ميں رخنہ اندازى كرے اور كئے وعده پر عمل كرنے سے روك دے امير المومنين عليہ السالم نے فرم

كہ '' عاقل وه ہے جو ہميشہ نفس كے ساتھ جہاد ميں مشغول رہے اور اس كى اصالح كى كوشش كرتارہے اور اس ذريعے 
اسے اپنے ملكيت ميں قرار دے عقلمند انسان نفس كو دنيا اور جو كچھ دنيا ميں ہے مشغول ركھنے سے پرہيز كرنے واال 

  ) 299ہوتا ہے_(
مايا ہے كہ '' نفس پر اعتماد كرنا اور نفس سے خوش بين ہونا شيطن كے لئے بہترين موقع حضرت على عليہ السالم نے فر

) نيز آنحضرت صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص نفس كے اندر سے روكنے 300فراہم كرتا ہے_(
  ) 301ين كيا جاتا ہے_(واال ركھتا ہو تو خداوند عالم كى طرف سے بھى اسكے لئے محافظت كرنے واال مع

  جو انسان اپنے نفس كا مراقب ہے وه ہميشہ بيدار اور خدا كى ياد ميں ہوتا ہے وه 
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اپنے آپ كو ذات الہى كے سامنے حاضر ديكھتا ہے كسى كام كو بغير سوچے سمجھے انجام نہيں ديتا اگر كوئي گناه يا 

امت كے حساب و كتاب كى ياد آجاتى ہے اور وه اسے چھوڑ ديتا ہے نافرمانى اس كے سامنے آئے تو فورا اسے هللا اور قي
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اپنے كئے ہوئے عہد اور پيمان كو نہيں بھالتا اسى ذريعے سے اپنے نفس كو ہميشہ اپنى ملكيت اور كنٹرول ميں ركھتا ہے 
ہترين وسيلہ ہے اس كے اور اپنے نفس كو برائيوں اور ناپاكيوں سے روكے ركھتا ہے ايسا كرنا نفس كو پاك كرنے كا ايك ب

عالوه جو انسان مراقبت ركھتا ہے وه تمام دن واجبات اور مستحبات كى ياد ميں رہتا ہے اور نيك كام اور خيرات كے 
بجاالنے ميں مشغول رہتا ہے اور كوشش كرتا ہے كہ نماز كو فضيلت كے وقت ميں خضوع اور خشوع اور حضور قلب سے

عمر كى آخرى نماز ہے_ ہر حالت اور ہر كام ميں هللا كى ياد ميں ہوتا ہے فارغ وقت اس طرح بجاالئے كہ گويا اس كے 
بيہوده اور لغويات ميں نہيں كاٹتا اور آخرت كے لئے ان اوقات سے فائده اٹھاتا ہے وقت كى قدر كو پہچانتا ہے اور ہر 

ھتا سے مستحبات كے بجا النے ميںفرصت سے اپنے نفس كے كام كرنے ميں سعى اور كوشش كرتا ہے اور جتنى طاقت رك
بھى كوشش كرتا ہے كتنا ہى اچھا ہے كہ انسان بعض اہم مستحب كے بجاالنے كى عادت ڈالے _ هللا تعالى كا ذكر اور اس كى

ياد تو انسان كے لئے ہر حالت ميں ممكن ہوا كرتى ہے_ سب سے مہم يہ ہے كہ انسان اپنے روز مره كے تمام كاموں كو 
ور اخالص سے عبادت اور سير و سلوك الى هللا كے لئے قرار دے دے يہاں تك كہ خورد و نوش اور كسب كار قصد قربت ا

اور سونا اور جاگنا نكاح اور ازدواج اور باقى تمام مباح كاموں كو نيت اور اخالص كے ساتھ عبادت كى جزو بنا سكتا ہے_ 
كى نيت سے ہو تو پھر يہ بھى عبادت ہے_ اسى طرح كھانا پينا  كار و بار اگر حالل روزى كمانے اور مخلوق خدا كى خدمت

اٹھنا بيٹھنا سونا اور جاگنا اگر زنده رہنے اور هللا كى بندگى كے لئے قرا ردے تو يہ بھى عبادت ہيں_ هللا كے مخصوص 
  بندے اسى طرح تھے اور ہيں_ 

  _ اعمال كا حساب3
  نا ہے ضرورى ہے انسان دن ميں تيسرا مرحلہ اپنے ہر روز كے اعمال كا حساب كر
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ايك وقت اپنے سارے دن كے اعمال كے حساب كرنے كے لئے معين كرلے اور كتنا ہى اچھا ہے كہ يہ وقت رات كے سونے
كے وقت ہو جب كہ انسان تمام دن كے كاموں سے فارغ ہوجاتا ہے اس وقت تنہائي ميں بيٹھ جائے اور خوب فكر كرے كہ 

ے كيا كيا ہے ترتيب سے دن كى پہلى گھڑى سے شروع كرے اور آخر غروب تك ايك ايك چيز كا دقيق آج سارا دن اس ن
حساب كرے جس وقت ميں اچھے كاموں اور عبادت ميں مشغول رہا ہے تو خداوند عالم كا اس توفيق دينے پر شكريہ ادا 

معصيت كا ارتكاب كيا ہے تو اپنے نفس كو كرے اور اراده كر لے كہ اسے بجاالتا رہے گا_ اور جس ميں وقت گناه اور 
سرزنش كرے اور نفس سے كہے كہ اے بدبخت اور شقى تو نے كيا كيا ہے؟ كيوں تو نے اپنے نامہ اعمال كو گناه سے سياه 
كيا ہے؟ قيامت كے دن خدا كا كيا جواب دے گا؟ خدا كے آخرت ميں دردناك عذاب سے كيا كرے گا؟ خدا نے تجھے عمر اور

ر سالمتى اور موقع ديا تھا تا كہ آخرت كے لئے زاد راه مہيا كرے تو اس نے اس كى عوض اپنے نامہ اعمال صحت او
كوگناه سے پر كر ديا ہے_ كيا يہ احتمال نہيں ديتا تھا كہ اس وقت تيرى موت آپہنچے؟ تو اس صورت ميں كيا كرتا؟ اے بے 

  حيا نفس _ كيوں تو نے خدا سے شرم نہيں كي؟ 
اور منافق _ تو تو خدا اور قيامت پر ايمان ركھنے كا ادعا كرتا تھا كيوں تو كردار ميں ايسا نہيں ہوتا_ پھر اس  اے جھوٹے

وقت توبہ كرے اور اراده كر لے كہ پھر اس طرح كے گناه كا ارتكاب نہيں كرے گا اور كزرے ہوئے گناہوں كا تدارك كرے 
  گا_ 

كہ '' جو شخص اپنے نفس كو گناہوں اور عيوب پر سرزنش كرے تو وه گناہوں كے اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے 
  ) 302ارتكاب سے پرہيز كر لے گا_( 

اگر انسان محسوس كرے كہ نفس سركش اور نافرمانى كر رہا ہے اور گناه كے ترك كرنے اور توبہ كرنے پر حاضر نہيں 
ے اور اس پر سختى سے پيش آنا چاہئے اس صورت ميں ايك مناسب كام ہو رہا تو پھر انسان كو بھى نفس كا مقابلہ كرنا چاہئ

  كو وسيلہ بنائے مثال 
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اگر اس نے حرام مال كھايا ہے يا كسى دوسرى نافرمانى كو بجااليا ہے تو اس كے عوض كچھ مال خدا كى راه ميں دے دے 

ٹھنڈا، پاني، پينا، چھوڑدے، يا دوسرے لذائذ كے يا ايك دن يا كئي دن روزه ركھ لے_ تھوڑے دنوں كے لئے لذيز غذا يا 
جسے نفس چاہتا ہے اس كے بجاالنے سے ايك جائے يا تھوڑے سے وقت كے لئے سورج كى گرمى ميں كھڑا ہو جائے 

بہرحال نفس اماره كے سامنے سستى اور كمزورى نہ دكھالئے ور نہ وه مسلط ہوجائيگا اور انسان كو ہالكت كى وادى ميں 
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ے گا اور اگر تم اس كے سامنے سختى اور مقابلہ كے ساتھ پيش آئے تو وه تيرا مطيع اور فرمانبردار ہوجائيگا اگر جا پھينك
كسى وقت ميں نہ كوئي اچھا كام انجام ديا ہو اور نہ كسى گناه كا ارتكاب كيا ہو تو پھر بھى نفس كو سرزنش اور مالمت كرے 

يہ كو ضايع كيا ہے؟ تو اس وقت نيك عمل بجاال سكتا تھا اور آخرت كے اور اسے كہے كہ كس طرح تم نے عمر كے سرما
لئے زاد راه حاصل كر سكتا تھا كيوں نہيں ايسا كيا اے بدبخت نقصان اٹھانے والے كيوں ايسى گران قدر فرصت كو ہاتھ سے 

سے پورے وقت جيسے ايك جانے ديا ہے_ اس دن جس دن پشيمانى اور حسرت فائده مند نہ ہوگى پشيمان ہوگا_ اس طريقے 
شريك دوسرے شريك سے كرتا ہے اپنے دن رات كے كاموں كو مورد دقت اور مواخذه قرار دے اگر ہو سكے تو اپنے ان 

تمام كے نتائج كو كسى كاپى ميں لكھ كے_ بہرحال نفس كے پاك و پاكيزه بنانے كے لئے مراقبت اور حساب ايك بہت 
ا ہے جو شخص بھى سعادت كا طالب ہے اسے اس كو اہميت دينى چاہئے گرچہ يہ كام ضرورى اور فائده مند كام شمار ہوت

ابتداء ميں مشكل نظر آتا ہے ليكن اگر اراده اور پائيدارى كر لے تو يہ جلدى آسان اور سہل ہوجائيگا اور نفس اماره كنٹرول 
كہ ميں تمہيں عقلمندوں كا عقلمند اور احمقوں كا  اور زير نظر ہوجائيگا_ رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے

حق نہ بتالؤں؟ عرض كيا گيا يا رسول هللا(ص) _ فرمايئے آپ نے فرمايا سب سے عقلمند انسان وه ہے جو اپنے نفس كا 
حساب كرے اور مرنے كے بعد كے لئے نيك عمل بجاالئے اور سب سے احمق وه ہے كہ جو خواہشات نفس كى پيروى 

  دور دراز خواہشوں ميں سرگرم ہے_ اس آدمى نے عرض كي_ يا رسول هللا(ص) _ كہ كرے اور 
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انسان كس طرح اپنے نفس كا حساب كرے؟ آپ (ص) نے فرمايا جب دن ختم ہوجائے اور رات ہوجائے تو اپنے نفس كى 

گا خداوند عالم تجھ سے اس طرف رجوع كرے اور اسے كہے اے نفس آج كا دن بھى چال گيا اور يہ پھر لوٹ كے نہيں آئي
دن كے بارے ميں سوال كرے گا كہ اس دن كو كن چيزوں ميں گذرا ہے اور كونسا عمل انجام ديا ہے؟ كيا هللا كا ذكر اور اس

كى ياد كى ہے؟ كيا كسى مومن بھائي كا حق ادا كيا ہے؟ كيا كسى مومن بھائي كا غم دور كيا ہے؟ كيا اس كى غير حاضرى 
ل و عيال كى سرپرستى كى ہے؟ كيا كسى مومن بھائي كى غيبت سے دفاع كيا ہے؟ كيا كسى مسلمان كى مدد ميں اس كے اہ

كى ہے؟ آج كے دن كيا كيا ہے_ اس دن جو كچھ انجام ديا ہوا ايك ايك كو ياد كرے اگر وه ديكھے كہ اس نے نيك كام انجام 
ادا كرے اور اگر ديكھے كہ اس نے گناه كا ارتكاب كيا ہے اور ديئے ہيں تو خداوند عالم كا اس نعمت اور توفيق پر شكريہ 

نافرمانى بجااليا ہے تو توبہ كرے اور اراده كرلے كہ اس كے بعد گناہوں كا ارتكاب نہيں كرے گا_ اور پيغمبر اور اس كى 
واليت اور بيعت كو اپنے آل پر درود بھيج كر اپنے نفس كى كثافتوں كو اس سے دور كرے اور اميرالمومنين عليہ السالم كى 

نفس كے سامنے پيش كرے اور آپ كے دشمنوں پر لعنت بھيجے اگر اس نے ايسا كرليا تو خدا اس سے كہے گا كہ '' ميں تم 
سے قيامت كے دن حساب لينے سے سختى نہيں كرونگا كيونكہ تو ميرے اولياء كيساتھ محبت ركھتا تھا اور ان كے د شمنوں 

  ) 303(سے دشمنى ركھتا تھا_ 
امام موسى كاظم عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' وه ہم ميں سے نہيں ہے جو اپنے نفس كا ہر روز حساب نہيں كرتا اگر وه 

اچھے كام انجام دے تو خداوند عالم سے زياده توفيق دينے كو طلب كرے اور اگر نافرمانى اور معصيت كا ارتكاب كيا ہو تو 
  ) 304استعفا اور توبہ كرے_ (

پيغمبر عليہ السالم نے ابوذر سے فرمايا كہ '' غقلمند انسان كو اپنا وقت تقسيم كرنا چاہيئے ايك وقت خداوند عالم كے ساتھ 
  مناجات كرنے كے لئے مخصوص كرے_ اور ايك 
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لم نےوقت اپنے نفس كے حساب لينے كے لئے مختص كرلے اور ايك وقت ان چيزوں ميں غور كرنے ے لئے جو خداوند عا
  ) 305اسے عنايت كى ہيں مخصوص كردے_ (

اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' اپنے نفس سے اس كے كردار اور اعمال كے بارے ميں حساب ليا كرو اس سے
ر واجبات كے ادا كرنے كا مطالبہ كرو اور اس سے چاہو كہ اس دنيا فانى سے استفاده كرے اور آخرت كے لئے زاد راه او

  ) 306توشہ بھيجے اور اس سفر كے لئے قبل اس كے كہ اس كے لئے اٹھائے جاو اماده ہوجاؤ_ (
نيز حضرت على عليہ السالم نے فرماياكہ '' انسان كے لئے كتنا ضرورى ہے كہ ايك وقت اپنے لئے معين كرلے جب كہ تمام

گذرے ہوئے دن اور رات ميں كونسے اچھے  كاموں سے فارغ ہوچكا ہو_ اس ميں اپنے نفس كا حساب كرے اور سوچے كہ
  ) 307اور فائده مند كام انجام ديئے ہيں اور كونسے برے نقصان دينے والوں كاموں كو بجااليا ہے_ (
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اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' اپنے نفس سے جہاد كر اور اس سے ايك شريك كے مانند حساب كتاب لے اور 
ح اس سے حقوق الہى كے ادا كرنے كا مطالبہ كرے كيونكہ سب سے زياده سعادتمند انسان وه ہے كہ ايك قرض خواه كى طر

  ) 308جو اپنے نفس كے حساب كے لئے آماده ہو_ (
على عليہ السالم نے فرمايا كہ '' كہ جو شخص اپنے نفس كا حساب كرے تو وه اپنے عيبوں سے آگاه ہوجاتا ہے اور اپنے 

  ) 309ہے اور ان سے توبہ كرتا ہے اور اپنے عيبوں كى اصالح كرتا ہے_ ( گناہوں كو جان جاتا
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' اس سے پہلے كہ قيامت كے دن تمہارا حساب ليا جائے تم اس دنيا ميں اپنا 

ہر ايك مقام ميں ہزار سال تك اس كا  حساب خود كرلو كيونكہ قيامت كے دن پچاس مقامات پر بندوں كا حساب ليا جائيگا اور
  ) 310حساب ليا جاتا رہيگا_ آپ نے اس كے بعد يہ آيت پڑھى وه دن كہ جس كى مقدار پچاس ہزار سال ہوگي_ (

  اس بات كى ياد دھانى بہت ضرورى ہے كہ انسان نفس كے حساب كے وقت خود 
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كيونكہ نفس بہت ہى مكار اور اماره سو ہے_ سينكڑوں حيلے نفس پر اعتماد نہ كرے اور اس كى بابت خوش عقيده نہ ہو 

بہانے سے اچھے كام كو برا اور برے كو اچھا ظاہر كرتا ہے_ انسان كو اپنے بارے اپنى ذمہ دارى كو نہيں سوچنے ديتا تا 
ے گا_ گناہوں كہ انسان اس پر عمل پيرا ہو سكے_ گناه كے ارتكاب اور عبادت كے ترك كرنے كى كوئي نہ كوئي توجيہ كر

كو فراموشى ميں ڈال دے گا اور معمولى بتالئے گا_ چھوٹى عبادت كو بہت بڑا ظاہر كرے گا اور انسان كو مغرور كردے 
گا_ موت اور قيامت كو بھال دے گا اور دور دراز اميدوں كو قوى قرار دے گا_ حساب كرنے كو سخت اور عمل نہ كئے 

كردے گا اسى لئے انسان كو اپنے نفس كى بارے ميں بدگمانى ركھتے ہوئے اس كا جانے والى چيز بلكہ غير ضرورى ظاہر 
حساب كرنا چائے_ حساب كرنے ميں بہت وقت كرنى چاہئے اور نفس اور شيطن كے تاويالت اور ہيرا پھيرى كى طرف كان

  نہيں دھرنے چائيں_ 
ے لئے كچھ لوگ ہيں كہ جنہوں نے هللا تعالى كے ذكر كو دنيا اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' هللا تعالى كى ياد ك

كے عوض قرار دے ركھا ہے لہذا ان كو كار و بار هللا تعالى كے ذكر سے نہيں روكتا_ اپنى زندگى كو هللا تعالى كے ذكر 
ل اور انصاف كے ساتھ گزارتے ہيں_ گناہوں كے بارے قرآن كى آيات اور احاديث غافل انسانوں كو سناتے ہيں اور عد

كرنے كا حكم ديتے ہيں اور خود بھى اس پر عمل كرتے ہيں_ منكرات سے روكتے ہيں اور خودبھى ان سے ركتے ہيں گويا 
كہ انہوں نے دنيا كو طے كرليا ہے اور آخرت ميں پہنچ چكے ہيں_ انہوں نے اس دنيا كے عالوه اور دنيا كو ديكھ ليا ہے اور

جو غائب ہيں ان سے آگاه ہوچكے ہيں_ قيامت اور اس كے بارے ميں جو وعدے ديئے  گويا برزخ كے لوگوں كے حاالت
گئے ہيں گويا ان كے سامنے صحيح موجود ہوچكے ہيں_ دنيا والوں كے لئے غيبى پردے اس طرح ہٹا ديتے ہيں كہ گويا وه 

وں كو سن رہے ہيں كہ جنہيں دنيا ايسى چيزوں كو ديكھ رہے ہوں كہ جن كو دنيا والے نہيں ديكھ رہے ہوتے اور ايسى چيز
والے نہيں سن رہے_ اگر تو ان كے مقامات عاليہ اور ان كى مجالس كو اپنى عقل كے سامنے مجسم كرے تو گويا وه يوں 

  نظر آئيں گے كہ انہوں نے اپنے روز 
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اں تك كہ ہر چھوٹے بڑے كے اعمال نامہ كو كھوال ہوا ہے اور اپنے اعمال كے حساب كرلينے سے فارغ ہوچكے ہيں يہ

كاموں سے كہ جن كاانہيں حكم ديا گيا ہے اور ان كے بجاالنے ميں انہوں نے كوتاہى برتى ہے يا جن سے انہيں روكا گيا ہے 
اور انہوں نے اس كا ارتكاب كريا ہے ان تمام كى ذمہ دارى اپنى گردن پر ڈال ديتے ہيں اور اپنے آپ كو ان كے بجاالنے اور

ميں كمزور ديكھتے ہيں اور زار زار گريہ و بكاء كرتے ہيں اور گريہ اور بكاء سے هللا كى بارگاه ميں اپنى  اطاعت كرنے
پشيمانى كا اظہار كرتے ہيں_ ان كو تم ہدايت كرنے وال اور اندھيروں كے چراغ پاؤگے كہ جن كے ارد گرد مال مكہ نے 

ہوچكى ہے_ آسمان كے دروازے ان كے لئے كھول ديئےئے ہيں اور ان گھيرا ہوا ہے اور هللا تعالى كى مہربانى ان پر نازل 
 ) 311كے لئے محترم اور مكرم جگہ حاضر كى جاچكى ہے_ (
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  توبہ يا نفس كو پاك و صاف كرنا

نفس كو پاك اور صاف كرنے كا بہتريں راستہ گناہوں كا نہ كرنا اور اپنے آپ كو گناہوں سے محفوظ ركھنا ہے اگر كوئي 
شخص گناہوں سے بالكل آلوده نہ ہو اور نفس كى ذاتى پاكى اور صفا پر باقى رہے تو يہ اس شخص سے افضل ہے جو گناه 

ه نہيں چكھا اور اس كى عادت نہيں ڈالى يہ اس شخص كى نسبت سےكرنے كے بعد توبہ كر لے_ جس شخص نے گناه كا مز
جو گناہوں ميں آلوده رہا ہے اور چاہتا ہے كہ گناہوں كو ترك كردے بہت آسانى سے اور بہتر طريقے سے گناہوں سے چشم 

رنے سے زياده آسان پوشى كر سكتا ہے اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''گناه كا ترك كردينا توبہ كے طلب ك
  ) 312ہے_(

ليكن جو انسان گناہوں سے آلوده ہوجائيں انہيں بھى هللا تعالى كى رحمت سے نااميد نہيں ہونا چاہئے كيونكہ هللا تعالى كى 
طرف رجوع كرنے كا راستہ كسى وقت بھى بند نہيں ہوتا بلكہ مہربان هللا تعالى نے گناہگاروں كے لئے توبہ كا راسنہ ہميشہ 

لئے كھال ركھا ہوا ہے اور ان سے چاہا ہے كہ وه هللا تعالى كى طرف پلٹ آئيں اور توبہ كے پانى سے نفس كو گناہوں  لے
  كى گندگى اور پليدى سے دھوڈاليں_ 

خداوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے '' ميرے ان بندوں سے كہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم كيا ہے كہہ دو كہ وه هللا تعالى كى 
  ) 313سے مايوس نہ ہوں كيونكہ خدا تمام گناہوں كو بخش دے گا اور وه بخشنے واال مہربان ہے_(رحمت 

  
171   

نيز خدا فرماتا ہے كہ '' جب مومن تيرے پاس آئيں تو ان سے كہہ دے كہ تم پر سالم ہو_ خدا نے اپنے اوپر رحمت اور 
سے برے كام انجام ديئے اور توبہ كرليں اور خدا كى مہربانى الزم قرار دے دى ہے_ تم ميں سے جس نے جہالت كى وجہ 

  ) 314طرف پلٹ آئيں اور اصالح كرليں تو يقينا خدا بخشنے واال مہربان ہے_ (

  توبہ كى ضرورت
گمان نہيں كيا جا سكتا كہ گناہگاروں كے لئے توبہ كرنے سے كوئي اور چيز الزمى اور ضرورى ہو جو شخص خدا پيغمبر 

حساب كتاب بہشت دوزخ پر ايمان ركھتا ہو وه توبہ كے ضرورى اور فورى ہونے ميں شك و ترديد نہيں قيامت ثواب عقاب 
  كرسكتا_ 

ہم جو اپنے نفس سے مطلع ہيں اور اپنے گناہوں كو جانتے ہيں تو پھر توبہ كرنے سے كيوں غفلت كريں؟ كيا ہم قيامت اور 
؟ كيا ہم هللا كہ اس وعدے ميں كہ گناہگاروں كو جہنم كى سزا حساب اور كتاب اور دوزخ كے عذاب كا يقين نہيں ركھتے

دونگا شك اور ترديد ركھتے ہيں؟ انسان كا نفس گناه كے ذريعے تاريك اور سياه اور پليد ہوجاتا ہے بلكہ ہو سكتا ہے كہ انسان
تھ خدا كے حضوركى شكل حيوان كى شكل ميں تبديل ہوجائے پس كس طرح جرت ركھتے ہيں كہ اس طرح كے نفس كے سا

جائيں گے اور بہشت ميں خدا كے اوليا' كے ساتھ بيٹھيں گے؟ ہم گناہوں كے ارتكاب كرنے كى وجہ سے هللا تعالى كے 
صراط مستقيم كو چھوڑ چكے ہيں اور حيوانيت كى وادى ميں گر چكے ہيں_ خدا سے دور ہوگئے ہيں اور شيطن كے نزديك 

يں كہ آخرت ميں سعادتمند اور نجات يافتہ ہونگے اور هللا كى بہشت ميں هللا تعالى كى ہوچكے ہيں اور پھر بھى توقع ركھتے ہ
نعمتوں سے فائده حاصل كريں گے يہ كتنى لغو اور بے جا توقع ہے؟ لہذا وه گناہگار جو اپنى سعادت كى فكر ركھتا ہے اس 

  ہيں ہے_ كے لئے سوائے توبہ اور خدا كى طرف پلٹ جانے كے اور كوئي راستہ موجود ن
  

172   
يہ بھى هللا تعالى كى ايك بہت بڑى مہربانى اور لطف اور كرم ہے كہ اس نے اپنے بندوں كے لئے توبہ كا راستہ كھال ركھا 
ہوا ہے زہر كھاليا ہوا انسان جو اپنى صحت كے بارے ميں فكر مند ہے كسى بھى وقت زہر كے نكالے جانے اور اس كے 
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جائز قرا ر نہيں ديتا كيونكہ وه جانتا ہے كہ اگر اس نے دير كى تو وه ہالك ہوجائيگا جب كہ  عالج ميں تاخير اور ترديد كو
انسان كے لئے گناه ہر زہر سے زياده ہالك كرنے واال ہوتا ہے_ عام زہر انسان كى دنياوى چند روزه زندگى كو خطرے ميں 

انسان كى آخرت كى سعادت كو ختم كر ديتا ہے اگر زہر  ڈالتى ہے تو گناه انسان كو ہميشہ كى ہالكت ميں ڈال ديتا ہے اور
انسان كو دنيا سے جدائي ديتى ہے تو گناه انسان كو خدا سے دور كرديتا ہے_ اور هللا تعالى سے قرب اور لقاء كے فيض سے

ارى معنوى محروم كر ديتا ہے لہذا تمہارے لئے ہر ايك چيز سے توبہ اور انابہ زياده ضرورى اور فورى ہے كيونكہ ہم
  سعادت اور زندگى اس سے وابستہ ہے_ 

  ) 315خداوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے '' مومنو تم سب هللا تعالى كى طرف توبہ كرو_ شايد نجات حاصل كر لو_(
ت خدا ايك اور مقام ميں فرماتا ہے ''مومنو خدا كى طرف توبہ نصوح كرو شايد خدا تمہارے گناہوں كو مٹا دے اور تمہيں بہش

  ) 316ميں داخل كردے كہ جس كے درختوں كے نيچے نہريں جارى ہيں_(
  ) 317پيغمبر خدا نے فرمايا ہے كہ '' ہر درد كے لئے دوا ہوتى ہے_ گناہوں كے لئے استغفار اور توبہ دوا ہے_(

ہے جب وه گناه كا ارتكاب  امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' ہر انسان كے دل يعنى روح ميں ايك سفيد نقطہ ہوتا
كرتا ہے تو اس سفيد نقطہ ميں سياہى وجود ميں آجاتى ہے اگر اس نے توبہ كر لى تو وه سياہى مٹ جاتى ہے اور اگر گناه كو 
 پھر بار بار بجالتا رہا تو آہستہ آہستہ وه سياه نقطہ زياده ہوتا جاتا ہے يہاں تك كہ وه اس سارے سفيد نقطہ پر چھا جاتا ہے اس

  وقت وه انسان پھر نيكى كى طرف نہيں پلٹتا يہى مراد هللا 
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)يعنى ان كے دلوں پر اس كى وجہ سے كہ انہوں نے318تعالى كے اس فرمان ميں كال بل ران عن قلوبہم بما كانوا يكسبون_(

  انجام ديا ہے زنگ چڑھ جاتا ہے_ 
ير ميں كرنا ايك قسم كا غرور اور دھوكہ ہے اور توبہ ميں تاخير امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے _ '' توبہ كو د

كرنا ايك طرح كى پريشانى اور حيرت ہوتى ہے_ خدا كے سامنے عذر تراشنا موجب ہالكت ہے_ گناه پر اصرار كرنا هللا 
حسان نقصان تعالى كے عذاب اور سزا سے مامون ہونے كا احساس ہے جب كہ هللا تعالى كے عذاب سے مامون ہونے كا ا

  ) 319اٹھانے والے انسان ہى كرتے ہيں_(
بہتر ہے كہ ہم ذرا اپنے آپ ميں فكر كريں گذرے ہوئے گناہوں كو ياد كريں اور اپنى عاقبت كے بارے ميں خوب سوچيں اور
ئي اپنے سامنے حساب و كتاب كے موقف ميزان اعمال خدا قہار كے سامنے شرمندگى فرشتوں اور مخلوق كے سامنے رسوا

قيامت كى سختى دوزخ كے عذاب هللا تعالى كى لقاء سے محروميت كو مجسم كريں اور ايك اندرونى انقالب كے ذريعے هللا 
تعالى كى طرف لوٹ آئيں اور توبہ كے زندگى دينے والے پانى سے اپنے گذرے ہوئے گناہوں كو دھوئيں اور نفس كى پليدى 

ليں كہ گناہوں سے كناره كشى كريں گے_ اور آخرت كے سفر اور ذات الہى  اور گندگى كو دور كريں اور حتمى اراده كر
كى مالقات كے لئے مہيا ہوجائيں گے ليكن اتنى سادگى سے شيطن ہم سے دستبردار ہونے واال نہيں ہے؟ كيا وه توبہ اور خدا 

  كى طرف لوٹ جانے كى اجازت دے ديگا؟ 
ھارتا ہے وه ہميں توبہ كرنے سے بھى مانھ ہوگا گناہوں كو معمولى اور وہى شيطن جو ہميں گناہوں كے ارتكاب كرنے پر اب

كمتر بتالئے گا وه گناہوں كو ہمارے ذہن سے ايسے نكل ديتا ہے كہ ہم ان تمام كو فراموش كرديتے ہيں_ مرنے اور حساب 
رديتا ہے كہ كبھى توبہ نور اور كتاب اور سزاى فكر كو ہمارے مغز سے نكال ديتا ہے اور اس طرح ہميں دنيا ميں مشغول ك

استغفار كى فكر ہى نہيں كرتے اور اچانك موت سرپر آجائے گى اور پليد اور كثيف نفس كے ساتھ اس دنيا سے چلے جائيں 
  گے_ 
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  توبہ كا قبول ہونا

لطف و كرم ميں سے اگر درست توبہ كى جائے تو وه يقينا حق تعالى كے ہاں قبول واقع ہوتى ہے اور يہ بھى هللا تعالى كے 
ايك لطف اور مہربانى ہے_ خداوند عالم نے ہميں دوزخ اور جہنم كے لئے پيدا نہيں كيا_ بلكہ بہشت اور سعادت كے لئے 

خلق فرمايا ہے پيغمبروں كو بھيجا ہے تا كہ لوگوں كو ہدايت اور سعادت كے راستے كى رہنمائي كريں اور گناہگار بندوں 
كى طرف رجوع كرنے كى دعوت ديں توبہ اور استغفار كا دروازه تمام بندوں كے لئے كھال ركھا ہوا ه كو توبہ اور هللا تعالى 
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ے پيغمبر ہميشہ ان كو اس كى طرف دعوت ديتے ہيں_ پيغمبر(ص) اور اولياء خدا ہميشہ لوگوں كو توبہ كى طرف بالتے 
باليا ہے اور وعده كيا ہے كہ ان كى توبہ كو قبول ہيں_ خداوند عالم نے بہت سى آيات ميں گناہگار بندوں كو اپنى طرف 

كرے گا اور هللا كا وعده جھوٹا نہيں ہوا كرتا_ پيغمبر اكرم صلى هللا عليہ و آلہ و سلم اور ائمہ اطہار نے سينكٹروں احاديث 
   ميں لوگوں كو خدا كى طرف پلٹ آنے اور توبہ كرنے كى طرف باليا ہے اور انہيں اميد دالئي ہے_ جيسے_

هللا تعالى فرماتا ہے كہ '' وه خدا ہے جو اپنے بندوں كى توبہ كو قبول كرتا ہے اور ان كے گناہوں كو بخش ديتا ہے اور جو 
  ) 320كچھ تم انجام ديتے ہو اس سے آگاه ہے_ (

نيك اعمال بجاالئيں اور هللا تعالى فرماتا ہے كہ '' ميں بہت زياده انہيں بخشنے واال ہوں جو توبہ كريں اور ايمان لے آئيں اور 
  ) 321ہدايت پاليں_(

اگر خدا كو ياد كريں اور گناہوں سے توبہ كريں_ خدا كے سوا كون ہے جو ان كے گناہوں كو بخش دے گاه اور وه جو اپنے 
 برے كاموں پر اصرار نہيں كرتے اور گناہوں كى برائي سے آگاه ہيں يہ وه لوگ ہيں كہ جن كے اعمال كى جزا بخشا جانا

اور ايسے باغات ہيں كہ جن كے درميان نہريں جارى ہيں اور ہميشہ كے لئے وہاں زندگى كريں گے اور عمل كرنے والوں 
  ) 322كے لئے ايسے جزا كتنى ہى اچھى ہے_(

  امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' گناہوں سے توبہ كرنے واال اس شخص كي 
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ه ہى نہ كيا ہو اور جو گناہوں كو بجاالنے پر اصرار كرتا ہے اور زبان پر استغفار كے كلمات طرح ہے كہ جسنے كوئي گنا

) اس طرح كى آيات اور روايات بہت زياده موجود ہيں لہذا توبہ كے 323جارى كرتا ہے يہ مسخره كرنے واال ہوتا ہے_(
الم توبہ كرنے والے كو دوست ركھتا ہے_ قرآن قبول كئے جائے ميں كوئي شك اور ترديد نہيں كرنا چاہئے بلكہ خداوند ع

) امام محمد باقر 324مجيد ميں فرماتا ہے '' يقينا خدا توبہ كرنے والے اور اپنے آپكو پاك كرنے والے كو دوست ركھتا ہے_(
وتا ہے كہ جو عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' هللا تعالى كا اس بنده سے جو توبہ كرتا ہے خوشنود ہونا اس شخص سے زياده ہ

  ) 325تاريك رات ميں اپنے سوارى كے حيوان اور زاد راه اور توشہ كو گم كرنے كے بعد پيدا كر لے_(
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جب كوئي بنده خالص توبہ اور ہميشہ كے لئے كرے تو خداوند عالم اسے 

و چھپا ديتا ہے_ راوى نے عرض كى _ اے فرزند رسول صلى هللا عليہ و دوست ركھتا ہے اور هللا تعالى اس كے گناہوں ك
آلہ و سلم هللا تعالى كس طرح گناہوں كو چھپا ديتا ہے؟ آپ نے فرمايا ہے كہ وه دو فرشتے جو اس كے اعمال كو لكھتے ہيں 

كم ديتا ہے كہ توبہ كرنے اس كے گناه كو بھول جاتے ہيں اور هللا تعالى اس كے اعضاء اور جوارح زمين كے نقاط كو ح
والے بندے كے گناہوں كو چھپا ديں ايسا شخص خدا كے سامنے جائيگا جب كہ كوئي شخص اور كوئي چيز اس كے گناہوں 

  ) 326كى گواه نہ ہوگي_(

  توبہ كيا ہے؟
اال كہا جا سكتا گذرے ہوئے اعمال اور كردار پر ندامت اور پشيمانى كا نام توبہ ہے اور ايسے اس شخص كو توبہ كرنے و

ہے جو واقعا اور تہہ دل سے اپنے گذرے ہوئے گناہوں پر پشيمان اور نادم ہو_ رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے 
  ) 327فرمايا ہے كہ پشيمان اور ندامت توبہ ہے_(

ف زبان سے استغفرهللا كا يہ صحيح اور درست ہے كہ خداوند عالم توبہ كو قبول كرتا اور گناہوں كو بخش ديتا ہے ليكن صر
  لفظ كہہ دينا يا صرف پشيمانى كا اظہار كر دينا يا گريہ 
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كر لينا دليل نہيں ہے كہ وه واقعا تہ دل سے توبہ كر چكا ہے بلكہ تين عالمتوں كے ہونے سے حقيقى اور واقعى توبہ جانى 
  جاتى ہے_ 

تنفر ہوا اور اپنے نفس ميں غمگين اور پشيمان اور شرمنده ہو پہلے تو تہہ دل سے دل ميں گذرے گناہوں سے بيزار اور م
  دوسرے حتمى اراده ركھتا ہو كہ پھر آئنده گناہوں كو بجا نہيں الئے گا_ 

تيسرے اگر گناه كے نتيجے ميں ايسے كام انجام ديئے ہوں كہ جن كا جبران اور تدارك كيا جا سكتا ہے تو يہ حتمى اراده 
جبران كرے گا اگر اس كى گردن پر لوگوں كا حق ہو اگر كسى كا مال غضب كيا ہے يا چورى  كرے كہ اس كا تدارك اور
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كى ہے يا تلف كر ديا ہے تو پہلى فرصت ميں اس كے ادا كرنے كا حتمى اراده كرے اور اگر اس كے ادا كرنے سے عاجز 
وئي كى ہے تو اس سے حليت ہے تو جس طرح بھى ہو سكے صاحب حق كو راضى كرے اور اگر كسى كى غيبت اور بدگ

اور معافى طلب كرے اور اگر كسى پر تجاوز اور ظلم و ستم كيا ہے تو اس مظلوم كو راضى كرے اور اگر مال كے حق 
زكواة خمس و غيره كو نہ ديا و تو اسے ادا كرے اور اگر نماز اور روزے اس سے قضا ہوئے ہوں تو ان كى قضا بجاالئے 

كہا جا سكتا ہے كہ واقعا وه اپنے گناہوں پر پشيمان ہوگيا اور اس كى توبہ قبول ہوجائيگي_ اس طرح كرنے والے شخص كو 
ليكن جو لوگ توبہ اور استغفار كے كلمات اور الفاظ تو زبان پر جارى كرتے ہيں ليكن دل ميں گناه سے پشيمان اور شرمنده 

يا ان گناہوں كو كہ جن كا تدارك اور تالفى كى جانى ہوتى نہيں ہوتے اور آئنده گناه كے ترك كرنے كا اراده بھى نہيں ركھے 
ہے ان كى تالفى نہيں كرتے اس طرح كے انسانوں نے توبہ نہيں كى اور نہ ہى انہيں اپنى توبہ كے قبول ہوجانے كى اميد 

ر آه و نالہ ركھنى چاہئے گرچہ وه دعا كى مجالس او رمحافل ميں شريك ہوتے ہوں اور عاطفہ رقت كيوجہ سے متاثر ہو ك
  گريہ و بكاء بھى كر ليتے ہوں_ 

ايك شخص نے حضرت اميرالمومنين عليہ السالم كے سامنے استغفار كے كلمات زبان پر جارى كئے تو آنحضرت نے 
  فرمايا '' تيرى ماں تيرى عزاء ميں بيٹھے كيا جانتے ہو كہ 
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_ گذرے ہوئے گناہوں 1ے توبہ اور استغفار چھ چيزوں كا نام ہے_ استغفار او توبہ كيا ہے؟ توبہ كرنا بلند لوگوں كا مرتبہ ہ
_ لوگوں كے حقوق كو ادا كرنا كہ جب تو خدا كے 3_ ہميشہ كے لئے گناه كے ترك كرنے كا اراده كرنا_2پر پشيمانى ہونا_ 

ترك كيا ہے  _ پورى طرح سے متوجہ ہو كہ جس واجب كو4سامنے جائے تو تيرى گردن پر لوگوں كا كوئي حق نہ ہو_ 
_ اپنے گناہوں پر اتنا غمناك ہو كہ وه گوشت جو حرام كے كھانے سے بنا ہے وه ختم ہوجائے اور تيرى 5اسے ادا كرے_ 

_ اپنے نفس كو اطاعت كرنے كى سختى اور مشقت 6چمڑى تيرى ہڈيوں پر چمٹ جائے اور پھر دوسرا گوشت نكل آئے گا_ 
ذت اور شيرينى سے لطف اندوز كيا تھا ان كاموں كے بعد تو يہ كہے كہ استغفر ميں ڈالے جيسے پہلے اسے نافرمانى كى ل

) تو گويا يہ پھر توبہ حقيق ہے_ گناه شيطن اتنا مكار اور فريبى ہے كہ كبھى انسان كو توبہ كے بارے ميں بھى 328هللا )
شركت كى اور مجلس يا دعا سے دھوكا دے ديتا ہے_ ممكن ہے كہ كسى گنہگار نے وعظ و نصيحت يا دعا كى مجلس ميں 

متاثر ہوا اور اس كے آنسو بہنے لگے يا بلند آواز سے رونے لگا اس وقت اسے شيطن كہتا ہے كہ سبحان هللا كيا كہنا تم ميں 
كيسى حالت پيدا ہوئي_ بس يہى تو نے توبہ كرلى اور تو گناہوں سے پاك ہوگيا حاالنكہ نہ اس كا دل گناہوں پر پشيمان ہوا ہے

ور نہ اس كا آئنده كے لئے گناہوں كے ترك كردينے كا اراده ہے اور نہ ہى اس نے اراده كيا ہے كہ لوگوں اور خدا كے ا
حقوق كو ادا كرے گا اس طرح كا تحت تاثير ہوجانا توبہ نہيں ہوا كرتى اور نہ ہى نفس كے پاك ہوجانے اور آخرت كى 

  ہوں سے لوٹا ہے اور نہ ہى خدا كى طرف پلٹا ہے_ سعادت كا سبب بنتا ہے اس طرح كا كا شخص نہ گنا

  جن چيزوں سے توبہ كى جانى چاہئے
گناه كيا ہے اور كس گناه سے توبہ كرنى چاہئے؟ اس سوال كا جواب يہ ہے كہ ہر وه چيز جو هللا تعالى كى طرف جانے اور 

ے ركھے وه گناه ہے اور اس سے پرہيز سير و سلوك سے مانع ہو اور دنيا سے عالقمند كر دے اور توبہ كرنے سے روك
  كرنا چاہئے اور نفس 
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  _ عملى گناه_ 2_ اخالقى گناه_ 1كو اس سے پاك كرنا چاہئے گناه دو قسم پر ہوتے ہيں_ 

  _ اخالقى گناه 1
ر قرب برے اخالق اور صفات نفس كو پليد اور كثيف كر ديتے ہيں اور انسانيت كے صراط مستقيم كے راستے پر چلنے او

الہى تك پہنچنے سے روك ديتے ہيں_ برى صفات اگر نفس ميں رسوخ كر ليں اور بطور عادت اور ملكہ كے بن جائيں تو 
ذات كے اندر كو تبديل اور تغير كر ديتے ہيں يہاں تك كہ انسانيت كے كس درج پر رہے اسے بھى متاثر كرديتے ہيں_ 

ہيں معمولى اور چھوٹا اور غير اہم شمار نہيں كرنا چاہئے اور ان سے توبہ اخالقى گناہوں كو اس لحاظ سے كہ اخالقى گناه 
كرنے سے غافل نہيں ہونا چاہئے بلكہ نفس كو ان سے پاك كرنا ايك ضرورى اور زندگى ساز كام ہے_ برے اخالق نام ہے_ 
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خوري، عيب نكالنا، وعده ريائ، نفاق، غضب، تكبر، خودبيني، خودپسندي، ظلم، مكر و فريب و غيبت، تہمت نگانا، چغل
خالفي، جھوٹ حب دنيا حرص اور اللچ، بخيل ہونا حقوق والدين ادا نہ كرنا، قطع رحمي_ كفر ان نعمت ناشكري، اسراف، 

  حسد، بدزبانى گالياں دينا اور اس طرح كى دوسرى برى صفات اور عادات 
ثار سے عالج كرنے اور ان كى دنياوى اور اخرى سينكٹروں روايات اور آيات ان كى مذمت اور ان سے ركنے اور ان كے آ

سزا كے بارے ميں وارد ہوئي ہيں_ اخالقى كتابوں ميں ان كى تشريح اور ان كے بارے ميں بحث كى گئي ہے_ يہاں پر ان 
  كے بارے ميں بحث نہيں كى جا سكتي_ اخالقى كتابوں اور احاديث ميں ان كے بارے ميں رجوع كيا جا سكتا ہے_ 

  ى گناه_ عمل2
عملى گناہوں ميں سے ايك چورى كرنا_ كسى كو قتل كرنا_ زناكاري، لواطت، لوگوں كا مال غصب كرنا، معامالت ميں تقلب 

  كرنا، واجب جہاد سے بھاگ جانا_ 
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ار امانت ميں خيانت كرنا، شراب اور نشہ آور چيز كا پينا، مردار گوشت كھانا، خنزير اور دوسرے حرام گوشت كھانا، قم

بازي، جھوٹى گواہى دينا، بے گناہوں لوگوں پر زنا كى تہمت لگانا، واجب نمازوں كو ترك كرنا، واجب روزے نہ ركھنا، حج 
نہ كرنا، امر بہ معروف اور نہى منكر كو ترك كرنا، نجس غذا كھانا، اور دوسرے حرام كام جو مفصل كتابوں ميں موجود ہيں

كن نہيں ہے_ يہ تو مشہور گناه ہيں كہ جن سے انسان كو اجتناب كرنا چاہئے اور اگر كہ جن كى تشريح اور وضاحت يہاں مم
بجااليا ہو تو ان سے توبہ كرے اور هللا كى طرف رجوع كرے ليكن كچھ گناه ايسے بھى ہيں جو مشہور نہيں ہيں اور انہيں 

ياء خدا كے لئے گناه شمار ہوتے ہيں جيسے گناہوں كے طور پر نہيں بتاليا گيا ليكن وه هللا كے برگزيده بندوں اور اول
مستحبات كا ترك كر دينا يا مكروہات كا بجاالنا بلكہ گناه كے تصور كو او رذات الہى سے كسى غير كى طرف توجہہ كرنے 
كو اور شيطانى وسوسوں كو جو انسان كو خدا سے غافل كر ديتے ہيں_ يہ تمام اولياء خدا اور اس كى صفات اور افعال كى 

ورى اور كامل معرفت نہ ركھنے كو جو ہر ايك انسان كے لئے ممكن نہيں ہے هللا تعالى كے خاص منتخب بندوں كے لئے پ
گناه شمار ہوتے ہيں اور ان سے وه توبہ كرتے رہتے تھے بلكہ اس سے باال تر ذات الہى اور اس كى صفات اور افعال كى 

سان كے لئے ممكن نہيں ہے هللا تعالى اور اس طرح كے نقص كے پورى اور كامل معرفت نہ ركھنے كو ج و ہر ايك ان
احساس سے ان كے جسم پر لرزه طارى ہوجاتا تھا اور گريہ نالہ و زارى سے خدا كى طرف رجوع كرتے تھے اور توبہ 

ر صادق عليہاور استغفار كرتے تھے_ پيغمبروں اور ائمہ اطہار كے توبہ كرنے كو اسى معنى ميں ليا جانا چاہئے_ امام جعف
السالم نے فرمايا ہے كہ رسو ل خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم ہر روز ستر دفعہ استغفار كرتے تھے جبكہ آپ پر كوئي گناه 

) رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا كہ '' كبھى ميرے دل پر تاريكى عارض ہوتى تھى تو 329بھى نہيں تھا_(
 ) 330ستر دفعہ استغفار كيا كرتا تھا_(اس كے لئے ميں ہر روز 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس

 

   دوسرا حصہ 181

  نفس كى تكميل اور تربيت
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  نفس كى تكميل اور تربيت
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نفس كو پاك صاف كرنے كے بعد اس كى تكميل اور تربيت كا مرحلہ آتا ہے كہ جسے اصطالح اخالقى ميں تحليہ_ كہا جاتا 
ہے_ علوم عقليہ ميں ثابت ہو چكا ہے كہ انسان كا نفس ہميشہ حركت اور ہونے كى حالت ميں ہوتا ہے_ اس كى فعليت اس 

تہ اندر كى قوت اور استعداد كو مقام فعليت اور بروز و ظہور ميں التا ہے كى استعداد اور قوت سے ملى ہوئي ہے_ آہستہ آہس
اور اپنى ذات كى پرورش كرتا ہے اگر نفس نے صراط مستقيم پر حركت كى اور چال تو وه آہستہ كامل كامل تر ہوتا جاتا ہے 

ہى كے راستے پر گامزن ہوا تو پھر يہاں تك كہ وه آخر كمال تك پہنچ جاتا ہے اور اگر صراط مستقيم سے ہٹ گيا اور گمرا
  بھى آہستہ آہستہ كمال انسانى سے دور ہوتا جاتا ہے اور حيوانيت كى ہولناك وادى ميں جا گرتا ہے_ 

  خدا سے قرب
يہ معلوم ہونا چاہئے كہ انسان كى حركت ايك حقيقى اور واقعى حركت ہے نہ كہ اعتبارى محض اور يہ حركت انسان كى 

ہے نہ جسم اور تن كى اور روح كا حركت كرنا اس كا ذاتى فعل ہے نہ كہ عارضي_ اس حركت ميں انسانروح اور نفس كى 
  كا جوہر اور گوہر حركت كرتا ہے اور متغير ہوتا رہتا ہے_ لہذا انسان كى حركت كا سير اور راستہ ايك واقعي 
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ذات سے جدا نہيں ہے بلكہ متحرك اور حركت كرنے راستہ ہے نہ اعتبارى اور مجازي_ ليكن اس كا مسير اس كى متحرك 
واال نفس اپنى ذات كے باطن ميں حركت كرتا ہے اور مسير كو بھى اپنے ساتھ لے كر چلتا ہے_ اب يہ سوال پيدا ہوتا ہے كہ 

ہر حركت كے لئے كوئي غايت غرض ہوتى ہے_ انسان كى ذات كى حركت كى غرض اور غايت كيا ہے؟ انسان اس جہان 
  كس غرض اور غايت كى طرف حركت كرتا ہے اور اس حركت ميں اس كا انجام كيا ہوگا؟ ميں 

روايات اور احاديث سے معلوم ہوتا ہے كہ انسان كى حركت كى جو غرض معين كى گئي ہے وه قرب الہى ہے ليكن تمام 
_ 1ن گروه ميں تقسيم كرتا ہے_ انسان صراط مستقيم پر نہيں چلتے اور قرب الہى تك نہيں پہنچتے _ قرآن انسانوں كو تي

_ سابقو كے جنہيں مقربين كے نام سے موسوم كيا گيا ہے_ قرآن مجيد ميں آيا ہے كہ 3_ اصحاب مشئمہ_ 2اصحاب ميمنہ_ 
'' تم انسان تين گروه ہو_ اصحاب ميمنہ آپ كيا جانتے ہيں كہ اصحاب ميمنہ كون اشخاص ہيں؟ اصحاب مشئمہ اور آپ كيا 

ه كون اشخاص ہيں ؟ بہشت كى طرف سبقت كرنے والے اور هللا تعالى كى رحمت كو حاصل كرنے كے لئے جانتے ہيں كہ و
  ) 331بھى سبقت كرتے ہيں يہ وه اشخاص ہيں جو خدا كے مقرب بندے ہيں ور بہشت نعيم ميں سكونت ركھيں گے_''(

دبخت_ اور سابقين وه حضرات ہيں كہ جواصحاب ميمنہ يعنى سعادت مند حضرات اور اصحاب مشئمہ يعنى اہل شقاوت اور ب
صراط مستقيم كو طے كرنے ميں دوسروں پر سبقت كرتے ہيں اور قرب الہى كے مقام تك پہنچتے ہيں_ اس آيت سے معلوم 

ہوتا ہے كہ حركت نفس كى غرض هللا تعالى كا قرب حاصل كرنا ہے_ خدا ايك اور آيت ميں فرماتا ہے _ '' اگر خدا كے 
ا تو قيامت كے دن آرام والى بہشت اور نعمت الہى سے جو خدا كا عطيہ ہے استفاده كرے گا_ اور اگر مقربين سے ہو

اصحاب يمين سے ہوا تو ان كى طرف سے تم پر سالم ہے اور اگر منكر اور گمراہوں سے ہوا تو اس پر دوزخ كا گرم پانى 
  ) 332ڈاال جائيگا اور اس كا ٹھكانہ جہنم ہوگا_ (
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ك اور آيت ميں ہے كہ '' اس طرح نہيں ہے كہ كافرون نے گمان كيا ہوا ہے يقينا ابرار اور نيك لوگوں كا دفتر اور كتاب نيز اي

(اور جو كچھ اس ميں موجود ہے) علين يعنى اعلى درجات ميں ہے آپ كيا جانتے ہيں كہ علين كيا چيز ہے وه ايك كتاب ہے 
) ان آيات سے معلوم ہوتا ہے كہ 333كے مقرب اس مقام كا مشاہده كرينگے_(جو خدا كى طرف سے ہوا كرتى ہے اور هللا 

انسان كا انتہائي كمال اور اسكے سير اور حركت كى غرض اور غايت هللا تعالى كا قرب حاصل كرنا ہے تا كہ انسان حركت 
ے قرآن مجيد ميں آيا ہے كہ '' جب كر كے اس مقام تك جا پہنچيں لہذا مقربين كا گروه سعادتمندوں ميں سے ايك ممتاز گروه ہ

مالئكہ نے كہا اے مريم خداوند عالم نے تجھے ايك كلمہ كى جو خداوند عالم كى طرف سے ہے يعنى عيسى بن مريم كى 
  ) 334بشارت دى ہے كہ جو دنيا اور آخرت ميں خدا كے نزديك عزت واال اور اس كے مقرب بندوں ميں سے ہے_(

فاده ہوتا ہے كہ هللا تعالى كے الئق اور ممتاز بندے كہ جنہوں نے ايمان اور نيك اعمال ميں ان آيات اور روايات سے است
دوسروں پر سبقت حاصل كرلى ہے بہت ہى اعلى جگہ پر سكونت كريں گے كہ جسے قرب الہى كا مقام بتاليا گيا ہے اور 

دا ميں مارے گئے ہيں ان كے بارے ميں يہ گمان نہشہداء بھى اسى مقام ميں رہيں گے_ قرآن مجيد ميں آيا ہے كہ '' جو راه خ
  ) 335كر كہ وه مرگئے ہيں بلكہ وه زنده ہيں اور اپنے پروردگار كے ہاں روزى پاتے ہيں_(
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  لہذا انسان كا انتہائي اور آخرى كمال خداوند عالم كا قرب حاصل كرنا ہوتاہے_ 

  قرب خدا كا معني
طلب اور معنى كيا ہے؟ اور كس طرح تصور كيا جائے كہ انسان خدا كے نزديك يہ معلوم كيا جائے كہ خدا كے قرب كا م

  ہوجائے_ قرب كے معنى نزديك ہونے كے ہيں اور كسى كے نزديك ہونے كو تين معنى ميں استعمال كيا جاتا ہے_ 

  قرب مكان
  دو موجود جب ايك دوسرے كے نزديك ہوں تو انہيں كہا جاتا ہے كہ وه ايك 
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  كے قريب ہيں_ دوسرے 

  قرب زماني
جب دو چيزيں ايك زمانے ميں ايك دوسرے كے نزديك ہوں تو كہا جاتا ہے كہ يہ دونوں ايك دوسرے كے قريب اور ہمعصر 

ہيں_ اور يہ واضح ہے كہ بندوں كا خدا كے نزديك اور قريب ہونا ان دونوں معنى ميں نہيں ہو سكتا كيونكہ خدا كسى مكان 
جود نہيں ہوا تھا تا كہ كوئي چيز اس مكان اور زمان كے لحاظ سے خدا كے قريب اور نزديك كہى جائے اور زمانے ميں مو

  بلكہ خدا تو زمانے اور مكان كا خالق ہے اور ان پر محيط ہے 

  قرب مجازي
حترام او كبھى كہا جاتا ہے كہ فالن شخص فالن شخص كے قريب اور نزديك ہے تو اس كا مطلب يہ ہوتا ہے كہ فالن كا ا

ربط اس شخص كے ساتھ ہوتا ہے اور اس كى خواہش كو وه بجاالتا ہے اور وه جو چاہتا ہے وه اسے انجام دے ديتا ہے اس 
طرح كى نزديكى اور قرب كو مجازى اور اعتبارى اور تشريفاتى قرب اور نزديكى كہا جاتا ہے يہ قرب حقيقى نہيں ہوا كرتا 

شخص كو اس كا نزديك اور قريبى مجازى لحاظ سے كہا جاتا ہے_ كيا هللا كے بندوں كو  بلكہ مورد احترام قرا ردينے والے
خدا سے اس معنى كے لحاظ سے قريبى اور نزديكى قرار دديا جا سكتا ہے؟ آيا خدا سے قرب اس معنى ميں ہو سكتا ہے يا 

  نہ؟ 
قمند ہے اور ان كى خواہشات كو پورا بھى يہ مطلب ٹھيك ہے كہ خدا اپنے الئق بندوں سے محبت كرتا ہے اور ان سے عال

كرتا ہے ليكن پھر بھى بندے كا قرب خدا سے اس معنى ميں مراد نہيں ليا جا سكتا_ كيونكہ پہلے اشاره كيا گيا ہے كہ علوم 
ير ايك عقليہ اور آيات اور روايات اس پر داللت كرتى ہيں كہ انسان كى حركت ذاتى اور اس كا صراط مستقيم پر چلنا اور مس

امر واقعى ہے نہ كہ امر اعتبارى اور تشريفاتى خدا كى طرف رجوع كرنا كہ جس كے لئے اتنى آيات اور روايات وارد ہوئي 
  ہيں ايك حقيقت فرماتا ہے_ ''اے نفس مطمئن تو هللا تعالى كى طرف رجوع كر اس حالت ميں كہ جب هللا تعالي 
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  ) 336راضى ہے_( تجھ سے راضى ہے اور تو هللا تعالى سے
نيز فرماتا ہے ''جس نے نيك عمل انجام ديا اس كا فائده اسے پہنچے گا اور جس نے برا عمل انجام ديا اس كا نقصان اسے 

  ) 337پہنچے گا اس وقت سب هللا كى طرف پلٹ آؤ گے_(
  ) 338ف لوٹ جائيں گے_(خدا فرماتا ہے '' جو مصيبت كے وقت كہتے ہيں كہ ہم هللا تعالى كا ملك ہيں اور اسى كى طر

بہرحال هللا تعالى كى طرف رجوع اور صراط مستقيم اور سبيل هللا اور نفس كا كامل ہونا يہ ايسے امور ہيں جو واقعى ہيں نہ 
اعتبارى اور تشريفاتي_ انسان كا خدا كى طرف حركت كرنا ايك اختيارى اور جانى ہوئي حركت ہے كہ جس كا نتيجہ مرنے 

م ہوگا_ وجود ميں آنے كے بعد يہ حركت شروع ہوجاتى ہے اور موت تك چلى جاتى ہے لہذا خدا سے قرب كے بعد جا معلو
ايك حقيقى چيز ہے_ هللا تعالى كے الئق بندے واقعا هللا تعالى كے نزديك ہوجاتے ہيں اور گناہنگار اور ناالئق هللا تعالى سے 

  كے كيا معنى ہيں؟ دور ہوجاتے ہيں لہذا غور كرنا چاہئے كہ خدا سے قرب 
خدا سے قرب وه قرب نہيں كہ جو متعارف اور جانا پہچانا ہوا ہوتا ہے بلكہ ايك عليحده قسم ہے كہ جسے قرب كمالى اور 
وجودى درجے كا نام ديا جاتا ہے _ اس مطلب كے واضح ہونے كے لئے ايك تمہيد كى طرف اشاره كيا جاتا ہے _ فلسفہ 
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مطلب پايہ ثبوت كو پہنچ چكا ہے كہ وجود اور ہستى ايك حقيقت مشكك ہے كہ جس كے كئي اسالم اور كتب فلسفہ ميں يہ 
درجات اور مراتب ہيں_ وجود بجلى كى روشنى اور نور كى طرح ہے جيسے نور كے كئي درجے زياده اور كم ہوتے ہيں 

اوپر چلے جايئےه زياده سے  ايك درجہ مثال كمتر ايك ولٹ بجلى كا ہے كہ جس ميں روشنى تھوڑى ہوتى ہے اور اس كے
زياده درجے پائے جاتے ہيں يہ تمام كے تمام نور اور روشنى كے وجود ہيں اور درجات ہيں كمتر اور اعلى درجے كے 

درمياں كے درجات ہيں جو سب كے سب نور ہيں ان ميں فرق صرف شدت اور ضعف كا ہوتا ہے بعينہ اس طرح وجود اور 
  ہستى كے مختلف مراتب اور 
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درجات ہيں كہ جن ميں فرق صرف شدت اور ضعف كا ہوتا ہے _ وجود كا سب سے نيچا اور پشت درجہ اسى دنيا كے وجود
كا درجہ ہے كہ جسے ماده اور طبيعت سے تعبير كيا جاتا ہے اور وجود كا اعلى ترين درجہ اور رتبہ ذات مقدس خدا كا 

غير متناہى ہے ان دو مرتبوں اور درجوں كے درميان وجود كے وجود ہے كہ جو ذات مقدس كمال وجود كے لحاظ سے 
درجات اور مراتب موجود ہيں كہ جن كا آپس ميں فرق شدت اور ضعف كا ہے_ يہيں سے واضح اور روشن ہوجائيگا كہ جتنا

سے نزديك تر  وجود قوى تر اور اس كا درجہ باالتر اور كاملتر ہوگا وه اسى نسبت سے ذات مقدس غير متناہى خدائے متعال
ہوتا جائيگا اس كے برعكس وجود جتنا ضعيف تر ہوتا جائيگا اتنا ہى ذات مقدس كے وجود سے دور تر ہو جائيگا اس تمہيد 
كے بعد بنده كا هللا تعالى سے قرب اور دور ہونے كا معنى واضح ہوجاتا ہے_ انسان روح كے لحاظ سے ايك مجرد حقيقت 

س كا تعلق ماده اور طبيعت سے ہے كہ جس كے ذريعے حركت كرتا ہے اور كامل سے ہے جو كام كرنے كے اعتبار سے ا
كاملتر ہوتا جاتا ہے يہاں تك كہ وه اپنے انتہائي درجے تك جا پہنچتا ہے_ حركت كى ابتداء سے لے كر مقصد تك پہنچنے 

ئيگا اور وجود كے مراتب پر سير كے لئے وه ايك شخص اور حقيقت ہى ہوا كرتا ہے_ ليكن جتنا زياده كمال حاصل كرتا جا
كرے گا وه اسى نسبت سے ذات الہى كے وجود غير متناہى كے نزديك ہوتا جائيگا_ انسان ايمان اور نيك اعمال كے ذريعے 
اپنے وجود كو كامل كاملتر بنا سكتا ہے يہاں تك كہ وه قرب الہى كے مقام تك پہنچ جائے اور منبع ہستى اور چشمہ كمال اور 

ے فيوضات كو زياده سے زياده حاصل كر لے اور خود بھى بہت سے آثار كا منبع اور سرچشمہ بن جائے _ اس جمال ك
توضيح كے بعد واضح ہوگيا كہ انسان كى حركت اور بلند پروازى ايك غير متناہى مقصد كى طرف ہوتى ہے ہر آدمى اپنى 

نچ جاتا ہے يعنى هللا تعالى كے قرب كے مقام كى كوشش اور تالش كے ذريعے كسى نہ كسى قرب الہى كے مرتبے تك پہ
كوئي خاص حد اور انتہا نہيں ہے بلكہ هللا تعالى كے مقام قرب كى حقيقت كے كئي مراتب اور درجات ہيں_ قرب ايك اضافى 

ذات هللا كےامر ہے كہ انسان جتنى زياده محنت اور عمل كرے گا ايك اعلى مقام اور اس سے اعلى مقام تك پہنچتا جائيگا اور 
 فيوضات اور بركات سے زياده سے زياده بہرمند ہوتا جائيگا_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  كماالت انسان كى بنياد ايمان ہے

نفس انسانى كے كماالت تك پہنچنے اور ذات الہى كے قرب كى طرف حركت كرنے كى اساس اور بنياد ايمان اور معرفت 
ہے ايك كمال تك پہنچنے والے انسان كو اپنے مقصد اور حركت كى غرض و غايت كو اپنے سامنے واضح ركھنا چاہئے اور

كس طريقے اور راستے سے وه حركت كرے ورنہ وه مقصد تك نہيں  اسے معلوم ہو كہ وه كدھر اور كہاں جانا چاہتا ہے اور
پہنچ سكے گا_ هللا تعالى پر ايمان اس كى حركت كى سمت كو بتالتا ہے اور اس كے مقصد اور غرض كو واضح كرتا ہے_ 

لم قرآن جو لوگ خدا پر ايمان نہ ركھتے ہونگے وه صراط مستقيم كے طے كرنے سے عاجز اور ناتواں ہونگے_ خداوند عا
  ) 339ميں فرماتا ہے كہ '' جو لوگ هللا تعالى اور قيامت پر ايمان نہيں ركھتے وه سيدھے راستے سے منحرف ہيں_(
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نيز هللا تعالى فرماتا ہے بلكہ وه لوگ كہ جو آخرت كے عالم پر ايمان نہيں ركھتے وه كمال كے عالم سے دور ہوا كرتے اور 
) اسى لئے اس كا مقصد اور 340خواہشات كے پورا كرنے ميں لگے رہتے ہيں_( صرف ماديات اور اپنے نفس كى حيوانى

غرض سوائے مادى جہان كے اور كچھ نہيں ہوتا وه كمال كے راستے پر ہى نہيں ہے تا كہ قرب الہى تك پہنچنے كا اس كے 
مرتبے سے دور  لئے كوئي امكان باقى ہو اس كے حركت كى سمت صرف دنيا ہے اور انسانيت كے صراط مستقيم كے

  ہوچكا ہے اگر كافر كوئي اچھا كام بھى كرے تو وه اس 
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كے نفس كے كامل ہونے اور قرب تك پہنچنے كا وسيلہ نہيں بن سكے گا اس واسطے كہ اس نے اس كام كو خدا اور اس 

تھا كہ جس كا نتيجہ اسے سے قرب حاصل كرنے كے لئے انجام نہيں ديا ہے بلكہ اس كا مقصد دنيا كے لئے اسے انجام دينا 
  اسى دنيا ميں مل جائے گا اور قيامت كے دن اس كے لئے كوئي اثر نہيں ركھتا ہوگا_ 

خدا قرآن ميں فرماتا ہے _ '' ان لوگوں كى مثال جو اپنے پروردگار كے كافر ہوئے ہيں ان كے اعمال خاكستر اور راكھ كى 
چار ہوں اور ادھر ادھر بكھر جائيں اور جسے انہوں نے كمايا  طرح ہيں كہ جو ان ميں سخت اندھيرى كے خطرے سے دو

  ) 341ہے اس كى حفاظت كرنے پر قدرت نہيں ركھتے يہى نجات كے راستے سے گمراه اور دور ہيں_(
بہرحال اعمال كى بنياد اور اساس ايمان ہے اور ايمان ہى عمل كو ارزش اور قيمت ديتا ہے اگر مومن كى روح ايمان اور 

سے مخلوط ہوئي تو وه نورانى ہوجائيگى اور خدا كى طرف صعود اور رجوع كرے گى اور پھر نيك عمل بھى اس توحيد 
كى مدد كرے گا_ قرآن مجيد ميں ہے '' جو شخص عزت كا طلبكار تو اسے معلوم ہونا چاہئے كہ تمام عزت خدا كے پاس 

  ) 342اسے اوپر لے جاتا ہے_( ہے_ توحيد كا اچھا كلمہ خدا كى طرف بلند ہوتا ہے اور نيك عمل
نيك عمل انسان كى روح كو بلندى پر لے جاتا ہے اور قرب الہى كے مقام تك پہنچا ديتا ہے اور پاك و پاكيزه اور خوشمنا 

زندگى اس كے لئے فراہم كرتا ہے ليكن اس كى شرط يہ ہے كہ ايمان ركھتا ہو_ بغير ايمان كے روح تا ريك اور ظلمانى ہے 
لہى اور پاك و پاكيزه زندگى كى لياقت نہيں ركھتى قرآن مجيد ميں ہے_ ''جو بھى نيك عمل انجام دے خواه مرد ہو اور قرب ا

  ) 343يا عورت ايسى حالت ميں كہ ايمان ركھتا ہو ہم اسے پاك و پاكيزه زندگى كے لئے زنده كريں گے_(
ے كى كوشش كرنى چاہئے كہ جتنا اس كا ايمان قوى تر لہذا كمال حاصل كرنے والے انسان كو پہلے اپنے ايمان كو قوى كرن

ہوگا اتنا ہى وه قوى درجات كمال كو حاصل كر سكے گا_ قرآن فرماتا ہے كہ '' خدا تم ميں سے جو ايمان ركھتا ہوا سے باال 
  اور بلند لے جاتا 
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  ) 344ہو عالم اور آگاه ہے_( ہے اور ان كو جو علم ركھتے ہوں بلند كرتا ہے خدا اس سے كو جو تم انجام ديتے
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  تكامل اور قرب حاصل كرنيكے اسباب

نفس كى تكميل اور قرب خدا كئي ايك وسيلے اور ذريعے سے حاصل كيا جا سكتا ہے كہ ان ميں مہم ترين كى طرف ہم اشاره
  كريں گي_ 

_ احسان اور خدمت خلق 5شہادت_ _ جہاد اور 4_ نيك عمل_  3_ فضائل اور مكارم اخالق كى تربيت_ 2_ ذكر خدا_ 1
  _ روزه_ كہ ان تمام كو يہا_ں بيان كريں گے_ 7_ دعا_ 6خدا_ 

   پہال وسيلہ
  ذكر خدا

ذكر كو نفس كى اندرونى اور باطنى قرب الہى كى طرف حركت كرنے كا نقطہ آغاز جانتا چاہئے_ قرب كى طرف حركت 
ہوجاتا ہے اور آہستہ آہستہ عالم صفا اور نورانيت ميں قدم ركھتا ہے  كرنے واال انسان ذكر كے ذريعے مادى دنيا سے باالتر

  اور كامل سے كامل 
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تر ہوتا جاتا ہے يہاں تك كہ هللا تعالى كے قرب كا مقام حاصل كر ليتا ہے _ هللا تعالى كى ياد اور ذكر عبادات كى روح اور 
ہر عبادت كى قدر و قيمت هللا تعالى كى طرف توجہ كرنے  احكام كے تشريع كرنے كى بزرگترين غرض اور غايت ہے_ اور

كيوجہ سے ہوا كرتى ہے_ آيات اور احاديث ميں هللا كے ذكر اور ياد كى بہت زياده سفارش كى گئي ہے_ جيسے قرآن مجيد 
  ) 345ميں ہے كہ '' جو لوگ ايمان لے آئے ہيں وه هللا كے ذكر كو بہت زياده كرتے ہيں_(

'' عقلمند وه انسان ہيں كہ جو قيام و قعود يعنى اٹھتے بيٹھتے ہوتے جاگتے خدا كو ياد كرتے ہيں اور زمين  نيز فرماتا ہے كہ
اور آسمان كى خلقت ميں فكر كرتے ہيں اور كہتے ہيں_ اے پروردگار اس عظيم خلقت كو تو نے بيہوده اور بيكار پيدا نہيں 

  ) 346محفوظ ركھنا_(كيا تو پاك اور پاكيزه ہے ہميں دوزخ كے عذاب سے 
) 347خداوند عالم فرماتا ہے كہ '' جس نے اپنے نفس كو پاك كيا اور هللا تعالى كو ياد كيا اور نماز پڑھى وہى نجات پاگيا_(

  ) 348خدا فرماتا ہے _ اپنے پروردگار كا نام صبح اور شام ليا كرو_(
  ) 249ح اور شام تسبيح کيالر _ (نيز فرمايا ھے که اپنے خالق کو زياده ياد کياگر اور اس کي صب

  ) 350اور نيز فرمايا ہے كہ '' جب تم نے نماز پڑھ لى ہو تو خدا كو قيام او رقعود اور سونے كے وقت ياد كيا كر_(
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص هللا تعالى كا ذكر زياده كرے خدا اسے بہشت ميں اپنے لئے لطف 

  ) 351سائے ميں قرار دے گا_ ( و كرم كے
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا كہ '' جتنا ہو سكتا ہے خدا كو ياد كيا كرو_ دن اور رات كے ہر وقت ميں_ كيونكہ 

خداوند عالم نے تمہيں زياده ياد كرنے كا حكم ديا ہے_ خدا اس مومن كو ياد كرتا ہے جو اسے ياد كرے اور جان لو كہ كوئي 
  ) 352ن بنده خدا كو ياد نہيں كرتا مگر خدا بھى اسے اچھائي ميں ياد كرتا ہے_(موم

امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' خداوند عالم نے حضرت موسى عليہ السالم كو فرمايا كہ دن اور رات ميں 
  مجھے زياده يا د كيا اور ذكر كرتے وقت خشوع اور 
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مصيبت كے وقت صبر كرنے واال اور مجھے ياد كرنے كے وقت آرام اور سكون ميں ہوا كر_ ميرى خضوع كرنے واال اور
عبادت كر اور ميرا شريك قرار نہ دے تم تمام كى برگشت اور لوٹنا ميرى طرف ہى ہوگا_ اے موسى مجھے اپنا ذخيره بنا 

  ) 352اور نيك اعمال كے خزانے ميرے سپرد كر_(
صادق نے فرمايا ہے كہ ہر چيز كى كوئي نہ كوئي حد اور انتہا ہوتى ہے مگر خدا كے ذكر كے لئے ايك اور جگہ امام جعفر 

كوئي حد اور انتہا نہيں ہے_ خدا كى طرف سے جو واجبات ہيں _ ان كے بجاالنے كى حد ہے_ رمضان المبارك كا روزه 
جاتا ہے_ مگر هللا كے ذكر كے لئے محدود ہے_ حج بھى محدود ہے كہ جسے اس كے موسوم ميں بجاالنے سے ختم ہو

  كوئي حد نہيں ہے اور هللا تعالى نے تھوڑے ذكر كرنے پر اكتفاء نہيں كى پھر آپ نے يہ آيت پڑھي_ 
يا ايہا الذين امنوا ذكروا هللا ذكر كثيرا و سبحوه بكرة و اصيال_ ايمان والو هللا تعالى كا بہت زياده ذكر كيا كرو اور اس كى 

سبيح كيا كرو_ هللا تعالى نے اس آيت ميں ذكر كے لئے كوئي مقدار اور حد معين نہيں كى آپ نے اس كى بعد صبح اور شام ت
فرمايا كہ ميرے والد بہت زياده ذكر كيا كرتے تھے_ ميں آپ كے ساتھ راستے ميں جا رہا تھا_ تو آپ ذكر الہى ميں مشغول 

كيا كرتے تھے يہاں تك كہ آپ لوگوں كے ساتھ بات كر رہے ہوتے  تھے اگر آپ كے ساتھ كھانا كھاتا تھا تو آپ ذكر الہى
تھے تو هللا تعالى كے ذكر سے غافل نہ ہوتے تھے اور ميں ديكھ رہا ہوتا تھا كہ آپ كى زبان مبارك آپ كے دھن مبارك كے 

ا ديتے اور حكم ديتے كہ دن اندر ہوتى تھى تو آپ ال الہ اال هللا فرما رہے ہوتے تھے_ صبح كى نماز كے بعد ہميں اكٹھا بٹھ
نكلتے تك ذكر الہى كرو_ اور پھر آپ نے فرمايا كہ رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ كيا ميں تمہيں 
بہترين عمل كى خبر نہ دوں جوہر عمل سے پہلے تمہارے درجات كو بلند كر دے ؟ اور خدا كے نزديك تمام چيزوں سے 

پسنديده ہو؟ اور تمہارے لئے در ہم اور دينار سے بہتر ہو يہاں تك كہ خدا كى راه ميں جہاد سے بھى افضال  زياده پاكيزه اور
  ہو؟ عرض 
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كيا يا رسول هللا _ ضرور فرمايئےآپ نے فرمايا كہ هللا تعالى كا ذكر زياده كيا كرو پھر امام عليہ السالم نے فرمايا كہ ايك 
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ميں عرض كى كہ مسجد والوں ميں سب سے زياده بہتر كون ہے؟ آپ نے فرمايا كہ جو آدمى نے رسول خدا كى خدمت 
دوسروں سے زياده هللا تعالى كا ذكر كرے_ پيغمبر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص ذكر كرنے والى زبان ركھتا ہو

  ) 354اس كو دنيا اور آخرت كى خير عطاء كى جا چكى ہے_(
ليہ و آلہ و سلم نے فرمايا كہ '' قرآن كى تالوت كر اور هللا تعالى كا ذكر بہت زياده كر تيرے لئے ذكر رسول خدا صلى هللا ع

  ) 355كا اجز آسمان ميں ہوگا اور زمين ميں تيرے لئے نور ہوگا_(
نت كے باغات امام حسن عليہ السالم نے رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم سے نقل كيا ہے كہ '' آپ نے فرمايا ہے كہ ج

كى طرف سبقت اور جلدى كرو اصحاب نے عرض كيا كہ بہشت كے باغ كون ہيں؟ آپ نے فرمايا ذكر كے حلقے اور 
  ) 356دائرے_(

امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو غافل لوگوں ميں هللا تعالى كے فكر كرنے واال ہو تو گويا وه جہاد سے 
  ) 357مجاہد ہے اور اس طرح كے مجاہد كے لئے بہشت واجب ہے_( بھاگنے والوں كے درميان

رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے اپنے اصحاب سے فرمايا ہے كہ '' بہشت كہ باغوں سے استفاده كرو_ عرض كيا 
كرو_ جو شخص  گيا_ يا رسول هللا _ بہشت كے باغ كيا ہيں؟ آپ(ص) نے فرمايا كہ ذكر كى مجالس_ صبح شام هللا كا ذكر

چاہتا ہے كہ خدا كے ہاں اپنى قدر اور منزل معلوم كرے تو ديكھے كہ خدا كى قدر اور منزلت اس كے نزديك كيا ہے كيونكہ 
خدا اپنے بندے كو اس مقام تك پہنچاتا ہے كہ جس مقام كو بندے نے خدا كے لئے اختيار كر ركھا ہے اور جان لو كہ تمہارے

ل خدا كے نزديك اور اعمال ميں پاكيزه ترين عمل جوہر ايك عمل سے بہتر ہو اور تمہارے درجاتاعمال ميں سے بہترين عم
  ) 358كو بلند كرے اور تمہارے لئے اس سے بہتر ہو كہ جس پر سورج چمكتا ہے وه هللا تعالى كا ذكر ہے_(
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ر اور قيمت كو آپ نے معلوم كر ليا ہے_ اب يہ يہ آيات اور روايات كہ جو بطور نمونہ ذكر ہوتى ہيں ان سے ذكر الہى كى قد
  ديكھا جائے كہ ذكر خدا سے مراد كيا ہے؟ 

  ذكر خدا كا مراد
يہ معلوم ہوچكا ہے كہ هللا تعالى كا ذكر عبادت ميں سے ايك بڑى عبادت ہے اور نفس كے پاك و پاكيزه اور اس كى تكميل 

يكھيں كہ ذكر خدا سے جو آيات اور روايات ميں وارد ہوا ہے كيا مراد اور سير و سلوك الى هللا كا بہترين وسيلہ ہے اب د
ہے_ كيا اس سے مراد يہى لفظى ذكر مثل سبحان و الحمد  و ال الہ اال هللا يا اس سے مراد كوئي اور چيز ہے؟ كيا يہ الفاظ 

  بغير باطنى توجہ كے اتنا بڑا اثر ركھتے ہيں يا نہ؟ 
كر كے بھى آئے ہيں كہ جو زبان سے كئے جاتے ہيں اور توجہ قلب اور حضور باطن كے لغت ميں ذكر كے معنى لفظى ذ

معنى بھى آئے ہيں احاديث ميں بھى ذكر ان دو معنوں ميں استعمال ہوا ہے_ حديث ميں آيا ہے كہ حضرت موسى عليہ السالم 
ھے زبان اور دل ميں ياد كيا ہو كيانے مناجات كرتے وقت عرض كى كہ '' اے خالق_ اس كى جزاء اور ثواب كہ جس نے تج

) '' اس حديث كو 359ہے؟ جواب آيا اے موسي(ع) ميں اسے قيامت ميں عرش كے سايہ اور اپنى پناه ميں قرار دونگا_
ديكھيں تو معلوم ہوگا كہ اس ميں ذكر لفظى جو زبان پر ہوتا ہے اور قلبى ذكر دونوں ميں استعمال ہوا ہے اور دوسرى بہت 

موجود ہيں كہ جن ميں ذكر ان دونوں ميں استعمال ہوا ہے ليكن غالبا اور اكثر ذكر كو توجہ قلبى اور حضور  سى روايات
باطنى ميں استعمال كيا گيا ہے اور حقيقى اور كامل ذكر ابھى يہى ہوا كرتا ہے_ خدا كے ذكر سے مراد ايك ايسى حالت ہے 

يں جہاں كے خالق كى طرف اس طرح متوجہ ہو كہ خدا كو حاضر كہ خدا كو روح كے لحاظ سے ديكھ رہا ہو اور باطن م
اور ناظر جانے اور اپنے آپ كو خدا كے سامنے جانے جو شخص اس طرح كى حالت ميں خدا كو ياد كرتا ہو تو و ه هللا 

سے هللا  تعالى كے احكام پر عمل كرے گا اور واجبات كو بجاالئيگا اور حرام چيزوں كو ترك كرے گا_ اس معنى كے لحاظ
  كا ذكر آسان ہے_ امام جعفر صادق 
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عليہ السالم نے فرمايا ہے '' سب سے مشكل ترين عمل كہ جو ہر شخص سے نہيں ہو سكتا_ تين ہيں اپنے آپ سے لوگوں كو 
اس طرح انصاف دينا اور عدل كرنا كہ را ضى نہ ہو دوسروں كے لئے وه چيز كہ جس كو وه خود اپنے لئے پسند نہيں 

  رتا_ ك
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  _ ہر حالت ميں هللا تعالى كا ذكر كرنا_ 3_ مومن بھائي كے ساتھ مال ميں مساوات اور غمگسارى كرنا_ 2
ذكر سے فقط سبحا ن هللا اور ال الہ هللا مراد نہيں ہے بلكہ هللا تعالى كا ذكر يہ ہے كہ جب كوئي واجب كام سامنے آئے تو 

  ) 360اسے ترك كرے_( اسے بجاالئے اور جب حرام كام سامنے ائے تو 
_ مومن بھائي كے ساتھ مال 1رسولخدا نے فرمايا كہ '' تين چيزيں ايسى ہيں جو اس امت كے لئے بلند و باال اور مشكل ہيں_ 

_ تمام حاالت ميں خدا كا ذكر_ يہاں 3_ اپنے آپ سے لوگوں كو انصاف دينا_ 2ميں مساوات اور برابرى اور غمگساري_ 
 اور ال الہ اال هللا نہيں ہے بلكہ ذكر سے مراد انسان كا خدا كو اس طرح ياد كرنا ہے كہ جب كوئي ذكر سے مراد سبحان هللا

  ) 361حرام كام سامنے آئے تو خدا سے ڈرے اور اسے ترك كردے_ (
 تعالى كا اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' خدا كا سہو اور غفلت ميں ذكر نہ كر اور اسے فراموش نہ كر_ هللا

كامل ذكر اس طرح كر كہ تيرا دل اور زبان ايك دوسرے كے ہمراه ہوں تيرا باطن اور ظاہر ايكدوسرے كے مطابق ہو تو هللا 
تعالى كا حقيقى ذكر سوائے اس حالت كے نہيں كرسكتا مگر تب جب كہ تو ذكر كى حالت ميں اپنے نفس كو فراموش كردے 

  ) 362ئے_ (اور باالخره تو اپنے آپ كو نہ پا
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے جو شخص حقيقتاً هللا تعالى كى ياد ميں ہو گاه وه هللا كا مطيع اور فرمانبردار ہوگا 
جو شخص هللا سے غافل ہوگا وه هللا كى معصيت اور نافرمانى كرے گا_ هللا تعالى كى اطاعت ہدايت كى عالمت ہے اور هللا 

  نى گمراہى كى نشانى ہے_ ذكر اور غفلت معصيت اور اطاعت كى بنياد ميں ہے_ '' تعالى كى نافرما
  لہذا اپنے دل كو قبلہ قرار دے اور زبان كو سوائے دل كے حكم اور عقل اور 
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رضا الہى كى موافقت كے حركت نہ دے كيونكہ هللا تيرے باطن ظاہر سے آگاه ہے اس شخص كى طرح ہو كہ جس كى روح 
رہى يا اس شخص كى طرح جو اعمال كے حساب دينے ميں هللا تعالى كے حضور كھڑا ہے_ اپنے نفس كو سوائے  قبض ہو

الہى احكام كے جو تيرے لئے بہت اہم ہيں_ يعنى اوامر اور نواہى الہى اور اس كے وعدے اور عہد كے عالوه كسى ميں 
پاك و پاكيزه كرے_ جب كہ خدا تجھے ياد كرتا ہے تو مشغول نہ كر حزن اور مالل كے پانى سے اپنے دل كو دھوئے اور 

تو بھى خدا كو ياد كر كيونكہ خدا نے تجھے اس حالت ميں ياد كيا كہ وه تجھ سے بے نياز ہے اسى لئے خدا كا تجھے ياد 
  كرنا زياده ارزش اور قيمت ركھتا ہے اور زياده لذيذ اور كاملتر ہے اور تيرے ياد كرنے سے بہت پہلے ہے_ 

رى هللا تعالى كى صفت اور اس كا ذكر تيرے لئے خضوع اور حياء اور اس كے سامنے تواضع كا موجب ہوگا اور اس كا تي
نتيجہ اس كے فضل اور كرم كا مشاہده ہے اس حالت ميں اگر تيرى اطاعت زياده بھى ہوئي تو وه هللا تعالى كے عطاء كے 

كے لئے بجاال_ اگر اپنے خدا كے ذكر كرنے كو بڑا سمجھے تو يہ ريا مقابلے ميں كم ہوگى لہذا اپنے اعمال كو صرف خدا 
اور خودپسندى جہالت اور لوگوں سے بداخالقى اپنى عبادت كو بڑا قرار دينے اور هللا تعالى كے فضل و كرم سے غفلت كا 

ے گا اور زمانے كے موجب ہوگا_ اس طرح كا ذكر سوائے هللا تعالى سے دور ہونے كے اور كوئي ثمر اور نتيجہ نہيں د
گذرجانے سے سوائے غم اور اندوه كے كوئي اور اثر نہيں ركھے گا_ هللا تعالى كا ذكر دو قسم پر تقسيم ہوجاتا ہے_ ايك 

خالص ذكر كہ جس ميں دل بھى ہمراہى كر رہا ہو_ دوسرا وه ذكر جو غير خدا كى ياد كى نفس كرديتا ہو جيسے كہ رسول 
و سلم نے فرمايا كہ ميں تيرى مدح نہيں كرسكتا تو اس طرح ہے كہ جس طرح تو نے اپنى صفت خدا صلى هللا عليہ و آلہ 

  خود بيان كى ہے_ 
لہذا رسول خدا نے اپنے ذكر كى كوئي وقعت اور ارزش قرار نہيں دى كيونكہ اس مطلب كى طرف متوجہ تھے كہ بندے كا 

  خدا كے ذ كر كرنے پر هللا تعالى كا بندے كا ذكر 
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كرنا مقدم ہے لہذا وه لوگ جو رسول خدا(ص) سے كمتر ہيں وه اپنے هللا كے ذكر كو ناچيز اور معمولى قرار دينے كے 

زياده سزاوار ہيں لہذا جو شخص هللا تعالى كا ذكر كرنا چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہئے كہ جب تك هللا اسے توفيق نہ دے اور
  ) 363كر كرنے پر قدرت نہيں ركھے سكتا_ (خود بندے كو ياد نہ كرے وه هللا كے ذ

جيسے كہ مالحظہ كر رہے ہيں ان روايات ميں قلبى توجہ اور باطنى حضور كو ذكر كرنے كا مصداق بتاليا گيا ہے نہ 
صرف قلبى خطور اور بے اثر ذہنى تصور كو بلكہ باطنى حضور جو يہ اثر دكھالئے كہ جس كى عالمتوں ميں سے اوامر 

ہى كى اطاعت كو عالمت قرار ديا گيا ہے ليكن يہ اس امر كى دليل نہيں ہے كہ لفظى اور زبانى ذكر و اذكارش الاور نواہى ال
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الہ اال هللا سبحان هللا الحمد و غيره كے هللا كے حقيقى ذكر كا مصداق نہيں ہيں بلكہ خود يہ كلمات بھى هللا تعالى كے ذكر كا 
  كہ يہ اذكار بھى قلب اور دل سے پھوٹتے ہيں_ ايك مرتبہ اور درجہ ہيں عالوه اس كے 

جو شخص ان لفظى اذكار كو زبان پر جارى كرتا ہے وه بھى دل ميں گرچہ كم ہى كيوں نہ ہو خدا كى طرف توجہ ركھتا ہے 
 اس لئے كہ وه خدا كى طرف توجہ ركھتا تھا تب ہى تو اس نے ان اذكار كو زبان پر جارى كيا ہے_ اسالم كى نگاه ميں ان
كلمات اور اذكار كا كہنا بھى مطلوب ہے اور ثواب ركھتا ہے ليكن شرط يہ ہے كہ قصد قربت سے ہوں جيسے كہ ظاہرى 

نماز انہيں الفاظ اور حركات كا نام ہے كہ جس كے بجاالنے كا ہميں حكم ديا گيا ہے گرچہ نماز كى روح قلب كا حضور اور 
  باطنى توجہ ہے_ 

  ذكر كے مراتب
كئي ايك مراتب اور درجات ہيں كہ سب سے كمتر مرتبہ اور درجہ لفظى اور ززبانى ذكر سے شروع ہوتا ہے ذكر كے لئے 

  يہاں تك كہ وه انقطاع كامل اور شہود اور فتا تك جا پہنچتا ہے_ 
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  پہال درجہ

وص زبان پر پہلے درجے ميں چونكہ ذكر كرنے واال خدا كى طرف توجہ كرتا ہے اور قصد قربت سے خاص اور مخص
  بغير معانى سمجھے اور متوجہہ ہوئے جار ى كرديتا ہے_ 

  دوسرا درجہ _
  قصد قربت سے ذكر كرتا ہے اور ذكر كرنے كى حالت ميں ان كے معانى كو بھى ذہن ميں خطور ديتا ہے_ 

  تيسرا درجہ
وجہہ كرتا ہے اور اپنے باطن زبان قلب كى پيروى كرتى ہے اور ذكر كہتى ہے اس معنى ميں كہ جب دل خدا كى طرف ت

  ذات ميں ان اذكار كے معانى پر ايمان ركھتا ہے تو پھر وه زبان كو حكم ديتا ہے كہ وه خدا كا ذكر شروع كردے_ 

  چوتھا درجہ
خدا كى طرف رجوع كرنے واال انسان خالق جہان كے بارے ميں حضور قلبى اور توجہ كامل ركھتا ہے اور اسے حاضر 

اپنے آپ كو اس ذات كے سامنے حاضر ديكھتا ہے_ خدا كى طرف رجوع كرنے والے انسان اس حالت ميں اور ناظر اور 
درجات ركھتے ہيں اور مختلف ہوتے ہيں بعض كاملتر ہيں جتنى مقدار غير خدا سے قطع قطع كرے گا اتنى ہى مقدار خدا 

اور فتاء كى حد تك پہنچ جائيگا_ اس درجے ميں خدا سے مانوس اور اس سے عالقمند ہوگا يہاں تك كہ انقالع كامل اور لقاء 
كى طرف رجوع كرنے واال انسان اعلى ترين درجے پر ہوتا ہے_ اس كے سامنے دنيا كے حجاب اٹھ جاتے ہيں_ اور غير 

حقيقى اور مجازى عالقہ اور ربط اس نے ختم كرديئے ہوتے ہيں اور خيرات اور كمال كے مركز سے متصل ہوجاتا ہے لہذا 
  س كے سامنے تمام چيزيں يہاں تك كہ وه اپنى ذات كو كبھي ا
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چھوڑ كر خدا كى طرف رجوع كرتا ہے_ غير خدا سے قطع روابط ركھتا ہے اور صرف ذات الہى سے اپنى محبت كو 
مونس مختص كرديتا ہے_ سوائے خدا كے اور كوئي كمال نہيں ديكھتا تا كہ اس سے دل كو لگائے اور وابستہ كرے كسى كو

نہيں ديكھتا تا كہ اس سے انس اور محبت كرے_ اس طرح كے خاص بندوں نے عظمت اور جالل و كمال او رخير اور نور 
و ايمان كے سرچشمہ كو پاليا ہوتا ہے اور اپنى باطنى آنكھ سے جمال الہى كا مشاہده كر رہے ہوتے ہيں_ يہاں تك كہ ايك 

متوجہ نہيں ہوتے اور انہيں ا پنا دل نہيں ديتے چونكہ وه كماالت كے منبع تك لحظہ بھى وه دنيا كى مجازى چيزوں كى طرف
پہنچ چكے ہيں لہذا ان كى نگاه ميں مجازى اور عارضى كماالت كوئي حيثيت نہيں ركھتے وه هللا تعالى كے لقاء اور عشق 

ے تبادلہ نہيں كرتے اور اگر جہاںاور محبت ميں جلتے رہتے ہيں اور خدا سے انس اور محبت كى لذت كو دنياوى چيزوں س
كى ظاہرى چيزوں كو بھى ديكھتے ہيں تو اس ميں بھى نو رجمال الہى اور وجود كامل كى نشانى اور عالمت كا عكس مشاہده 
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  ) 364كرتے ہيں_ (
ائے كہ امام حسين عليہ السالم فرماتے ہيں كہ '' كس طرح تيرے وجود كے ثابت كرنے كے لئے اس چيز سے استدالل كيا ج

جو وه خود تيرى محتاج ہے؟ كيا تيرے غير كے لئے ظہور ہے جو تيرى ذلت كے لئے موجود نہيں ہے تا كہ تو اس كے 
ظہور كے ذريعے ظاہر كيا جائے؟ كب تو دور تھا تا كہ آثار اور عالئم تيرے تك پہنچنے كے اسباب بن سكيں؟ وه آنكھ اندھى 

واال نہيں ديكھتي؟ كتنا نقصان ميں ہے وه بنده كہ جسے تو نے اپنى محبت سے  ہے جو تجھے اپنا مراقب اور مشاہده كرنے
  ) 365كچھ حصہ نہيں ديا؟_(

اميرالمومنين عليہ السالم شعبانيہ مناجات ميں فرماتے ہيں_ '' اے خدا پورى طرح اپنے ميں غرق اور كامل ہونے كو مجھے 
ے مشاہده كرنے كا نور عطا فرما تا كہ ميرے دل كى آنكھيں نور عطا كر اور ميرے دل كى آنكھوں كو اپنے جمال كے نور ك

  ) 366كے حجاب كو پار كر كے تيرى عظمت تك پہنچ جائيں اور ہمارى روحيں تيرے مقام قدس سے جا وصل ہوں_( 
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  امام زين العابدين عليہ السالم اس طرح كے خاص بندوں كے حق ميں يوں ارشاد فرماتے ہيں: 

ى ثناء اور تعريف جو تيرے الئق اور سزاوار ہے زبان سے بيان كرنے ميں وه تيرے بندے عاجز ہيں تيرى ذات  '' خدايا تير
كے جمال حقيقت تك پہنچنے سے وه عاجز ہيں_ تيرے جمال كے انوار كو ديكھنے كى آنكھيں قدرت نہيں ركھتى _ تو اپنے 

ے عجز كے اظہار كے اور كچھ نہيں ركھا_ خدايا ہميں ان بندوں كے لئے تيرى معرفت كے مقام تك پہنچنے كے لئے سوائ
بندوں سے قرار دے كہ تيرے لقاء كے شوق كا پودا جن كے دلوں ميں بويا گيا ہے_ اور محبت كى آتش نے ان كى دلوں كو 

حاصل كرتے  گھير ركھا ہے لہذا وه عالى افكار كے آشيانہ ميں اترتے ہيں اور مقام قرب و شہود الہى كے باغات سے نعمتيں
ہيں اور محبت كے چشمے سے لطف و كرم كے جام پيتے ہيں_ صفا اور محبت اور مودت كے چشمہ ميں وارد ہوتے ہيں_ 
ان كے دل كى آنكھوں سے پرده اٹھ گيا ہے اور عقائد ميں شك و ترديد اور تاريكى ان كے دلوں سے دور ہوگئي ہے اور ان 

تحقيق كے ذريعے ان كے دلوں كى معرفت نے وسعت پيدا كرلى ہے_ اور زہد كے دلوں ميں شك كا گذر زائل ہوچكا ہے_ 
كى دوڑ لگانے ميں ان كى ہمت بلند ہوچكى ہے_ خدا كے ساتھ معاملہ كرنے ميں پسنديده خاطر ہوتے ہيں اور خدا كے ساتھ 

وجود پاتے ہيں اور اپنے انس كى مجلس ميں پاكيزه باطن ركھتے ہيں اور خوف كے مقامات ميں امن اور آرام كا راستہ م
پروردگار كى طرف رجوع كرنے ميں مطمئن نفس ركھتے ہيں_ سعادت اور نجات كے راستے ميں يقين كے مرتبہ تك 

پہنچے ہوئے ہيں_ محبوب كے مشاہده كرنے ميں ان كى آنكھيں روشن ہيں اور اس كے پانے ميں كہ جس كى اميد كرتے 
يا كے معامالت ميں آخرت كے لئے فائده حاصل كيا_ اے خدا_ تيرے ذكر كے الہام باطنى آرام اور اطمينان ركھتے ہيں_ دن

كے تصورات دلوں پر كتنے لذت آور ہوتے ہيں_ اور تيرى طرف غيب كے تفكر كے ذريعے آنے ميں كتنا مٹھاس اور 
  شرينى ہے_ اور تيرى محبت كا طعام كتنا مزے دار ہے_ 

  
202   

اور خوشگوار ہے_ ہميں دور كرنے او رنكال ديئےانے سے پناه دے اور ہميں مخصوص تر اور تيرے قرب كا پانى كتنا لذيذ
عارف اور اپنے بندوں ميں صالح ترين بنده اور اطاعت كرنے ميں صادق ترين اور عبادت كرنے والوں ميں خالص ترين 

_ تجھے تيرى عطا اور رحمت كى عبادت كرنے واال قرار دے_ اے بزرگتر اور عظيم اور كريم اور احسان كرنے واال خدا
  ) 367قسم_ اے ارحم الرحمين_'' (

خالصہ چوتھا مرتبہ اور مقام بہت ہى عالى اور بلند و باال ہے اور پھر اس كے كئي ايك درجات اور مراتب ہيں جو ذات 
ان كے مختلف نام ہيں  مقدس واجب الوجود اور كمال و جمال غير متناہى تك جاتے ہيں_ اہل هللا اور عارفين كى اصطالح ميں

جيسے مقام ذكر مقام انس مقام انقطاع مقام محبت، مقام شوق، مقام رضا، مقام خوف، مقام شہود، مقام عين اليقين، مقام حق 
اليقين، اور آخرى مقام جسے مقام فنا نام ديتے ہيں يہ تعبيرات اكثر آيات اور احاديث سے لى گئي ہيں او رہر ايك نام كى كچھ 

  مناسبت بھى ہے_ نہ كچھ 
جب عارف اور عبادت گذار واجب الوجود ذات الہى كے جمال اور عظمت غير متناہى كى طرف توجہ كرے اور اس كى 

محبت اور فيوضات كو سامنے ركھے اور اپنى تقصير اور ناتوانى اور مقام اعلى تك نہ پہنچنے كى مسافت سے دور ہونے 
اور عشق سوز اور گداز پيدا ہوتا ہے تو اس كيفيت اور مقام كا نام شوق كا مقام كا احساس كرے تو پھر اس كے دل ميں شوق 

ديا جاتا ہے_ جب كماالت كے درجات اور مقامات پر كوئي پہنچ جائے تو وه انہيں درجات اور معلومات سے انس كرنے لگتا
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سے تعبير كرتے ہيں اور جب  ہے اور خوش اور شاد ہوجاتا ہے تو اسى مناسبت سے اس درجے اور رتبے كو مقام انس
عظمت اور كمال غير متناہى ذات الہى كى طرف توجہ كرے اور اس عظمت كے مقام كے پانے ميں اپنى كمزورى اور عجز 
اور قصور پر مطلع اور واقف ہو تو اس كا دل لرزتا او ردكھتا ہے اس كے تمام وجود پر خوف اور ڈر چھاجاتا ہے تو پھر وه

لگتا ہے تو اسى مناسبت سے اس حالت كا نام مقام خوف ركھ ديا جاتا ہے_ اسى طرح باقى تمام مقامات گريہ و زارى كرنے 
  كسى نہ كسى انسان كى كيفيت اور حالت كى مناسبت سے ركھے جاتے ہيں_ 

  
203   

ات كا قيدي_ مقاماتبہتر يہى ہے كہ يہ ناچيز بنده جو يہ كتاب لكھ رہا ہے او رجو خواہشات نفس اور مادى تاريكيوں اور ظلم
معنوى كے حاصل كرنے سے محروم ہے اس بحر بيكراں ميں وارد نہ ہو اور ان مقامات عاليہ كى شرح اور توضح انہيں 

لوگوں كے لئے چھوڑ دے جو اس كى قابليت اور اہليت ركھتے ہيں كيونكہ جس نے محبت اور انس اور لقاء هللا كا ذائقہ ہى 
يہ كى توضيح اور تشريح سے عاجز اور ناتوان ہوگا_ نيكوں كو دوست ركھتا ہوں اگر چہ انہيں نہ چكا ہو وه ان مقامات عال

  سے نہيں ہوں_ 
خدايا ہميں اپنے ذكر كى حالوت عنايت فرما اور ہميں حاالت چكھنے والے افراد سے قرار دے يہاں بہتر ہوگا كہ جو اس كے

ف ربانى فيلسوف عالى مالصدرا شيرازى لكھتے ہيں_ اگر كسى بندے اہل تھے ان كى بات اور گفتگو كو نقل كيا جائے_ عار
پر هللا تعالى كى رحمت كے سائے پڑ جائيں تو وه خواب غفلت اور جہالت سے بيدار ہوجاتا ہے اور جان ليتا ہے كہ اس 

ميں وه باطل محسوس جہان كے عالوه بھى كوئي دوسرا جہان ہے_ حيوانى لذت سے اعلى اور بھى لذات ہيں تو اس حالت 
اور بے ارزش امور سے روگردانى كرليتا ہے اور گناہوں كے ارتكاب سے هللا تعالى سے توبہ كرتا ہے پھر هللا تعالى كى 
آيات اور نشانيوں ميں فكر اور غور شروع كرديتا ہے اور مواعظ الہى كو سنتا ہے اور پيغمبر اكرم كى احاديث ميں غور 

مل كرتا ہے اور آخرت كے كماالت حاصل كرنے كے لئے دنيا كے لغويات اور فضولياتكرتا ہے اور شرعيت كے مطابق ع
جيسے جاه و جالل مقام و منصب مال اور متاع سے دستبردار ہوجاتا ہے اور اگر اس سے زياده هللا كى رحمت اس كے شامل

ى كى جانب حركت كرے اور خواہش حال ہوجائے تو حتمى اراده كرليتا ہے كہ غير خدا سے چشم پوشى كرے اور هللا تعال
نفس كے مقام كو چھوڑ كر هللا تعالى كى طرف حركت كرے اس حالت ميں اس پر هللا تعالى كے انوار ملكوتى ظاہر ہو جاتے 
ہيں او رعالم غيب كا دروازه اس كے لئے كھل جاتا ہے اور عالم قدس كے صفحات آہستہ آہستہ اس كے لئے آشكار ہوجاتے 

امور كى مثالى صورت ميں مشاہده كرتا ہے جب وه امور غيبى كے مشاہدے كى لذت كو چكھ لے تو پھر خلوتہيں اور غيبى 
  او ر دائمى ذكر 
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كرنے سے عالقمند ہوجاتا ہے اس كا دل حسى مشاغل سے خالى ہوجاتا ہے اور تمام وجود كے ساتھ هللا تعالى كى طرف 
علوم لدنى آہستہ آہستہ اترنے لگتے ہيں اور معنوى انوار كبھى كبھى اس كے لئے  توجہ پيدا كرليتا ہے_ اس حالت ميں اس پر

ظاہر ہونے لگتے ہيں يہاں تك كہ كامل تمكن اور تحقق حاصل كرليتا ہے_ تلون مزاجى اور تغير دور ہو جاتى ہے اور آرام 
ے اور عقول مفارقہ كا مشاہده كرتا ہے او اور سكون اس پر نازل ہوجاتا ہے اس حالت ميں وه عالم جبروت ميں وارد ہوجاتا ہ

ران كے انوار سے نورانى ہوجاتا ہے اور اس كے لئے قدرت اور سلطان الہى اور عظمت اور كبرياء كا نور آشكار ہوجاتا 
ہے اور اس كى انانيت اور وجود كو متالشى اور ھباء منشوارا كرديتا ہے اور ذات احديت كى عظمت اور قدرت كے سامنے 

ہوجاتا ہے اس حالت اور مقام كو مقام احديت كہا جاتا ہے اور اغيار سالك كى نگاه ميں مستہلك ہوجاتے ہيں اور لمن  ساقط
  ) 368الملك اليوم الواحد القہار كى آواز كوسنتا ہے_ (

لئے عارف ربانى مال فيض كاشانى لكھتے ہيں كہ خدائي محبت اور اس كى تقويت اور رويت خدا اور اس كے لقاء كے 
اسباب مہيا كرنے كا طريقہ معرفت اور اس كو تقويت دينا ہوا كرتا ہے_ معرفت حاصل كرنے كا طريقہ قلب كو دنياوى 

عالئق اور مشاغل اور كامل طور پر انقطاع الى هللا كا وسيلہ اور ذريعہ صرف ذكر اور فكر اور غير خدا كى محبت كو دل 
ند ہے_ اگر برتن پانى سے بھرا ہوا ہو تو پھر اس ميں سركہ ڈالنے كى گنجائشے سے نكالنا ہے_ كيونكہ دل ايك برتن كى مان

نہيں ہوتى پانى كو برتن سے خالى كيا جائے تا كہ اس ميں سركہ ڈاال جاسكے_ خداوند كريم نے كسى كے لئے دو دل پيدا 
توجہ ركھے گا تو دل كا  نہيں كئے كامل محبت يوں ہوگى كہ سارے دل ميں خدا كو دوست ركھے جب غير خدا كى طرف

كچھ حصہ غير خدا ميں مشغول ہوگا پس انسان جتنا غير خدا كے ساتھ مشغول رہے گا اتنى مقدار خدا كى محبت ميں كمى 
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واقع ہوگى مگر غير خدا كى طرف توجہ اس نيت سے ہو كہ وه بھى خدا كى مخلوق اور خدا كا فعل ہے اور ه هللا تعالى كے 
  ہر ہے_ خدا نے قرآن مجيد ميں اسى مطلب كى طرف اشاره كيا ہے اسماء اور صفات كا مظ
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  قل هللا ثم ذرہم يہ حالت شوق كے غلبہ سے حاصل ہوتى ہے بايں معنى كہ انسان كو شش كر 
ے كہ جو كچھ اس كے لئے آشكار ہوا ہے اس سے زياده آشكار ہو اور اس كى طرف جو اسے ابھى تك حاصل نہيں ہوا ہے 

كرے كيونكہ شوق اس چيز سے متعلق ہوتا ہے كہ كوئي چيز كچھ آشكار ہو اور كچھ آشكا رنہ ہو ہميشہ ان دو ميں شوق پيدا 
رہے گا كہ جس كى كوئي انتہا نہيں ہے اس واسطے كہ جو درجات اور مراتب اسے حاصل ہوئے ہيں ان كى كوئي انتہا نہيں 

ں ان كى كوئي انتہا نہيں ہے اسى طرح خدا كے كمال اور ہے اس واسطے كہ جو درجات اور مراتب اسے حاصل ہوئے ہي
جمال جو باقى ہيں ان كى زيادتى كا كوئي كناره نہيں_ بلكہ وصال كے حاصل ہوجانے سے وه لذت بخش شوق كا احساس 
رجا كرتا ہے كہ جس ميں كوئي الم اور درد نہيں ہوا كرتا پس شوق كبھى بھى ختم نہيں ہوتا بالخصوص جب بہت سے باال د

 ) 369كو مشاہده كرتا ہے_ يسعى نورہم بين ايديہم و بايمانہم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا_ (

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  ذكر اور بقاء كے آثار اور عالئم

جيسے كہ پہلے ذكر ہوچكا ہے كہ ذكر اور شہود اور لقاء ايك باطنى مقام اور معنوى اور روحانى پايہ تكميل نفس كا ذريعہ 
ہے_ عارف انسان اس مقام تك جب پہنچ جائے تو وه ايك ايسے مقام تك پہنچا ہے كہ وه اس سے پہلے يہاں تك نہيں پہنچا تھا 

ك حقيقت اور واقعيت ہے اور اسى طرح جب كہا جاتا ہے كہ مقام انس يا مقام رضا يا مقام اگر يہ كہا جاتا ہے كہ مقام شہود اي
محبت يا مقام شوق يا مقام وصال يا مقام لقاء تو يہ مجاز گوئي اور مجازى معنى مراد نہيں ہوتے بلكہ يہ سب حقيقت ہيں لہذا 

م اور آ ثار ركھتا ہے اس كمال كا وجود اس كے آثار اور مقام ذكر وجود واقعى كا ايك مرتبہ ہے اور رتبہ اور وه نئے عالئ
  عالمتوں سے پہچانا جاتا ہے_ ہم يہاں اسكے كچھ اثرات بتالتے ہيں: 

  خداوند عالم كى اطاعت
جب كوئي آدمى مقام شہود اور ذكر تك پہنچ چكا ہو اور اپنے باطن ميں ذات احديت كے جمال كا مشاہده كرلے اور اپنے آپ 

كے سامنے پائے تو پھر بغير كسى شك كے سوفيصدى اس كے احكام كى پيروى كرے گا اور جو كچھ خدا كہے  كو اس ذات
گا اس بجاالئيگا اور جس سے روكا ہوگا اسے ترك كرے گا اگر انسان يہ معلوم كرنا چاہے كہ آيا اس مقام تك پہنچا ہے يا نہ 

اور جتنى اس ميں پابندى كى نسبت ہو اسى نسبت سے اس مقام تك تو اسے اوامر اور نواہى الہى كى پابندى سے معلوم كرے 
  پہنچے كو سمجھ لے يہ ممكن ہى نہيں ہے كہ انسان مقام شہود اور انس تك پہنچا ہوا ہو اور پھر هللا تعالى كے 
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  احكام كى كامل طور سے پابندى نہ كرے_ 
ميں فرمايا ہے كہ '' ذكر كے يہ معنى ہيں كہ جب تيرے  امام جعفر صادق عليہ السالم نے ذكر كى شناسائي او رتعريف

  ) 370سامنے هللا تعالى كى كوئي حكم آئے تو اسے بجاالئے اور اگر منع كيا ہو تو اس سے رك جائے_ (
امام حسين عليہ السالم نے عرفہ كى دعا ميں فرمايا ہے '' اے وه ذات كہ جس نے اپنے ذكر كى مٹھاس اور شرينى كو اپنے 

  ) 371وں كے موہنہ ميں ڈاال ہے كہ جس كى وجہ سے وه تيرى عبادت كے لئے تيرے سامنے آكھڑے ہوتے ہيں_ (دوست
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اور تيرے سامنے خضوع اور خشوع كرتے ہيں_ اے وه ذات كہ جس نے ہيبت كا لباس اپنے اولياء كو پہنايا ہے كہ وه تيرے 
  سامنے كھڑے ہوں اور استغفار كريں_ 

ماتا ہے كہ '' ان سے كہہ دو كہ اگر واقعى خدا كودوست ركھتے ہو تو ميرى پيروى كرو تا كہ خدا بھى خدا قرآن مجيد ميں فر
  ) 372تمہيں دوست ركھے_ (

امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص واقعى خدا كا ذكر كرنے واال ہوگا تو وه ذات الہى كا فرمانبردار 
  ) 373خض غافل ہوگا وه گنہگار ہوگا_ (اور مطيع بھى ہوگا اور جو ش

  خضوع اور عاجزي
جو انسان خدا كى عظمت اور قدرت كا مشاہده كرے گا تو وه مجبوراً اس كے سامنے خضوع كرے گا اور اپنے قصور اور 

  ناتوانى سے شرمنده اور شرمسار ہوگا_ 
ہ تو خدا كا مورد توجہہ ہے تو يہ تيرے خضوع اور حيا امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' تيرا يہ جان لينا ك

  ) 374اور شرمندگى كا باعث بنے گا_ (
عشق اور محبت_ مقام شہود كى ايك عالمت اور اثر عبادت سے زياده عالقہ اور اس سے لذت حاصل كرنا ہوتا ہے كيونكہ 

ضور ميں سمجھتا ہو اور عظمت اور كمال جس نے لذت الہى كى عظمت اور قدرت كو پاليا ہو اور اپنے آپ كو اس كے ح
  الہى كا مشاہده كرليا 
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ہو تو پھر وه مناجات اور انس اور راز و نياز كى لذت كو ہر دو سرى لذت پر ترجيح دے گا_ جو لوگ معنوى لذات سے 
ختم كرنے كے  محروم ہيں وه مجازى لذات اور جلدى ختم ہوجانے والى لذات سے جو در حقيقت سوائے الم اور غم كے

عالوه كچھ نہيں ہوتيں اپنا دل لگا ليتے ہيں_ ليكن جنہوں نے حقيقى لذات اور پروردگار كى مناجات اور عبادت كو چكھ ليا ہو 
تو وه اپنى خوش حالى او رزيبائي كو كسى دوسرى لذت سے معاملہ نہيں كرتے_ يہى وه هللا كے خالص بندے ہيں كہ جو خدا 

  كرتے كہ وه عبادت كا سزاوار ہے نہ ثواب كى اميد ركھتے ہيں اور نہ سزا كا خوف_ كى عبادت اس لحاظ سے 
پيغمبر عليہ السالم اور حضرت على عليہ السالم اور امام زين العابدين عليہ السالم اور ديگر ائمہ عليہم السالم كى عبادات اور 

  سوز و گداز كو آپ نے سناہى ہے_ 
ور گرفتارى رنج و بال كا گھر ہے_ دنيا كے ابتالت اور گرفتاريوں كو تين قسم پر تقسيم كيا اطمينان اور آرام_ دنيا مصائب ا

  جاسكتا ہے_ 
_ كئي طرح كى مصيبتيں جيسے اپنى اور اپنے رشتہ داروں كى بيمارياں_ خود مرنا اور لواحقين كى موت_ ظلم اور تجاوز1

  جھگڑنے_ دوسروں كى حق كشى اور ايك دوسرے سے مزاحمت اور لڑائي 
  _ دنياوى امور كے نہ ہونے كہ جنہيں حاصل نہيں كرسكتا_ 2
_ اس كا خوف كہ جو ہاتھ ميں وه نہ نكل جائے اپنے مال كے چورى ہوجانے يا تلف ہوجانے كا ڈريا زمانے كے حوادث 3

امور كے اكثر  كيوجہ سے اوالد نہ چلى جائے اپنے بيمار ہونے يا اپنى موت كا خوف اور ڈر اور اس طرح كے د وسرے
انسان كے آرام اور سكون كو ختم كرديتے ہيں ان تمام كى اصل وجہ دنيا سے عالقمندى اور محبت اور خدا كے ذكر سے 

  غافل رہنا ہوا كرتا ہے_ 
  ) 375قرآن مجيد ميں ہے كہ '' جو ہمارے ذكر سے روگردانى كرتا ہے_ اس كى زندگى سخت ہوگي_ (
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جو كماالت اور خيرات كے مقامات تك پہنچ چكے ہيں اور هللا تعالى كے بے نہايت كمال اور جمال  ليكن هللا كے خالص بندے
كا مشاہده كرليا ہے اور هللا تعالى كے ذكر اور اس كى ذات كى محبت ميں خوش ہيں اور كوئي غم اور غصہ نہيں ركھتے 

ر سے لگاؤ نہيں لگا ركھا تا كہ ا ن كے نہ ہونے كيونكہ وه جب خدا كو ركھتے ہيں تو سب چيزيں ركھتے ہيں دنياوى امو
سے خوف اور ڈر ركھتے ہوں_ كماالت اور خيرات كے منبع اور مركز سے دل لگا ركھا ہے اور خود بھى صاحب كمال 

  ہيں_ 
دلوں امام حسين عليہ السالم عرفہ كى دعا ميں فرماتے ہيں_ '' خدايا تيرى ذات ہے كہ جس نے اجنبيوں كو اپنے اولياء كے 
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سے باہر نكال ديا ہے كہ جس كى وجہ سے وه تيرے سوا كسى كو دوست نہينركھتے اور تيرے غير سے پناه نہيں مانگتے 
وه خوفناك مصائب ميں تجھ سے انس اور محبت ركھتے ہيں اگر ان ميں معرفت اور شناسائي حاصل ہوئي ہے تو وه بھى 

كس چيز كو پاسكتا ہے؟ جو تجھے ركھتا ہو وه كس چيز كو نہيں تيرى ہدايت كى وجہ سے ہے_ جو تجھے نہيں پاتا وه 
ركھتا؟ كتنا نقصان ميں ہے وه انسان جو تيرے عوض كسى دوسرے كو اختيار كرے؟ كتنا بدبخت ہے وه انسان جو تيرے سوا

كسى دوسرے كى طرف رجوع كرے_ كس طرح انسان كسى دوسرے سے اميد ركھے جب كہ تيرے احسان اس سے قطع 
ختم نہيں ہوئے؟ كس طرح انسان اپنى حاجات كو دوسرے سے طلب كرے جب كہ تيرے احسان كرنے كى عادت نہيں اور 

  ) 376بدلي؟ (
خالصہ مقام ذكر اور شہود تك پہنچنے كى ايك عالمت اور اثر انسان ميں آرام اور سكون اور اطمينان قطب ہے اور سوائے 

گى كى متالطم امواج سے آرام اور سكون دے سكے_ خداوند عالم قرآن مجيدخدا كے كوئي اور نہيں جو دل كى كشتى كو زند
ميں فرماتا ہے '' جو لوگ ايمان لے آئے ہيں ان كے دل هللا تعالى كے ذكر سے آرام اور اطمينان ميں ہيں اور ياد ركھو كہ دل 

  ) 377كو تو صرف خدا كے ذكر سے ہى آرام اور اطمينان اور سكون حاصل ہوتا ہے_ (
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  خدا كى بندے كى طر توجہ _

جب بنده خدا كو ياد كرتا ہے تو خدا بھى اس كے عوض بندے كو مورد عنايت اور توجہ قرار ديتا ہے_ يہ مطلب آيات اور 
  روايات سے مستفاد ہوتا ہے_ 

  ) 378خدا فرماتا ہے ''مجھے ياد كرو تا كہ ميں تمہيں ياد كروں_(
فرمايا ہے كہ '' خدا نے فرمايا ہے_ اے ادم كے فرزند مجھے اپنے دل ميں ياد كر تا كہ ميںامام جعفر صادق عليہ السالم نے 

تجھے اپنے دل ميں ياد كروں_ اے آدم كے فرزند مجھے خلوت اور تنہايى ميں ياد كر تا كہ ميں تجھے خلوت ميں ياد 
ياد كروں آپ نے فرمايا كہ جو انسان خدا  كروں_ اے آدم زاد مجھے مجمع ميں ياد كر تا كہ ميں تيرے مجمع سے مجمع ميں

  ) 379كو لوگوں كے درميان ياد كرے خدا اسے مالئكہ كے درميان ياد كرتا ہے_(
هللا تعالى كا بندے كى طرف متوجہ ہونا اور لطف و كرم كرنا ايك اعتبارى اور تشريفاتى چيز نہيں ہے بلكہ يہ ايك حقيقت اور 

  ے توجيہ كى جا سكتى ہے_ واقعيت ہے اس كى دو ميں سے ايك س
_ جب بنده خدا كو ياد كرنا ہے تو اس كے ذريعے فيض الہى كو قبول كرنے كے لئے آماده ہو جاتا ہے خداوند عالم بھى اس1

  پر كمال كو نازل كرتا ہے اور اس كے درجات كو بلند كر ديتا ہے_ 
وه هللا تعالى كى طرف حركت كرتا ہے اور وه هللا تعالى  _ جب هللا تعالى كا ذكر كرنے واال انسان خدا كو ياد كرتا ہے تو2

كے لطف اور كرم كا مورد قرار پاتا ہے_ اسے خدا عالى مرتبہ كے لئے جلب اور جذب كر ديتا ہے اور اس كے دل كے 
  كنٹرول كرنے كو اپنے ذمہ لے ليتا ہے_ 

بندے كو اپنے ميں مشغول اور متوجہ پاتا ہوں تو اسے پيغمبر گرامى نے فرمايا ہے كہ '' خداوند عالم فرماتا ہے كہ جب ميں 
سوال اور مناجات كرنے كا عالقمند بنا ديتا ہوں اور اگر بھى اس پر غفلت طارى ہو جائے تو اس كے عارض ہونے سے 

  ركاوٹ كھڑى كر ديتا 
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يں كہ اگر ميں چاہتا ہوں كہ زمين والوں ہوں_ يہ يندے ميرے حقيقى اولياء ہيں يہ واقعى بہادر اور شجاع ہيں اور يہ وه لوگ ہ

  ) 380كو ہالك كردں تو ان كے وجود كى بركت سے زمين والوں سے عذاب كو دور كرديتاہوں_(
خالصہ خدا كو اپنى بندے كى طرف توجہہ كرنا ايك اعتبارى اور تشريفاتى كام نہيں ہے بلكہ اس كى ايك حقيقت ہے جو ان 

  تى ہے اگر چہ دونوں كو بھى اكٹھا كيا جا سكتا ہے_ دو ميں سے ايك توجيہہ كى جا سك

  خدا كا بندے سے محبت كرنا_
ذكر خدا كى آثار ميں سے ايك اثر اور عالمت خدا كا ايسے بندے سے محبت كا ہو جانا ہوتا ہے_ آيات اور روايات سے 

لسالم كے احكام پر عمل كرنے واال ہو تو خدامعلوم ہوتا ہے كہ جب بنده خدا كى ياد ميں ہو اور خدا اور اس كے پيغمبر عليہ ا
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بھى اس كے عوض ايسے بندے كو دوست ركھتا ہے_ خدا قرآن ميں فرماتا ہے '' اے لوگو اگر واقعاً خدا كو دوست ركھتے 
  ) 381ہو تو ميرى پيروى كرو تا كہ خدا بھى تمہيں دوست ركھے_(

نقل كيا ہے كہ '' جو شخص هللا تعالى كا بہت زياده ذكر كرے تو وه  امام جعفر صادق عليہ السالم نے پيغمبر عليہ السالم سے
هللا تعالى كا مورد محبت قرار پائيگا_ جو شخص هللا تعالى كى ياد ميں بہت زياده ہو گا اس كے لئے دو برات كے نامے لكھ 

  ) 382ديئے جائيں گے ايك دوزخ سے برات اور دوسرے نفاق سے برات_(
ے محبت كوئي اعتبار اور تشريفاتى امر نہيں ہوتا اور يہ اس معنى ميں بھى نہيں ہوتى جو محبت بندے هللا تعالى كى بندے س

كو خدا سے ہوتى ہے_ انسان ميں محبت كے ہونے كے معنى اس كا كسى چيز سے كہ جس كا وه محتاج ہے ولى لگاؤ اور 
يں ہوا كرتے اور نہ ہى هللا تعالى ميں يہ معنى عالقمندى ہوا كرتى ہے ليكن خدا كے محبت كرنے كے ايسے معنى مراد نہ

صحيح ہے_ خدا كے محبت كرنے كى يوں وضاحت كى جائے كہ خدا بندے پر اپنا لطف و كرم زياده كرتا ہے اور اسے 
  عبادت اور توجہہ اور اخالص كى زياده توفيق 
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ب اور جلب كرتا ہے اور چونكہ خدا اپنے عنايت فرماتا ہے ك جس ذريعے كماالت اور قرب كے درجات كى طرف اسے جذ
بندے كو دوست ركھتا ہے اور چاہتا ہے كہ وه راز اور نياز كو سنے تو اسے دعا نماز ذكر اور مناجات كرنے كى توفيق 
عطا كرتا ہے اور چونكہ اس كے تقرب كو دوست ركھتا ہے تو اس كے لئے كمال تك رسائي كا وسيلہ فراہم كر ديتا ہے 

ے كہ چونكہ خدا اپنے بندے كو دوست ركھتا ہے لہذا اس كے دل كو اپنے كنٹرول ميں لے ليتا ہے اور توفيق ديتاخالصہ يہ ہ
  ہے كہ وه بہتر اور سريع تر اس كے مقام قرب كى طرف حركت كرے_ 

  اہم اثر:
كرنے كے لئے قلم اور اس مقام ذكر ميں اس كے حاصل كرنيوالے كو بہت عالى فوائد حاصل ہو جاتے ہيں كہ جن كے بيان 

  زبان عاجز اور ناتوان ہے اور سوائے اس مقام تك پہنچنے والوں كے اور كوئي بھى اس سے مطلع نہيں ہو سكتا_ 
عارف اپنے نفس كے صاف اور پاك اور اپنے باطن كو تصفيہ كرنے عبادت اور رياضت تفكر اور دائمى ذكر كرنے كے 

وه اپنى باطنى آنكھ اور كان كے ذريعے حقائق اور واقعات كا مشاہده كرتا ہے اور ذريعے اسے ايسے مقام تك پہنچتا ہے كہ 
انہيں سنتا ہے كہ جو ظاہرى آنكھ اور كان كے ذريعے ديكھنے اور سننے كے قابل نہيں ہوتے_ كبھى كبھى وه موجودات كى 

ہو جاتا ہے جب كہ وه اسى دنيا ميں زندگى  تسبيح اور تقديس بلكہ مالئكہ كى تسبيح كو بھى سنتا ہے اور ان كے ساتھ ہم آواز
كر رہا ہوتا ہے اور دنيا كے لوگوں كے ساتھ معاشرت كر رہا ہو تا ہے ليكن اپنے اندر ميں ايك اعلى نقطہ كو ديكھتا ہے اور 

كسى دوسرے جہان ميں اس طرح زندگى كر رہا ہوتا ہے كہ گويا وه اس جہان ميں زنده نہيں ہے دوسرے جہان كى دوزخ 
اور بہشت كا مشاہده كرتا ہے_ اور نيك اور صالح افراد اور فرشتوں سے ربط ركھتا ہے_ دوسرے جہان سے مانوس اور 

  دوسرى طرح كى نعمتوں كو پا رہا ہے ليكن وه ان چيزوں كے بارے ميں غالباً كسى سے ذكر نہيں كرتا كيونكہ 
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  س طرح كى شہرت كو پسند نہيں كرتے_ اس طرح كے افراد راز كو چھپانے والے ہوتے ہيں اور ا

عارف كے قلب پر علوم اور معارف وارد ہوتے ہيں اور بعض ايسے كشف اور شہود ركھتا ہے جو متعارف علوم جيسے 
نہيں ہوتے_ عارف ايك ايسے مقام تك جا پہنچتا ہے كہ وه تمام چيزوں سے يہاں تك كہ اپنے نفس سے بھى غافل ہوتا ہے اور

ى كے اسماء اور صفات كے اور كسى طرف متوجہ نہيں ہوتا هللا تعالى كى ذات كو ہر جگہ حاضر اور ناظر سوائے ذات الہ
ديكھتا ہے كہ خود اس نے فرمايا كہ وہى اول ہے اور وہى آخر ہے اور وہى ظاہر ہے اور وہى باطن ہے_ ہو االول و االخر 

  و الظاہر و الباطن_ 
  مظہر اور تمام كمال اور جمال كو اسى ذلت سے جانتا ہے_  تمام دنيا كو هللا تعالى كى صفات كا

تمام دنيا كو هللا كى صفات كا مظہر اور تمام كمال اور جمال كو اسى ذات سے جانتا ہے _ تمام موجودات كو ذات كے لحاظ 
الہى كے جمال  سے فقير اور محتاج سمجھتا ہے اور صرف غنى مطلق بے نياز هللا تعالى كى ذات كو ديكھتا ہے_ اور ذات

اور كمال مطلق كے مشاہدے ميں غرق رہتا ہے_ اور يہ بھى معلوم رہے كہ خود مقام فناء كے كئي درجات اور مقامات ہيں 
كہ بہتر يہى ہے كہ يہ مولف ان سے محروم ان مقامات كے بيان كرنے سے احتراز ہى كرے_ خدا ان كو مبارك كرے جو ان
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 مقامات كے اہل ہيں_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  پہنچنے كے راستے

  ايمان كے كامل كرنے اور مقام ذكر اور شہود تك پہنچنے كے لئے مندرجہ ذيل امور سے استفاده كيا جا سكتا ہے_ 

  _ فكر اور دليل1
وه دالئل اور استدالالت جو توحيد اور وجود خدا كے ثابت كرنے كے لئے الئے جاتے ہيں وه ايمان كو كامل كرنے كا سبب 
بن سكتے ہيں يا وه دليليں جو فلسفہ اور علم كالم اور علم عرفان كى كتابوں ميں بيان كى گئي ہيں ان سے ثابت كيا جاتا ہے كہ

ے محتاج اور فقير بلكہ عين احتياج اور فقر ہيں وه اپنے وجود كو باقى ركھنے ميں اور تمام موجودات عالم ذات كے لحاظ س
تمام افعال اور حركات ميں ايك ايسى ذات كے محتاج ہيں جو بے نياز اور غنى ہو بلكہ اسى ذات سے ان كا ربط اور اتصال 

ود ميں مستفنى بالذات ہے اور كمال غير ہے_ تمام موجودات عالم محتاج اور محدود ہيں صرف ايك ذات ہے جو اپنے وج
متناہى ركھتى ہے اور وه ذات واجب الوجود ہے كہ جس ميں كوئي نقص اور احتياج نہيں اور اسكے وجود ميں كوئي احتياج 
نہيں ہے_ وه ذات تمام كماالت كى مالك ہے_ اس كے علم اور قدرت اور حيات اورتمام كماالت كى كوئي حد اور انتہا نہيں 

ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے اور كوئي چيز اس سے چھپى ہوئي نہيں ہے_ تمام موجودات سے نزديك ہے يہاں تك كہ وهہے 
  شاه رگ سے خود انسان سے زياده نزديك ہے_ بہت سى آيات اور احاديث خدا كى انہى صفات كو بيان كرتى ہيں_ 
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لكيت ہے پس تم جس طرف توجہ كرو گے خدا وہاں موجود خدا قرآن ميں فرماتا ہے كہ '' مشرق اور مغرب خدا كى م
) نيز خدا فرماتا ہے كہ '' خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں بھى تم ہو اور تمہارے كاموں كو جانتا ہے اور ان سے باخبر383ہے_(
  ) 384ہے_(

  ) 385نيز خدا فرماتا ہے كہ '' ہم انسان سے اس كى شاه رگ سے زياده نزديك ہيں_(
  ) 386اتا ہے كہ '' خدا ہر چيز كو ديكھنے واال اور حاضر ہے_(نيز خدا فرم

خدا كے پہچاننے ميں غور اور فكر كرنا انسان كو كفر كى تاريكى سے نكال كر خدا پر ايمان لے آنے كى طرف لے جاتا ہے 
  ت ديتا ہے_ اور تكامل اور كمال تك پہنچنے كا راستہ كھول ديتا ہے اور عمل كى طرف جو ايمان كا الزمہ ہے دعو

  _ آيات ا لہى ميں غور كرنا2
خدا اس دنيا كى ہر ايك چيز كو خدا كى نشانى قرار ديتا ہے_ خدا متعدد آيات ميں تاكيد فرماتا ہے كہ خدا كى نشانيوں اور آيات

و ميں خوب غور اور فكر كرو تا كہ ان كى رعنائيوں اور حسن سے اور ان كے نظم اور حساب سے ہونے كيوجہ سے ج
تمام عالم پر برقرار ہے ايك دانا اور قادر اور عليم اور حكيم خدا كو معلوم كرلوگے_ انسان سے اس كا مطالبہ كيا گيا ہے كہ 
وه اپنى خلقت اور وه اسرار اور رموز اور حيرت انگيز قدرت جو اس كے جسم اور روح ميں ركھ ديئے گئے ہيں اور اسى 

لوں اور ہمسر كے وجود كو خوب غور سے سوچو اور فكر كرو_ اسى طرح انسان طرح مختلف زبانوں اور رنگوں اور شك
سے مطالبہ كيا گيا ہے كہ وه سورج اور ستاروں كى خلقت اور ان كى منظم حركت اور حسن اور زيبائي ميں غور اور فكر 

تلف سمندرى اور خشكى كےكرے اسى طرح انسان سے مطالبہ كيا گيا ہے كہ وه زمين اور پہاڑوں اور درخت نباتات اور مخ
حيوانات ميں غور اور فكر كرے_ قرآن مجيد ميں اس طرح كے مطالبے كے بہت سے نمونوں كى طرف اشاره كيا گيا ہے 
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بہت ہى صحيح اور درست ہے كہ يہ جہان حسن اور تعجب ميں ڈالنے والى چيزوں سے ہے_ جس شى كو ديكھيں اس ميں 
ں_ سورج ستارے كہكشاں بادل حيرت انگيز ايٹم زمين آسمان، پہاڑ، درخت، نباتات، سينكڑوں مصلحتيں تعجب آور موجود ہي

  مختلف دريائي اور خشكى كے حيوانات معدنيات، سمندر دريا، بڑے بڑے جنگل، چھوٹے بڑے، درخت 
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ے ديكھے جاتے ہيں اور نباتات، بڑے حيوانات، ہاتھي، اونٹ يہاں تك كہ چيونٹيوں اور مچھر بلكہ حيوانات جو دور بين س

جيسے ويرس اور جراثيم و غيره انسان ان كى زيبائي اور ظرافت كو جب مشاہدے كرے اور موجودات جہاں ميں جو رموز 
اور مصالح، ہيں اور اس جہاں كے نظم اور ضبط اور اس ميں ربط اور اتصال كو جو ان پر حاكم ہے ديكھے تو ان تمام 

كرنے والے كا جو عظيم اور صاحب قدرت اور بے انتہا علم اور حكمت ركھنے واال چيزوں سے ايك ايسے خالق اور پيدا 
ہے كا علم پيدا كريگا_ اور حيرت اور تعجب ميں غرق ہوجائيگا او ر تہ دل سے كہے گا اے ميرے رب تو نے ان چيزوں كو

اوپر ہے اسے ديكھے اور ان ميں خوب بيہوده اور لغعو پيدا نہيں كيا_ ربنا ما خلقت ہدا باطال_ آسمان كو جو ستاروں سے 
غور اور فكر كرے جنگل كے پاس بيٹھ جائے اور هللا تعالى كى عظمت اور قدت كا نظاره كرے كہ كتنا عمده اور زيبا اور 

  خوشمنا جہان ہے_ 

  _ عبادت3
نى چاہئے اس ايمان اور معرفت كے بعد انسان كو نيك اعمال اور اپنے فرائض كے بجاالنے ميں سعى اور كوشش كر

واسطے كے عمل كے ذريعے ہى ايمان كامل سے كاملتر ہوتا ہے يہاں تك كہ هللا تعالى كے قرب كے مقام تك پہنچتا ہے_ يہ 
صحيح ہے كہ ايمان اور معرفت اور توحيد بلندى كى طرف لے جاتى ہے ليكن نيك عمل اس ميں اس كى مدد كرتے ہيں_ 

كہ '' جو شخص عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہئے كہ تمام عزت خدا كے ہاں ہوتى خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے
) نيك عمل كى نسبت ايمان اور 387ہے توحيد كا نيك كلمہ خدا كيطرف جاتا ہے اور نيك عمل اسے اوپر لے جاتا ہے_(

پٹرول ہو گا وه بلندى كى طرف معرفت كے لئے پٹرول كى ہے جو ہوائي جہاز ميں ڈاال جاتا ہے جب تك ہوائي جہاز ميں 
پرواز كرتا جائيگا اور جب بھى اس كا پٹرول ختم ہوجائيگا وه تمام كا تمام گر جائيگا اسى طرح ايمان اور معرفت جب تك اس

كے ساتھ نيك عمل انجام پاتا رہے گا وه انسان كو اعلى مقامات كى طرف لے جاتا رہے گا ليكن جب اس كى نيك عمل مدد 
دے گا ايمان ختم ہوجائيگا_ خدا قرآن ميں فرماتا ہے كہ '' اپنے پروردگار كى عبادت كرتا كہ تجھے يقيقن كا مقام  كرنا چھوڑ

  ) 388حاصل ہوجائے_(
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نفس كى تكميل اور اس كى تربيت اور مقام يقين تك پہنچنے كا تنہا ايك راستہ ہے اور وه ہے خدا كى عبادت اور بندگى اور 

بجا آوري_ اگر كوئي خيال كرے كہ عبادت كے عالوه كسى اور راستے سے اعلى مقامات پر فائز ہو سكتا اپنے فرائض كى 
  ہے تو وه بہت ہى سخت اشتباه كر رہا ہے_ 

  انشاء هللا بعد ميں نيك عمل كے متعلق بھى بحث كريں گے_ 

  _ اذكار اور دعائيں_4
ہے_ اذكار اور دعائيں پيغمبر اور ائمہ عليہم السالم سے نقل ہوئي  اسالم دعاؤں كے ہميشہ پڑھنے رہنے كو بہت اہميت ديتا

ہيں اور ان كے پڑھنے پر ثواب بھى بتالئے گئے ہيں_ ذكر اذكار در حقيقت عبادت كى ايك قسم ہے جو نفس كى تكميل اور 
نسان كے ميزان عمل كو قرب الہى كا سبب ہوتے ہے جيسے پيغمبر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' پانچ چيزيں ہيں جو ا

  ) 389بھارى كر ديتى ہيں_ سبحان هللا _ الحمد هللا اور ال الہ اال هللا و هللا اكبر اور نيك بيٹے كى موت پر صبر كرنا_(
آپ(ص) نے فرمايا كہ '' جب مجھے معراج پر لے جايا گيا اور ميں بہشت ميں داخل ہوا تو ميں نے مالئكہ كو ديكھا كہ وه 

ا محل بنانے ميں مشغول تھے ليكن كبھى كام كرنا چھوڑ ديتے تھے اور كبھى كام كرنا شروع كر ديتے تھے_سونے چاندى ك
ميں نے ان سے كہا كہ كيوں كام كرنے لگ جاتے ہو اور كام كرنا چھوڑ ديتے ہو؟ انہوں نے كہا جب محل تعمير كرنے كا 

ے تو كام كرنا چھوڑ ديتے ہيں_ ميں نے پوچھا كہ تمہارے كام ميٹريل آجاتا ہے تو كام كرتے ہيں اور جب وه ختم ہو جاتا ہ
  كرنے ميٹريل كونسا ہوتا ہے؟ انہوں نے كہا كہ سبحان هللا و الحمد  ، ال الہ اال هللا و هللا اكبر ہے_ 
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ه اس ذكر سے جب مومن دنيا ميں يہ ذكر كرتا رہتا ہے ہميں ميٹريل ملتا رہتا ہے اور ہم بھى كام كرتے رہتے ہيں اور جب و
  ) 390غافل ہوجاتا ہے اور اسے پڑھنا چھوڑ ديتا ہے تو ہم بھى كام كرنا چھوڑ ديتے ہيں_(

رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص سبحان هللا كہے تو اس كے لئے بہشت ميں ايك درخت 
  لگا ديا جاتا ہے اور جو شخص الحمد هللا كہے تو خدا 
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اس كے لئے بہشت ميں درخت لگا ديتا ہے اور جو شخص ال الہ اال هللا كہے اس كے لئے خدا بہشت ميں درخت لگا ديتا ہے_
اس وقت قريشى مرد نے عرض كى _ يا رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ وسلم پھر تو ہمارے لئے بہشت ميں بہت ہى درخت 

ايا كہ ہاں اسى طرح ہى ہوگا ليكن خيال ركھنا كہ كوئي آگ نہ بھيجنا كہ جو ان ہونگے؟ آپ صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرم
درختوں كو جال دے كيونكہ خداوند قرآن ميں فرماتا ہے كہ اے وه لوگو جو ايمان لے آئے ہو تم خدا اور اس كے رسول كى 

  ) 391اطاعت كرو اور اپنے اعمال كو باطل نہ كرو_(
ياد دالئے اور اس ميں هللا تعالى كى تعريف اور تسبيح اور تمجيد ہو تو وه كالم ذكر كہالئيگا جو كالم بھى انسان كو خدا كى 

ليكن احاديث ميں خاص خاص دعاؤں اور اذكار كا ذكر ہوا ہے اور ان كے پڑھنے كے اثرات اور ثواب بھى بتاليا گيا ہے كہ 
_ حسبنا هللا و نعم الوكيل _ ال الہ  جن ميں سے زياده اہم ال الہ اال هللا سبحان هللا _ الحمد هللا _ هللا اكبر_ ال حول و ال قوة اال با

اال هللا سبحانك انى كنت من الظالمين_ يا حى يا قيوم يا من ال الہ اال انت افوض امرى الى هللا ان هللا بصير بالعباد_ ال حول و ال 
ارحم الراحمين_ يا ذالجالل و االكرام_ يا غنى يا مغنى اسى طرح اور قوة اال با العلى العظيم _ يا هللا_ يا رب_ يا رحمن_ يا 

دوسرے اسماء حسنى كے جو دعاوں اور احاديث ميں نقل ہوئے ہيں_ يہ تمام كے تمام ذكر ہيں اور انسان كو خدا كى ياد 
ان ان ميں سے كسى ايك كو دالتے ہيں اور هللا تعالى كے ہاں تقرب كا وسيلہ بنتے ہيں_ هللا كى طرف رجوع كرنے واال انس

انتخاب كر كے اسے ہميشہ پڑھتا رہے ليكن بعض اہل معرفت ان ميں سے بعض كو ترجيح ديتے ہيں_ بعض ال الہ اال هللا كے
پڑھنے كى سفارش كرتے ہيں اور دوسرے بعض نے سبحان هللا و الحمد  و ال الہ اال هللا و هللا اكبر كو انتخاب كيا ہے اور 

سرے بعض كلمات كو ترجيح دى ہے ليكن بعض احاديث سے معلوم ہوتا ہے كہ ان سب پر ال الہ اال هللا ترجيح بعض نے دو
  ) 392ركھتا ہے_ رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ بہترين عبادت ال الہ اال هللا كہا ہے_(

  ) 393ان سے بڑا ہے_( آپ(ص) نے فرمايا كہ '' ال الہ اال هللا اذكار كا سردار اور
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پيغمبر صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے جبرائيل(ع) سے نقل كيا ہے كہ '' خداوند عالم فرماتا ہے كہ ال الہ اال هللا كا كلمہ ميرى 

  ) 394پناه گاه اور قلعہ ہے جو اس ميں داخل ہوجائے وه عذاب ديئے جانے سے امان ميں ہوگا_(
 تعالى كى طرف توجہ كرنا ہوتا ہے لہذا كہا جا سكتا ہے كہ جو كالم بھى هللا تعالى كى طرف ليكن ذكر كرنے كى غرض هللا

زياده توجہہ دالئے اس كا ذكر كرنا زياده مناسب ہوگا_ حاالت اور افراد اور مقامات مختلف ہوتے ہيں_ لہذا ہو سكتا ہے كہ يا 
مناسب افراد كے لئے ال الہ اال هللا كا كلمہ اور دوسرے بعض افراد هللا كا كلمہ بعض افراد كے لئے يا بعض حاالت ميں زياده 

كے لئے يا غفار يا ستار مناسب ہو اسى طرح دوسرے اذكار_ اسلئے اگر كوئي انسان كسى استاد يا كامل مربى تك رسائل 
وه دعاؤں اور احاديثركھتا ہو تو اس كے لئے بہتر ہے كہ و اس سے مدد طلب كرے اور اگر اسے كسى تك رسائي نہ ہو تو 

كى كتابوں اور پيغمبر اكرم اور ائمہ عليہم السالم كے فرامين سے استفاده كرے تمام اذكار اور عبادات اچھى ہيں جب كہ ان 
كو صحيح بجا اليا جائے تو وه ان كے ذريعے هللا كا تقرب حاصل كر سكتا ہے اور مقامات عاليہ تك رسائل حاصل كر لے 

سے يا ان ميں سے بعض سے استفاده كر سكتا ہے ليكن مشائخ اور ماہرين استادوں نے مقام ذكر اور شہود  گا_ انسان ان تمام
تك پہنچے كے لئے بعض مخصوص اذكار كا انتخاب كيا ہوا ہے كہ جنہيں خاص كيفيت اور خاص عدد كے ساتھ ہميشہ 

  پڑھنے رہنے كى سفارش كى ہے تا كہ وه اس مقصد كو حاصل كر سكے_ 
اس نقطہ كى طرف بہت زياده توجہہ دينے كى ضرورت ہے كہ جو دعائيں اور اذكار شرعيت ميں وارد ہوئي ہيں گرچہ  ليكن

سب عبادت ہيں اور اجماال تقرب كا موجب بھى ہوتى ہيں ليكن ان كى اصلى غرض غير خدا سے بالكل اور كامل طور سے 
نا ہے_ لہذا ہميں صرف اذكار كے الفاظ كے تكرار پر ہى قطع قطع كرنا اور حضور قلب سے ذات الہى كى طرف توجہ كر

اكتفاء كرنى چاہيئے اور نہ ہى اصلى ا على غرض و غايت اور معنى كى طرف توجہہ كرنے سے غافل ہو جائيں كيونكہ 
كے افكار الفاظ كا تكرار بلكہ انہيں ہميشہ پڑھتے رہنا اتنا مشكل نہيں ہے اس واسطے كہ الفاظ كے ذكر كرتے وقت كئي قسم 
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طرح كے خياالت انسان پر ہجوم كرتے رہتے ہيں اور اسے خدا كى ياد سے غافل كر ديتے ہيں اور جب تك خياالت اور افكار

  كو دور نہيں كيا جاتا اس وقت تك نفس افاضات اور اشراقات الہى كے قبول كرنے كى لياقت پيدا نہيں كر سكتا_ 
اصلى غرض تك نہيں پہنچا سكتا وه جو مفيد اور فائده مند ہے وه ذات الہى كى طرف حضور قلب صرف يہى كام انسان كو 

اور خياالت كا دور كرنا اور فكر كا ايك مركز پر برقرار ركھنا ہوتا ہے اور يہ كام بہت زياده مشكل ہے اس واسطے كہ ذكر 
وتے ہيں اور اس كو خدا كى ياد سے غافل كر ديتے كرتے وقت كئي طرح كے فكر اور مختلف خياالت انسان پر ہجوم اور ہ

ہيں اور جب تك دل سے خياالت كو دور نہ كرے اس وقت تك انسانى نفس هللا تعالى كے فيض اور اشراق كى لياقت پيدا نہيں 
ك جگہ جمع كرتا وه دل هللا تعالى كے انوار كا محل بنتا ہے كہ جو اغيار سے خالى ہو_ خياالت كا دور كرنا اور فكر كو اي

كرنا ايك حتمى ارادے اور جہاد اور محافظ اور پائيدارى كا محتاج ہوتا ہے اور اس طرح نہيں ہوتا كہ ايك دفعہ بغير كسى 
ممارست اور دوام كے ايسا ممكن ہو جائے نفس كے ساتھ نرمى بر تنى چاہئے اور آہستہ آہستہ اسے اس كى عادت دى جانى 

 چاہئے_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  وظائف اور دستور

  بعض عرفاء نے اس راستے كو طے كرنے كے لئے مندرجہ ذيل امور كے بجاالنے كى سفارش كى ہے_ 
_ اس مقام كے طالب كو سب سے پہلے توبہ كے ذريے اپنے نفس كو گناہوں اور باطنى گندگيوں اور برے اخالق سے پاك 1

اور صاف كرنا چاہئے پہلے توبہ كى نيت سے غسل كرے اور غسل كى حالت ميں اپنے گناہوں اور باطنى كثافتوں كو دل 
ے اپنے گناہوں سے توبہ كى ہے اور تيرى طرف لوٹ آيا ہوں ميں الئے اور هللا تعالى سے عرض كرے اے خالق_ ميں ن

اور اراده كر ليا ہے كہ پھر سے گناه نہيں كروں گا جيسے ميں اپنے جسم كو پانى سے پاك كرتا ہوں اپنے دل كو گناہوں اور 
  برے اخالق سے پاك كر رہا ہوں_ 

كرے كہ تمام حاالت ميں خدا كى ياد ميں رہے اور _ اپنے آپ كو ہر حالت اور ہر وقت خدا كے سامنے ديكھے اور كوشش 2
  اگر غفلت طارى ہو جائے تو فوراً لوٹ آئے_ 

_ اپنے آپ پر اچھى طرح كنٹرول كرے تا كہ وه پھر گناه كو بجا نہ الئے_ اس خاص وقت دن اور رات ميں نفس كے 3
 رے اور اپنے نفس كو مورد مواخذه محاسبے كے لئے معين كردے اور پورى وقت سے دن اور رات كے اعمال كا حساب ك
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  قرار دے_ 
  _ سوائے ضرورت كے چپ رہے اور زياده كالم نہ كرے_ 4
  _ صرف ضرورت جتنى غذا كھائے اور زياده كھانے سے پرہيز كرے_ 5
نے _ ہميشہ با وضو رہے اور جس وقت وضوء باطل ہوجائے فوراً وضو كرلے_ روسل هللا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم 6

فرمايا كہ '' خداوند عالم فرماتا ہے كہ جو شخص وضو كے باطل ہوجانے كے بعد دوباره وضو نہ كرے اس نے مجھ پر ظلم 
كيا ہے اور جو شخص وضو كرنے كے بعد دو ركعت نماز نہ پڑھے اس نے مجھ پر ظلم كيا ہے اور اگر كوئي انسان پڑھے 

اور ميں اسے قبول نہ كروں تو ميں نے اس پر ظلم كيا ہے ليكن ميں ظلم اورنماز كے بعد دنيا اور آخرت كے لئے دعا كرے 
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  ) 395كرنے واال خدا نہيں ہوں_ (
_ دن اور رات ميں ايك خاص وقت هللا تعالى كى طرف توجہ كرنے كے لئے مخصوص كردے اور اگر يہ رات ميں 7

ور اپنے سركو زانوں ميں ركھے اور تمام بالخصوص سحرى كے وقت ہو تو بہتر ہے خلوت اور تنہائي ميں بيٹھ جائے ا
حواس كو اپنے آپ ميں سموئے اور غلط خياالت اور افكار كو روكے_ ايك مدت تك اس عمل كو بجاالئے اس عمل سے تجھ 

  كچھ مكاشفات حاصل ہونگے_ 
ے ہميشہ اس كا تكرار _ يا حى يا قيوم اور يا من ال الہ اال انت كے ذكر كو اپنى زبان كو ورد قرار دے اور حضور قلب س8

  كرے_ 
_ دن اور رات ميں ايك طويل سجده بجاالئے اور جتنا ہوسكتا ہے حضور قلب سے اس ذكر كا اس ميں تكرار كرے_ ال الہ 9

اال انت سبحانك انى كنت من الظالمين_ اس سجده كو طوالنى بجاالنا مجرب ہے اور اچھے اثرات ركھتا ہے_ بعض عرفا سے
  اس ذكر كو چار ہزار دفعہ پڑھا كرتا تھا_ نقل ہوا ہے كہ وه 

  _ دن اور رات ميں ايك خاص وقت كو معين كر كے اس ذكر يا غنى يا مغنى كو كئي 10
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  بار پڑھے_ 

_ ہر روز حضور قلب سے كچھ مقدار قرآن مجيد پڑھے اور آيات كے معانى ميں غور اور فكر كرے اور اگر كھڑے ہو 11
  كر يڑھے تو بہتر ہے_ _ 

_ سحرى كے وقت بيدار ہو اور وضو كرے اور خلوت اور تنہائي كى جگہ ميں حضور قلب سے نماز تہجد پڑھے اور 12
وتر نماز كے قنوت كو طويل كرے اور اپنے اور مومنين كے لئے مغفرت كو طلب كرے تہجد كى نماز كے بعد آيت سخره 

لئے مفيد اور مجرب ہے_ آيت سخره يہ ہے '' ان ربكم هللا  كو ستر دفعہ پڑھے يقين حاصل كرنے اور خياالت دور ہونے كے
الذى خلق السموات و االرض فى ستہ ايام ثم استوى على العرش يغشى الليل النہار يطلبہ حثيثا و الشمس و القمر و النجوم 

المعتدرين و التفسدوا فى  مسخرات بامره اال لہ الخلق و االمر تبارك هللا رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا و خفية انہ ال يحب
) نتيجہ حاصل كرنے كے لئے ضرورى 396االرض بعد اصالحہا و ادعوه خوفا و طمعا ان رحمة هللا قريب من المسحنين (

ہے كہ چاليس شب و روز تك ان دستورات اور وظائف پر عمل كرے ممكن ہے كہ هللا تعالى كے لطف كا مورد توجہہ قرار 
مكاشفات حاصل ہوجائيں اور پہلے چاليسويں ميں اس طرح توفيق حاصل نہ ہو تو مايوس نہيں پاسكے اور اس كے لئے كچھ 

ہونا چاہئے اور دوسرا چاليسواں حتمى اور كوشش سے شروع كردے او رجب تك نتيجہ حاصل نہ ہو اسے بجاالتے رہنا 
رہنا چاہئے اور كبھى كوشش اور  چاہئے تيسرا اورچوتھا اور جب تك نتيجہ حاصل نہ ہو اس دستور العمل پر عمل كرتے

عمل كرنے سے دست بردار نہيں ہونا چاہيئےس طريقے پر محنت كرے اور خداوند عالم كى ذات سے توفيق طلب كرے اور 
جب بھى قابليت اور استعداد پيدا ہوگئي تو هللا تعالى كے فيض كا محل قرار پاجائيگا اور اگر انسان ابتداء ميں ان تمام 

  ر دستورالعمل پ
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عمل كرنے كى قدرت نہ ركھتا ہو تو پھر ان ميں تھوڑے سے دستور العمل پر عمل كرنا شروع كردے اور پھر آہستہ آہستہ 
ان ميں اضافہ كرتا جائے ليكن ان ميں سے اہم عمل غور اور فكر كرنا اور اپنے نفس پر كنٹرول اور حضور قلب اور خدا كى

يہ ہے كہ عارف كو اپنے نفس سے تصورات اور خياالت اور بيہوده افكار اور غير كو طرف توجہہ كرنا ہوتا ہے اور اہم 
دور كرنا ہوتا ہے اور تمام كا تمام خدا كى طرف توجہہ ہو ليكن يہ كام بہت ہى مشكل اور سخت ہے خياالت كا دور كرنا تين 

  مرحلوں ميں انجام ديا جا سكتا ہے_ 
توجہہ صرف اسى ذكر پر ہو كہ جسے ادا كر رہا ہے اور دوسرے تمام خياالت_ پہلے مرحلے ميں كوشش كرے كہ پورى 1

كو اپنے سے دور ركھے اس كام كو اتنا زياده كرے كہ اپنے نفس پر پورى طرح كنٹرول كرلے اور اپنے سے دوسرے فكر 
  رو كے ركھے_ 

ھى كرے كہ ذكر كو ادا كرتے _دوسرے مرحلے ميں پہلے مرحلے والے كام ميں مشغول رہے اور ساتھ ہى يہ كوشش ب2
وقت اس كے معانى اور مفہوم پر توجہہ كرے اور ان معانى كو ذہن پر جارى كرے اور دوسرے خياالت اور تصورات كے 

  ہجوم و روكے ركھے اور اسى حالت ميں ذكر كے معنى اور مفہوم كى طرف بھى پورى طرح متوجہ رہے_ 
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پہلے اپنى دل ميں قرار دے اور جب دل نے معانى كو قبول كر ليا اور _ تيسرے مرحلے ميں كوشش كرے كہ معانى كو 3
  اس پر ايمان لے آيا تو پھر اس ذكر كو زبان پر جارى كرے كہ گويا زبان دل كى پيروى كر رہى ہے_ 

_ چوتھے مرحلے ميں كوشش كرے كہ تمام خياالت اور تصورات اور معانى يہاں تك كہ ان كے تصورى مفہوم كو بھى دل4
سے دور كرے اور نفس كو هللا تعالى كے فيوضات اور بركات كے نازل ہونے كے لئے آماده اور مہيا كرے اپنے تمام وجود 

كے ساتھ ذات الہى كى طرف متوجہہ رہے اور تمام غير خدا كو دل سے دور كرے اور اشراقات اور افاضات سے استفاده 
  كرے اور هللا تعالى كى توجہ سے سير اور 
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عود كے كمال كے درجات طے كرنے لگے_ عارف انسان اس حالت ميں ممكن ہے كہ اس طرح مستفرق ہوجائے كہ ص

سوائے خدا كے اور كوئي چيز نہ ديكھے اور صرف خدا سے ہى مانوس ہوجائے_ ايسے افراد كو يہ كيفيت مبارك ہو بہت 
ے ان مراحل اور ان طريقوں كو طے كيا ہوا ہے اور ہى بہتر ہے كہ اس موضوع كو اولياء خدا كے سپرد كرديں كہ جنہوں ن

  مقام شوق اور ذوق انس اور بقاء كا مزه چكھا ہوا ہے_ 

  امير المومنين(ع) كا حكم
نوف كہتے ہيں كہ ميں نے امير المومنين عليہ السالم كو ديكھا كہ وه جلدى سے جا رہے تھے_ ميں نے عرض كى _ اے 

نے فرمايا اے نوف مجھے ميرى حالت پر چھوڑ دے كيونكہ ميرى آرزو او رتمنا مجھے موالي_ آپ كہاں جا رہے ہيں؟ آپ 
اپنے محبوب كى طرف لے جا رہى ہے _ ميں نے عرض كى _ اے ميرى موال_ آپ كى آرزو كيا ہے؟ آپ نے فرمايا_ وه 

يان كرنے كى ضرورت ذات جو ميرى آرزو كو جانے وه جانتى ہے كہ ميرى آرزو كيا ہے اور دوسروں كو اس آرزو كے ب
 نہيں ہے ؟ ادب كا تقاضا يہى ہے كہ خدا كا بنده هللا تعالى كى نعمتوں اور حاجات ميں كسى دوسرے كو شريك قرار نہ دے_ 
ميں نے عرض كي_ يا اميرالمومنين ميں خواہشات نفس اور دنياوى امور كى طمع سے اپنے اوپر ڈرتا ہوں؟ آپ نے فرمايا 

جو خوف كرنے والوں اور عارفين كى حفاظت كرنے والى ہے سے غافل ہو؟ ميں نے عرض كى كہ تم كيوں اس ذات سے 
كہ اس ذات كى مجھے نشاندہى فرمايئےآپ نے فرمايا كہ وه خداوند عالم ہے كہ جس كے فضل اور كرم سے تو اپنى آرزو 

ے ہيں انہيں باہر نكال دے اور كو حاصل كرتا ہے_ تو ہمت كر كے اس كى طرف متوجہ ره اور جو كچھ دل پر خياالت آت
اگر پھر تجھ پر يہ كام دشوار ہوا تو ميں اس كا ضامن ہوں _ خدا كى طرف لوٹنے جا اور اپنى تمام توجہہ خدا كى طرف كر 

خداوند عالم فرماتا ہے كہ مجھے اپنى ذات اور جالل كى قسم كہ اس كى اميد جو ميرے سوا كسى دوسرے سے اميد ركھتا ہو 
  قطع كر 
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ديتا ہوں اور اسے ذلت اور خوارى كا لباس پہناتا ہوں اور اپنے قرب سے دور كر ديتا ہوں اور اس كا اپنے سے ربط توڑ ديتا
ہوں اور اس كى ياد كو مخفى ركھتا ہوں_ ويل اور پھٹكار ہو اس پر كہ جو مشكالت ميں ميرے سوا كسى دوسرے سے پناه 

رنا ميرے ہاتھ ميں ہے_ كيا وه ميرے غير سے اميد ركھتا ہے جب كہ ميں زنده اور ليتا ہے جب كہ تمام مشكالت كا حل ك
باقى ہوں_ كيا مشكالت كے حل كرنے ميں ميرے بندوں كے دروازے پر جاتا ہے جب كہ ان كا دروازه بند ہے_ كيا ميرے 

  نے اسے نا اميد كيا ہو؟ دروازه كو چھوڑ رہا ہے جب كہ وه كھال ہوا ہے؟ كس نے مجھ سے اميد ركھى ہو اور ميں 
ميں نے اپنے بندوں كى اميدوں كو اپنے ذمہ ليا ہوا ہے اور ميں ان كى ان ميں حفاظت كرتا ہوں ميں نے آسمان كو ان سے پر

كرديا ہے جو ميرى تسبيح كرنے سے تھكتے نہيں ہيں اور فرشتوں سے كہہ ركھا ہے كہ كسى وقت بھى ميرے اور ميرے 
ازه بند نہ كريں_ جب كسى كو مشكل پيش آئے كيا وه نہيں جانتا كہ ميرى اجازت كے بغير كوئي بھى بندوں كے درمياں درو

اس كى مشكل كو حل نہيں كر سكتا؟ كيوں بنده اپنى ضرورات ميں ميرى طرف رجوع نہيں كرتا جب كہ ميں اسے وه ديتا 
ور ميرے غير سے سوال كرتا ہے؟ كيا تم يہ سوچ ہوں كہ جسے اس نے چاہا بھى نہيں ہوتا كيوں مجھ سے سوال نہيں كرتا ا

سكتے ہو كہ بغير سوال كئے تو ميں بندے كو ديتا ہوں اور جب وه مجھ سے سوال كرے گا تو ميں اسے نہيں دونگا؟ كيا ميں 
نہيں بخيل ہوں كيا بنده مجھے بخيل جانتا ہے؟ كيا دنيا اور آخرت ميرے ہاتھ ميں نہيں ہے؟ كيا جو داور سخا ميرى صفت 

ہے؟ كيا فضل اور رحمت ميرے ہاتھ ميں نہيں ہے؟ كيا تمام آرزوئيں ميرے پاس نہيں آتيں؟ كون ہے جو انہيں قطع كرے گا؟ 
مجھے اپنى عزت اور جالل كى قسم اگر تمام لوگوں كى خواہشات اور آرزوں كو زمين پر اكٹھا كرديں اور ہر ايك كو ان تمام 

  ميرے ملك ميں كمى واقع نہ ہوگي_ جو كچھ ميرى طرف سے ديا جاتا ہے وه كے برابر بھى دے دوں تو ذره بھر 
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كس طرح نقصان واال ہوگا؟ كتنا بيچاره اور فقير ہے وه شخص كہ جو ميرى رحمت سے ناميد ہے؟ كتنا بيچاره ہے وه شخص
ہيں كرتا اور طغيان كرتا ہے؟ اميرجو ميرى نافرمانى كرتا ہے اور حرام كاموں كو بجا التا ہے اور ميرى عزت كى حفاظت ن

المومنين عليہ السالم نے اس كے بعد نوف سے فرمايا كہ اے نوف طغيان كرتا ہے؟ امير المومنين عليہ السالم نے اس كے 
  بعد نوف سے فرمايا كہ اے نوف يہ دعا پڑھنا_ 

تك فبقدرتك، و ان نظرت فالى رحمتك، و ان ''الہى ان حمدتك فبموا ہبك، و ان مجدتك فبمرادك و ان قدستك فبقوتك و ان ہلل
غضصت فعلى يعقتك، الى انہ من لم يشغلہ الو لوع بذكرك، و لم يزوه السفر بقربك، كانت حياتہ عليہ ميتتہ عليہ حسرة، الہى 

مغارسا  تناہت ابصارت رددون ما يريدون، ہتكت بينك و بينہم حجت الغفلتہ ، فسكنوا فى نورك، تنقسؤا بروحك، فصارت قلوبہم
لہييتك و ابصارہم معا كفا لقدرتك و قربت ازواجہم من قدسك، فجالسؤا اسقك بوقار المجالستہ، و خضوع المخاطبتہ، فاقبلت اليہم 
اقبال الشفيق، انصت لہم انصات الرفيق، واجبتہم اجابات االحباء و انا جيتہم مناجاة االخالئ، فبلغ بى المحل الذى اليہ و صلوا، و 

ذكرى الى ذكرك، و ال تترك بينى و بين ملكوت عزك بابا االفتحتہ، و ال حجابا من حجب الغفلتہ اال ہتكتہ حتى تقيم  انقليى من
  روحى بين ضياء عرشك، و تجقل لہا مقاما نص نورك انك على كل شى قدير_ 

  منك، خاب  الہى ما اوحش طريقا ال يكون رفيقى فيہ املى فيك ، و ابعد سفر اال يكون رجائي عنہ دليلى
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من اعتصم بحبل غيرك، وضعف ركن من استند الى غير ركنك، فيا معلم مومليہ االمل فيذہب عنہم كابتہ الوجل، يا تخرمنى 

صالح العمل، و اكالء نى كالة من فيارقتہ الحيل، فكيف يلحق مومليك ذل الفقر و انت الغني، عن مضار المذنبين، الہى و ان كل 
و حالوة االيمان تزداد حالوتہا اتصاال بك، الہى و ان قلبى قد بسط املہ فيك، فاذقہ من حالوة بسطل اياه البلوغ حالوة منقطعتہ، 

  لما امل، انك على كل شيء قدير_ 
الہى اسئلك مسئلتہ من يعرفك كنتہ معرفتك من كل خير ينتبغى للمومن ان يسلكہ، و اعوذ بك من كل شر و فتنتہ اعذت بہا احباء 

  ك، انك على كل شيء قدير_ ك خلق
الہى اسئلك مسلتہ المسكين الذى قد تحير فى رجاه، فال يجد ملجا و ال مسنداً يصل بہ اليك، و ال يستدل بہ عليك اال بك و باز كانك 

و مقامتك التى ال تعطيل لہا مسنك، فاسئلك باسمك الذى طہرت بہ لخاصتہ اوليائك، فوحدوك، و اعرفوك فعبدوك بحقيقك ان 
  تعرفنى نفسك ال قرلك بربوبيتك على حقيقتہ االيمان بك و ال تجعلنى يا الہى من يعبد االسم دون المعني 
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  ) 397و الحظنى بالحظتہ من لحظاتك تنوربہا قلبى بمعرفتك خاصتہ و معرفتہ اوليائك انك على كل شيء قدير_(

  امام جعفر صادق(ع) كا حكم
ہتا ہے كہ ميں علم حاصل كرنے كے لئے مالك بن انس كے پاس آتا جاتا تھا_ جب جعفر عنوان بصرى چورا نوے سال كا ك

صادق عليہ السالم ہمارى شہر آئے تو ميں آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا كرتا تھا كيونكہ ميں دوست ركھتا تھا كہ ميں آپ 
جو مورد نظر اور توجہہ قرار  سے بھى كسب فيض كروں ايك دن آپ نے مجھ سے فرمايا كہ ميں ايك ايسا شخص ہوں كہ

پاچكا ہوں يعنى ميرے پاس لوگوں كى زياده آمد و رفت ہوتى ہے ليكن اس كے باوجود ميں دن او رات ميں خاص ورد اور 
ذكر بجا التا ہوں تم ميرے اس كام ميں مزاحم اور ركاوٹ بنتے ہو تم علوم كے حاصل كرنے كے لئے پہلے كى طرح مالك 

كرو_ ميں آپ كى اس طرح كى گفتگو سے غمگين اور افسرده خاطر ہوا اور آپ كے ہاں سے چال گيا  بن انس كے پاس جايا
اور اپنے دل ميں كہا كہ اگر امام مجھ ميں كوئي خير ديكھتے تو مجھے اپنے پاس آنے سے محروم نہ كرتے ميں رسول خدا 

 عليہ و آلہ و سلم كے روضہ ميں گيا اور دو ركعتكى مسجد ميں گيا اور آپ پر سالم كيا دوسرے دن بھى رسول هللا صلى هللا
نماز پڑھى اور دعا كے لئے ہاتھ اٹھائے اور كہا اے ميرے هللا تعالى ميرے لئے جعفر صادق عليہ اسالم كا دل نرم كردے 

اور اس علم سے مجھے وه عطا كر كہ جس كے ذريعے ميں صراط مستقيم كى ہدايت پاؤں_ اس كے بعد غمگين اور 
وہناك حالت ميں گھر لوٹ آيا اور مالك بن انس كے ہاں نہ گيا كيونكہ ميرے دل ميں جعفر صادق عليہ السال كى محبت اور اند

عشق پيدا ہو چكا تھا بہت مدت تك سوائے نماز كے ميں اپنے گھر سے باہر نہيں نكلتا تھا يہاں تك ميرا صبر ختم ہوچكا اور 
  ور اندر جانے كى اجازت طلب كى آپ كا خادم باہر آيا اور كہا ايك دن جعفر صادق كے دروازے پر گيا ا
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كہ تجھے كيا كام ہے؟ ميں نے كہا كہ ميں امام كى خدمت ميں مشرف ہونا چاہتا ہوں اور سالم كرنا چاہتا ہوں خادم نے جواب 
آپ كے دروازے پر بيٹھ گيا_ زياده ديا كہ آقا محراب ميں نماز ميں مشغول ہيں اور وه واپس گھر كے اندر چال گيا اور ميں 

دير نہيں ہوئي كہ وه خادم دوباره لوٹ آيا اور كہا كہ اندر آجاؤ ميں گھر ميں داخل ہوا آور آنحضرت پر سالم كيا آپ نے 
ميرے سالم كا جواب ديا اور فرمايا كہ بيٹھ جاؤ خدا تجھے مورد مغفرت قرار دے_ ميں آپ كى خدمت ميں بيٹھ گيا آپ نے 

سر مبارك جھكا ديا اور بہت دير كے بعد اپنا سر بلند كيا اور فرمايا تمہارى كنيت كونسى ہے؟ ميں نے عرض كى كہ اپنا 
ابوعبدهللا آپ نے فرمايا كہ خدا تجھے اس كنيت پر ثابت ركھے اور توفيق عنايت فرمائے_ تم كيا چاہتے ہو ميں نے اپنے دل 

ا كہ جو آپ نے فرمائي ہے اور كچھ بھى فائده حاصل نہ ہو تو يہ بھى ميرے ميں كہا كہ اگر اس مالقات ميں سوائے اس دع
لئے بہت قيمتى اور ارزشمند ہے_ ميں نے عرض كى كہ ميں نے خدا سے طلب كيا ہے كہ خدا آپ كے دل كو ميرے بارے 

ى يہ دعا قبول كر لى ميں مہربان كردے اور ميں آپ كے علم سے فائده حاصل كروں_ اميدوار ہوں كہ خداوند عالم نے مير
ہوگي_ امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا _ اے عبدهللا _ علم پڑھنے سے حاصل نہيں ہوتا بلكہ علم ايك نور ہے_ جو 

اس انسان كے دل ميں كہ خدا جس كى ہدايت چاہتا ہے روشنى ڈالتا ہے پس اگر تو طالب علم ہے تو پہلے اپنے دل پر حقيقى 
علم كو عمل كے وسيلے سے طلب كر اور خدا سے سمجھنے كى طلب كرتا كہ خدا تجھے سمجھائے_  بندگى پيدا كر اور

ميں نے كہا_ اے شريف_ اپ نے فرمايا اے ابوعبدهللا_ كہہ ميں نے كہا كہ بندگى كى حقيقت كيا ہے؟ آپ نے فرمايا بندگى 
ا بلكہ مال كو هللا تعالى كا مال سمجھے اور اسى كى حقيقت تين چيزوں ميں ہے_ پہلى بنده كسى چيز كے مالك نہيں ہوا كرت

  راستے ميں كہ جس كا خدا نے حكم ديا ہے خرچ كرے_ دوسري_ اپنے امور كى تدبير ميں اپنے آپ كو ناتواں 
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اور ضعيف سمجھے_ تيسرى _ اپنے آپ كو هللا تعالى كے اوامر اور نواہى كے بجاالنے ميں مشغول ركھے اگر بنده اپنے 

و مال كا مالك نہ سمجھے تو پھر اس كے لئے اپنے مال كو هللا كے راستے ميں خرچ كرنا آسان ہوجائيگا اور اگر اپنے آپ ك
كاموں اور امور كى تدبير اور نگاه دارى هللا تعالى كے سپرد كردے تو اس كے لئے مصائب كا تحمل كرنا آسان ہوجائيگا اور 

ميں مشغول رہے تو اپنے قيمتى اور گران قدر وقت كو فخر اورمباہات اور رياكارى اگر وه هللا تعالى كے احكام كى بجا آورى
ميں خرچ نہيں كرے گا اگر خدا اپنے بندے كو ان تين چيزوں سے نواز دے تو اس كے لئے دنيا اور شيطن اور مخلوق آسان 

لب نہيں كرے گا اور جو چيز ہوجائے گى اور وه اس صورت ميں مال كو زياده كرنے اور فخر اور مباہات كے لئے ط
لوگوں كے نزديك عزت اور برترى شمار ہوتى ہے اسے طلب نہينكرے گا اور اپنے قيمتى وقت كو سستى اور بطالت ميں 

خرچ نہيں كرے گا اور يہ تقوى كا پہال درجہ ہے اور خدا قرآن مجيد ميں فرماتا ہے كہ يہ آخرت كا گھر ہم اس كے لئے قرار
  ا ميں علو اور فساد برپا نہيں كريں گے اور عاقبت اور انجام تو متقيوں كيليئے ہے_ ديں گے كہ جو دني

  تلك الدار االخرة نجعلہا للذين ال يريدون علوا فى االرض و ال فسادا و العاقبتہ للمتقين_ 
جھے نو چيزوں ميں نے عرض كيا كہ اے امام(ع) _ مجھے كوئي وظيفہ اور دستور عنايت فرمايئےآپ نے فرمايا كہ ميں ت

كى وصيت كرتا ہوں اور يہ ميرى وصيت اور دستورالعمل ہر اس شخص كے لئے ہے جو حق كا راستہ طے كرنا چاہتا ہے 
اور ميں خدا سے سوال كرتا ہوں كہ خدا تجھے ان پر عمل كرنے كى توفيق دے_ تين چيزيں اور دستور العمل نفس كى 

اور بردبارى كے لئے ہيں اور تين دستور العمل علم كے بارے ميں ہيں_ تم  رياضت كے لئے ہيں اور تين دستور العمل حلم
انہيں حفظ كر لو اور خبردار كہ ان كے بارے ميں سستى كرو_ عنوان بصرى كہتا ہے كہ ميرى تمام توجہ آپ كى فرمايشات 

  كى طرف تھى آپ نے فرمايا كہ وه تين دستور العمل جو 
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  ه يہ ہيں_ نفس كى رياضت كے لئے ہيں و

_ 3_ اور جب تك بھوك نہ لگے كھانا مت كھاؤ_ 2_ خبردار ہو كہ جس چيز كى طلب اور اشتہاء نہ ہو اسے مت كھاؤ_ 1
جب كھانا كھاؤ تو حالل كھانا كھاؤ اور كھانے سے پہلے بسم هللا پڑھو_ آپ نے اس كے بعد رسول هللا كى حديث نقل كى اور 

كرتا مگر شكم كا پر كرنا اس سے بدتر ہوتا ہے اور اگر كھانے كى ضرورت ہو تو شكم كا  فرمايا كہ انسان بر تن كوير نہيں
  ايك حصہ كھانے كے لئے اور ايك حصہ پانى كے لئے اور ايك حصہ سانس لينے كے لئے قرار دے_ 
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  وه تين دستور العمل جو حلم كے بارے ميں ہيں وه يہ ہيں_ 
كلمہ مجھ سے كہا تو ميں تيرے جواب ميں دس كلمے كہونگا تو اس كے _ جو شخص تجھ سے كہے كہ اگر تو نے ايك 1

  جواب ميں كہے كہ اگر تو نے دس كلمے مجھے كہے تو اس كے جواب ميں مجھ سے ايك كلمہ بھى نہيں سنے گا_ 
_ جو شخص تجھے برا بھال كہے تو اس كے جواب ميں كہہ دے كہ اگر تم سچ كہتے ہو تو خدا مجھے معاف كردے اور 2

  اگر تم جھوٹ كہہ رہے تو خدا تجھے معاف كردے_ 
_ جو شخص تجھے گالياں دينے كى دھمكى دے تو تو اسے نصيحت اور دعا كا وعده كرے وه تين دستور العمل جو علم 3

  كے بارے ميں ہيں وه يہ ہيں_ 
اور اذيت دينے كے لئے نہيں  _ جو كچھ نہيں جانتا اس كا علماء سے سوال كر ليكن ملتفت رہے كہ تيرا سوال كرنا امتحان1

_ اپنى 3_ اپنى رائے پر عمل كرنے سے پرہيز كر اور جتنا كر سكتا ہے احتياط كو ہاتھ سے نہ جانے دے_ 2ہونا چاہئے_ 
رائے سے (بغير كسى مدرك شرعي) كے فتوى دينے سے پرہيز كر اور اس سے اس طرح بچ كے جيسے پھاڑ دينے والے 

كو لوگوں كے لئے پل قرار نہ دے اس كے بعد اپ نے مجھ سے فرمايا كہ اب يہاں سے اٹھ  شير سے بچتا ہے_ اپنى گردن
كر چلے جاؤ_ بہت كافى مقدار ميں نے تجھ نصيحت كى ہے اور ميرے ذكر اور اذكار كے بجاالنے ميں زياده مزاحم اور 

  اس پر جو ہدايت كى پيروي  ركاوٹ نہ بنو كيونكہ ميں اپنى جان كى قيمت اور ارزش كا قائل ہوں اور سالم ہو
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  كرتا ہے_ 

  ) 398''و السالم على من اتبع الہدي''_(

  مرحوم مجلسى كا دستور العمل
بہت بڑے بزرگوار عالم جو مقام عرفان ميں عارف ربانى مال محمد تقى مجلسى ہيں انہوں نے لكھا ہے_ كہ ميں نے اپنے آپ

ل كيا ہے اور يہ اس وقت تھا جب ميں قرآن كى تفسير لكھنے ميں مشغول كو صاف كرنے اور رياضت كرنے ميں كچھ حاص
تھا_ ايك رات نيم نيند اور بيدارى ميں پيغمبر عليہ السالم كو ديكھا_ ميں نے اپنے آپ سے كہا كہ ميں آنحضرت كے كماالت 

اور نورانيت كو اس طرح  اور اخالق ميں خوب اور دقت كروں_ ميں نے جتنى زيادده وقت كى اتنا ہى آنحضرت كى عظمت
وسيع تر پايا كہ آپ كے نور نے تمام جنگوں كو گھيرا ہوا تھا اسى دوران ميں جاگ اٹھا اور اپنے آپ ميں آيا تو مجھے القاء 
ہوا كہ رسول خدا كا اخالق عين قرآن ہے لہذا ہميں قرآن ميں غور اور فكر كرنا چاہئے ميں جتنا قرآن ميں زياده غور اور فكر

جاتا تھا اتنا ہى زياده حقائق سامنے آتے جاتے تھے يہاں تك كہ ايك ہى دفعہ مجھ ميں بہت زياده قرآن كے معارف اور  كرتا
حقائق آ موجود ہوئے ميں جس آيت ميں تدبر اور فكر كرتا تھا تو مجھے عجيب موحبت اور مطالب عطا كئے جاتے تھے 

ق حاصل نہ كى ہو بہت دشوار اور ارشاد كرنا ہے_ نفس كى گرچہ يہ مطالب اس شخص كے لئے كہ جس نے ايسى توفي
رياضت او راپنے آپ كو سنوار نے كا دستور العمل يہ ہے كہ بے فائده گفتگو كرنے بلكہ هللا تعالى كے ذكر بغير بات كرنے 

عورتوں كو  سے اپنے آپ كو روكيں_ كھانے پينے اور لباس و غيره كى لذيذ چيزوں اور بہترين اور خوبصورت مكان اور
ترك كريں اور بقدر ضرورت استعمال كرنے پر اكتفاء كريں اولياء خدا كے عالوه لوگوں سے ميل جول نہ ركھيں زياده 

  سونے سے پرہيز كريں اور هللا كے ذكر كو دائماً 
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جربہ كيا ہے اور ميں نے بھى اسىاور پابندى سے بجاالئيں_ اولياء خدا نے يا حى يا قيوم او ريا _ من ال الہ اال انت كا زياده ت

ذكر كا تجربہ كيا ہے ليكن ميرا غالبا ذكر _ يا هللا _ جب كہ دل كو خدا كے عالوه سے نكال كر اور خداوند عالم كى طرف 
  پورى توجہہ سے ہوا كرتا تھا_ 

چيزيں هللا تعالى كے ذكر كے ليكن سب سے زياده اہم هللا تعالى كا پورى توجہ اور پابندى سے ذكر كرنا ہوا كرتا ہے باقى 
برابر نہيں ہوا كرتيں اگر هللا كا ذكر چاليس دن اور رات تك متصل كيا جائے تو حكمت اور معرفت اور محبت كے انوار كے 

دروازے ايسے كرنے والے پر كھول ديئے جاتے ہيں اس وقت وه فناء فى هللا اور بقاء با كے مقام تك ترقى كر جاتا ہے_ 
)399 (  
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  مال آخوند حسين قلى كا خط
آخوند مال حسين قلى ہمدانى جو عالم ربانى اور زاہد اور عارف تھے انہوں نے ايك خط تبريز شہر كے ايك عالم كو لكھا كہ 
جس ميں آپ نے فرمايا _ بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد  رب العالمين و الصلواة و اسالم على محمد و آلہ الطاہرين و لعنتہ هللا
على اعدائہم اجمعين _ دينى اور ايمانى بھائيوں پر واضح ہونا چاہئے كہ ذات الہى تك قرب حاصل كرنا سوائے اس كے اور 

  كوئي نہيں ہے كہ انسان كو تمام حركات اور سكنات اور تمام اوقات ميں شريعت اسالمى كا پابند ہونا چاہئے_ 
عادت بن چكى ہے اس كے اپنا نے سے اجتناب كرنا چاہئے كيونكہ ان جاہل صوفياء كى لغويات اور خرافات سے جو ان كى 

كے طريقے اور ذكر اور ورد پر عمل كرنا هللا سے دور ہو جانے كے اور سوا اور كچھ حاصل نہيں ہوتا يہاں تك كہ اگر 
عالمت  كوئي شخص موچھوں كو بڑھانے ركھے جيسے كہ يہ ايران كے صوفيوں كى جو اپنے آپ كو شيعہ كہالتے ہيں

ہے_ ) اور اسے ضرورى سمجھتے ہيں اور گوشت كو نہ كھائے تو يہ بھى خرافات اور لغويات ميں شمار ہوتا ہے اگر كوئي
  شخص ائمہ عليہم السالم كے معصوم ہونے 
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سى طرح پر ايمان ركھتا ہے تو اسے سمجھنا چاہئے كہ وه ايسے اعمال سے جو ايران كے شيعہ صوفى انجام ديتے ہيں اور ا
خاص ذكر جو ائمہ عليہم السالم سے وارد نہيں ہوئے بجا التے ہيں ان سے وه ذات خدا كے قرب سے دور ہو رہے ہوتے ہيں

اور ان سے انہيں قرب الہى حاصل نہيں ہوتا_ لہذا سب سے پہلے شرعيت اسالمى كو مقدم كرے اور جو كچھ شريعت ميں 
س ناتوان اور كمزور بندے نے عقل اور روايات سے جو كچھ سمجھا اور استفاده وارد ہوا اس پر عمل كرنے كا پابند بنے_ ا

كيا ہے وه يہ ہے كہ جو شخص هللا تعالى كا قرب حاصل كرنا چاہتا ہے تو اس كے لئے سب سے زياده اہم خدا كى معصيت 
وئي فكر تيرے دل كو فائده پہنچا اور نافرمانى كو ترك كرنا ہوگا اور جب تك يہ نہيں كرے گا تب تك نہ كوئي ذكر اور نہ ك

سكے گا كيونكہ شيطان كى اطاعت اور خدمت كرنے واال جو ذات الہى كا نافرمان اور انكارى ہے كس طرح اس ذات كا قرب
  حاصل كر سكے گا كيا كوئي بادشاه او راس كى سلطنت خداوند عالم كى سلطنت سے عظيم الشان ہے_ 

سمجھ تيرا هللا تعالى كى محبت كو طلب كرنا جب كہ تو اس كى معصيت بجاال رہا  جو كچھ ميں نے ذكر كيا ہے اسے خوب
ہے ايك غلط اور فاسد كام ہے_ كس طرح تم پر مخفى ہے كہ هللا تعالى كى نافرمانى نفرت كا سبب ہوا كرتى ہے اور هللا تعالى

چكا ہے كہ نافرمانى نہ كرنا اول اور آخر ظاہر كا نفرت كرنا محبت كے ساتھ اكٹھا نہيں ہوا كرتا _ جب تيرے نزديك ثابت ہو
اور باطن دين ہے تو پھر مجاہده اور كوشش كرنے كى طرف جلدى كر اور پورى كوشش سے نيند سے بيدار ہونے سے لے 
و كر تمام اوقات ميں مراقبہ ميں مشغول ره اور هللا تعالى كى ذات اقدس كے ادب بجاالنے كى پابندى كر اور يہ جان لے كہ ت

اپنے تمام وجود كے ذره ذره ميں اس كى قدرت كا قيدى ہے اور هللا تعالى كے حضور كا احترام كر اور اس كى يوں عبادت 
كر كہ گويا تو اسے ديكھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہيں ديكھ رہا تو وه ذات تجھے ديكھ رہى ہے_ ہميشہ اس كى عظمت اور 

تى اس كى عزت اور اپنى ذلت اور اس كا مستفى ہوتا اور تيرا محتاج ہونے كى اپنے حقير ہونے اس كى بلندى اور اپنى پس
  طرف متوجہہ ره_ اور اس ذات كى طرف غفلت سے جب كہ وه تيري 
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طرف ہميشہ ملتفت ہے غافل نہ ره_ اس ذات كے سامنے ايك ذليل ضعيف بندے كى طرح كھڑا ہو اور اپنے قدموں كو اس 
ايك كمزور كتا اپنے قدم زمين پر رگڑتا ہے_ كيا تيرے لئے يہ شرف اور فخر كافى نہيں كہ  كے سامنے يوں جھكا جيسے

اس نے تجھے اپنے عظيم نام لينے كى تيرى كثيف اور معصيت كى گندگى سے نجس زبان سے ذكر كرنے كى اجازت دى 
  ہے_ 

ا ہے كتنى بے حيائي ہوگى كہ اس كے عزيز من_ اس رحيم اور كريم ذات نے زبان كو اپنے شريف ذكر كا مركز قرا ردي
مركز كو غيبت جھوٹ گالياں دينا آزار اور اذيت اور دوسرى نافرمانيوں كى گندگى اور نجاست سے آلوده كيا جائے_ ذات 
الہى كے مركز كو خوشبو اور گالب سے معطر ہونا چاہئے نہ كہ گندگيوں سے نجس ہو_بال شك جب مراقبت اور حفاظت 

يں كرے گا تو تجھے علم نہ ہوگا كہ تيرے سات اعضاء يعنى كان زبان ہاتھ پاؤں پيٹ اور شرمگاه كيا كيا كرنے ميں وقت نہ
نافرمانى كرتے ہيں اور كتنى آگ لگاتے ہيں؟ اور تو ان سے قتل نہ كيا جا چكا ہو_ اگر ميں ان مفاسد كى شرح بيان كروں تو 

كھ سكتا ہوں_ تم نے ابھى تك اپنى اعضاء كو معصيت سے پاك نہيں اس خط ميں ممكن نہيں ہے ميں آيك ورقہ پر كيا كچھ ل
كيا پھر تو كس طرح انتظار ركھتا ہے كہ ميں دل كے حاالت كى تيرے لئے شرح لكھ دوں پس سچى توبہ كرنے كى طرف 
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كو جلدى كر اور پھر مراقبت اور كوشش كرنے كى طرف دوڑ لگا_ خالصہ مراقبت اور حفاظت نفس كے بعد قرب الہى 
طلب كر اور سحرى كے وقت بيدا ہو اور تہجد كى نماز كو آداب اور حضور قلب سے بجا ال اور اگر زياده وقت مل سكے تو 

هللا كے ذكر اور اس كى مناجات ميں مشغول ہوجا ليكن رات كے ايك خاص وقت ميں حضور قلب كے ساتھ ذكر الہى ميں 
خالى نہ رہتا اور اگر حزن اور رنج موجود نہ ہو تو اسے اس كے اسباب مشغولل ره اور تمام حاالت ميں حزن اور رنج سے 

سے حاصل كر اور فارغ ہونے كے بعد حضرت زہرا عليہ السالم كى تسبيح اور باره دفعہ سوره توحيد دس مرتبہ ال الہ اال 
  هللا و حده ال 
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مرتبہ استغفار_ اور تھوڑا سا قرآن پڑھ اور دعا صباح بھى  شريك لہ لہ الملك كو آخر تك اور سہ مرتبہ ال الہ اال هللا اور ستر
ضرور پڑھا كر اور ہميشہ با وضو ره اور اگر ہر وضو كے بعد دو ركعت نماز پڑھ لے تو بہت اچھا ہے_ مومنين كى 

ع حاجات اور بالخصوص علما اور باالخص جو متقى ہيں كے بجاالنے ميں بہت كوشش كر اور جس محفل ميں گناه كے واق
ہونے كا گمان ہو حتمى طور سے اس كے جانے سے پرہيز كر بلكہ غافل لوگوں كے ساتھ بغير ضرورى كام كے اٹھ بيٹھ 

كرنا نقصان وه ہے گرچہ اس ميں معصيت بھى نہ ہوتى ہو_ مباح چيزوں ميں زياده مشغول رہنا زياده مزاح كرنا اور لغويات 
مار ديتے ہيں اور اگر مراقبہ كے بغير ذكر اور فكر ميں مشغول ہو تو وه بھى كہنا اور غلط چيزوں كو سننا انسان كے دل كو 

بے فائده ہوگا گرچہ حال بھى لے آئے كيونكہ ايسا حال دائمى نہ ہو گا بغير مراقبہ كے حال پيدا ہونے سے دھوكا نہ كھا_ اس 
ملتمس ہوں_ اس بنده حقير پر تقصير اور  سے زياده كہنے كى مجھ ميں طاقت نہيں ہے_ التماس دعا اور تم تمام سے دعا كا

  ) 400معاصى كو فراموش نہ كرنا_ شب جمعہ ميں سو دفعہ اور جمعہ كے عصر ميں سو دفعہ سوره قدر كو پڑھا كرو_(

  ميرزا جواد آقا تبريزى كا دستور العمل
سلم نے طويل سجده كرنے كى بہت زياده عالم ربانى عارف كامل آقا ملكى تبريزى لكھتے ہيں كہ پيغمبر صلى هللا عليہ و آلہ و

سفارش فرمائي ہے كہ يہ ايك بہت ہى اہم كام ہے_ طويل سجده كرنا بندگى كى قريب ترين كيفيت اور عالمت ہے اسى لئے تو 
ہر ايك ركعت ميں دو سجدہے قرار ديئے گئے ہيں_ ائمہ اطہار اور خالص شيعوں سے طويل سجدے كے بارے ميں مہم 

ئے ہيں_ امام زين العابدين عليہ السالم كو ايك سجدے ميں ايك ہزار مرتبہ ال الہ اال هللا حقا حقا ال الہ اال هللا تعبدا مطالب ثقل ہو
  و رقا ال الہ اال ايمانا و صدقا پڑھتے سنا گيا_ 

  امام موسى كاظم عليہ السالم كے بارے ميں لكھا گيا ہے كہ كبھى آپ كا سجده صبح كي 
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د ظہر تك ہوا كرتا تھا اور ائمہ عليہم السالم كے اصحاب ميں سے ابن ابى عمير و جميل و خربود كے بارے ميں نماز كى بع

بھى ايسا نقل كيا گيا ہے_ نجف اشرف ميں طالب علمى كے زمانے ميں ميرے ايك استاد تھے جو متقى طلبہ كے لئے مرجع 
ہ كيا ہے كہ جو سالك الى هللا كے حق ميں موثر اور مفيد ہو؟ تھے ميں نے آپ سے سوال كيا آپ نے كو ن سے عمل كا تجرب

آپ نے فرمايا كہ دن اور رات ميں اسيك طويل سجده بجا اليا جائے اور سجده كى حالت ميں يہ كہا جائے ال الہ اال انت 
ے پاك و پاكيزه سبحانك انى كنت من الظالمين اور اس كے ذكر ميں اس طرح توجہہ كرے كہ ميرا خدا كسى پر ظلم كرنے س

ہے بلكہ ميں خود ہوں جو اپنے اوپر ظلم كرتا ہوں اور اپنے آپ كو ہالكت ميں ڈالتا ہوں_ ميرے يہ استاد اپنے مريدوں اور 
عالقمندوں سے ايسے سجده كى سفارش كيا كرتے تھے اور جو بھى يہ سجده بجاالتا تھآ اس كے اثرات كا مشاہده كيا كرتا تھا 

جو اس سجدے كو بہت زياده طويل انجام ديتے تھے ان ميں سے بعض اس ذكر كو سجده ميں  _ بالخصوص وه حضرات
تكرار كيا كرتے تھے بعض تھوڑا اور بعض زياده تكرار كرتے تھے ميں نے سنا ہے كہ ان ميں سے بعض اس ذكر كو تين 

  ) 401ہزار مرتبہ سجده ميں پڑھا كرتے تھے_(

  شيخ نجم الدين كا دستور العمل
نجم الدين رازى لكھتے ہيں كہ اداب اور شرائط كے بغير زياده ذكر كرنا مفيد نہيں ہوتا_ پہلے شرائط اور ترتيب سے  شيخ

قيام كيا جائے اور جب سچے مريد كو سلوك الى هللا كا دل ميں درد پيدا ہوجائے تو يہ عالمت ہوگى كہ اس نے ذكر سے انس 
ر نفرت پيدا ہوگئي ہے جو تمام مخلوق سے ناميد ہو كر ذكر الہى كى پناه ميں پيدا كر ليا ہے اور اسے مخلوق سے وحشت او

چاپہنچا ہے_ قل هللا ثم ذرہم (يعنى هللا كا ذكر كر اور تمام مخلوق كو چھوڑ دے كہ وه اپنى لغويات ميں كھيلتے رہيں) جب 
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حالت ميں با غسل ہو اور اگر يہ نہ كرذكر كو پے در پے بجاالئے جو صحيح اور خالص توبہ كے بعد ہو اور ذكر كرنے كى 
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سكے تو با وضو ہو كيونكہ ذكر الہى كرنا دشمن كے ساتھ جنگ كرنے كے مانند ہوا كرتا ہے اور بغير اسلحے كے دشمن كا 

پڑے مقابلہ نہيں كيا جا سكتا اور وضو مومن كا اسلحہ ہوا كرتا ہے_ الوضوء سالح المومومن پاك كپڑے پہنے ہوا ہو اور ك
_ حرام سے 3_ لوگوں پر ظلم كئے ہوئے مال سے پاك ہو_ 2_ نجاست سے پاك ہو_ 1كے پاك ہونے كى چار شرطيں ہيں_ 

_ رعونت اور تكبر سے پاك ہو يعنى كپڑا كوتاه ہو بہت لمبا نہ ہو_ ثيابك4يعنى ابريشم سے پاك ہو يعنى ابريشمى كپڑا نہ ہو_ 
ميں خلوت اور تاريكى اور صفات ستھرا كر كے بيٹھے اور اگر تھوڑى خوشبو  فطہر سے مراد كوتاه كرنا ہے_ اور گھر

يعنى دھونى كرے تو بہتر ہے_ قبلہ رخ بيٹھے اور چار زانوں يعنى پلٹھى مار كر گرچہ تمام حاال ميں بيٹھنا منع ہے ليكن 
جگہ پلتھى مار كر يعنى چار  ذكر كرنے كى حالت ميں خواجہ عليہ السالم جب صبح كى نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اسى

زانوں سورج كے نكلنے تك بيٹھے رہتے تھے_ ذكر كرنے كے وقت اپنے ہاتھوں كو رانوں پر ركھے اور دل كو حاضر 
كرے اور آنكھيں بند كر لے اور پورى تعظيم كے ساتھ ذكر كرنا شروع كردے اور ال الہ اال هللا كے جملے كو پورى طاقت 

لہ سے اٹھے اور اال هللا دل پر بيٹھ جائے اور اس كا تمام اعضاء پر اثر ظاہر ہو رہا ہو ليكن اپنى سے گويا اس كى ناف ال ا
آواز كو بلند نہ كرے اور جتنا ہو سكے آہستہ اور كمتر آواز سے ذكر كرے جيسے كہ هللا تعالى نے فرمايا ہے _و اذكر ربك 

تحت ذكر كرتے ہوئے اس كے معنى كو دل ميں فكر كرے فى نفسك تضرعا و خيفة و دون الجہر من القول اس طرح سے 
دوسرے خياالت كو دور كرے جيسے كہ ال الہ كے معنى سے يہى مراد ہے كہ جو بھى خدا كے عالوه خياالت ہوں انہيں 
 دور كرے اور گويا يوں سوچے كہ ميں سوائے اال هللا كے كوئي چيز نہيں چاہتا اور ميرا مقصود اور محبوب صرف اال هللا

ہے اور تمام خياالت كو اال هللا كے ذريعے دور كر رہا ہوں اور هللا تعالى كو اپنا مقصود اور محبوب اور مطلوب اال هللا كے 
  ذريعے سے كر رہا ہوں اور جان لينا چاہئے كہ ہر ذكر ميں اول سے لے كر آخر تك دل نفى اور اثبات ميں 
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اندر نگاه كرے اگر كوئي چيز دل كو لبھانے والى ہو تو اسے نظر انداز كر  حاضر ہو اور لگا رہے_ اور جس وقت دل كے
كے دل كو ذات الہى كى طرف توجہہ دے اور اال هللا كے ذريعے اس چيز كو دل سے اكھيڑ دے اور اس كے ربط كو باطل 

ستہ آہستہ تمام چيزوں كى كردے اور اال هللا كو اس چيز كى محبت كى جگہ قرار دے دے اسى روش كو دوام دے تا كہ دل آہ
محبت اور انس سےے خالى ہو كر ذكر الہى سے سرشار ہوجائے_ اس كا باحال ہونا ذكر كے غالب ہوجائے سے ہو_ ذكر 
كرنے والے كا وجود ذكر كے نور ميں مضمحل ہو جائے اور ذاكر كو ذكر مفرد بنا دے اور تمام تعلقات اور موانع كو اس 

اسے جسمانى دنيا سے اخروى دنيا كے لئے آماده كردے جيسے وارد ہوا ہے كہ سيروا فقد  كے وجود سے ختم كر دے اور
سبق المفردون جان لے كہ دل هللا تعالى كے لئے خلوت كى جگہ ہے_ ال يسعنى ارضى و ال سمائي و انما يسعنى قلب عبدى 

سمو سكتا ہے_ اور جب تك دل ميں المومن يعنى مجھے نہ زمين اور نہ آسمان سمو سكتا ہے مجھے صرف مومن كا دل 
اغيار كا وجود ہوگا اس وقت تك هللا تعالى كى عظمت كى غيرت اس سے نفرت كرے گى ليكن جب ال الہ كا چابك دل كو 
اغيار سے خالى كر دے گا اس وقت اال هللا كى بادشاه كى تجلى كا انتظار كيا جا سكتا ہے_ اذا فرغت فانصب و الى ربك 

كہ آپ نے مالحظہ فرما ليا ہے كہ عرفان كے استاذه نے ذكر كے دوامى بجاالنے كو سير و سلوك كے  ) جيسے402فارغب(
لئے بہترين طريقہ قرار ديا ہے اور اس كے پہنچنے كے لئے مختلف طريقے اور تجربات اور وصيتيں فرمائي ہيں_ اس 

بنانے كى اصلى غرض غير خدا سے قطع مطلب كى علت يہ ہے كہ جتنے ذكر كے طريقے شرعيت ميں وارد ہوئے ان كے 
تعلق كرنا اور پورى توجہہ خدا تعالى كى طرف كرنے كو حاصل كرنا ہے ليكن يہ كام افراد اور مقامات اور حاالت كے لحاظ

سے فرق ركھتا ہے لہذا كسى نہ كسى استاذ اور مربى كى ضرورت ہے كہ جو اس كام ميں رہبرى انجام دے احاديث اور 
ابوں ميں بہت زياده دعائيں نقل ہوئي ہيں_ اور ہر ايك كے لئے ثواب اور خاصيت ذكر كى گئي ہے_ مطلق دعا دعاؤں كى كت

  اور ذكر دو طرح كے ہوتے ہيں ايك مطلق اور دوسرا مقيد_ بعض ذكر 
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يسكہ ائمہ كے لئے خاص زمانہ اور خاص تركيب اور خاص عدد بتاليا گيا ہے ايسے ذكر كو اسى طرح بجاالنا چاہئے ج

عليہم السالم سے نقل ہوا ہے تا كہ اس كے ثواب اور خاص اثر كو حاصل كيا جا سكے_ اس كے بر عكس بعض ذكر مطلق 
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ہيں جن ميں كوئي قيد نہيں ہے اسے انسان اپنے اختيار سے خاص شرائط اور حاالت اور عدد اور زمانے كا تعين كر سكتا 
كسى استاد اور رہنما سے اس ميں راہنمايى حاصل كرے آپ اس بارے ميں احاديث ہے_ اور اسے دائمى بجاالتا رہے يا اپنے

  اور دعاؤں كى كتابوں كى طرف رجوع كر سكتے ہيں_ 
آخر ميں دو مطلب كى طرف توجہہ دالنا ضرورى ہے_ پہال_ عارف انسان كو معلوم ہونا چاہئے كہ ذكر كرنے كى اصلى 

حضور قلب كا حاصل كرنا ہوتا ہے لہذا ذكر كى تعداد اور زمانے اور كيفيت  غرض و غايت خداوند عالم كى طرف حال اور
ميں يہ مطلب مد نظر رہے اور پھر اس كو دائمى بجاالئے اور جب تھك جائے يا بے ميل اور رغبت ہو تو اسے چھوڑ دے 

دل اور روح كبھى حالت اقبال اور پھر مناسب وقت ميں دوباره شروع كر دے_ اميرالمومنين عليہ السالم فرماتے ہيں كہ '' 
اور توجہہ ركھتى ہے اور كبھى سب اور بے ميل اور بے رغبت نہ ہوتى ہے لہذا جب دل مائل اور رغبت ركھتا ہو اس وقت 

  ) 403عمل كيا جائے كيونكہ اگر روح كو عمل كرنے پر مجبور كيا جائے تو وه اندھا ہو جاتا ہے_(
  اور حاالت كا فرق ہوا كرتا ہے_ البتہ اس بارے ميں افراد اور مقامات 

دوسرا_ يہ جاننا چاہئے كہ رياضت نفس اور ذكر كى اصلى غرض اور غايت نفس اور روح كا تكامل اور قرب خداوند ہے_ 
هللا تعالى كا تقرب بغير احكام پر عمل كرنے سے ممكن نہيں ہوا كرتا اگر كوئي انسان شرعى يا اجتماعى ذمہ دارى ركھتا ہو 

ى حالت ميں هللا تعالى كى ياد ميں ہو سكتا ہے اور جتنا ہو سكے ذكر كو بھى انجام دے اور فراغت كى حالت ميں ذكرتو وه اس
كو دائمى بجاالئے گوشہ نشين نہيں ہو جانا اور اجتماعى اور شرعى ذمہ دارى كو نظر كردينے سے انسان هللا كا قرب اور 

 تقرب حاصل نہيں كر سكتا_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  موانع (ركاوٹيں)

كماالت اور مقامات عاليہ تك پہنچنا اتنا ساده اور آسان كام نہيں ہے بلكہ يہ راستہ طے كرنا بہت مشكل اور دشوار ہے اس 
راستے ميں كئي ايك موانع اور ركاوٹيں موجود ہيں اور جو انسان كمال حاصل كرنے كا اراده ركھتا ہے اسے ان كو دور 

  نچ سكے گا_ كرنا ہوگا ورنہ وه كبھى كمال تك نہيں پہ

  پہلى ركاوٹ
قرب الہى حاصل كرنے اور سر و سلوك الى هللا كى سب سے بڑى ركاوٹ انسان كى قابليت كا نہ ہونا ہے_ جو روح اور دل 

گناہوں كے ارتكاب كرنے كى وجہ سے تاريك اور آلوده ہوچكا ہو وه انوار الہى كى تابش كا مركز قرار نہيں پا سكتا_ جب 
وں كى وجہ سے شيطن كى حكومت كا مركز پا چكا ہو وہاں كس طرح هللا كے مقرب فرشتے داخل ہو سكے انسان كا دل گناہ

ہيں ؟ امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ جب انسان كسى گناه كا ارتكاب كرتا ہے تو اس كے دل ميں ايك سياه 
  جاتا ہے_ اور اگر وه اسى طرح گناه بجاالتا رہا  نقطہ پيدا ہو جاتا ہے اگر تو اس نے توبہ كر لى تو وه نقطہ مٹ
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تو و سياه نقطہ تدريجاً بڑھتا جاتا ہے يہاں تك كہ اس كے ت مام دل كو گھير ليتا ہے اس حالت ميں وه كبھى كاميابى اور 
  ) 404چھٹكارا حاصل نہيں كر سكے گا_(

رمايا ہے كہ انسان كے دل اور روح كے لئے گناه سے كوئي امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' ميرے والد ف
چيز بدتر نہيں ہوا كرتى كيونكہ گناه انسان كى روح اور قلب سے جنگ كرنا شروع كر ديتا ہے يہاں تك كہ اس پر قابو اور 

وح سرنگوں ) گناه گار انسان كى ر405غلبہ حاصل كر ليتا ہے اس صورت ميں اس كا دل الٹا اور سرنگوں ہو جاتا ہے_(
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اورالہى ہوجاتى ہے اور وه الٹے راستے چلتى ہے تو پھر وه كس طرح قرب الہى كے رساتے كى طرف حركت كر سكى گى 
اور هللا تعالى كے فيوضات اور اشراقات كو قبول كرے گي؟ لہذا كمال تك رسائي حاصل كرنے والے انسان كے لئے 

پنے نفس اور روح كو گناہوں سے پاك اور صاف كرے اور پھر ضرورى اور واجب ہوجاتا ہے كہ وه ابتداء ہى سے ا
 رياضت اور ذكر الہى ميں داخل ہو ور نہ اس كا ذكر اور عبادت ميں كوشش كرنا اس كو قرب الہى تك نہيں پہنچا سكے گا_ 

  دوسرى ركاوٹ
ت سے اہل و عيال سے يا كمال حاصل حاصل كرنے سے ايك بڑى ركاوٹ مادى اور دنياوى تعلقات ہيں جيسے مال اور دول

مكان اور زندگى كے اسباب سے جاه و جالل مقام اور منصب سے مال باپ سے بہن بھائي سے يہاں تك كہ علم اور دانش 
سے اور اس طرح كى دوسرى چيزوں سے عالقہ اور تعلق يہ وه تعلقات ہيں كہ انسان كو هللا تعالى كے قرب حاصل كرنے 

  كرنے سے روك ديتے ہيں_  اور اس كے طرف حركت اور ہجرت
جس دل نے محسوسات سے محبت اور انس كر ركھا ہو اور اس كا فريفتہ اور عاشق ہو كس طرح وه ان چيزوں كو چھوڑ كر

  عالم باال كى طرف حركت كرے گا جو دل دنياوي 
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بہت سى روايات كے مطابق دنيا كى  امور كا مركز اور مكان بن چكا ہو وه كب انوار الہى كى تابش كا مركز قرار پاسكتا ہے؟

محبت تمام گناہوں كى جڑ ہے_ گناه گار انسان هللا تعالى سے قرب كے مقام تك نہيں پہنچ سكتا_ امام جعفر صادق عليہ السالم 
  ) 406نے فرمايا ہے كہ '' دنيا كى محبت ہر ايك گناه كى جڑ ہے_( 

'' سب سے پہلى چيز كہ جن سے هللا تعالى كى نافرمانى كى گئي وه چھ  رسولخدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ
تھيں دنيا سے محبت حكومت اور مقام منصب سے محبت_ عورت سے محبت_ خوراك سے محبت نيند سے محبت اور آرام 

  ) 407اور سكون سے محبت_ (
كومت ميں زياده دور ہوتا ہے جب اس كى غرص امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' انسان هللا تعالى سے اس ح

  و غايت صرف پيٹ كا بھرنا اور شہوات حيوانى كا پورا كرنا ہو_ 
جناب جابر فرماتے ہيں كہ ميں امام باقر عليہ السالم كى خدمت ميں حاضر ہوا آپ نے مجھ سے فرمايا اے جابر_ ميں 

پر قربان جاؤں آپ كا محزون اور غمگين ہونا اور مشغول محزون اور مشغول دل واال ہوں_ ميں نے عرض كى كہ ميں آپ 
ہونا كس سبب اور وجہہ سے ہے_ آپ نے فرمايا كہ جس كے دل ميں خالص اور صاف دين داخل ہو چكا ہو اس كا دل غير 

اتا خدا سے خالى ہوجاتا ہے_ اے جابر_ دنيا كيا ہے اور كيا قيمت ركھتى ہے؟ كيا وه صرف لقمہ نہيں ہے كہ جسے تو كھ
ہے اور لباس ہے كہ جسے تو پہنتا ہے يا عورت ہے كہ جس سے شادى كرتا ہے كيا اس كے عالوه كچھ اور ہے؟ اے 
جابر_ مومنين دنيا اور زندگى پر بھروسہ نہيں كرتے اور آخرت كے جہاں ميں جانے سے اپنے آپ كو امان ميں نہيں 

ہے اور دنيا مرنے اور چلے جانے كا محل اور مكان ہے_ ديكھتے_ اے جابر_ آخرت ہميشہ رہنے والى منزل اور مكان 
ليكن دنيا والے اس مطلب سے غافل ہيں صرف مومنين جو فكر او رعبرت اور سمجھ ركھتے ہيں انہيں جوان كے كانوں پر 

  پڑتا ہے هللا تعالى كے ذكر سے نہيں روكتا_ زرو جواہرات كا ديكھنا انہيں هللا تعالى كے 
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  ) 409نہيں كرتا وه آخرت كے ثواب كو پاليتے ہيں گويا كہ انہوں نے اس كے علم حاصل كرليا ہے_ (ذكر سے غافل 

رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' انسان ايمان كى شرينى كو نہيں چكھ سكتا مگر جب وه جسے كھاتا 
  ) 410ہے اس سے الپرواہى نہ برتے_ (

ے ضرورى ہے كہ اس طرح كا عالقہ اور محبت اپنے دل سے نكال دے تا كہ هللا تعالى كى قرب اورلہذا عارف انسان كے لئ
مقامات عاليہ كى طرف اس كا حركت اور ہجرت كرنا ممكن ہوسكے_ دنيا كے اور اور فكر كو اپنے دل سے باہر نكال دے تا

دنياورى امور سے عالقہ مندى اور دل دے دنيا  كہ هللا كى ياد اس كے دل ميں جگہ پاسكے_ يہ جاننا بھى ضرورى ہے كہ
صرف قابل خدمت ہے نہ كہ خود دنيا مذموم ہے كيونكہ عارف انسان دوسرے انسانوں كى طرح زندگى كو باقى ركھنے ميں 
غذا اور لباس اور مكان اور بيوى كا محتاج ہے اور ان كے حاصل كرنے كے لئے اسے ضرور كام كرنا ہوگا_ نسل كى بقاء 

لئے اسے شادى ضرور كرنى ہوگي_ اجتماعى زندگى بسر كرنے كے لئے اسے اجتماعى ذمہ دارياں قبول كرنى ہونگيںكے 
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اسالمى شرعيت ميں ان ميں كسى كى مذمت نہيں كى گئي بلكہ ان كے بجاالنے ميں اگر قصد قربت كرلے تو وه عبادت بھى 
زيں هللا تعالى كے قرب حاصل كرنے كى مانع نہيں ہوا كرتيں وه ہوجائيں گى اور هللا سے تقرب كا موجب ہونگيں خود يہ چي

  جو مانع ہے ان امور سے وابستگى اور محبت ہے_ 
اگر يہى امور زندگى كى غرض اور غايت قرار پائيں اور هللا تعالى كے ذكر اور فكر سے غافل بناديں تو اس كا الزمى نتيجہ 

سہ او رعورت مقام اور منصب اور علم پرست ہوجائے جو قابل مذمت ہے اوريہ ہوگا كہ انسان خدا سے غافل ہوجائے اور پي
انسان كو هللا تعالى كى طرف حركت كرنے سے روك ديتا ہے ورنہ خود پيسہ اور زن علم اور مقام منصب اور رياست قابل 

ہ اطہار كام اور كوشش نہيں كيا مذمت نہيں ہيں_ كيا پيغمبر اسالم امام سجاد اور اميرالمومنين عليہ السالم اور دوسرے ائم
  كتے تھے اور هللا تعالى كى نعمتوں سے استفاده نہيں كيا كرتے تھے، اسالم كى سب سے بزرگ خصوصيت يہ ہے كہ 

  
246   

  دنياوى اور اخروى امور كے لئے كسى خاص حد اور مرز كا قائل نہيں ہے_ 

  تيسرى ركاوٹ
وى كرنا قرب الہى حاصل كرنے كا بہت بڑا مانع ہے_ نفسانى خواہشات دلخواہشات نفس اور اس كى ہوى اور ہوس سے پير

كے گھر كو سياه دھوئيں كى طرح سياه كر ديتے ہيں اس طرح كا دل هللا تعالى كے انوار كى تابش كى قابليت نہيں ركھتا_ 
وه خداوند عالم سے خلوت  نفسانى خواہشات انسان كے دل كو ادھر ادھر كھينچتے رہتے ہيں اور اسے مہلت نہيں ديتے كہ

كرسكے اور اس ذات سے انس اور محبت كرسكے_ وه دن رات نفسانى خواہشات كے پورا كرنے كى تالش اور كوشش ميں 
لگا رہتا ہے_ وه كب دنيا كو چھوڑسكتا ہے تا كہ بارگاه الہى كى طرف پرواز كرسكے_ خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا 

) اميرالمومنين 411يروى نہ كر كيونكہ وه تجھے خدا كے راستے سے دور كئے ركھيں گے_ (ہے_ '' ہوى او رہوس كى پ
  ) 412عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' سب سے بہادر انسان وه ہے جو خواہشات نفس پر غلبہ حاصل كرے _ (

  چوتھى ركاوٹ
تا رہتا ہے كہ اچھى اور لذيذ غذا مہيا خدا كى يادسے ايك ركاوٹ او رمانع شكم پرستى ہے_ جو شخص دن رات كوشش كر

كرے اور اپنے پيٹ كو مختلف قسم كى غذاؤں سے پر كرے وه كس طرح اپنے خدا سے خلوت اور راز و نياز اور انس 
كرسكتا ہے_ غذا سے بھرا ہوا پيٹ كس طرح هللا تعالى كى عبادت اور دعا كرنے كى حالت پيدا كرسكتا ہے_ غذا سے بھر 

هللا تعالى كى عبادت اور دعا كرنے كى حالت پيدا كرسكتا ہے_ جو انسان كھانے اور پينے ميں لذت  ہوا پيٹ كس طرح
سمجھتا ہے وه كس طرح هللا تعالى سے مناجات كى لذت كو محسوس كرسكتا ہے؟ اسى لئے تو اسالم نے شكم پرستى كى 

  مذمت كى ہے_ 
  ہ '' انسان كا پيٹ بھر جانے امام جعفر صادق عليہ السالم نے ابوبصير سے فرمايا ہے ك
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سے طغيان كرتا ہے هللا تعالى سے زياده نزديك ہونے كى حالت انسان كے لئے اس وقت ہوتى ہے جب كہ اس كا پيٹ خالى ہو
  ) 413اور بدترين حالت اس وقت ہوتى ہے جب اس كا پيٹ بھرا ہوا ہو_( 

ل كے لئے پرخورى سے اور كوئي چيز نقصان ده نہيں ہے_ امام صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' مومن كے د
پرخورى قساوت قلب كا سبب ہوا كرتى ہے او رشہوت كو تحريك كرتى ہے_ بھوك مومن كا سالن اور روح كى غذا اور طعام

ت ديكھتا ) اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جب هللا تعالى كسى بندے كى مصلح414ہے اور بدن كى صحت ہے (
  ) 415ہے تو اسے كم غذا كم كالم اور كم خواب كا الہام كرتا ہے_ (

اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' نفس پر كنٹرول كرنے اور عادت كے ختم كرنے كے لئے بھوك بہترين مددگار 
كى رات رسول خدا سے فرمايا_ اے  ) اميرالمومنين عليہ السالم نے روايت كى ہے كہ '' خداوند عالم نے معراج416ہے (

  احمد_ كاش تم بھوك اور ساكت رہنے اور تنہائي اور اس كے آثار كى شيرينى كو چكھتے_ 
رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے عرض كى اے ميرے خدا_ بھوك كا كيا فائده ہے؟ هللا تعالى نے فرمايا _ دا_نائي دل 

  ) 417وڑا خرچ_ حق گوئي اور آسائشے اور تنگى ميں بے خوف _(كى حفاظت ميرا تقرب ہميشگى حزن تھ
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درست ہے كہ عارف انسان بھى دوسرے انسانوں كى طرح زنده رہنے اور عبادت كى طاقت كے لئے غذا كا محتاج ہے اسے
كم پرى اتنى مقدار جو بدن كى ضرورت كو پورا كرے كھانا كھانا چاہئے اور شكم پرى سے پرہيز كرنا چاہئے_ كيونكہ ش

سستى بے ميلى اور عبادت كى طرف بے رغبتى قساوت قلب اور هللا تعالى كى ياد سے غفلت كا سبب ہوا كرتى ہے اور اگر 
تھوڑا كھائے اور بھوكا رہے تو عبادت كے لئے آمادگى اور خداوند عالم كى ذات كى طرف توجہہ كرنے كا سبب ہوا كرتى 

ھوك كى حالت ميں با نورانيت روح با صفا اور ہلكا پھكا رہتا ہے ليكن پيٹ بھرى ہے_ اس كا تجربہ كيا جا چكا ہے انسان ب
  ہوئي حالت ميں ايسا نہيں ہوا كرتا لہذا ايك عارف انسان كے لئے ضرورى ہے كہ جتنى بدن 
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   كو غذا كى ضرورت ہے اتناہى كھائے بالخصوص جب عبادت اور دعا اور ذكر ميں مشغول ہو تو بھوكا ہى رہے_

  پانچويں ركاوٹ
عارف اور سالك انسان كو اس كے قرب الہى كے مقصد اور حضور قلب اور خدا كى طرف توجہہ سے ايك ركاوٹ غير 

ضرورى اور بے فائده گفتگو كرنا ہوا كرتى ہے_ خداوند عالم نے انسان ضرورت كى مقدار تك گفتگو كرے تو اس نے اس 
وگا اور اگر بيہوده اور غير ضرورى گفتگو كرے تو اس نے اس بہت بڑى بہت بڑى نعمت سے صحيح فائده حاصل كيا ہ

نعمت كو ضائع اور بردبار كر ديا ہوگا اس كے عالوه زياده اور ادھر ادھر كى گفتگو اور باتيں كرنا انسان كى فكر كو 
ہيں كر سكتا_ اسى لئے پريشان كر ديتى ہيں اور پھر وه پورى طرح سے هللا تعالى كى طرف حضور قلب اور توجہہ پيدا ن

  احاديث ميں زياده اور بے فائده باتيں كرنے كى مذمت وارد ہوئي ہے_ 
پيغمبر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' سوائے هللا تعالى كے ذكر كرنے كے زياده كالم كرنے سے پرہيز كرو كيونكہ هللا 

ہے هللا تعالى سے سب سے زياده دور انسان وه ہے كہ  تعالى كے ذكر كے عالوه زياده باتيں كرنا قساوت قلب كا سبب ہوتا
  ) 418جس كا دل تاريك ہو_ (

امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' اپنى زبان كى حفاظت كر اور اپنى گفتگو كو شمار كرتا رہے تا كہ تيرى گفتگو 
  ) 419امر خير كے عالوه كمتر ہوجائے_(

و سلم نے فرمايا ہے كہ '' گفتگو تين قسم كى ہوا كرتى ہے _ مفيد _ سالم _ شاحب يعنى رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ 
بيہوده_ مفيد گفتگو ذكر خدا_ سالم گفتگو وه ہے كہ جسے خدا دوست ركھے_ شاحب گفتگو وه ہے جو لوگوں كے متعلق 

  ) 420بيہوده بات كى جائے_(
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رمايا ہے كہ '' اپنى زبان كو قابو اور اس كى حفاظت كر يہ نفس كے لئے بہترين پيغمبر اكرم صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے ف

  ) 421ہديہ ہے_ انسان صحيح اور حقيقى ايمان تك نہيں پہنچتا مگر يہ كہ وه اپنى زبان كى نگاه دارى اور حفاظت كرے_(
تحمل اور بردبارى _ علم اور سكوت_ ساكتامام رضا عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' تين چيزيں فہم اور فقہ كى عالمت ہيں 

  ) 422رہنا دانائي كے دروازوں ميں سے ايك دروازه ہے_ ساكت رہنا محبت كا سبب ہوتا ہے اور ہر نيكى كى دليل ہے_(
  ) 423امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے '' جب عقل كامل ہوتى ہے تو گفتگو ہو جاتى ہے_(

فرمايا ہے ''كوئي بھى عبادت ساكت رہنے اور خانہ كعبہ كى طرف پيدل جانے سے افضل نہيں  امام صادق عليہ السالم نے
  ) 424ہے_(

رسول خدا نے جناب ابوذر سے فرمايا كہ '' ميں تجھے زياده ساكت رہنے كى سفارش كرتا ہوں اس واسطے كہ اس وسيلے 
  ) 425تر مددگار ہے_(سے شيطن تم سے دور ہوجائے گا_ دين كى حفاظت كے لئے ساكت رہنا بہ

خالصہ انسان سالك اور عارف پر ضرورى ہے كہ وه اپنى زبان پر پورى طرح كنٹرول كرے اور سنجيده اور سوچ سمجھ 
كر بات كرے اور زياده اور بيہوده باتيں كرنے سے پرہيز كرے دنياوى امور ميں ضرورت كے مطابق باتيں كرے جو اسے 

اس كے عوض هللا تعالى كا ذكر اور ورد اور علمى مطالب اور فائده مند اور اجتماع زندگى كرنے كے لئے ضرورى ہيں اور
كے لئے مفيد گفتگو كرنے ميں مشغول رہے _ ہمارے بزرگاور عارف ربانى استاد عالمہ طباطبائي فرمايا كرتے تھے كہ 

كو اختيار كيجئے اور سوائے ميں نے ساكت رہنے كے گراں قدر آثار مشاہده كئے ہيں_ چاليس شب و روز ساكت رہنے 
ضرورى كاموں كے باتيں نہ كريں اور فكر اور ذكر خدا ميں مشغول رہيں تا كہ تمہارے لئے نورانيت اور صفاء قلب حاصل 
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  ہو سكے_ 
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  چھٹى ركاوٹ

ايك بڑى اپنى ذات اور اپنے اپ سے محبت ہے اگر عارف انسان نے تمام ركاوٹيں دور كر لى ہوں تو پھر اس كے سامنے 
ركاوٹ سامنے آتى ہے اور وه ہے اس كا جب ذات يعنى اپنى ذات سے محبت كرنا_ وه متوجہ ہوگا كہ اس كے تمام كام اور 

حركات يہاں تك كہ اس كى عبادت و غيره كرنا سب كے سب اپنى ذات كى محبت كيوجہ سے انجام پارہے ہيں_ عبادت 
م دے رہا ہے تا كہ اپنے نفس كو كامل كرے اور اسے ان كى اجزاء رياضت ذكر اور دعا نماز اور روزے اس لئے انجا

آخرت ميں دى جائے گرچہ اس طرح كى عبادت كرنا بھى انسان كو بہشت اور آخرت كے ثواب تك پہنچا ديتى ہے ليكن وه 
اور وه هللا تعالى  ذكر اور شہود كے بلند و باال مقام اور رتبہ تك نہيں پہنچاتى جب تك اس كا نفس حب ذات كو ترك نہ كرے

كے بے مثال جمال كا مشاہده نہيں كر سكے گا جب تك تمام حجاب اور موانع يہاں تك كہ حب ذات كا حجاب اور مانع بھى 
ترك نہ كرے اس صورت ميں وه انوار الہى كا مركز بننے كى قابليت اور استعداد پيدا نہيں كر سكے گا_ لہذا عارف اور 

ہے كہ وه رياضت اور مجاہده كر كے اپنے آپ كو حب ذات كى حدود سے باہر نكالے اپنى سالك انسان كے لئے ضرورى 
ذات كى محبت كو خدا كى محبت ميں تبديل كر دے اور تمام كاموں كو صرف اور صرف هللا تعالى كى رضا كے لئے بجا 

سے ضرورى قرار ديا ہے الئے اگر غذا كھاتا ہے تو اس غرض سے كھائے كہ اس كے محبوب نے زنده رہنے كے لئے ا
اور اگر عبادت كرتا ہے تو اسے اس نيت سے بجاالئے كہ ذات الہى ہى عبادت اور پرستش كى سزاوار اور مستحق ہے_ اس
طرح كا انسان نہ دينا كا طلب كرنے واال ہوتا ہے اور نہ آخرت كا بلكہ وه صرف خدا كا طلب كرنے واال ہوتا ہے_ يہاں تك 

كا طلبكار بھى نہيں ہوتا اور سوائے حقيقى معبود كے اس كا كوئي اور مطلوب اورمنظور نظر نہيں  كہ وه كشف اور كرامت
ہوتا_ اگر كوئي اس مرحلے كو طے كر لے يہاں تك كہ اپنى شخصيت اور ذات كو اپنے آپ سے جدا كردے تو وه مقام توحيد 

  ميں 
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اال مقام تك ترقى كر جائيگا اور بارگاه مقعد صدق عند مليك مقتدر ميں قدم ركھ لے گا اور شہود اور لقاء هللا كے بلند اور ب

  نازل ہوجائيگا_ 

  ساتويں ركاوٹ
كمال اور عرفان كے راستے ميں سب سے بڑى ركاوٹ اور شايد يہ سابقہ تمام ركاوٹوں سے بھى زياده ہو وه ہے اراده كا 

ركاوٹ اور مانع انسان كو عمل شروع كرنے سے روك ديتى ضعيف ہونا_ اور حتمى فيصلے كرنے كى قدرت نہ ركھنا _ يہ 
ہے_ شيطن اور نفس كرتا ہے كہ انسان كو ظاہر ى ذمہ دارى اور وظائف شرعى كى بجاالنے كو كافى قرار دے گرچہ اس 
ي ميں حضور قلب اور توجہہ نہ بھى ہو_ شيطن انسان كو كہتا ہے كہ تو صرف انہيں عبادت كے بجاالنے كے سوا اور كوئ

شرعى وظيفہ نہيں ركھتا تجھے حضور قلب اور توجہہ اور ذكر سے كيا كام ہے؟ اور اگر كبھى انسان اس كى فكر كرنے 
بھى لگے تو اسے سينكٹروں حيلے اور بہانوں سے روك ديتا ہے اور كبھى اس مطلب كو اس كرے لئے اتنا سخت نماياں 

ليكن اس انسان كے لئے جو كمال حاصل كرنے كا اراده كرتا ہے كرتا ہے كہ انسان اس سے مايوس اور ناميد ہوجاتا ہے 
ضرورى ہے كہ وه شيطن اور نفس اماره كے ايسے وسوسوں كے سامنے ركاوٹ بنے اور احاديث اور آيات اور اخالق كى 

كتابوں كے مطالعے كرنے سے معلوك كرے كہ سير اور سلوك كے لئے حضور قلب اور ذكر و شہود كى كتنى ضرورت 
اہميت ہے اور جب اس نے اس كى اہميت كو معلوم كر ليا اور اپنى ابدى سعادت كو اس ميں ديكھ ليا تو پھر حتمى طور  اور

سے اس پر عمل كرے گا اور مايوسى اور نااميدى كو اپنے سے دور كردے گا اور اپنے آپ سے كہے گا كہ يہ كام گرچہ 
ہذا ضرور مجھے اس پر عمل كرنا چاہئے_ هللا تعالى فرماتا ہے مشكل ہے اور چونكہ اخروى سعادت اس سے وابستہ ہے ل

  جو ہمارے راستے 
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  ميں كوشش اور جہاد كرتے ہيں ہم اس كو اپنے راستوں كى راہنمائي كر ديتے ہي_ 
  ) 426'' و الذين جاہدوا فينا لنہدينہم سبلنا_(

ے اور ذريعے ميں تھى يعنى هللا تعالى كے ذكر ميں تھى ہمارى يہ سارى بحث اور كالم تكامل اور تقرب الہى كے پہلے وسيل
 _ بحث كى طوالت پر ہم معذرت خواه ہيں_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  دوسرا وسيلہ

  

  فضائل اور مكارم اخالق كى تربيت

  

  نفس كے كمال تك پہنچنے

اور قرب الہى كے حاصل كرنے كے لئے ايك وسيلہ ان اخالقى كى جو انسان كى فطرت اور سرشت ميں ركھ ديئے گئے ہيں 
پرورش اور تربيت كرنا ہے_ اچھے اخالق ايسے گران بہا امور ہيں كہ جن كا ربط اور سنخيت انسان كے ملكوتى روح سے 

كاملتر ہو جاتى ہے يہاں تك كہ وه هللا كے بلند و باال مقام قرب  ہے ان كى تربيت اور پرورش سے انسان كى روح كامل سے
تك پہنچتا ہے_ هللا تعالى كى مقدس ذات تمام كماالت كا منبع اور سرچشمہ ہے_ انسان چونكہ عالم باال سے تعلق ركھتا ہے وه 

نتا ہے اور فطرتا ان كى طرف اپنى پاك فطرت سے كماالت انسانى كو كہ جن كى عالم باال سے مناسبت ہے انہيں خوب پہچا
مائل ہے اسى لئے تمام انسان تمام زمانوں ميں نيك اخالق كو جانتے اور درك كرتے ہيں جيسے عدالت_ ايثار_ سچائي_ 

امانتدارى _ احسان _ نيكي_ شجاعت_ صبر اور استقامت علم خير خواہى مظلوموں كى مدد شكريہ احسان شناسى سخاوت 
  اور بخشش_ وفا 
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ہد_ توكل_ تواضع اور فروتني_ عفو اور درگزر_ نرمى مزاجى _ خدمت خلق و غيره ان تمام كو ہر انسان خوب پہچانتے ع

اور جانتے ہيں خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتاہے_ كہ قسم نفس كى اور اس كى كہ اسے نيك اور معتدل بنايا ہے اور تقوى
كامياب وه ہوا جس نے اپنے نفس كو پاك بنايا اور نقصان ميں ہوگا وه كہ جس  اور منحرف ہوجانے كا راستہ اسے بتاليا ہے

  ) 437نے اپنے نفس كو آلوده اور ناپاك بنايا_(
جب اخالقى كام بار بار انجام ديئے جائيں تو وه نفس ميں راسخ اور ايك قسم كا ملكہ پيدا كر ليتے ہيں وہى انسان كو انسان 

ے ميں موثر اور اثر انداز ہوتے ہيں اسى واسطے اسالم اخالق كے بارے ميں ايك خاص طرح بنانے اور اپنا نے اور ہوجان
كى اہميت قرار ديتا ہے_ اسالم كا ايك بہت بڑا حصہ اخالقيات پر مشتمل ہے_ سينكٹروں آيات اور روايات اخالق كے بارے 

خالقى احكام پر مشتمل ہيں يہاں تك كہ اكثر قرآن ميں وارد ہوئي ہيں_ قرآن مجيد كى زياده آيتيں اخالق كے بارے ميں اور ا
كے قصوں سے غرض اور غايت بھى اخالقى احكام امور ہيں اور كہا جا سكتا ہے كہ قرآن مجيد ايك اخالقى كتاب ہے _ 

قاعدتا پيغمبروں كے بھيجنے كى ايك بہت بڑى غرض اور غايت بھى نفس كو پاك اور صاف بنانا اور اخالق كى اور پرورش
رنا ہے_ ہمارے پيغمبر عليہ السالم نے بھى اپنى بعثت اور بھيجے جانے كى غرص اخالق كى تكميل كرنا اور نيك اخالق ك

كى تربيت كرنا بتالئي ہے اور فرمايا ہے كہ '' ميں هللا تعالى كى طرف سے بھيجا گيا ہوں تا كہ نيك اخالق كو پورا اور تمام 
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  ) 428كروں_(
فرماتے تھے كہ '' ميں نيك اخالق كى تمہيں نصيحت اور وصيت كرتا ہوں كيونكہ خداوند عالم نے پيغمبر اسالم لوگوں سے 

  ) 429مجھے اسى غرض كے لئے بھيجا ہے_(
نيز پيغمبر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ قيامت كے دن اعمال كے ترازو ميں اخالق حسنہ سے كوئي چيز افضل ہو نہيں 

  ) 430ركھى جائيگي_(
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  سرا وسيلہتي

  

  عمل صالح

قرآن مجيد سے معلوم ہوتا ہے كہ ايمان كے بعد انسان كے تكامل كا وسيلہ اعمال صالح ہيں كہ جن كى وجہ سے انسان قرب 
خدا اور درجات عاليہ كو حاصل كر سكتا ہے اور اپنى اخروى زندگى كو پاك و پاكيزه بنا سكتا ہے_ قرآن مجيد ميں ہے كہ '' 

ل بجا الئے خواه مرد ہو يا عورت جب كہ ايمان ركھتا ہو ہم اس كو ايك پاكيزه ميں اٹھائيں گے اور اسے جو شخص نيك اعما
  ) 431اس عمل سے كہ جسے وه بجا اليا ہے_ بہتر جزاء اور ثواب ديں گے_(

ر وه نئي زندگى اس آيت سے معلوم ہوتا ہے كہ انسان كے لئے دنيا كى زندگى كے عالوه ايك اور پاك و پاكيزه زندگى ہے او
اس كے ايمان اور عمل صالح كے نتيجے ميں وجود ميں آتى ہے_ قرآن فرماتا ہے كہ '' جو لوگ ايمان اور عمل صالح كے 

  ) 432ساتھ خداوند عالم كى طرف لوٹيں يہى وه لوگ ہيں جو مقامات اور درجات عاليہ پر فائز ہوتے ہيں_(
تعالى كى مالقات كى اميد ركھتا ہے اسے نيك عمل بجاالنا چاہئے اور عبادت ميں  خداوند عالم فرماتا ہے كہ '' جو انسان هللا
  ) 433خدا كا كوئي شريك قرار نہ دينا چاہئے_(

  نيز هللا تعالى فرماتا ہے كہ جو شخص عزت كا طلبكار ہے تو تمام عزت هللا تعالى كے 
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  ) 434_(پاس ہے كلمہ طيبہ اور نيك عمل هللا تعالى كى طرف جاتا ہے

هللا تعالى اس آيت ميں فرماتا ہے كہ تمام عزت اور قدرت هللا كے لئے مخصوص ہے اسى كے پاس ہے اور كلمہ طيبہ يعنى 
موحد انسان كى پاك روح اور توحيد كا پاك عقيده ذات الہى كى طرف جاتا ہے اور هللا تعالى نيك عمل كو اپنے پاس لے جاتا 

تو انسان كى روح پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے ترقى اور كمال ديتا ہے_ قرآن مجيد  ہے_ نيك عمل جب خلوص نيت سے ہو
سے معلوم ہوتاہے كہ آخرت كى پاك و پاكيزه زندگى اور هللا تعالى سے قرب اور القاء كا مرتبہ ايمان اور عمل صالح كے 

زور ديا ہے خدا سعادت اور نجات كا وسيلہ ذريعے حاصل ہوتا ہے_ قرآن مجيد نے نيك اعمال كے بجا النے پر بہت زياده 
صرف عمل صالح كو جانتا ہے نيك عمل كا معيار اور ميزان اس كا شريعت اور وحى الہى كے مطابق ہونا ہوا كرتا ہے_ 

خداوند عالم جو انسان كى خصوصى غرض سے واقف ہے اس كى سعادت اور تكامل كے طريقوں كو بھى جانتا ہے اور ان 
كے ذريعے پيغمبر اسالم كے سپرد كر ديا ہے تا كہ آپ انہيں لوگوں تك پہنچا ديں اور لوگ ان سے استفاده  طريقوں كو وحى

  حاصل كريں_ 
خدا قرآن ميں فرماتا ہے كہ '' جو لوگ ايمان لے آئے ہيں جب خدا اور اس كا رسول تمہيں كسى چيز كى طرف بالئيں جو 

  ) 435(تمہيں زندگى عطا كرتى ہيں تو اسے قبول كرو_
نيك اعمال شرعيت اسالم ميں واجب اور مستحب ہوا كرتے ہيں_ عارف اور سالك انسان ان كے بجاالنے سے هللا تعالى كى 
طرف سير و سلوك كرتے ہوئے قرب الہى كے مقام تك پہنچ سكتا ہے اور يہى تنہا قرب الہى تك پہنچنے كا راستہ ہے اور 

صد تك نہيں پہنچا سكتے بلكہ وه ٹيڑھے راستے ہيں_ عارف انسان كو مكمل دوسرے جتنے راستے ہيں وه عارف كو اس مق
طور سے شرعيت كا مطيع اور فرمانبردار ہونا چاہئے اور سير و سلوك كے ليے شرعيت كے راستے كے عالوه اور كوئي 

  كوئي مدرك اور  راستہ اختيار نہيں كرنا چاہئے اور ان اذكار اور اوراد اور حركت سے كہ جس كا شرعيت اسالم ميں
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ذكر موجود نہ ہو اس سے اجتناب اور پرہيز كرنا چاہئے نہ صرف وه مقصد تك نہيں پہنچاتے بلكہ وه اس كو مقصد سے دور 
بھى كر ديتے ہيں كيونكہ شرعيت سے تجاوز كرنا بدعت ہوا كرتا ہے_ عارف اور سالك انسان كو پہلے كوشش كرنى جاہئے 

دينى كو صحيح اور شرعيت كے مطابق بجاالئے كيونكہ فرائض اور واجبات كے ترك كردينے  كہ وه واجبات اور فرائض
سے مقامات عاليہ تك نہيں پہنچ سكتا گرچہ وه مستحبات كے بجاالئے اور ورد اور ذكر كرنے ميں كوشاں بھى رہے_ 

ميں اپنے مزاجى استعداد اور دوسرے مرحلے ميں مستحبات اور ذكر اور ورد كى نوبت آتى ہے_ عارف انسان اس مرحلے 
طاقت سے مستحبات كے كاموں كا بجا الئے اور جتنى اس ميں زياده كوشش كرے گا اتنا ہى عالى مقامات اور رتبے تك جا 

پہنچے گا_ مستحبات بھى فضيلت كے لحاظ سے ايك درجے ميں نہيں ہوتے بلكہ ان ميں بعض دوسرے بعض سے افضل 
تر اور جلدى مقام قرب تك پہنچاتے ہيں جيسے احاديث كى كتابوں ميں اس كى طرف اشاره ہوتے ہيں جس كے نتيجے ميں بہ

كيا گيا ہے_ عارف انسان نمازيں دعائيں ذكر اور اوراد كتابوں سے انتخاب كرے اور اس كو ہميشہ بجا التا رہے جتنا زياده 
ات عاليہ كى طرف صعود اور ترقى كرے گا ہم يہاں كچھاور بہتر بجا الئيگا اتنا صفا اور نورانيت بہتر پيدا كرے گا اور مقام

اعمال صالح كى طرف اشاره كرتے ہيں اور باقى كو كتابوں كى طرف مراجعہ كرنے كا كہتے ہيں ليكن اس كا ذكر كر دينا 
ضرورى ہے كہ فرائض اور نوافل ذكر اور ورد اس صورت ميں عمل صالح ار موجب قرب ہونگے جب انہيں بطور 

ا اليا جائے_ عمل كا صالح اور نيك اور موجب قرب ہونا اخالص اور خلوص كى مقدار كے لحاظ سے ہوگا لہذا اخالص بج
  پہلے ہم اخالص اور خلوص ميں بحث كرتے ہيں پھر كچھ تعداد اعمال صالح كى طرف اشاره كرينگے_ 

  اخالص
يں سے ايك ہے اور خلوص كى كى وجہ سے اخالص كا مقام اور مرتبہ تكامل اور سير و سلوك كے اعلى ترين مرتبے م

  انسان كى روح اور دل انوار الہى كا مركز بن جاتا ہے 
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اور اس كى زبان سے علم اور حكمت جارى ہوتے ہيں رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص 

مت اور دانائي كے چشمے ابلتے اور جارى ہوجاتےخدا كے لئے چاليس دن خالص اور فارغ ہوجائے تو اس كے دل سے حك
  ) 436ہيں_(

حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے '' كہاں ہيں وه لوگ جو اپنے اعمال كو خدا كے لئے خالص بجاالتے ہيں اور 
  ) 437اپنے دلوں كو اس لئے كہ هللا تعالى كى وجہ كا مركز پاك ركھتے ہيں_(

الم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص خالص عبادت هللا تعالى كى طرف بھيجے هللا تعالى بھى بہترين حضرت زہراء عليہا الس
  ) 438مصلحت اس پر نازل فرماتا ہے_(

حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے '' بندوں كا پاك دل هللا تعالى كى نگاه كا مركز ہوتا ہے جس شخص نے دل كو پاك كيا 
  ) 439ظر قرار پائيگا_ (وه هللا تعالى كا مورد ن

پيغمبر عليہ السالم نے جبرائيل عليہ السالم سے نقل كيا ہے اور اس نے هللا تعالى سے نقل كيا ہے كہ '' خلوص اور اخالص 
 ) 440ميرے رازوں ميں سے ايك راز ہے كہ جس شخص كو ميں دوست ركھتا ہوں اس كے دل ميں يہ قرار دے ديتا ہوں_(

ر درجات ہيں_ كم از كم اس كا درجہ يہ ہے كہ انسان اپنى عبادت كو شرك اور رياء اور خودنمائيخلوص كے كئي مراتب او
سے پاك اور خالص كرے اور عبادت كو صرف خدا كے لئے انجام دے خلوص كى اتنى مقدار تو عبادت كے صحيح ہونے 

كے شرك اور رياء سے پاك اور  كى شرط ہے اس كے بغير تو تقرب ہى حاصل نہيں ہوتا عمل كى قيمت اور ارزش اس
خالص ہونے پر موقوف ہے_ رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' خداوند عالم تمہارى شكل اور عمل كو

  ) 441نہيں ديكھتا بلكہ تمہارے دلوں كو ديكھتا ہے_(
ہ ميں بہترين شريك ہوں جو شخص كسى دوسرے كو امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' هللا تعالى فرماتا ہے ك

  عمل ميں شريك قرار دے (تو تمام عمل كو اسي 
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) امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ 442كے سپرد كر ديتا ہوں) ميں سوائے خالص عمل كے قبول نہيں كرتا _(
  ) 443كرے گا_( '' خداوند عالم لوگوں كو قيامت ميں ان كى نيت كے مطابق محشور

اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے '' خوش نصيب ہے وه شخص جو عبادت اور دعا كو صرف خدا كے لئے انجام ديتا 
ہے اور اپنى آنكھوں كو ان ميں مشغول نہ كرے جو آنكھوں سے ديكھتا ہے اور اس كى وجہ سے جو اس سے كان پر پڑتا 

  ) 444ہ كرے اور جو چيزيں دوسروں كو دى گئي ہيں ان پر غمگين نہ ہو_(ہے هللا تعالى كے ذكر كو فراموش ن
) هللا تعالى 445حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے_ ''عمل ميں خلوص سعادت كى عالمتوں ميں سے ايك عالمت ہے_(

دى اور خودنمائي سےكے ہاں وه عبادت قبول ہوتى ہے اور موجب قرب اور كمال ہوتى ہے جو ہر قسم كے رياء اور خودپسن
پاك اور خالص ہو اور صرف اور صرف خدا كے لئے انجام دى جائے عمل كى قبوليت اور ارزش كا معيار خلوص اور 
  اخالص ہے جتنا خلوص زياده ہوگا اتناہى عمل كامل تر اور قيمتى ہوگا_ عبادت كرنے والے كئي طرح كے ہوتے ہيں_ 

  جہنم كى آگ كے خوف اور ڈر سے عبادت بجا التے ہيں_  ايك وه لوگ جو هللا تعالى كے عذاب اور
دوسرے وه لوگ ہيں جو بہشت كى نعمتوں اور آخرت كے ثواب كے لئے اوامر اور نواہى كى اطاعت كرتے ہيں ان كا اس 

طرح كا عمل اس كے صحيح واقع ہونے كے لئے تو مضر نہيں ہوتا ان كا ايسا عمل صحيح اور درست ہے اور موجب قرب 
ثواب بھى ہے كيونكہ قرآن مجيد اور احاديث ميں لوگوں كو راه حق كى ہدايت اور ارشاد اور تبليغ كے لئے غالبا انہيں دو اور

طريقوں سے استفاده كيا گيا ہے بالخصوص پيغمبر عليہ السالم اور ائمہ اطہار اور اولياء هللا خداوند عالم كے عذاب سے 
تھے اور بہشت اور اس كى نعمتوں كے لئے شوق اور اميد كا اظہار كيا كرتے ڈرتے تھے اور جزع اور فزع كيا كرتے 

  تھے_ 
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تيسرے وه لوگ ہيں جو هللا تعالى كى نعمتوں كے شكرانہ كے لئے هللا تعالى كى پرستش اور عبادت كيا كرتے ہيں اس طرح 

اسى واسطے احاديث ميں لوگوں كو عمل كا عمل بجا النا اسكے منافى نہيں جو عمل كے قبول ہونے ميں خلوص شرط ہے 
بجاالنے كى ترغيب اور شوق دالنے ميں هللا تعالى كى نعمتوں كا تذكره كيا گيا ہے تا كہ ان كى وجہ سے هللا تعالى كے احكام 

ہے  كى اطاعت كريں بلكہ خود پيغمبر عليہ السالم اور ائمہ اطہار نے عبادت ميں انہماك اور كوشش كرنے كا سبب يہ بتاليا
كہ كيا ہم هللا كے شكر گزار بندے قرار نہ پائيں(افال اكون عبدا شكورا)گر چہ ان تينوں كے اعمال قابل قبول واقع ہوتے ہيں 

ليكن تيسرے قسم كے لوگ ايك خاص امتياز اور قيمت ركھتے ہيں كيونكہ ان ميں خلوص زياده ہوتا ہے_ امير المومنين عليہ 
گ هللا تعالى كى عبادت كرتے ہيں وه تين قسم كے ہوتے ہيں ايك قسم وه ہے جو آخرت كے السالم نے فرمايا ہے كہ جو لو

ثواب حاصل كرنے كے لئے خدا كى عبادت كرتے ہيں_ ان لوگوں كا كردار تاجروں واال ہے دوسرى قسم وه ہے جو جہنم 
الى ہے_ تيسرى قسم وه ہے جو هللا كے خوف سے هللا تعالى كى عبادت كرتے ہيں يہ اطاعت اور عبادت غالموں اور نوكر و

  ) 446تعالى كى نعمتوں كے شكرانے كے ادا كرنے كے لئے عبادت كرتے ہيں يہ عبادت آزاد مردوں والى عبادت ہے_(
چوتھى قسم ان لوگوں كى ہے جو نفس كى تكميل اور روح كى تربيت كے لئے عبادت كرتے ہيں اس طرح كا م قصد بھى اس 

  صحيح ہونے ميں شرط ضرر نہيں پہنچاتا_ خلوص كو جو عبادت كے 
پانچويں قسم هللا كے ان ممتاز اور مخصوص بندوں كى ہے كہ جنہوں نے خدا كو اچھى طرح پہنچان ليا ہے اور جانتے ہيں 

كہ تمام كماالت اور نيكيوں كا منع اور سرچشمہ خدا ہے اس كى عبادت كرتا ہے اور چونكہ وه هللا كى بے انتہا قدرت اور 
مت كى طرف متوجہ ہيں اور اس ذات كے سوا كسى اور كو موثر نہيں ديكھتے صرف اسى ذات كو پرستش اور عبادت عظ

  كے الئق سمجھتے ہيں اسى لئے خدا كو دوست ركھتے ہيں اور اس كى قدرت اور 
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  بہ ہے_ عظمت كے سامنے خضوع اور خشوع كرتے ہيں اور يہ اخالص اور خلوص كا اعلى ترين درجہ اور مرت

امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ عبادت كرنے والے تين گروه ہيں_ ايك گروه ثواب كى اميد ميں عبادت كرتا 
ہے يہ عبادت حريص لوگوں كى ہے كہ جن كى غرض طمع ہوتا ہے دوسرا گروه وه ہے جو دوزخ كے ڈر سے عبادت كرتا 

اس كا سبب بنتا ہے ليكن ميں چونكہ خدا كو دوست ركھتا ہوں اسى لئے اس ہے_ يہ عبادت غالموں كى عبادت ہے كہ خوف 
كى پرستش اور عبادت كرتا ہوں يہ عبادت بزرگوں اور اشراف لوگوں كى ہے اس كا سبب اطمينان اور امن ہے هللا تعالى 

' قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى فرماتا ہے (و ہم فزع يومئسذ امنون كہ وه قيامت كے دن امن ميں ہيں_ نيز هللا فرماتا ہے '
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) امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے '' اے ميرے مالك_ ميں تيرى عبادت نہ دوزخ 447يحببكم هللا و يغفر لكم ذنوبكم_(
كے خوف سے اور نہ بہشت كے طمع ميں كرتا ہے بلكہ ميں تيرى عبادت اس لئے كرتا ہوں كے تجھے عبادت اور پرستش 

  ) 448جانتا ہوں_( كے الئق
يہ تمام گروه مخلص ہيں اور ان كى عبادت قبول واقع ہوگى ليكن خلوص اور اخالص كے لحاظ سے ايك مرتبے ميں نہيں ہيں 

بلكہ ان ميں كامل اور كاملتر موجود ہيں پانچويں قسم اعلى ترين درجہ پر فائز ہے ليكن يہ واضح رہے كہ جو عبادت كے 
لے درجہ كو بھى ركھتے ہيں اور اس كے فاقد نہيں ہوتے بلكہ نچلے درجے كے ساتھ اعلى درجے اعلى مرتبہ پر ہيں وه نچ

كو بھى ركھتے ہيں_ هللا تعالى كے مخلص اور صديقين بندے بھى هللا تعالى سے ڈرتے ہيں اور ان كے لطف اور كرم كى 
نوى تقرب اور قرب كے طالب ہوتے ہيں ليكن ان اميد ركھتے ہيں هللا تعالى كى نعمتوں كے سامنے شكر ادا كرتے ہيں اور مع

كى عبادت كا سبب فقط يہى نہيں ہوتا اور چونكہ وه خدا كى سب سے اعلى ترين معرفت ركھتے ہيں اسى لئے اس كى عبادت 
اور پرستش كرتے ہيں يہ هللا تعالى كے ممتاز اور منتخب بندے ہيں مقامات عاليہ كے عالوه نچلے سارے درجات ركھتے ہيں

  كيونكہ جو انسان تكامل 
  

262   
  كے لئے سير و سلوك كرتا ہے جب وه اعلى درجے تك پہنچتا ہے تو نچلے درجات كو بھى طے كر كے جاتا ہے_ 

اب تك جو ذكر جو ذكر ہوا ہے وه عبادت ميں خلوص اور اخالص تھا ليكن خلوص صرف عبادت ميں منحصر نہيں ہوتا بلكہ 
مقام تك جا پہنچتا ہے كہ وه خود اور اس كا دل هللا تعالى كے لئے خالص ہو جاتا ہے اور تمام عارف انسان تدريجا ايك ايسے 

غيروں كو اپنے دل سے اس طرح نكال ديتا ہے كہ اس كے اعمال اور حركات اور افكار خداوند عالم كے ساتھ اختصاص پيدا
م نہيں ديتا اور خدا كے سوا كسى سے نہيں ڈرتا اور كر ليتے ہيں اور سوائے هللا تعالى كى رضايت كے كوئي كام بھى انجا

خدا كے سوا كسى پر اعتماد نہيں كرتا_ اس كى كسى سے دوستى اور دشمنى صرف خدا كے لئے ہوا كرتى ہے اور يہ 
  اخالص كا اعلى ترين درجہ ہے_ 

ت اور بغض كرنا اور نہ كرنا امير المومنين عليہ السالم فرماتے ہيں خوش نصيب ہے وه شخص كہ جس كا عمل اور علم محب
  ) 449بولنا اور ساكت رہنا تمام كا تمام خدا كے لئے خالص ہو_(

امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جس شخص كى محبت اور دشمنى خرچ كرنا اور نہ كرنا صرف خدا كے 
ام جعفر صادق عليہ السالم نے ''فرمايا ہے كہ ) ام450لئے ہو يہ ان انسانوں ميں سے ہے كہ جس كا ايمان كامل ہوتا ہے_(

هللا تعالى نے جس بندے كے دل ميں سوائے خدا كے اور كوئي چيز نہ ركھى ہو تو اس كو اس سے اور كوئي شريف ترين 
  ) 451چيز عطا نہيں كي_(

ہو اور اس كى اطاعت كا پيمان  امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' كہاں ہے وه دل جو هللا تعالى كو بخش ديا گيا
  ) 452اور عہد بناندھا گيا ہو_(

جب كوئي عارف انسان اس مرتبے تك پہنچ جائے تو خدا بھى اس كو اپنے لئے خالص قرار دے ديتا ہے اور اپنى تائيد اور 
  فيض اور كرم سے اس كو گناہوں سے محفوظ 
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  اور مخلص انسان هللا تعالى كے ممتاز بندوں ميں سے ہوتے ہيں_  كر ديتا ہے اس طرح كا انسان مخلص پہچانا جاتا ہے
  ) 453خداوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے كہ '' ہم نے ان كو آخرت كى ياد كے لئے خالص قرار دے ديا ہے_(

بر قرآن كريم حضرت موسى عليہ السالم كے بارے ميں فرماتا ہے كہ '' يقينا و ه خالص ہوگيا ہے اور رسول اور پيغم
  ) 454ہے_(

هللا تعالى كے خالص بندے ايك ايسے مقام تك پہنچتے ہيں كہ شيطن ان كو گمراه كرنے سے نااميد ہوجاتا ہے قرآن كريم 
شيطن كى زبان نقل كرتا ہے كہ اس نے خداوند عالم سے كہا كہ '' مجھے تيرى عزت كى قسم كہ ميں تيرے تمام بندوں كو 

) بلكہ اخالص كے 455اور مخلصين كے گمراه كرنے ميں ميرا كوئي حصہ نہيں ہے_(سوائے مخلصين كے گمراه كروں گا 
لئے روح اور دل كو پاك كرنے كى ضرورت ہوتى ہے اور عبادت كرنے ميں كوشش اور جہاد كرنا ہوتا ہے_ امير المومنين 

  ) 456عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''عبادت كا نتيجہ اور ثمر اخالص ہوتا ہے_(
ہ احاديث ميں وارد ہوا ہے كہ چاليس دن تك عبادت اور ذكر كو برابر بجا النا دل كے صفا اور باطنى نورانيت اور جيسے ك
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مقام اخالص تك پہنچنے كے لئے سبب اور موثر اورمفيد ہوتاہے نہ صرف ايك دفعہ بلكہ تدريجا اور اخالص كے باطنى 
 مراحل طے كرتے رہنے سے ايسا ہو سكتا ہے_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  كچھ نيك اعمال

پہلے ذكر ہو چكا ہے كہ انسان كو تكامل تك پہچانے اور قرب اور ارتقاء كے مقام تك لے جانے كا راستہ صرف اور صرف 
وحى الہى اور شرعيت كى پيروى كرنے ميں منحصر ہے اور يہى وه راستہ ہے كہ جسے انبياء عليہم السالم نے بيان كيا ہے 

ر مستحبات سے بيات كيا ہے يہى عمل صالح ہے_ عمل صالح يعنى او رخود اس پر عمل كيا ہے اور اسے واجبات او
واجبات اور مستحبات جو اسالم ميں بيان كئے گئے ہيں اور انہيں قرآن اور احاديث اور دعاؤں كى كتابوں ميں لكھا گيا ہے 

ن ميں سے كچھ كا ذكر آپ انہيں معلوم كر سكتے ہيں اور ان پر عمل كر كے استفاده حاصل كر سكتے ہيں ليكن ہم يہاں پر ا
  كرتے ہيں_ 

  اول: واجب نمازيں
قرب الہى اور سير و سلوك معنوى كے لئے نماز ايك بہترين سبب اور عامل ہے_ امام رضا عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' 

  ) 457ہر پرہيزگار انسان كے لئے نماز قرب الہى كا وسيلہ ہے_(
لسالم سے پوچھا كہ بہترين وسيلہ جو بندوں كو خدا كے نزديك كرتا ہے اور خدا معاويہ بن وھب نے امام جعفر صادق عليہ ا

  اسے دوست ركھتا ہے كيا ہے؟ آپ نے فرمايا 
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هللا كى معرفت كے بعد ميں نماز سے بہتر كوئي اور كسى چيز كو وسيلہ نہيں پاتا كيا آپ نے نہيں ديكھا كہ هللا تعالى كے نيك 

 ) 458الم نے فرمايا ہے كہ '' خدا نے مجھے جب تك زنده ہوں نماز اور زكوة كى سفارش ہے_(بندے حضرت على عليہ الس
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' هللا تعالى كے نزديك نماز محبوب ترين عمل ہے_ انبياء كى آخرى وصيت 

اس وقت ايك ايسے گوشہ ميں بيٹھ جائے كہ  نماز ہے_ كتنا ہى اچھا ہے كہ انسان غسل كرے اور اچھى طرح وضوء كرے
اسے كوئي نہ ديكھے اور ركوع اور سجود ميں مشغول ہوجائے جب انسان سجدے ميں جائے اور سجدے كو طول دے تو 

شيطن داد اور فرياد كرتا ہے كہ اس بندے نے خدا كى اطاعت كى اور سجده كيا اور ميں نے سجدے كرنے سے انكار كر ديا 
  ) 459تھا_(

مام رضا عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' ايك بنده كى خدا كے نزديك ترين حالت اس وقت ہوتى ہے جب وه سجدے ميں ہوتا ا
  ) 460اس واسطے كہ خداوند عالم فرماتا ہے كہ واسجد و اقترب_(

پر هللا تعالى كى حضرت صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''جب انسان نماز كے لئے كھڑا ہوتا ہے تو آسمان سے اس 
رحمت نازل ہوتى ہے اور اس كے ارد گرد مالئكہ گھيرا كر ليتے ہيں ايك فرشتہ كہتا ہے كہ اگر يہ نماز كى ارزش اور قيمت

  ) 461كو جانتا تو كبھى نماز سے روگردانى نہ كرتا_(
ا ہوتا ہے تو خداوند عالم نماز سے رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے '' جب مومن بنده نماز كے لئے كھڑ

فارغ ہونے تك اس كى طرف نگاه كرتا ہے اور آسمان سے هللا تعالى كى رحمت اسے گھير ليتى ہے اور فرشتے اس كے 
اردگرد گھيرا ڈال ديتے ہيں خداوند اس پر ايك فرشتے كو معين كر ديتا ہے جو اسے كہتا ہے كہ اے نماز پڑھتے والے اگر 

ہ تو كس كى توجہ كا مركز ہے اور كس سے مناجات كر رہا ہے تو پھر تو كسى دوسرى چيز كى طرف ہرگز تو جان ليتا ك
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  ) 462توجہ نہ كرتا اور كبھى يہاں سے باہر نہ جاتا_(
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  نماز ميں حضور قلب

سے راز و نياز  نماز ايك ملكوتى اور معنوى مركب ہے كہ جس كى ہر جزو ميں ايك مصلحت اور راز مخفى ہے_ هللا تعالى
انس محبت كا وسيلہ اور ارتباط ہے_ قرب الہى اور تكامل كا بہترين وسيلہ ہے_ مومن كے لئے معراج ہے برائيوں اور 

منكرات سے روكنى والى ہے_ معنويت اور روحانيت كا صاف اور شفاف چشمہ ہے جو بھى دن رات ميں پانچ دفعہ اس ميں 
اك ہو جاتا ہے هللا تعالى كى بڑى امانت اور اعمال كے قبول ہونے كا معيار اور ترازو جائے نفسانى آلودگى اور گندگى سے پ

  ہے_ 
نماز آسمانى راز و اسرار سے پر ايك طرح كا مركب ہے ليكن اس كى شرط يہ ہے كہ اس ميں روح اور زندگى ہو_ نماز كى 

ہے_ ركوع اور سجود قرات اور ذكر  روح حضور قلب اور معبود كى طرف توجہہ اور اس كے سامنے خضوع اور خشوع
تشہد اور سالم نماز كى شكل اور صورت كو تشكيل ديتے ہيں_ هللا تعالى كى طرف توجہ اور حضور قلب نماز كے لئے روح
كى مانند ہے_ جيسے جسم روح كے بغير مرده اور بے خاصيت ہے نماز بھى بغير حضور قلب اور توجہ كے گرچہ تكليف 

اتى ہے ليكن نماز پڑھنے والے كو اعلى مراتب تك نہيں پہنچاتى نماز كى سب سے زياده غرض اور شرعى تو ساقط ہو ج
غايت هللا تعالى كى ياد اور ذكر كرنا ہوتا ہے_ خداوند عالم پيغمبر عليہ السالم سے فرماتا ہے كہ '' نماز كو ميرى ياد كے لئے

  ) 464برپا كر_( 
كہا گيا ہے يعنى '' اے وه لوگو جو ايمان لے آئے ہو موجب نماز جمعہ كے لئے آواز قرآن مجيد ميں نماز جمعہ كو بطور ذكر

  ) 465دى جائي تو هللا تعالى كے ذكر كى طرف جلدى كرو_(
نماز كے قبول ہونے كا معيار حضور قلب كى مقدار پر قرار پاتا ہے جتنا نماز ميں حضور قلب ہوگا اتنا ہى نماز مورد قبول 

لئے احاديث ميں حضور قلب كى بہت زياده تاكيد كى گئي ہے_ جيسے رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم واقع ہوگي_ اسى 
  نے فرمايا ہے ''كبھى آدھى نماز قبول ہوتى ہے اور كبھى تيسرا حصہ اور كبھى چوتھائي اور كبھى پانچواں حصہ 
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ر نماز پڑھنے والے كے سرپر مار دى جاتى ہے_ اور كبھى دسواں حصہ_ بعض نمازيں پرانے كپڑے كى طرح لپيٹ ك
) امام جعفر صادق عليہ السالم نے 466تيرى نماز اتنى مقدر قبول كى جائيگى جتنى مقدار تو خدا كى طرف توجہ كرے گا_( 

ہيں فرمايا ہے كہ '' جب انسان نماز كے لئے كھڑا ہوتا ہے تو خدا اس كى طرف توجہہ كرتا ہے اور اپنى توجہ كو اس سے ن
ہٹاتا مگر جب تين دفعہ وه خدا سے غافل ہو جائے اس وقت خداوند عالم بھى اس سے اعراض اور روگردانى كر ليتا 

  ) 467ہے_(
اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' سستى اور بيہوده حالت ميں نماز نہ پڑھو_ نماز كى حالت ميں اپنى فكر ميں نہ 

ے كھڑے ہو_ جان لو كہ نماز سے اتنى مقدار قبول ہوتى ہے جتنى مقدار تيرا دل هللا كى طرف رہو كيونكہ تم خدا كے سامن
  ) 46 8توجہ كرے گا_ (

رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' جو بنده نماز كى حالت ميں خدا كے عالوه كسى كى طرف متوجہ ہو 
كا اراده كيا ہے اور كس كو طلب كرتے ہو؟ كيا ميرے عالوه كسى كو خالق  تو خدا اس سے كہتا ہے كہ اے ميرے بندے كس

اور حفاظت كرنے واال ڈھونڈتے ہو؟ كيا ميرے عالوه كسى كو بخشنے واال طلب كرتے ہو؟ جب كہ ميں كريم اور بخشنے 
ا ثواب دونگا كہ جسے والوں سے زياده كريم اور بخشنے واال ہوں اور سب سے زياده عطا كرنے واال ہوں ميں تمہيں اتن

شمار نہيں كيا سكے گا ميرى طرف توجہ كر كيونكہ ميں اور ميرے فرشتے تيرى طرف توجہ كر رہے ہيں اگر نمازى نے 
خدا كى طرف توجہ كى تو اس دفعہ اس كے گزرے ہوئے گناه مٹ جاتے ہيں اور اس نے دوسرى دفعہ خدا كے عالوه كسى 

ه اسے سابقہ گفتگو كى طرح خطاب كرتا ہے اگر اس نے نماز كى طرف توجہ كر لى طرف توجہہ كى تو خداوند عالم دوبار
تو اس كا غفلت كرنے واال گناه بخشنا جاتا ہے اور اس كے آثار زائل ہوجاتے ہيں اور اگر تيسرى دفعہ نماز سے توجہہ ہٹا 

  لے خدا 
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ہ كر لے تو اس دفعہ اس كا غفلت واال گناه بخش ديا پھر بھى پہلے كى طرح اسے خطاب كرتا ہے اگر اس دفعہ نماز كى توج

جاتا ہے اور اگر چوتھى دفعہ نماز سے توجہ ہٹا لے تو خدا اور اس كے مالئكہ اس سے توجہ ہٹا ليتے ہيں_ خدا اس سے 
  ) 469كہتا ہے كہ تجھے اسى كى طرف چھوڑے ديا ہے كہ جس كى طرف توجہ كر رہا ہے_(

ى طرف توجہ اور حضور قلب سے ہوتى ہے توجہ اور حضور قلب كى مقدار جتنا اسے نماز كى ارزش اور قيمت خدا ك
باطنى صفا اور تقرب الى هللا حاصل ہوتا ہے_ بال وجہ انبياء عليہم السالم اور ائمہ اطہار اور اولياء كرام نماز كو اتنى اہميت 

جب نماز كا وقت ہوتا تھا تو آپ كے بدن پر لزره نہيں ديتے تھے_ امير المومنين عليہ السالم كے حاالت ميں لكھا ہے كہ 
  طارى ہوجاتا تھا اور آپكے چہرے كا رنگ بدن جاتا تھا_ 

آپ سے تبديلى اور اضطراب كا سبب پوچھا گيا تو آپ نے جواب ميں فرمايا ''كہ اس وقت اس امانت كے ادا كرنے كا وقت 
رگئے تھے اور اس امانت كے اٹھانے سے انكار كر ديا تھا ليكن آپہنچا ہے جو آسمان اور زمين پر ڈالى گئي تھى ليكن وه ڈ

انسان نے اس بڑے امانت كے اٹھانے كو قبول كر ليا تھا ميرا خوف اس لئے ہے كہ آيا ميں اس امانت كو ادا كر لونگا يا نہ؟ 
)470 (  

ہے كہ نماز كے وقت ان كے چہرے كا امام محمد باقر عليہ السالم اور امام جعفر صادق عليہ السالم كے احوال ميں كہا گيا 
رنگ زرد اور سرخ ہو جاتا تھا اور نماز كى حالت ميں اس طرح ہوتے تھے كہ گويا اس گفتگو كر رہے ہيں كہ جسے وه 

  ) 471ديكھ رہے ہيں_(
امام زين العابدين كے حاالت ميں لكھا ہے كہ جب آپ نماز كے لئے كھڑے ہوتے تھے تو آپ كے چہرے كا رنگ تبديل 
ہوجاتا تھا اور ايك حقير بندے كى طرح خدا كے سامنے كھڑے ہوتے تھے آپ كے بدن كے اعضاء خدا كے خوف سے 

لرزتے تھے اور آپ كى نماز ہميشہ و داعى اور آخرى نماز كى طرح ہوا كرتى تھى كہ گويا آپ اس كے بعد كوئي نماز نہيں 
  ) 472پڑھ سكيں گے_(

  ں ہے كہ نماز كى حالت ميں سخت خوف كي حضرت زہرا عليہا السالم كے بارے مي
  

269   
  ) 473وجہ سے آپ كى سانس ركنے لگ جاتى تھي_(

امام حسن عليہ السالم كے حاالت ميں لكھا ہے كہ نماز كى حالت ميں آپ كا بدن مبارك لرزنے لگتا تھا اور جب بہشت يا 
و هللا تعالى سے بہشت كى خواہش كرتے اور دوزخ كى ياد كرتے تو اس طرح لوٹتے پوٹتے كہ جيسے سانپ نے ڈس ليا ہ

  ) 474دوزخ سے پناه مانگتے تھے_(
حضرت عائشےه رسول خدا(ص) كے بارے ميں فرماتى ہيں كہ ميں رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم سے گفتگو كر 

ميں انہيں نہيں  رہى ہوتى جب نماز كا وقت آيات تو آپ اس طرح منقلب ہوتے كہ گويا آپ مجھے نہيں پہچانتے اور
  ) 475پہچانتي_(

امام زين العابدين عليہ السالم كے بارے ميں لكھا ہے كہ آپ نماز كى حالت ميں تھے كہ آپ كے كندھے سے عبا گر گئي 
ليكن آپ متوجہ نہيں ہوئے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ كے اصحاب ميں سے ايك نے عرض كى اے فرزند 

حالت ميں گر گئي اور آپ نے توجہ نہيں كي؟ آپ نے فرمايا كہ افسوس ہو تم پر جانتے ہو  رسول(ص) آپ كى عباء نماز كى
كہ ميں كس ذات كے سامنے كھڑا ہوا تھا؟ اس ذات كى توجہ نے مجھے عباء كے گرنے كى توجہ سے روكا ہوا تھا_ كيا تم 

رف حضور قلب ركھتا ہو_ اس نے عرض كى _ نہيں جانتے كہ بنده كى نماز اتنى مقدار قبول ہوتى ہے كہ جتنا وه خدا كى ط
اے فرزند رسو ل(ص) پس ہم تو ہالك ہوگئے؟ آپ نے فرمايا '' نہيں _ اگر تم نوافل پڑھو تو خدا ان كے وسيلے سے تمہارى 

  ) 476نماز كو پورا كر دے گا_(
كا چہره متغير ہوجاتا تھا اور آپ  رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم كے بارے ميں لكھا گيا ہے كہ نماز كى حالت ميں آپ

كے سينے سے غلفے كى طرح آواز اٹھتى ہوئي سنى جاتى تھى اور جب آپ نماز كے لئے كھڑے ہوتے تو اس لباس كى 
  طرح جو زمين پر گرا ہوا ہو حركت نہيں كيا كرتے تھے_ 
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  حضور قلب كے مراتب

درجات ہيں كہ ان ميں سے بعض كامل اور دوسرے بعض زياده حضور قلب اول هللا تعالى كى طرف توجہ كرنے كے مختلف
كامل ہيں_ عارف انسان آہستہ آہستہ ان درجات كو طے كرے تا كہ قرب اور شہود كے اعلى درجے اور عاليتر مقام كو 

حاصل كر لے_ يہ ايك طويل راستہ ہے اور متعدد مقامات ركھتا ہے كہ جس كى وضاحت مجھ جيسے محروم انسان سے 
ر ہے دور سے ديكھتے واال جو حسرت كى آگ ميں جل رہا ہے يہ اس كى قدرت اور طاقت سے خارج ہے ليكن اجمالى دو

  طور سے بعض مراتب كى طرف اشاره كرتا ہوں شايد كہ عارف انسان كے لئے فائده مند ہو_ 

  پہال مرتبہ
طور سے توجہ كرے كہ خداوند عالم كے  يوں ہے كہ نماز پڑھنے واال تمام نماز يا نماز كے بعض حصے ميں اجمالى

سامنے كھڑا ہوا ہے اور اس ذات كے ساتھ ہم كالم اور راز و نياز كر رہا ہے گرچہ اسے الفاظ كے معانى كى طرف توجہ نہ
  بھى ہو اور تفضيلى طور سے نہيں جانتا كہ وه كيا كہہ رہا ہے_ 

  دوسرا مرتبہ
زى عالوه اس كے كہ وه نماز كى حالت ميں اپنے آپ كو يوں جانے كہ خدا كے قلب كے حضور اور توجہ كا يوں ہونا كہ نما

سامنے كھڑا اور آپ سے راز و نياز كر رہا ہے ان كلمات كے معانى كى طرف بھى توجہ كرے جو پڑھ رہا ہے اور 
ى كو اپنے دل پر سمجھے كہ وه خدا سے كيا كہہ رہا ہے اور كلمات اور الفاظ كو اس طرح ادا كرے كہ گويا ان كے معان

  خطور دے رہا ہے مثل اس ماں كے جو الفاظ كے ذريعے اپنے فرزند كو معانى كو تعليم ديتى ہے_ 
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  تيسرا مرتبہ

يہ ہے كہ نمازى تمام سابقہ مراتب بجا التے ہوئے تكبير اور تسبيح تقديس اور تحميد اور ديگر اذكار اور كلمات كى حقيقت 
كو علمى دليلوں كے ذريعے پہچانتا ہو اور نماز كى حالت ميں ان كى طرف متوجہ ہو اور خوف كو خوب جانتا ہو اور ان 

  جانے كہ كيا كہہ رہا ہے اور كيا چاہتا ہے اور كس ذات سے ہم كالم ہے_ 

  چوتھے مرتبہ
ات كے اندر يہ ہے كہ نمازى ان سابقہ مرحلوں كے ساتھ كلمات اور اذكار كے معانى اور معارف كو اچھى طرح اپنى ذ

سموئے اور كامل يقين اور ايمان كے درجے پر جا پہنچے اس حالت ميں زبان دل كى پروى كرے گى اور دل چونكہ ان 
  حقائق كا ايمان ركھتا ہے زبان كو ذكر كرنے پر آماده اور مجبور كرے گا_ 

  پانچواں مرتبہ
ور كامل تك جاپہنچے هللا تعالى كے كماالت اور صفات يہ ہے كہ نمازى سابقہ تمام مراحل كے ساتھ كشف اور شہود اور حض

كو اپنى باطنى آنكھوں سے مشاہده كرے اور سوائے خدا كے اور كسى چيز كو نہ ديكھے يہاں تك كہ اپنے آپ اور اذكار اور 
اپنے آپ كو افعال اور حركات كى طرف بھى متوجہ نہ ہو خدا سے ہم كالم ہے يہاں تك كہ متكلم اور كالم سے بھى غافل ہے 

بھى گم اور ختم كر چكا ہے_ اور هللا تعالى كے جمال كے مشاہدے ميں محو اور غرق ہے_ يہ مرتبہ پھر كئي مراتب اور 
درجات ركھتا ہے كہ عارف انسانوں كے لحاظ سے فرق كر جاتا ہے _ يہ مرتبہ ايك عميق اور گہرا سمندر ہے بہتر يہى ہے 

ارد نہ ہو اور اس كى وضاحت ان كے اہل اور مستحق لوگوں كى طرف منتقل كردے_ كہ مجھ جيسا محروم انسان اس ميں و
  اللہم ارزقنا حالوة ذكرك و 

  
272   

  مشاہدة جمالك 
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  حضور قلب اور توجہ كے اسباب
جتنى مقدار حضور قلب اور توجہ كى ارزش اور قيمت زياده ہے اتنى مقدار يہ كام مشكل اور سخت دشوار بھى ہے _ جب 

نماز ميں مشغول ہوتا ہے تو شيطان وسوسہ ڈالنا شروع كرديتا ہے او ردل كو دائما ادھر ادھر لے جاتا ہے اور مختلف  انسان
خياالت اور افكارميں مشغول كر ديتا ہے_ اسى حالت ميں انسان حساب كرنا شروع كر ديتا ہے بقشے بناتا ہے اور گذرے 

ر ديتا ہے_ علمى مطالب كو حل كرتا ہے اور بسا اوقات ايسے مسائل اور ہوئے اور آئنده كے مسائل ميں فكر كرنا شروع ك
موضوعات كو كہ جن كو بالكل فراموش كر چكا ہے نماز كى حالت ميں ياد كرتا ہے اور اس وقت اپنے آپ ميں متوجہ ہوتا 

ى جائے تو اس سے فورا ہے كہ جب نماز ختم كر چكا ہوتا ہے اور اگر اس كے درميان تھوڑا سا نماز كى فكر ميں چال بھ
  منصرف ہوجاتا ہے_ 

بہت سى تعجب اور افسوس كا مقام ہے _ كيا كريں كہ اس سركش اور بيہوده سوچنے والے نفس پر قابو پائيں كس طرح نماز 
كى حالت ميں مختلف خياالت اور افكار كو اپنے آپ سے دور كريں اور صرف خدا كى ياد ميں رہيں_ جن لوگوں نے يہ 

كر ليا ہے اور انہيں اس كى توفيق حاصل ہوئي ہے وه ہمارى بہتر طريقے سے راہنمايى كر سكتے ہيں_ بہتر يہ  راستہ طے
تھا كہ يہ قلم اور لكھنا اس ہاتھ ميں ہوتا ليكن يہ حقير اور محروم بھى چند مطالب كى طرف اشاره كرتا ہے جو حضور قلب 

  اور توجہہ كے فائده مند ہوں گے_ 

  ي_ گوشہ نشين1
اگر مستحب نماز يا فرادى نماز پڑھے تو بہتر ہے كہ كسى تنہائي كے مكان كو منتخب كرے كہ ج ہاں شور و شين نہ ہو اور 

وہاں كوئي فوٹو و غيره يا كوئي ايسى چيز نہ ہو كہ جو نمازى كو اپنى طرف متوجہ كرے اور عمومى جگہ پر نماز پڑھے 
  اور اگر گھر ميں نماز پڑھے تو 
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ر ہے كہ كسى خاص گوشے كو منتخب كر لے اور ہميشہ وہاں نماز پڑھتا رہے نماز كى حالت ميں صرف سجده گاه پر ن بہت

گاه ركھے يا اپنى آنكھوں كو بند ركھے اور ان ميں سے جو حضور قلب اور توجہہ كے لئے بہتر ہو اسے اختيار كرے اور 
ڑھے كہ ديكھنے كے لئے زياده جگہ نہ ہو اور اگر نماز كو جماعت بہتر يہ ہے كہ چھوٹے كمرے يا ديوار كے نزديك نماز پ

كے ساتھ پڑھے تو پھر صرف سجده گاه پر نگاه كرے اور اگر پيش نماز بلند آواز سے قرات پڑھے تو اس كى قرائت كى 
  طرف خوب توجہ كرے_ 

  _ ركاوٹ كا دور كرنا2
اور ركاوٹ ہے اسے دور كرے پھر نماز پڑھنے ميں مشغولنماز شروع كرنے سے پہلے جو حضور قلب اور توجہ كا مانع 

ہوجائے اور اگر پيشاب اور پاخانے كا زور ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو جائے اس كے بعد وضو كرے اور نماز ميں مشغول
ر پيٹ ہو اور اگر سخت بھوك اور پياس لگى ہوئي ہو تو پہلے كھانا اور پانى پى لے اور اس كے بعد نماز پڑھے اور اگ

كھانے سے بھرا ہوا اور نماز پڑھنے كو دل نہ چاہتا ہو تو پھر ٹھہر جائے اور صبر كرے يہاں تك كہ نماز پڑھنے كو دل 
  چاہنے لگے_ 

اور اگر زياده تھكاوٹ يا نيند كے غلبے سے نماز پڑھنے كو دل نہ چاہتا ہو_ تو پہلے اپنى تكاوٹ اور نيند كو دور كرے اس 
ور اگر كسى مطلب كے واضح نہ ہونے يا كسى واقعہ كے رونما ہونے سے پريشان ہو اگر ممكن ہو تو كے بعدنماز پڑھے_ ا

پہلے اس پريشانى كے اسباب كو دور كرے اور پھر نماز ميں مشغول ہو سب سے بڑى ركاوٹ دنياوى امور سے محبت اور 
ياست اہل و عيال يہ وه چيزيں ہيں جو حضور عالقہ اور دلبستگى ہوا كرتى ہے_ مال و متاع _ جاه و جالل اور منصب و ر

قب كى ركاوٹ ہيں ان چيزوں سے محبت انسان كے افكار كو نماز كى حالت ميں اپنى طرف مائل كر ديتے ہيں اور ذات الہى 
كى طرف متوجہ ہونے كو دور كر ديتے ہيں_ نماز كو ان امور سے قطع تعلق كرنا چاہئے تا كہ اس كى توجہ اور حضور 

   تعالى كى طرف آسان ہوجائے_ قلب هللا
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  _ قوت ايمان3

انسان كى هللا تعالى كى طرف توجہ اس كى معرفت اور شناخت كى مقدار كے برابر ہوتى ہے اگر كسى كا هللا تعالى پر ايمان 
يقين كى حد تك پہنچا ہوا ہو اور هللا تعالى كى قدرت اور عظمت اور علم اور حضور اور اس كے محيط ہونے كا پورى طرح 

سامنے خضوع اور خشوع كرے گا_ اور اس غفلت اور فراموشى كى گنجائشے باقى  يقين ركھتا ہو تو وه قہر هللا تعالى كے
نہيں رہے گي_ جو شخض خدا كو ہر جگہ حاضر اور ناظر جانتا ہو اور اپنے آپ كو اس ذات كے سامنے ديكھتا ہو تو نماز 

غافل نہيں ہوگا_ جيسے اگر  كى حالت ميں جو ذات الہى سے ہم كالمى كى حالت ہوتى ہے كبھى بھى هللا تعالى كى ياد سے
كوئي طاقت ور بادشاه كے سامنے بات كر رہا ہو تو اس كے حواس اسى طرف متوجہ ہونگے اور جانتا ہے كہ كيا كہہ 

رہاہے اور كيا كر رہا ہے اگر كوئي هللا تعالى كو عظمت اور قدرت واال جانتا ہو تو پھر وه نماز كى حالت ميں اس سے غافل 
نسان كو اپنے ايمان اور معرفت الہى كو كامل اور قوى كرنا چاہئے تا كہ نماز ميں اسے زياده حضور قلب نہيں ہوگا لہذا ا

  حاصل ہوسكے_ 
پيغمبر اكرم نے فرمايا ہے كہ '' خدا كى اس طرح عبادت كر كہ گويا تو اسے ديكھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہيں ديكھ رہا تو 

  ) 478وه تجھے ديكھ رہا ہے_(
تغلب كہتے ہيں كہ ميں نے امام جعفر صادق عليہ السالم كى خدمت ميں عرض كيا كہ ميں نے امام زين العابدين عليہ ابان بن 

السالم كو ديكھا ہے كہ آپ كا نماز ميں ايك رنگ آتا تھآ اور جاتا تھا؟ آپ نے فرمايا '' ہاں وه اس مبعود كو كہ جس كے 
  ) 479سامنے كھڑے تھے كامل طور سے پہچانتے تھے_(

  _ موت كى ياد4
  حضور قلب اور توجہ كے پيدا ہونے كى حالت كا ايك سبب موت كا ياد كرنا ہو 
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سكتا ہے اگر انسان مرنے كى فكر ہيں اور متوجہ ہو كہ موت كا كوئي وقت نہيں ہوتا ہر وقت اور ہر شرائط ميں موت كاواقع 
نماز ہو تو اس حالت ميں وه نماز كو غفلت سے نہيں پڑھے گا بہتر  ہونا ممكن ہے يہاں تك كہ شايد يہى نماز اس كى آخرى

ہے كہ انسان نماز سے پہلے مرنے كى فكر ميں جائے اور يوں تصور كرے كہ اس كے مرنے كا وقت آ پہنچا ہے اور 
ا اور اسحضرت عزرائيل عليہ السالم اس كى روح قبض كرنے كے لئے حاضر ہو چكے ہيں تھوڑا سا وقت زياده نہيں ره گي

كے اعمال كا دفتر اس كے بعد بند ہو جائيگا اور ابدى جہاں كى طرف روانہ ہوجائے گا وہاں اس كے اعمال كا حساب و 
كتاب ليا جائے گا جس كا نتيجہ يا ہميشہ كى سعادت اور هللا تعالى كے مقرب بندوں كے ساتھ زندگى كرنا ہوگا اور يا بدبختى 

  ذاب ميں مبتال ہونا ہوگا_ اور جہنم كے گڑھے ميں گر كر ع
اس طرح كى فرك اور مرنے كو سامنے النے سے نماز ميں حضور قلب اور توجہ كى حالت بہتر كر سكے گا اور اپنے آپ 
كو خالق كائنات كے سامنے ديكھ رہا ہوگا اور نماز كو خضوع اور خشوع كى حالت ميں آخرى نمازسمجھ كر بجا الئيگا نماز 

  ے اس طرح اپنے آپ ميں حالت پيدا كرے اور نماز كے آخر تك يہى حالت باقى ركھے_ كے شروع كرنے سے پہل
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' واجب نماز كو اس كے وقت ميں اس طرح ادا كرو كہ وه تمہارى وداعى 

نہ ہو_ نماز پڑھنے كى حالت ميں  اور آخرى نماز ہے اور يہ خوف رہے كہ شايد اس كے بعد نماز پڑھنے كى توفيق حاصل
سجده گاه پر نگاه ركھے اور اگر تجھے معلوم ہوجائے كہ تيرے نزديك كوئي تجھے ديكھ رہا ہے اور پھر تو نماز كو اچھى 

  ) 480طرح پڑھنے لگے تو جان لے كہ تو اس ذات كے سامنے ہے جو تجھے ديكھ رہا ہے ليكن تو اس كو نہيں ديكھ رہا_(

  _ آمادگي5
  ب نمازى نے تمام ركاوٹيں دور كر لى ہوں تو پھر كسى خلوت اور تنہائي كي ج
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مناسب جگہ جا كر نماز پڑھنے كے لئے تيار ہوجائے اور نماز شروع كرنے سے پہلے هللا تعالى كى بے پناه عظمت اور 
تمام چيزوں كے مالك كے سامنے  قدرت اور اپنى ناتوانى اور كمزورى كو ياد كرے اور يہ ياد كرے كہ وه پروردگار اور

كھڑا ہے اور اس سے ہمكالم ہے_ ايسى عظيم ذات كے سامنے كھڑا ہے كہ جو تمام افكار يہاں تك كہ مخفى سوچ اور فكر 
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كو جانتا ہے_ موت اور اعمال كے حساب اور كتاب بہشت اور دوزخ كو سامنے ركھے اور احتمال دے كہ شايد يہ اس كى 
س سوچ اور فكر اتنا زياده كرے كہ اس كى روح اس كى تابع اور مطيع ہوجائے اس وقت توجہ اور آخرى نماز ہو اپنى ا

حضور قلب سے اذان اور اقامہ كہتے اور اس كے بعد نماز كى طرف مہيا ہونے والى يہ دعا پڑھے _ اللہم اليك توجہت و 
مد و آلہ محمد و افتح مسامع قلبى لذكرك و ثبتنى مرضاتك طلبت و ثوابك ابتقيت و بك امنت و عليك توكلت اللہم صل على مح

  على دينك و دين نبيك و ال تزغ قلبى بعد اذ ہديتنى و ہب لى من لدنك رحمة انك انت الوہاب 
اس دعا كے پڑھتے كے وقت ان كلمات كى معانى كى طرف توجہ كرے پھر يہ كہے _ يا محسن قد اتاك المسئي يا محسن 

  احسن الي 
ور توجہہ پيدا ہوجائے تو پھر تكبير االحرام كہے اور نماز ميں مشغول ہوجائے اور اگر احساس ہوجائے كہاگر حضور قلب ا

ابھى وه حالت پيدا نہيں ہوئي تو پھر استغفار كرے اور شيطانى خياالت سے خداوند عالم سے پناه مانگے اور اتنا اس كو 
ضور قلب پيدا كر كے تكبيرة االحرام كے معنى كى طرف توجہہ تكرار كرے كہ اس ميں وه حالت پيدا ہوجائے تو اس وقت ح

كرے نماز ميں مشغول ہوجائے ليكن متوجہ رہے كہ وه كس ذات سے ہمكالم ہے اور كيا كہہ رہا ہے اور متوجہ رہے كہ 
هللا تعالى اس زبان اور دل ايك دوسرے كے ہمراہوں اور جھوٹ نہ بولے كيا جانتا ہے كہ هللا اكبر كے معنى كيا ہيں؟ يعنى 

  سے بلند و باال ہے كہ اس كى تعريف اور وصف كى جا سكے درست متوجہ رہے كہ كيا 
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  كہتا ہے آيا جو كہہ رہا ہے اس پر ايمان بھى ركھتا ہے_ 

ہےامام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جب تو نماز كے قصد سے قبلہ رخ كھڑا ہو تو دنيا اور جو كچھ اس ميں 
لوگوں اور ان كے حاالت اور اعمال سب كو ايك دفعہ بھوال دے اور اپنے دل كو ہر قسم كے ايسے كام سے جو تجھے ياد 

خدا سے روكتے ہوں دل سے نكال دے اور اپنى باطنى آنكھ سے ذات الہى كى عظمت اور جالل كا مشاہده كر اور اپنے آپ 
دن كے لئے تو نے اپنے اعمال اگلى دنيا كے لئے بھيجے ہيں اور  كو خدا كے سامنے اس دن كے لئے حاضر جان كہ جس

وه ظاہر ہونگے اور خدا كى طرف رجوع كريں گے اور نماز كى حالت ميں خوف اور اميد كے درميان ره تكبرة االحرام 
ہتا ہے خداوندكہنے كے وقت جو كچھ زمين اور آسمان كے درميان ہے معمولى شمار كر كيونكہ جب نمازى تكبيرة االحرام ك

عالم اسكے دل پر نگاه كرتا ہے اگر تكبير كى حقيقت كى طرف متوجہ نہ ہو تو اسے كہتا ہے اے جھوٹے_ مجھے دھوكا دينا 
چاہتا ہے؟ مجھے عزت اور جالل كى قسم ميں تجھے اپنے ذكر كى لذت سے محروم كرونگا اور اپنے قرب اور اپنى مناجات

  ) 481_ (كرنے كى لذت سے محروم كر دونگا
درست ہے كہ نيت اور تكبرة االحرام كے وقت اس طرح كى تيارى قلب كے حضور كے لئے بہت زياده اثر انداز ہوتى ہے 
ليكن سب سے مہم تر يہ ہے كہ ايسى حالت استمرار پيدا كرے اگر معمولى سے غفلت طارى ہوگئي تو انسان كى روح ادھر 

ہہ خداوند عالم كى طرف سے ہٹ جائيگي_ لہذا نمازى كو تمام نماز كى ادھر پرواز كرنے لگے گى اور حضور اور توج
حالت ميں اپنے نفس كى مراقبت اور حفاظت كرنى چاہئے اور مختلف خياالت اور افكار كو روكنا چاہئے ہميشہ اپنے آپ كو 

سامنے ركوع اور خدا كے سامنے حاضر سمجھے اور اس طرح نماز پڑھے كہ خدا كے ساتھ كالم كر رہا ہے اور اس كے 
سجود كر رہا ہے اور كوشش كرے كہ قرائت كرتے وقت ان كے معانى كى طرف متوجہ رہے اور غور كرے كہ كيا كہہ رہا

  ہے اوركس عظيم ذات كے ساتھ گفتگو كر رہا ہے اس حالت كو 
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ور كوشش كرنے سے آسان ہو نماز كے آخر تك باقى ركھے گرچہ يہ كام بہت مشكل اور دشوار ہے ليكن نفس كى مراقبت ا

سكتا ہے و الذين جاہدوا فينا لنہدينہم سبلنا اگر اسے اس كى ابتداء ميں توفيق حاصل نہ ہو تو نااميد نہ ہو بلكہ بطور حتمى اور 
كوشش كر كے عمل ميں وارد ہوتا كہ تدريجاً نفس پر تسلط حاصل كرلے_ مختلف خياالت كو دل سے نكالے اور اپنے آپ كو

طرف توجہ دے اگر ايك دن يا كئي ہفتے اور مہينے يہ ممكن نہ ہوا ہو تو مايوس اور نا اميد نہ ہو اور كوشش كرے  خدا كى
كيونكہ يہ بہرحال ايك ممكن كام ہے_ انسانوں كے درميان ايسے بزرگ انسان تھے اور ہيں كہ جو اول نماز سے آخر نماز 

ں خدا كے عالوه كسى طرف بالكل توجہ نہيں كرتے تھے_ ہم بھى تك پورا حضور قلب ركھے تھے اور نماز كى حالت مي
اس بلند و باال مقام تك پہنچنے سے نا اميد نہ ہوں اگر كامل مرتبہ تك نہيں پہنچے پائے تو كم از كم جتنا ممكن ہے اس تك 

  ) 482پہنچ جائيں تو اتنا ہى ہمارے لئے غنيمت ہے_ (
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  دوم _ نوافل
ر اور سلوك اور هللا تعالى سے تقرب كا بہترين راستہ نماز ہے_ هللا تعالى انسان كى خلقت كى پہلے بيان ہوچكا ہے كہ سي

خصوصيت كے لحاظ سے اس كے تكامل اور كمال حاصل كرنے كے طريقوں كو دوسروں سے زياده بہتر جانتا ہے_ هللا 
تيار ميں ديا ہے تا كہ وه اپنى سعادت اور كمال تعالى نے نماز كو بنايا ہے اور پيغمبر عليہ السالم كے ذريعے انسانوں كے اخ

حاصل كرنے كے لئے اس سے فائده حاصل كريں _ نماز كسى خاص حد تك محدود نہيں ہے بلكہ اس سے ہر زمانے ميں ہر 
 مكان اور ہر شرائط ميں فائده حاصل كيا جا سكتا ہے نماز كى دو قسميں ہيں ايك واجب نمازيں اور دوسرى مستحب نمازيں_ 

چھ نمازيں واجب ہيں پہلى پنجگانہ نمازيں يعنى دن اور رات ميں پانچ نمازيں دوسرى نماز آيات تيسرى نماز ميت چوتھى 
  نماز اطراف پانچويں وه نمازيں جو نذر يا قسم يا 
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  عہد سے انسان پر واجب ہوتى ہيں چھٹى باپ كى نمازيں جو بڑے لڑكے پر واجب ہيں_ 
ام مكلفين مرد اور عورت پر واجب ہيں ليكن باقى نمازيں خاص زمانے اور خاص شرائط سے واجب پنجگانہ نمازيں تو تم

ہوتى ہيں_ جو انسان اپنى سعادت اور كمال كا طالب ہے اس پر پہلے ضرورى ہے كہ وه واجب نمازوں كو اس طرح جس 
يہ بہترين هللا تعالى سے تقرب كا موجب طرح بنائي گئي ہيں انجام دے_ اگر انہيں خلوص اور حضور قلب سے انجام دے تو 

ہوتى ہيں_ واجبات كو چھوڑ كر مستحبات كا بجا النا تقرب كا سبب نہيں ہوتا_ اگر كوئي خيال كرے كہ فرائض اور واجبات 
كو چھوڑ كر مستحبات اور اذكار كے ذريعے تقرب يا مقامات عاليہ تك پہنچ سكتا ہے تو اس نے اشتباه كيا ہے_ ہاں فرائض 

ے بعد نوافل اور مستحبات سے مقامات عالى اور تقرب الہى كو حاصل كر سكتا ہے_ دن اور رات كے نوافل پينتيں ہيں ك
ظہر كى آٹھ ظہر سے پہلے اور عصر كى آٹھ عصر سے پہلے اور تہجد كى گياره ركعت ہيں_ احاديث كى كتابوں ميننوافل 

ں كا متمم اور نقص كو پر كرنے واال بتاليا گيا ہے_ دن اور رات كے پڑھنے كى تاكيد كى گئي ہے اور انہيں واجب نمازو
كى نوافل كے عالوه بھى بعض نوافل خاص خاص زمانے اور مكان ميں بجاالنے كا كہا گيا ہے او ران كا ثواب بھى بيان كيا 

كى كتابوں سے ديكھ گيا ہے آپ مختلف مستحب نمازوں اور ان ّكے ثواب اور ان كے فوائد اور اثرات كو حديث اور دعا 
سكتے ہيں اور نفس كے كمال تك پہنچنے ميں ان سے استفاده كرسكتے ہيں ان سے فائده حاصل كرنے كا طريقہ ہميشہ كے 

  لئے كھاال ہوا ہے_ اس كے عالوه بھى ہر وقت ہر جگہ اور ہر حالت ميں نماز پڑھنا مستحب ہے_ 
  ) 483ومن كے لئے تقرب كا سبب ہوا كرتى ہيں_ (امام رضا عليہ السالم نے فرمايا '' مستحب نمازيں م

امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' كبھى آدھى اور كبھى تہائي اور چوتھائي نماز اوپر جاتى ہے_ يعنى قبول 
  ہوتى ہے_ اتنى نماز اوپر جاتى ہے اور قبول ہوتى ہے كہ 
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حب نمازوں كے پڑھنے كا كہا گيا ہے تا كہ ان كے ذريعے جو نقصان جتنى مقدار اس ميں حضور قلب ہو اسى لئے مست
  ) 484واجب نماز ميں ره گيا ہے پورا كيا جائے_ (

رسول خدا صلى هللا عليہ و الہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' مومن بنده ميرے نزديك محبوب ہے اور اس كے لئے واجبات پر 
بات كے بجاالنے سے اتنا محبوب ہوجاتا ہے كہ گويا ميں اس كى آنكھ عمل كرنے سے اور كوئي چيز بہتر نہيں ہے مستح

ہوجاتا ہوں كہ جس سے وه ديكھتا ہے اور گويا ميں اس كى زبان ہوجاتا ہوں كہ جس سے وه بولتا ہے اور گويا ميں اس كا 
س سے وه چلتا ہے اگر وه ہاتھ ہوجاتا ہوں كہ جس سے وه چيزوں كو پكڑتا ہے اور گويا ميں اس كا پاؤں ہو جاتا ہوں كہ ج

مجھے پكارے تو ميں قبول كرتا ہوں اور جواب ديتا ہوں اور اگر كوئي چيز مجھ سے مانگے تو اسے عطا كرتا ہوں ميں نے 
كسى چيز ميں ترديد اور ٹھہراؤ پيدا نہيں كيا جتنا كہ مومن كى روح قبض كرنے ميں كيا ہے وه مرنے كو پسند نہيں كرتا اور 

  ) 485ناپسندى كو ناپسند كرتا ہوں_ ( ميں بھى اس كا

  سّوم_ تہّجد
مستحبات ميں سے تہجد كى نماز كى بہت زياده فضيلت حاصل ہے قرآن مجيد اور احاديث ميں اس كى بہت زياده تاكيد كى 

كے لئے گئي ہے خداوند عالم كى ذ ات پيغمبر عليہ السالم كو فرماتا ہے كہ ''رات كو تھوڑے سے وقت ميں تہجد كى نماز 
  ) 486كھڑا ہو يہ تيرے لئے مستحب ہے شايد خدا تجھے خاص مقام كے لئے مبعوث قرار دے دے_ (
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هللا تعالى اپنے خاص بندوں كے بارے ميں فرماتا ہے كہ '' كچھ لوگ رات كو اپنے پروردگار كے لئے سجدے اور قيام كے 
  ) 487لئے رات گذارتے ہيں_ (

وں ذكر كرتا ہے كہ '' رات كو بستر سے اپنے آپ كو جدا كرتے ہيں اور اميد اور خوف هللا تعالى مومنين كى صفات ميں ي
  ميں خدا كو پكارتے ہيں اور جو كچھ انہيں ديا گيا ہے 
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خرچ كرتے ہيں كوئي نہيں جان سكتا كہ كتنى نعمتيں ہيں جو ان كى آنكھ كے روشنى اور ٹھنڈك كا موجب بنيں گى جنہيں ان 
  ) 488زاء كے طور پر محفوظ كيا جاچكا ہے_ (كے اعمال كى ج

رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ خداوند عالم نے دنيا كو وحى كى ہے كہ اپنى خدمت كرنے والوں كو 
مصيبت اورمشقت ميں ڈال اور جو ترك كر دے اس كى خدمت كر جب كوئي بنده رات كى تاريكى ميں اپنے خالق سے خلوت 

ر مناجات كرتا ہے تو خدا اس كے دل كو نورانى كرديتا ہے جب وه كہتا ہے با رب يا رب تو خدا كى طرف سے كہا جاتا او
ہے_ لبيك يا عبدي_ تو جو چاہتا ہے طلب كرتا كہ ميں تجھے عطا كروں مجھ پر توكل اور آسرا كرتا كہ ميں تجھے كفايت 

ے بندے كو ديكھو كس طرح تاريكى ميں ميرے ساتھ مناجات كر رہا كروں اس كے بعد اپنے فرشتوں سے كہتا ہے كہ مير
ہے جب كہ بيہوده لوگ لہو اور لعب ميں مشغول ہيں اور غافل انسان سوئے ہوئے ہيں تم گواه رہو كہ ميں نے اسے بخش ديا 

  ) 489ہے_ (
ز ميں اتنى سفارش كر رہا تھا كہ ميں رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ وسلم نے فرماتے ہيں كہ '' جبرائيل مجھے تہجد كى نما

  ) 490نے گمان كيا كہ ميرى امت كے نيك بندے رات كو كبھى نہيں سوئيں گے_ (
پيغمبر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' آدھى رات ميں دو ركعت نماز پڑھنا ميرے نزديك دنيا اور اس كى تمام چيزوں سے 

  ) 491زياده محبوب ہے_ (
ہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' تہجد كى نماز شكل كو خوبصورت اور اخالق كو اچھا اور انسان كو امام جعفر صادق علي

خوشبودار بناتى ہے اور رزق كو زياده كرتى ہے اور قرض كو ادا كراتى ہے اور غم اور اندوه كو دور كرتى ہے اور 
  ) 492آنكھوں كو روشنائي اور جالديتى ہے_ (

آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' تہجد كى نماز هللا تعالى كى خوشنودى اورمالئكہ سے دوستى كا رسول خدا صلى هللا عليہ و 
وسيلہ ہے_ تہجد كى نماز پيغمبروں كاطريقہ اور سنت اور ايمان اور معرفت كے لئے نور اور وشنى ہے_ كيونكہ تہجد كى 

  كو غضبناك كرتى ہے_ دشمنوں نماز كے ذريعے ايمان قوى ہوتا ہے) بدن كو آرام ديتى ہے اور شيطان 
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كے خالف ہتھيار ہے دعا اور اعمال كے قبول ہونے كا ذريعہ ہے انسان كى روزى كو وسيع كرتى ہے_ نمازى اور ملك 

الموت كے درميان شفيع ہوتى ہے_ قبر كے لئے چراغ اور فرش ہے اور منكر اور نكير كا جواب ہے_ قبر ميں قيامت تك 
زيارت كرتى رہے گي_ جب قيامت برپا ہوگى تو نمازى پر سايہ كرے گى اس كے سركا تاج اور اس  مونس اور نمازى كى

كے بدن كا لباس ہوگي_ اس كے سامنے نور اور روشنى ہوگى اور جہنم اور دوزخ كى آگ كے سامنے نور اور روشنى 
لى كے نزديك حجت ہے اور ميران ہوگى اور جہنم اور دوزخ كى آگ كے سامنے ركاوٹ بنے گي_ مومن كے لئے هللا تعا

ميں اعمال كو بھارى اور سنگين كردے گى پل پر عبور كرنے كا حكم ہے اور بہشت كى چابى ہے كيونكہ نماز تكبير اور 
حمد تسبيح اور تمجيد تقديس اور تعظيم قرات اور دعا ہے_ يقينا جب نماز وقت ميں پڑھى جائے تو تمام اعمال سے افضل 

  ) 493ہے_ (
كى نماز ميں بہت زياده آيات اوراحاديث وارد ہوئي ہيں_ تہجد كى نماز كو پڑھنا پيغمبروں اور اولياء خدا كا طريقہ اور  تہجد

سنت ہے_ رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ وسلم اور آئمہ اطہار نماز تہجد كے بارے ميں خاص اہميت اور توجہ اور عنايت 
شب كو ہميشہ بجاالنے سے اور سحر كيوقت دعا اور ذكر سے عالى مراتب تك ركھتے تھے_ هللا كے اولياء اور عرفاء 

پہنچے ہيں_ كتنا ہى اچھا اور بہتر اور لذت بخش ہے كہ انسان سحرى كے وقت نيند سے بيدار ہوجائے اور نرم اور آرام وه 
اور سوئي ہوئي ہيں هللا تعالى  بستر كو چھوڑ دے اور وضوء كرے اور رات كى تاريكى ميں جب كہ تمام آنكھيں نيند ميں گم

كے حضور راز و نياز كرے اور اس كے وسيلے روحانى معراج كے ذريعے بلندى كى طرف سفر كرے اور آسمان كے 
فرشتوں سے ہم آواز بنے اور تسبيح اور تہليل تقديس اور تمجيد الہى ميں مشغول ہوجائے اس حالت ميں اس كا دل هللا تعالى 
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ت مركز قرار اپائيگا اورخدائي جذب سے مقام قرب تك ترقى كرے گا (مبارك ہو ان لوگوں كو جو اس كے انوار اور اشراقا
  كے اہل ہے) 

  
283   

  نماز شب كى كيفيت

تہجد كى نماز گياره ركعت ہے دو دو ركعت كر كے صبح كى نماز كى طرح پڑھى جائے باين معنى كہ اٹھ ركعت كو تہجد 
فع كى نيت سے اور ايك ركعت نماز وتر كى نيت سے پڑھے_ كے لئے كچھ آداب اور كى نيت سے اور دور ركعت نماز ش

 شرائط بيان كئے گئے ہيں_ جنہيں دعاؤں اور احاديث كى كتابوں ميں ديكھےا جا سكتا ہے_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس

 

284   

  چوتھا وسيلہ

  

  جہاد اور شہادت

اسالم كو وسعت دينے اور كلمہ توحيد كے بلند و باال كرنے اسالم كى شوكت اور عزت سے دفاع كرنے قرآن كے احكام اور 
قوانين كى علمدارى اور حاكميت كو برقرار كرنے ظلم اور تعدى سے مقابلہ كرنے محروم اور مستضعفين كى حمايت كرنے 

س كے تكامل اور ذات الہى سے تقرب اور رجوع الى هللا كا سبب ہے_ كے لئے جہاد كرنا ايك بہت بڑى عبادت ہے اور نف
  جہاد كى فضيلت ميں بہت زياده روايات اور آيات وارد ہوئي ہيں_ 

خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے كہ '' جو لوگ ايمان لے آئے ہيں اور اپنے وطن سے ہجرت كر لى ہے اور اپنے مال 
ں جہاد كرتے ہيں وه هللا كے نزديك ايك بلند و باال مقام اور رتبہ ركھتے ہيں اور وہى نجات اور جان سے خدا كے راستے مي

پانے والے لوگ ہيں خدا انہيں اپنى رحمت اور رضوان اور بہشت كى كہ جس ميں دائمى نعمتيں موجود ہيں خوشخبرى اور 
  ) 494نزديك يہ ايك بہت بڑى جزا اور ثواب ہے_ (بشارت ديتا ہے_ وه بہشت ميں ہميشہ رہيں گے اور يقينا هللا تعالى كے 

هللا تعالى فرماتا ہے كہ '' هللا تعالى نے مجاہدوں كو جہاد نہ كرنے والوں پر بہت زياده ثواب ديئے جانے ميں برترى اور 
  ) 495بلندى دى ہوئي ہے_ (
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روازه ہے كہ جس كا نام باب المجاہدين ہے_ جب رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' بہشت كا ايك د
مجاہد بہشت كى طرف روانہ ہوں گے تووه دروازه كھل جائيگا جب كے جانے والوں نے اپنى تلواروں كو اپنے كندھوں پر 

  ) 496ڈال ركھا ہو گا دوسرے لوگ قيامت كے مقام پر كھڑے ہونگے اور فرشتوں ان كا استقبال كريں گا_ (
ے فرمايا ہے كہ '' ہر نيكى كے اوپر كوئي نہ كوئي اور نيك موجود ہے يہاں تك كہ انسان هللا كے راستے ميں پيغمبر اسالم ن

  ) 497مارا جائے كہ پھر اس سے باالتر اور كوئي نيكى موجود نہيں ہے_ (
عالم سے اس كا  امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص هللا كے راستے ميں شہادت پالے تو خداوند

  ) 498كوئي ياد نہيں دالئے گا_ (
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_ جب اس كے 1رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' خداوند عالم شہيد كو سات چيزيں عنايت فرمائيگا_ 
دامن ميں _ شہادت كے بعد اس كا سر دو حوروں كے 2خون كا پہال قطره بہتا ہے تو اس كے تمام گناه معاف كر ديتا ہے_ 

قرار ديتا ہے اور وه اس كے چہرے سے غبار كو ہٹاتى ہيں اور كہتى ہيں_ تم پر شاباش ہو وه بھى ان كے جواب ميں ايسا 
_ بہشت كے خزانچى اس كے لئے بہترين عطر اور خوشبو پيش كرتے 4_ اسے بہشت كا لباس پہنايا جاتا ہے_ 3كہتا ہے_ 

  ے_ ہيں كہ ان ميں سے جسے چاہے انتخاب كرل
_ شہادت كے بعد اس كى روح كى خطاب ہوتا ہے كہ بہشت 6_ شہادت پانے كے وقت وه اپنى جگہ بہشت ميں ديكھتا ہے_ 5

_ شہيد هللا تعالى كے جمال كا مشاہده كرتا ہے اور اس ميں ہر پيغمبر اور شہيد 7ميں جس جگہ تيرا دل چاہتا ہے گردش كر_ 
  ) 499كو آرام اور سكون ہے_(

يں فرماتا ہے كہ '' خداوند عالم مومنين كے جان اور مال كو خريد تا ہے تا كہ اس كے عوض انہيں بہشت عنايت خدا قرآن م
فرمائے يہ وه مومن ہيں جو هللا كے راستے ميں جنگ كرتے ہيں اور دشمنوں كو قتل كرتے ہيں اور خود بھى قتل ہوجاتے 

  ہيں يہ ان سے 
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ت اور انجيل اور قرآن ميں هللا تعالى نے لكھ ديا ہے اور هللا تعالى سے كون زياده وعده كو هللا تعالى كا وعده ہے جو تو را

  ) 500پورا كرنے واال ہے؟ تمہيں يہ معاملہ مبارك ہو كہ جو تم نے خدا سے كر ليا ہوا ہے اور يہ ايك بڑى سعادت ہے_ (
ں كو عجيب اور لطيف ارو ظريف انداز سے جہاد كاقرآن مجيد كى يہ آيت ايك بڑى لطيف اور خوش كن آيت ہے كہ جو لوگو

شوق دالتى ہے _ ابتداء ميں كہتى ہے _ كہ هللا تعالى نے مومنين كے مال اور جان كو خريد ليا ہے اور اس كے عوض ان كو
وخت كرنے بہشت ديتا ہے يہ كتنا بہترين معاملہ ہے؟ هللا تعالى جو غنى مطلق اور جہان كا مالك ہے وه خريدار ہے اور فر

والے مومنين ہيں جو خدا اور آخرت پر ايمان ركھتے ہيں_ اور جن چيزوں پر معاملہ كيا ہے وه مومنين كے مال اور جان ہيں
اور اس معاملہ كا عوض بہشت ہے اس كے بعد خدا فرماتا ہے كہ تورات اورانجيل اور قرآن يعنى تين آسمانى بڑى كتابيں ہيں

ده درج كيا گيا ہے_ پھر خدا فرماتا ہے كہ كس كو پيدا كر سكتے ہو كہ هللا تعالى سے وعده جن ميں اس طرح كا ان سے وع
  پر عمل كرے آخر ميں خدا مومنين كو خوشخبرى ديتا ہے كہ يہ ايك بہت بڑى نيك بختى اورسعادت ہے_ 

كرتا ہے اور فرماتا ہے كہ ''  قرآن مجيد ان لوگوں كے لئے جو خدا كے راستے ميں شہيد ہوجاتے ہيں مقامات عاليہ كو ثابت
ان لوگوں كو مرده گمان نہ كرو جو هللا كے راستے ميں شہيد ہوجاتے ہيں بلكہ وه زنده ہيں اور هللا تعالى كے ہاں روزى پاتے 

) لفظ عندہم جو اس آيت ميں ہے وه بلند و باال مقام كى طرف اشاره ہے مرنے كے بعد انسان كى روح كا زنده رہنا501ہيں_ (
شہيدكے ساتھ مخصوص نہيں ہے بلكہ تمام انسان زنده ہيں ليكن شہداء كى خصوصيت يہ ہے كہ شہيد هللا كے ہاں عاليترين 
مقامات اور درجات ميں زنده رہتا ہے اور انہيں مقامات عاليہ ميں روزى ديا جاتا ہے اور يہ واضح ہے كہ ان مقامات ميں 

برابر نہيں ہے_ هللا تعالى كے راستے ميں شہادت بہت بڑى قيمت اور بڑى روزى ديا جانا دوسروں كے ساتھ مساوى اور 
عبادت ہے_ عارف اس ممتاز راستے ميں عالى مقامات تك جاپہنچتا ہے_ اس بزرگ عبادت كو دوسرى عبادت سے دو 

  چيزوں كى وجہ 
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مفاد اور لواحقين كے مفاد كو سے خصوصيت اورامتياز حاصل ہے_ پہلي_ مجاہد انسان كى غرض اور غايت اپنے ذاتى 

حاصل كرنا نہيں ہوتا وه كوتاه نظر اور خودخواه نہيں ہوتا بلكہ وه جہاں ميں خدا خواه ہوا كرتا ہے_ مجاہد انسان كلمہ توحيد 
اور اسالم كى ترويج اور وسعت كو چاہتا ہے اور ظلم اور ستم اور استكبار كے ساتھ مبارزه اور جہاد كرتا ہے اور محروم 

بقے اور مستضعفين سے دفاع كرتا ہے اور اجتماعى عدالت كے جارى ہونے كا طلبكار ہوتا ہے اور چونكہ يہ غرض سب ط
  سے بلند اور باال ترين غرض ہے لہذا وه اعلى درجات اور مراتب كو پاليتا ہے_ 

  دوسرى _ ايثار كى مقدار
اور سلوك كے لئے ارزشمند اور قيمتى چيز كا سرمايہ ادا مجاہد انسان هللا تعالى سے تقرب اور اس كى ذات كى طرف سير 

كرتا ہے اگر كوئي انسان صدقہ ديتا ہے تو تھوڑے سے مال سے درگذر اور صرف نظر كرتا ہے اور اگر عبادت كرتا ہے 
اور تو تھوڑا سا وقت اور طاقت اس ميں خرچ كرتا ہے ليكن مجاہد انسان تمام چيزوں سے صرف نظر اور درگذر كرتا ہے 
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سب سے باالتر اپنى جان سے ہاتھ دھوليتا ہے اور اپنى تمام ہستى كو اخالص كے ساتھ هللا تعالى كے سپرد كر ديتا ہے_ مال 
اور جاه و جالل مقام اور منصب اور اہل اور عيال اور رشتہ داروں سے صرف نظر كرتا ہے اور اپنى جان اور روح كو 

كام كو متدين اور عارف لوگ پورى عمر كرتے ہيں مجاہد انسان ان سب سے  اپنے پروردگار كے سپرد كر ديتا ہے_ جس
زياده تھوڑے سے وقت ميں انجام دے ديتا ہے_ مجاہد انسان كى عظيم او رنورانى روح كے لئے ماديات اور مادى جہان 

كى طرح وسيع عالم  تنگ ہوتا ہے اسى واسطے وه شير كى طرح مادى جہان كے پنجرے كو توڑتا ہے اور تيز پرواز كبوتر
اور رضايت الہى كى طرف پرواز كرتا ہے اور اعلى مقامات اور مراتب تك هللا تعالى كى طرف جاپہنچتا ہے_ اگر دوسرے 

اولياء خدا سارى عمر ميں تدريجاً محبت اور عشق اور شہود كے مقام تك پہنچتے ہيں تو مجاہد شہيد ايك رات ميں سو سال كا 
  اور راستہ طے كر ليتا ہے 
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مقام لقاء هللا تك پہنچتا ہے _ اگر دوسرے لوگ ذكر اور ورد قيام اور قعود كے وسيلے سے هللا كا تقرب حاصل كرتے ہيں_ 
تو هللا تعالى كے راستے ميں جہاد كرنے واال انسان زخم اور درد سختى اور تكليف كو برداشت كرتے ہوئے اپنى جان كى 

  قرب ڈھونڈتا ہے_ قربانى دے كر هللا تعالى كا ت
ان دو ميں بہت زياده فرق ہے_ جنگ اور جہاد كا ميدان ايك خاص قسم كى نورانيت اور صفا اور معنويت ركھتا ہے_ شور و 

شفب اور عشق اور حركت اور ايثار كا ميدان ہے_ محبوب كے را ستے ميں بازى لے جانے اور ہميشگى زندگى كا ميدان 
ا زمزمہ ايك خاص نورانيت اور صفا اور جاذبيت ركھتا ہے كہ جس كى نظير اور مثال ہے_ مورچے ميں بيٹھتے والوں ك

  مساجد اورمعابد ميں بہت كم حاصل ہوتى ہے_ 
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  پانچواں وسيلہ

  

  خدمت خلق اور احسان
اجد اور خداوند عالم سے تقرب اور قرب صرف نماز روزه حج اور زيارت ذكر اور دعا ميں منحصر نہيں ہے اور نہ ہى مس

معابد ميں منحصر ہے بلكہ اجتماعى ذمہ داريوں كو انجام دينا اور احسان اور نيكوكارى مخلوق خدا كى خدمت كرنا بھى جب 
اس ميں قصد قربت ہو تو وه بھى بہترين عبادت ہے كہ جس كے ذريعے سے اپنے آپ كو بنانا اور نفس كى تكميل كرنا اور 

ے تقرب كا موجب ہوتا ہے_ اسالم كى نگاه ميں هللا كا قرب اور سير و سلوك اور تعبد نفس كى تربيت كرنا اور ذات الہى ك
كے معنى لوگوں سے كناره كشى اور گوشہ نشينى نہيں ہے بلكہ اجتماعى ذمہ داريوں كو قبول كرتے ہوئے لوگوں ميں ره كر

كرنا اور انہيں خوش كرنا محروم طبقے كا لوگوں كے ساتھ احسان اور نيكى انجام دينا اور مومنين كے ضروريات كو پورا 
دفاع مسلمانوں كے امور ميں اہتمام كرنا اور ان كے مصائب كو دور كرنا اور خدا كے بندوں كى مدد كرنا يہ تمام اسالم كى 
ں نگاه ميں ايك بہت بڑى عبادتيں ہيں كہ جن كا ثواب حج اور عمرے كے كئي برابر زياده ہوتا ہے_ اس كے متعلق سينكٹرو

احاديث پيغمبر اور ائمہ اطہار عليہم السالم سے وارد ہوئي ہيں _ امام جعفر صادق عليہ السالم سے نقل ہوا ہے كہ '' هللا تعالى 
فرماتا ہے كہ ميرى مخلوق ميرے عيال ہيں ميرے نزديك سب سے زياده محبوب انسان وه ہے جو ميرى مخلوق پر مہربان ہو

  اور ان كے ضروريات كے بجا 
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  ) 502النے ميں زياده كوشش كرلے_ (

رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا ہے كہ '' لوگ هللا كہ اہل و عيال ہيں هللا كے نزديك سب سے زياده محبوب 
  ) 503انسان وه ہے جو هللا كے اہل و عيال كو فائده پہنچائے اور ان كے دلوں كو خوشنود كرے_ (

السالم نے فرمايا ہے كہ '' كسى مومن كا كسى دوسرے مومن كے سامنے مسكرانا ايك حسنہ اور نيكى امام محمد باقر عليہ 
ہوا كرتا ہے اور اس كى تكليف اور گرفتارى كو دور كرنا بھى ايك نيكى ہے خدا كسى ايسى چيز سے عبادت نہيں گيا كہ جو 
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  ) 504اس كے نزديك مومن كے خوش كرنے سے زياده محبوب ہو_ (
جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' جو كسى مومن كو خوش كرے اس نے مجھے خوش كيا ہے اور جس نے  امام

رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم كو خوش كيا ہوا اس نے خدا كو خوش كيا ہے اور جس نے خدا كو خوش كيا ہو اور وه 
  ) 505جنت ميں داخل ہوگا_ (

م نے فرمايا ہے كہ '' ايك مومن كى حاجت اور ضرورت كو پورا كر دينا هللا تعالى كے نزديك امام جعفر صادق عليہ السال
  ) 506بيس ايسے حج سے كہ جسميں ايك الكھ خرچ كيا ہو زياده محبوب ہے_ (

امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' مسلمان كى ضرورت اور حاجت كے پورے كرنے ميں كوشش كرنا خانہ 
  ) 507عبہ كے ستر دفعہ طواف كرنے سے بہتر ہے_ (ك

امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' هللا تعالى كے ايسے بندے ہيں جو لوگوں كو ان كى حاجات ميں پناه گاه بنتے
  ) 508ہيں يہ وه ہيں كہ جو قيامت ميں هللا تعالى كے عذاب سے محفوظ ہونگے_ (

رہے ہيں كہ احسان نيكوكارى هللا كے بندوں كى خدمت لوگوں كے مصائب دور كرنے ميں جيسے كہ آپ مالحظہ فرما 
كوشش اسالم كى نگاه ميں ايك بہت بڑى عبادت شمار ہوتے ہيں كہ اگر انسان اسے قصد قربت سے بجاالئے تو يہ تكميل نفس

  الم كو نہ پہنچاننے اور اس كى تربيت اور قرب الہى كا وسيلہ بنتا ہے_ افسوس كہ اكثر لوگ صحيح اس
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كى وجہ سے اس بہت بڑى اسالمى عبادت سے غفلت برتتے ہيں اور عبادت اور قرب الہى كو فقط نماز روزه دعا اور 

 زيارت ذكر اور ورد ميں منحصر جانتے ہيں_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  چھٹا وسيلہ

  

  دعا

تكميل روح اور قرب خدا كى بہترين عبادت اور سبب دعا ہے اسى لئے خداوند عالم نے اپنے بندوں كو دعا كرنے كى دعوت 
دى ہے_ قرآن مجيد ميں خدا فرماتا ہے ''مجھ سے مانگو اور دعا كرو تا كہ ميں تمہيں عنايت كروں جو لوگ ميرى عبادت 

) پھر هللا تعالى نے فرمايا 509ى كى حالت ميں جہنم ميں داخل ہونگے_ (كرنے سے تكبر كرتے ہيں وه بہت جلدى اور خوار
) اور 510ہے '' تضرع اور مخفى طور سے خدا سے مانگو يقينا خدا تجاوز اور ظلم كرنے والوں كو دوست نہيں ركھتا_ (

اريں تو ميں ان كا جواب فرمايا '' اے ميرے بندو مجھ سے سوال كرو ان سے كہہ دو كہ ميں ان كے نزديك ہوں اگر مجھ پك
  ) 511دونگا_ (

  ) 512پيغمبر اكرم صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' دعا عبادت كى روح اور مغز ہے_ (
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' دعا عبادت ہے_ خدا فرماتا ہے كہ لوگ ميرى عبادت كرنے سے تكبر 

  ) 513اور يہ نہ كہہ كہ بس كام ختم ہوچكا ہے_ ( كرتے ہيں_ خدا كو پكار
حضرت صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' كبھى دعا كو ترك نہ كرو كيونكہ تم ايسا عمل پيدا نہيں كرو گے جو دعا سے 

  زياده تقرب كا موجب ہو يہاں تك كہ معمولى چيزوں 
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وجہ سے دعا كرنے كو ترك نہ كرو كيونكہ معمولى چيزوں كا  كو كبھى خدا سے طلب كرو اور ان كے معمولى ہونے كى
  ) 514مالك بھى وہى ہے جو بڑے امور كا مالك ہے_ (

لہذا خدا كے بندے كو دعا كرنى چاہئے كيونكہ وه تمام وجود ميں خدا كا محتاج ہے بلكہ عين احتياج اور فقر ہے اگر ايك 
نابود ہوجائيگا_ جو كچھ بھى بندے كو پہنچتا ہے وه خدا كى طرف سے ہوتا لحظہ بھى هللا تعالى كا فيض قطع ہو جائے تو وه 

ہے لہذا بندے كو اس تكوينى اور طبعى احتياج كو زبان سے اظہار كرنا چاہئے اپنى احتياج اور فقر اور بندگى كو عملى طور 
سان دعا كرنے كى حالت ميں خدا سے ثابت كرنا چاہئے اور اس كے سوا كوئي عبادت كا اور مفہوم اور معنى نہيں ہے_ ان

كى ياد ميں ہوتا ہے اور اس كے ساتھ راز اور نياز كرتا ہے اور تضرع اور زارى جو عبادت كى رسم ہے غنى مطلق كے 
  سامنے پيش كرتا ہے_ 

كرتا  دنيا جہاں سے اپنے فقر اور احتياج كو قطع كرتا ہے خيرات اور كماالت كے مركز اور منبع كے ساتھ ارتباط برقرار
ہے_ عالم احتياج سے پرواز كرتا ہے اور اپنى باطنى آنكھ سے جمال حق كا مشاہده كرتا ہے_ اس كے لئے دعا اور راز و 
نياز كى حالت ايك لذيذ ترين اور بہترين حالت ہوتى ہے_ خدا كے نيك بندے اور اولياء اسے كسى قيمت پر كسى قيمت سے 

سرى دعاؤں كى كتابوں كى طرف رجوع كيجئے كہ كس طرح ائمہ اطہار عليہم معاملہ نہيں كرتے صحيفہ سجاديہ اور دو
السالم راز و نياز كرتے تھے_ خدا سے ارتباط اور دعا كى قبوليت كى اميد دعا كرنے والے كے دل كو كس طرح آرام اور 

كس طرح وه مشكالت كادل كو گرمى ديتى ہے_ اگر انسان مصائب اور مشكالت كے حل كے لئے خدا سے پناه نہ مانگے تو 
  تحمل كر سكتا ہے اور زندگى كو گرم و نرم ركھ سكتا ہے؟ 

دعا مومن كا ہتھيار ہے كہ جس كے وسيلے سے نااميد اور ياس كا مقابلہ كرتا ہے اور مشكالت كے حل كے لئے غيب كى 
  نرم ركھ سكتا ہے؟ خدا سے پناه نہ مانگے تو كس طرح وه مشكالت كا تحمل كر سكتا ہے اور زندگى كو گرم و 
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دعا مومن كا ہتھيار ہے كہ جن كے وسيلے سے نا اميدى اورپاس كا مقابلہ كرتا ہے اور مشكالت كے حل كے لئے غيب 
طاقت سے مدد طلب كرتا ہے_ پيغمبر اور ائمہ عليہم السالم ہميشہ اس ہٹھيار سے استفاده كيا كرتے تھے اور مومنين كو ان 

  سفارش كيا كرتے تھے_ سے استفاده كرنے كى 
امام رضا عليہ السالم نے اپنے اصحاب سے فرمايا كہ '' انبياء كے ہتھيار سے فائده حاصل كرو_ پوچھا گيا كہ انبياء كا ہتھيار

  ) 515كيا تھا؟ تو آپ نے فرمايا كہ دعا_ (
ت ركھتا ہے جو زياده دعا كرتا ہے ميں امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' خدا اپنے بندوں ميں اسے زياده دوس

تمہيں وصيت كرتا ہؤں كہ سحر كے وقت سے لے كر سورج نكلنے تك دعا كيا كرو كيونكہ اس وقت آسمان كے دروازے 
  ) 516كھول ديئے جاتے ہيں اور لوگوں كا رزق تقسيم كيا جاتا ہے اور ان كى بڑى بڑى حاجتيں پورى كى جاتى ہيں_ (

بلكہ عبادت كى روح ہے اور آخرت ميں اس كا اجر ديا جاتا ہے اور مومن كى معراج ہے اور عالم قدس دعا ايك عبادت ہے 
  كى طرف پرواز ہے روح كو كامل اور تربيت ديتى ہے اور قرب خدا تك پہنچاتى ہے_ 

تون اور زمين اور آسمان رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' مومن كا ہتھيار دعا ہے اور دعا دين كا س
) امير المومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ ''نيك بختى اور سعدت كى چابى دعا ہے_ بہترين دعا وه ہے 517كا نور ہے_ (

_ جو پاك اور تقوى والى دل سے ہو خدا سے مناجات كرنا نجات كا سب ہوتا ہے اور اخالص كے ذريعے نجات حاصل ہوتى 
) لہذا دعا ايك ايسى عبادت ہے كہ اگر 518رفتارى ميں شدت آجائے تو خدا اسے پناه لينى چاہئے_ (ہے جب مصائب اور گ

اس كے شرائط موجود ہوں اور درست واقع ہو تو نفس كے كمال تك پہنچنے اور قرب خدا كا موجب ہوتى ہے اور يہ اثر 
اور كسى شرائط ميں اس بڑى عبادت سے  يقينى طور سے دعا پر مرتب ہوتا ہے_ اس لئے خدا كے بندے كو كسى حالت

غافل نہيں ہونا چاہئے كيونكہ كسى وقت بھى بغير اثر كے نہيں ہوا كرتى گرچہ اس كا فورى طور سے ظاہر بظاہر اثر مرتب 
  نہ ہو رہا ہو_ ہو سكتا ہے كہ 
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نہ كى جائے ليكن ايسا ہونا بھى بغير  دعا كرنے والے كى خواہش اور سوال كو موخر كر ديا جائے يا دنيا ميں بالكل پورى ہى
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مصلحت كے نہ ہوگا_ كبھى مومن كى دنياوى خواہش كے قبول كرنے ميں واقعاً مصلحت نہيں ہوتى _ خداوند عالم بندے كى 
مصلحتوں كو اس سے زياده بہتر جانتا ہے ليكن بندے كو ہميشہ اپنے احتياج اور فقر كے ہاتھ كو قادر مطلق كے سامنے 

رہنا چاہئے اور اپنى حاجتوں كو پورا كيا جائيگا ليكن خدا كبھى مصلحت ديكھتا ہے كہ اپنى بندے كى حاجت كو پھيالتے 
موخر كر دے تا كہ وه هللا تعالى سے زياده راز و نياز اور مناجات كرے اور وه اعلى مقامات اور درجات تك جا پہنچے اور 

ھتا ہے كہ اس كى حاجت كو اس دنيا ميں پورا نہ كيا جائے تا كہ ہميشہ وه كبھى هللا تعالى اپنے بندے كى مصلحت اس ميں ديك
  خدا كى ياد ميں رہے اور آخرت كے جہان ميں اس كو بہتر اجر اور ثواب عنايت فرمائے_ 

برسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہے كہ '' خدا اس بندے پر اپنى رحمت نازل كرے_ جو اپنى كو خدا سے طل
كرے اور دعا كرنے ميں اصرار كرے خواه اس كى حاجتيں پورى كى جائيں يا پورى نہ كى جائيں آپ نے اس وقت يہ آيت 

  ) 519تالوت كى وادعوا ربى عسى اال اكون بدعا ربى شقياً_ (
ا اپنے فرشتوں امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' كبھى مومن اپنى حاجت كو خدا سے طلب كرتا ہے ليكن خد

كو حكم ديتا ہے كہ ميرى بندے كى حاجت كے پورے كئے جانے كو موخر كر دو كيونكہ دوست ركھتا ہے كہ اپنے بندے كى
آواز اور دعا كو زياده سنتا رہے پس قيامت ميں اس سے كہے گا اے ميرے بندے تو نے مجھ سے طلب كيا تھا ليكن ميں نے 

يا تھا اب اس كے عوض فالں ثواب اور فالں ثواب تجھے عطا كرتا ہوں اسى طرح تيرے قبول كئے جانے كو موخر كر د
فالنى دعا اور فالنى دعا_ اس وقت مومن آرزو كرے گا كہ كاش ميرى كوئي بھى دعا دنيا ميں قبول نہ كى جاتى يہ اس لئے 

  تمنا 
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السالم نے فرمايا ہے _ دعا كے آداب كو حفظ ) امام جعفر صادق عليہ 520كرتا ہے_ جب وه آخرت كا ثواب ديكھتا ہے_ (

كر اور متوجہ ره كہ كس كے ساتھ بات كر رہا ہے اور كس طرح اس سے سوال كر رہا ہے اور كس لئے اس سے سوال 
كرتا ہے_ هللا تعالى كى عظمت اور بزرگى كو ياد كر اور اپنے دل ميں جھانك اور مشاہده كر كہ جو كچھ تو دل ميں ركھتا 

اسے جانتا ہے اور تيرے دل كے اسرار سے آگاه ہے تيرے دل ميں جو حق يا باطل پنہاں اور چھپا ہوا ہے اس سے ہے_ خدا
مطلع ہے اپنى ہالكت اور نجات كے راستے كو معلوم كر كہيں ايسا نہ ہو كہ خدا سے ايسى چيز كو طلب كرے كہ جس ميں 

  نجات ہے_ تيرى ہالكت ہو جب كہ تو خيال كرتا ہے كہ اس ميں تيرى 
خدا قرآن مجيد ميں فرماتا ہے كہ '' كبھى انسان خير كى جگہ اپنے شر كو چاہتا ہے انسان اپنے كاموں ميں جلد باز اور جلدى 

كرنے واال ہے_ پس ٹھيك فكر كر كہ خدا سے كس كا سوال كر رہا ہے اور كس لئے طلب كر رہا ہے_ دعا اپنے دل كو 
نا ہے_ اور اپنے تمام اختيارات كو چھوڑنا اور تمام كاموں كو هللا تعالى كے انتظار پروردگار كے مشاہدے كے لئے پگھال

ميں نہ ره كيونكہ خدا تيرے راز اور سب سے زياده مخفى راز سے بھى آگاه اور مطلع ہے_ شايد تو خدا سے ايسى چيز طلب
  ) 521كر رہا ہے جب كہ تيرى نيت اس كے خالف ہے_ (
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  ساتواں وسيلہ

  

  روزه

تزكيہ نفس اور اس كى پاك كرنے اور خودسازى كے لئے ايك بہت بڑى عبادت كہ جس كے بہت زياده اثرات پائے جاتے ہيں
وه روزه ہے_ روزے يك فضيلت ميں بہت زياده احاديث وارد ہوئي ہيں جيسے رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے 

  ) 522رنے والى ڈھال ہے_(فرمايا ہے كہ '' روزه جہنم كى آگ سے حفاظت ك
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' خدا فرماتا ہے كہ روزه ميرے لئے ہے اور ميں ہى اس كى جزاء دونگا_ 

)523 (  
امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' روزه ركھنے واال بہشت ميں پھرتا ہے اور فائده حاصل كرتاه ے اس كے 
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  ) 524تے افطار كرنے تك دعا كرتے ہيں_ (لئے فرش
پيغمبر عليہ السالمم نے فرمايا ہے كہ '' جو شخص ثواب كے لئے ايك مستحبى روزه ركھے اس كے لئے بخشا جانا واجب 

) حضرت صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' روزه دار كا سونا بھى عباد ہے اور اس كا چپ رہنا تسبيح ہے_ 255ہے_ (
  ) 526س كا عمل مقبول اور اس كى دعا قبول كى جاتى ہے_ (اور ا

  رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا ہے كہ '' هللا تعالى فرماتا ہے نيك 
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بندوں كے اعمال دس برابر سے سات سو برابر ثواب ركھتے ہيں سوائے روزے كہ جو ميرے لئے مخصوص ہو تو اس كى 

  ) 527وزے كا ثواب صرف خدا جانتا ہے_ (جزاء ميں دونگا پس ر
امير المومنين عليہ السالم نے روايت كى ہے كہ رسول خدا نے معراج كى رات فرمايا _ ''اے ميرے خالق_ پہلى عبادت 

كونسى ہے تو هللا تعالى نے فرمايا كہ پہلى عبادت ساكت رہنا اورروزے _ پيغمبر عليہ السالم نے عرض كى اے ميرے خالق 
كا اثر كونسا ہے؟ هللا تعالى نے فرمايا كہ روزے كا اثر دانائي ہے اور دانائي معرفت كا سبب ہوتى ہے_ اور معرفت روزه 

يقين كا سبب بنتى ہے اور جب انسان يقين كے مرتبے تك پہنچتا ہے تو پھر اس كو كوئي پرواه نہيں كہ وه سختى ميں يا آرام 
  ) 528ميں زندگى كرے_ (
دت ہے كہ جس ميں دو پہلو نفى اور ثبات موجود ہوتے ہيں پہال اپنے نفس كو كھانے پينے اور عزيز روزه ايك خاص عبا

لذت سے جو شرعا جائز ہے روكنا اور محافظت كرنا_ اسى طرح خدا اور رسول پر جھوٹ نہ باندھنا اور بعض دوسرى 
اس عبادت كے روح كے بمنزلہ ہے_  چيزوں كو ترك كرنا ہوتا ہے_ دوسرا_ قصد قربت اور اخالص كو جو در حقيقت

روزے كى حقيقت نفس كو روكنا اورمادى لذات سے حتمى طور سے قصد قربت سے محافظت كرنا ہوتا ہے_ كھانا پينا 
جنسى عمل خدا اور رسول پر جھوٹ باندھنا روزے كو باطل كرديتے ہيں فقہى كتابوں ميں روزے كى يوں تعريف كى گئي 

يعنى كھانے پينے جماع خدا اور رسول پر جھوٹ باندھے _ انزال مني_ حقنہ كرنا_ غسل ارتماسى ہے كہ اگر كوئي ان امور 
_ جنابت پر باقى رہنا كو قصد قربت سے ترك كرے تو اس كى عبادت صحيح ہے اور اس كى قضاء اور كفاره نہيں بتاليا گيا 

ں آيا ہے كہ روزه صرف كھانے پينے كے ترك ہے بلكہ روزه اس سے زياده وسيع معنى ميں بيان كيا گيا ہے_ حديث مي
كرنے كا نام نہيں ہے بلكہ حقيقى روزه دار وه ہے كہ حس كے تمام اعضاء اور جوارح گناہوں كو ترك كريں يعنى آنكھ 

آنكھوں كے گناہوں سے اسى طرح زبان اور كان ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء اپنے اپنے گناہوں كو ترك كريں ايسا روزه 
  ے خاص بندوں كا ہے_ هللا ك
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اس سے بلند اور باال ايك وه روزه ہے جو خاص الخاص لوگوں كا روزه ہے اور وه ان چيزوں كے ترك كرنے كے عالوه 
اپنے دل كو ہر اس خيال اور فكر سے فارغ كردے جو خدا كى ياد سے روكے اور ہميشہ خدا كى ياد ميں رہے اور اسے 

ے آپ كو خدا كا مہمان جانے اور اپنے آپ كو خدا كى مالقات كے لئے آماده كے_ نمونے كےحاضر اور ناظر جانے اور اپن
طور پر اس حديث كى طرف توجہ كيجئے امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں روزه صرف كھانے اور پينے كو ترك 

اور شرمگاه كو بھى گناہوں سے  كرنے سے حاصل نہيں ہوتا_ جب روزه ركھے تو پھر كان اور آنكھ اور زبان اور شكم
محفوظ كرے اور ساكت رہے سوائے نيكى اور مفيد كالم كے بات كرنے سے ركا رہے اور اپنى خدمت كرنے والوں اور 

نوكروں سے نرمى كرے جتنا ہو سكتا ہے ساكت رہے سوائے خدا كے ذكر كے اور اس طرح نہ ہو كہ روزے واال دن اس 
ركھا ہوا ہو _ رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ وسلم نے اپنے خطبہ ميں فرمايا ہے جو شخص طرح كا ہو كہ جس دن روزه نہ 

ماه رمضان كا روزه ساكت ہو كر ركھے اور كان اور آنكھ اور زبان اور شرمگاه اور دوسرے بدن كے اعضاء كو جھوٹ 
قرب كا اس طرح سبب بنے گا كہ اور حرام اور غيبت سے هللا كے تقرب كى نيت سے روكے ركھے تو وه روزه اس كے ت

  گويا وه حضرت ابراہيم عليہ السالم كا ہم نشين ہو_ 
) بلكہ اس كے 529امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ '' روزه صر ف نہ كھانے اور پينے كا نام نہيں ہے_ (

ے سكوت اور چپ رہنا_ كيا تم نے شرائط ہيں كہ ان كى محافظت كرنى چاہئے تا كہ روزه كامل اور تام ہو سكے وه ہ
حضرت مريم عليہا السالم كى بات نہينسنى كہ جو آپ نے لوگوں كے جواب ميں كہا تھا كہ ميں نے هللا تعالى كے لئے نذر 

كى ہوئي ہے كہ آج كے دن كسى سے بات نہ كروں يعنى چونكہ روزے سے ہوں مجھے چپ رہتا چاہئے لہذا جب تم روزه 
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كو جھوٹ بولنے سے روكو_ اور غصہ نہ كرو_ گالياں نہ دو برى باتيں نہ كرو_ جھگڑا اور لڑائي نہ ركھو تو اپنى زبان 
  كرو_ ظلم اور ستم سے پرہيز كرو_ جہالت اور بد اخالقى اور ايك دوسرے سے دورى سے پرہيز كرو_ هللا تعالى كے 
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ر برے لوگوں سے دورى كا خيال كرو_ باطل كالم ذكر اور نماز سے غافل نہ رہو_ سكوت اور تعقل اور صبر و صدق او
جھوٹ بہتان دشمنى سوء ظن غيبت چغل خورى سے اجتناب كرو_ اور آخرت كى طرف توجہ ركھو اور اس دن كے آنے 
كے انتظار ميں رہو كہ جس دن خدا كا وعده پورا ہوگا اور هللا تعالى كى مالقات كا سامان مہيا كرو_ آرام اور وقار خشوع 

ذلت كہ جب كوئي بنده اپنے مولى سے ڈرتا ہے اس كى رعايت كرو_ خوف اور اميد خوف اور ترس كى حالت ميں خضوغ 
رہو اور اگر اپنے دل كو عيبوں سے اور باطل كو دھوكا دينے سے اور بدن كو كثافت سے پاك اور صاف كرو_ هللا تعالى 

روزے كے وسيلے سے اور ظاہر اور باطن كو جس سے  كے عالوه ہر ايك چيز سے بيزارى كرو_ اور هللا كى حكومت كو
خدا نے منع كيا ہے خالى كرنے سے قبول كر ليا اور هللا تعالى سے خوف اور خشيت كو ظاہر اور باطن ميں ادا كيا اور روزه

وه هللا تعالى كے دنوں اپنے نفس كو خدا كے لئے بخش ديا اور اپنے دل كو خدا كے لئے خالى كر ديا اور اسے حكم ديا تا كہ 
كے احكام پر عمل كرے اگر اس طرح اور اس كيفيت سے روزه ركھا تو پھر تو واقعا روزه دار ہے اور اپنے وظيفہ پر عمل 

كيا ہے اور ان چيزوں ميں جتنى كمى اكرو گے اتناہى تيرا روزه ناقص ہوجائيگا كيونكہ روزه ركھنا صرف نہ كھانے اور 
ے روزے كو تمام افعال اور اقوال جو روزے كو باطل كرديتے ہيں حجاب اور مانع قرار ديا پينے سے نہيں ہوتا بلكہ خدا ن

  ) 530ہے پس روزے ركھنے والے كتنے تھوڑے ہيں اور بھوكے رہنے والے بہت زياده ہيں_ (

  اپنے آپ كو سنوار نے ميں روزے كا كردار
چاہا ہے اور اسى كيفيت اور شرائط سے بجاال جائے كہاگر روزے كو اسى طرح ركھا جائے كہ جس طرح پيغمبر اسالم نے 

جو شرعيت نے معين كيا ہے تو پھر روزه ايك بہت بڑى قيمتى اور مہم عبادت ہے اور نفس كے پاك كرنے ميں بہت زياده 
  اثر كرتا ہے روزه ہر حالت ميں نفس كو گناہوں اور برے اخالق سے خالى كرنے اور نفس كو كامل اور 
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ديئے جانے والے اور هللا تعالى كے اشراقات سے استفاده كرنے ميں كامل طور سے موثر ہوتا ہے_ روزه ركھنے واالزينت 
گناہوں كے ترك كرنے كے وسيلے سے نفس اماره پر كنٹرول كر كے اپنے قابو ميں ركھتا ہے_ روزے كے دن گناہوں كے 

تا ہے_ اس زمانے ميں نفس كو گناہوں اور كثافت سے پاك ترك كرنے سے نفس كى رياضت اور عملى تجربے كا زمانہ ہو
كرنے كے عالوه جائز لذات كھانے پينے سے بھى چشم پوشى كرتا ہے اور اس وسيلے سے اپنے نفس كو صفا اور نورانيت 

ش بخشتا ہے كيونكہ بھوك باطن كے صفا اور خدا كى طرف توجہہ كا سبب ہوتى ہے_ انسان بھوك كى حالت ميں غالباً خو
حالى كى حالت پيدا كر ليتا ہے كہ جو پيٹ بھرى حالت ميں اسے حاصل نہيں ہوتي_ خالصہ روزه تقوى حاصل كرنے ميں 

بہت زياده تاثير ركھتا ہے اسى لئے قرآن مجيد ميں تقوى حاصل كرنے كو روزے كے واجب قرار دينى كى غرض بتاليا گيا 
ے روزه تم پر واجب كيا گيا ہے جيسے كہ پہلے لوگوں پر واجب كيا گيا تاہے_ قرآن ميں ہے _ ''اے وه لوگو جو ايمان لے آئ
) جو شخص ماه رمضان ميں روز ركھے اور چونكہ روزه دار پورے 531كہ تھا تم اس وسيلے سے صاحب تقوى ہو جاؤ_ (

رمضان كے بعد بھى گناہوںمہينے ميں گناہوں اور برے اخالق سے پرہيز كرتا ہے اور اپنے نفس پر قابو پاليتا ہے تو وه ماه 
  كے ترك كرنے كى حالت كو باقى ركھے گا_ 

يہاں تك جو كچھ كہااور لكھا گيا ہے وه روزے كا نفس انسانى كے پاك كرنے اور نفس كو گناہوں اور كثافتوں سے صاف 
شمنا ہونے اور ذات كرنے كا اثر ليكن روزه كچھ مثبت اثرات بھى ركھتا ہے جو نفس كو كمال تك پہنچنے اور باطن كے خو

  الہى تك تقرب كا موجب اور سبب بنتا ہے _ جيسے_ 
_ روزه يعنى نفس كو مخصوص مفطرات سے روكنا ايك ايسى عبادت ہے كہ جس ميں اخالص اور قصد قربت سے نفس 1

  كى تكميل اور تربيت ہوتى ہے اور قرب الہى كا دوسرى عبادتوں كى طرح سبب بنتى ہے_ 
  لذات كے ترك كرنے سے روزه دار كا دل صاف اور پاك ہو جاتا _ گناہوں اور اور 2
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ہے اور خدا كے سوا ہر فكر اور ذكر سے فارغ ہوجاتا ہے اس وسيلے سے هللا تعالى كے اشراقات اور افاضات اور القاء هللا 
ت اسے شامل حال ہو جاتے ہيں اور كى استعداد اور قابليت پيدا كر ليتا ہے اور اس حالت ميں هللا تعالى كے الطاف اور عنايا

هللا تعالى كے جذبے سے قرب الہى كو حاصل كر ليتا ہے_ اسى لئے احاديث ميں وارد ہوا ہے كہ روزے دار كا سانس لينا 
  اور سونا بھى ثواب اور عبادت ہے_ 

دن ہوتى ہيں كيونكہ  _ روزے كے دن عبادت اور نماز اور دعا اور قرآن پڑھنے ذكر اور خيرات اور مبرات كے بہترين3
نفس حضور قلب اور اخالص اور هللا تعالى كى طرف توجہ كرنے كے لئے دوسرے دلوں سے زياده آماده اور حاضر ہوتا 

ہے_ ماه رمضان عبادت كى بہار اور خدا كى طرف توجہ كرنے كے لئے بہترين وقت ہوا كرتا ہے اسى لئے احاديث ميں ہے
ام جعفر صادق عليہ السالم اپنے فرزند سے سفارش كرتے تھے اور فرماتے تھے كہ '' كہ جب ماه رمضان آتا تھا تو ام

عبادت كرنے ميں كوشش كرو كيونكہ اس مہينے ميں رزق تقسيم كيا جاتا ہے_ اور اجل اور موت لكھى جاتى ہے_ اس ميں 
جس ميں عبادت كرنا ہزار  وه لوگ جو خدا كے پاس جائيں گے لكھے جاتے ہيں_ ماه رمضان ميں تك ايك رات ايسى كہ

) اميرالمومنين نے لوگوں سے فرياد كہ '' ماه رمضان ميں دعا زياده كياكرو اور توبہ اور 532مہينے سے زياده افضل ہے_ (
استغفار كرو كيونكہ دعا كے وسيلے سے تم سے مصيبتيں دور كى جائيں گى اور توبہ اور استغفار كے ذريعے سے تمہارے 

  ) 533_ (گناه مٹ جائيں گے
اميرالمومنين نے روايت كى ہے كہ '' رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ وسلم نے ايك دن ہمارے لئے خطبہ بيان كيا اور اس ميں 
فرمايا لوگو_ ماه رمضان كا مہينہ بركت اور رحمت اور مغفرت كى ساتھ تمہارے طرف آيا ہے يہ مہينہ دوسرے مہينوں سے

ے_ اس كے دن دونوں سے بہترين دن ہيں اور راتيں راتوں ميں سے بہترين راتيں ہيں اس كى خدا كے نزديك بہترين مہينہ ہ
گھڑياں گھڑيوں ميں سے بہترين گھڑياں ہيں يہ ايسا مہينہ ہے كہ جس ميں تم خدا كى طرف اس ميں دعوت ديئے گئے ہو اور

  هللا تعالى كى نزديك 
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را سانس لينا تسبيح كا ثواب ركھتا ہے اور تمہارا سونا عبادت كا ثواب صاحب كرامت قرار ديئے گئے ہو_ اس ميں تمہا

ركھتا ہے_ اس مہينے ميں تمہارے اعمال قبول كئے جاتے ہيں اور تمہارى دعائيں قبول كى جاتى ہيں پس تم سچى نيت اور 
يت فرمائي ہے كيونكہ پاك دل سے خدا كو پكارو كہ اس نے تمہيں اس ميں روزه ركھتے اور قرآن پڑھنے كى توفيق عنا

بدبخت اور شقى ترين وه شخص ہے جو اس بزرگ مہينے ميں هللا تعالى كے بخشنے جانے سے محروم رہے اس ميں اپنى 
بھوك اور پياس سے قيامت كى بھوك اور پياس كو ياد كرو_ فقراء اور مساكين كو صدقہ دو اور بڑوں كا احترام كرو اور 

ر رشتہ داروں سے صلہ رحمى كرو_ اپنى زبان كى حفاظت كرو اور حرام چيزوں سے اپنے سے چھوٹوں پر رحم كرو_ او
اپنى آنكھوں كو بنده كرو اور كانوں كو احرام كے سننے سے بند كرو_ يتيموں پر رحم اور مہربانى كرو_ اور اپنے گناہوں 

كيونكہ يہ وقت بہترين وقت ہے كہ خداسے توبہ كرو_ اور نماز كے اوقات ميں اپنے ہاتھوں كو دعا كرنے كے لئے بلند كرو 
لوگوں پر رحمت كى نگاه ڈالتا ہے اور ان كى مناجات كو قبول كرتا ہے اور ان كى پكار پر لبيك كہتا ہے جب كوئي سوال 

كرے اسے عطا كرتا ہے اور اس كى دعا كو قبول كرتا ہے_ لوگو تمہارى جانيں تمہارے اعمال كے مقابلے ميں گروہى ميں 
  فار كے ذريعے انہيں آزاد كراؤ_ پس استغ

تمہارى پشت گناہوں كى وجہ سے سنگين ہوچكى ہے طويل سجدوں سے اس بار سنگين كو ہلكار كرو اور جان لو كہ خدا نے 
اپنے عزت كى قسم كھا ركھى ہے كہ نماز پڑھنے اور سجده كرنے والوں كو عذاب نہ كرے اور ان كو قيامت كے دن جہنم 

  كى آگ سے ڈرائے_ 
لوگو جو شخص اس مہينے ميں روزه دار كو افطارى كرائے اسے ايك بندے كے آزاد كرنے كا ثواب ديا جائيگا اور گذرے 

ہوئے گناہوں كو معاف كرديا جائيگا_ كہا گيا_ يا رسول هللا_ ہم تمام افطارى دينے پر قدرت نہيں ركھتے _ آپ نے فرمايا كہ 
ى كا ايك گھونٹ پالنا ہى كيوں نہ ہو _ لوگو جو شخص اس مہينے ميں اپنے دوزخ كى آگ سے بچو خواه ايك ٹكڑا يا پان

  اخالق كو اچھا كرے قيامت كے دل پل صراط سے عبور كرے گا_ اور خدا 
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اسے آزاد كرے گا_ جو شخص اس مہينے ميں كسى بندے كے كام كو آسان كردے خداوند عالم قيامت كى دن اس كے كام كو 

شخص اس مہينے ميں اپنى برائي كو لوگوں سے روكے خدا قيامت كے دن اپنے غضب كو اس سے آسان كردے گا_ جو 
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روكے گا_ جو شخص كسى يتيم كى عزت كرے خدا قيامت كے دن اسے اپنى رحمت سے متصل كرے گا جو شخص قطع 
ازيں پڑھے رحمى كرے خدا قيامت كے دن اس سے اپنى رحمت كو قطع كردے گا_ جو شخص اس مہينے ميں مستحب نم

خدا اس كے لئے جہنم سے برات لكھ دے گا_ جو شخص اس مہينے ميں مجھ پر زياده درود بھيجے خدا اس كے نامہ اعمال 
كے ترازو كو بھارى قرار دے گا_ جو شخص اس مہينے ميں قرآن كى ايك آيت پڑھے اس كو ايك قرآن كے ختم كرنے كا 

ا_ لوگو اس مہينے ميں جنت كے دروازے كھول ديئے جاتے ہيں هللا تعالى جو دوسرے مہينوں ميں پڑھے گا ثواب ديا جائيگ
سے طلب كرو كہ وه تم پر بند نہ كرے _ اس مہينے ميں دوزخ كے دروازے بند كرديئےاتے ہيں_ خدا سے طلب كرو كہ وه 

طلب كرو كہ ان كو تم پر  تم پر كھول نہ ديئے جائيں_ اس مہينے ميں شيطانوں كو زنجيروں ميں بند كر ديا جاتا ہے خدا سے
  تسلط اور غلبہ نہ ديا جائے_ 

امير المومنين عليہ السالم فرماتے ہيں كہ ميں نے آپ كى خدمت ميں عرض كيا_ يا رسول هللا اس مہينے ميں سب سے 
  بہترين عمل كونسا ہے؟ رسول خدا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا اے ابوالحسن_ 

  ) 534ے پرہيز كرنا سب سے زياده افضال عمل ہے_ (اس مہينے ميں محرمات س
جيسے كہ ان حاديث سے معلوم ہوتا ہے يہ ہے كہ ماه رمضان پر بركت اور بافضيلت مہينہ ہے يہ عبادت اور اپنے آپ كو 
 بنانے دعا اور تہجد نفس كى تكميل اور تربيت كا مہينہ ہے_ اس مہينے ميں عبادت دوسرے مہينوں كى نسبت كئي برابر

ثواب ركھتى ہے يہاں تك كہ اس مہينے ميں مومن كا سانس لينا بھى عبادت ہے_ اس مہينے مين جنت كے دروازے مومنين 
كے لئے كھول ديئے جاتے ہيں اور جہنم كے دروازے بند كر ديئے جاتے ہيں_ هللا تعالى كے فرشتے خدا كے بندوں كو 

  عبادت كى طرف بالتے 
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اور شب قدر كہ جس ميں جاگتے رہنا اور عبادت كرنا ہزار مہينے سے افضل ہے خدا نے اس رہتے ہيں بالخصوص سحرى 

مہينے ميں عام دربار لگايا ہے اور تمام مومنين كو اپنى طرف مہمانى كے لئے باليا ہے اس دعوت كا پيغام پيغمبر عليہم 
  السالم الئے ہيں_ 

منين كے خدمت گزار ہيں_ هللا تعالى كى نعمتوں كا عام دسترخوان ميزبان جواد مطلق ہے _ هللا كے مقرب فرشتے مہمان مو
بچھا ہوا ہے_ مختلف قسم كى نعمتيں اور جوائز كہ جنہيں نہ كسى آنكھ نے ديكھا ہے اور نہ كسى كان نے سنا ہے_ اور نہ 

ہے_هللا تعالى كى توفيق كسى كے دل پر خطور كيا ہے مہيا كر دى گئي ہيں_ رمضان كا مہينہ پر بركت اور با فضيلت مہينہ 
ہر طرف سے آماده اور مہيا ہے_ ديكھيں كہ ہمارى ہمت اور لياقت كتنى ہے اگر ہم نے غفلت كى تو قيامت كے دن پشيمان 

ہونگے ليكن اس دن پشيمانى كوئي قائده مند نہ ہوگي_ ماه رمضان كى دعائيں مفاتيح الجنان اردو اور دوسرى دعاؤں كى 
ں جيسے مفاتيح الجنان جديد و غيره_ خلوص اور توجہہ كے ساتھ هللا تعالى كے تقرب اور سير و سلوك كتابوں ميں موجود ہي

  كے لئے ان سے استفاده كيا جا سكتا ہے_ 
آخر ميں بتال دينا چاہتا ہوں كہ باقى تمام عبادات بھى نماز اور روزے ذكر اور دعا كى طرح اپنے آپ كو بنانے اور سنوارنے

تربيت نفس ميں مفيد اور موثر ہوتے ہيں چونكہ ہمارى بنا اختصار پر تھى لہذا ان كو توضيح اور تشريح سے  اور تكميل اور
 صرف نظر كيا ہے_ 

 

  خودسازي 
  يعنی 

 تزكيه و تھذيب نفس
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  1-حواشي

_ لقد مّن هللا عليہ المؤمنين اذ بعث فيہم رسوالً من انفسہم يتلوا عليہم آياتہ و يزكيہم و يعلّمہم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من 1
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   164قبل لفى ضالل مبين_ آل عمران/ 
  _ 375ص  69_ قال رسول هللا صلّى هللا عليہ و آلہ: عليكم بمكارم االخالق فاّن هللا عزوجل بعثنى بہا_ بحار/ ج 2
  _ 282ص  2_ عن النبى صلى هللا عليہ و آلہ انہ قال: انّما بعثت التمم مكارم االخالق_ مستدك /ج 3
االنبيا_ بمكارم االخالق، فمن كانت فيہ فليحمد هللا على ذلك، و من لم _ قال ابوعبدهللا عليہ السالم: اّن هللا تبارك و تعالى خّص 4

  _ 283ص  2يكن فليتضرع الى هللا و ليسئلہ_ مستدرك/ ج 
_ قال اميرالمؤمنين عليہ السالم: لو كنّا ال نرجو جنة و ال نخشى ناراً و ال ثواباً و ال عقاباً لكان ينبغى لنا ان نطلب مكارم 5

  _ 283ص  2ا تّدل على سبيل النجاح_ مستدرك/ جاالخالق فانہا مم
  _ 99ص  2_ عن ابى جعفر عليہ السالم قال: اّن اكمل المؤمنين ايماناً احسنہم خلقاً_ كافي/ ج 6
_ جاء رجل الى رسول هللا عليہ و آلہ من بين يديہ فقال: يا رسول هللا ماالدين؟ فقال: حسن الخلق_ ثم اتاه من قبل يمينہ فقال: يا 7
سول هللا ما الدين؟ فقال: حسن الخلق_ ثم اتاه من قبل شمالہ فقال: ما الدين؟ فقال: حسن الخلق_ ثم اتاه من ورائہ فقال: ما الدين؟ ر

  _ 89ص  5فالتفت اليہ فقال: اما تفقہ؟ ہو ان ال تغضب_ محجة البيضائ/ ج 
ن ساللة من ماء مہين ثّم سّواه و نفخ فيہ من روحہ و _ الذى احسن كّل شيء خلقہ و بدا خلق االنسان من طين، ثم جعل نسلہ م8

  _ 7جعل لكم السمع و االبصار و االفئدة قليالً ما تشكرون_ سجدة/ 
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  _ 29_ فاذا سّويتہ و نفخت فيہ من روحى فقعوا لہ ساجدين_ حجر/ 9

لناہم على كثير ممن خلقنا تفضيالً_ اسرائ/ _ و لقد كّرمنا بنى آدم و حملناہم فى البر و البحر و رزقناہم من الطيبات و فضّ 10
70 _  
  _ 15_ قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسہم و اہليہم يوم القيامة اال ذالك ہو الخسران المبين_ زمر/ 11
  _ 495_ قال على عليہ السالم: عجبت لمن ينشد ضالتہ و قد اضّل نفسہ فال يطلبہا_ غرر الحكم/ ص 12
  _ 85قل الروح من امر ربى و ما اوتيتم من العلم ااّل قليالً_ اسرائ/  _ و يسئلونك عن الروح13
  _ 226_ قال على عليہ السالم: ان النفس لجوہرة ثمنية من صانہا رفعہا و من ابتذلہا وضعہا_ غرر الحكم/ ص 14
  _ 669_ قال على عليہ السالم: من عرف نفسہ لم ينہنا بالفانيات_ غرر الحكم/ ص 15
  _ 710عليہ السالم: من عرف شرف معناه صانہ عن دنائة شہوتہ و زور مناه_ غرر الحكم/ ص _ قال على 16
  _ 638_ قال على عليہ السالم: من شرف نفسہ كثرت عواطفہ_ غرر الحكم / ص 17
  _ 699_ قال على عليہ السالم: من شرف نفسہ نّزہا عن ذلّہ المطالب_ غرر ا لحكم/ ص 18
  _ 41ہ و نہى النفس عن الہوى فاّن الجنة ہى الماوي_ نازعات/ _ و اّما من خاف مقام ربّ 19
  _ 53_ و ما ابّرء نفسى اّن النفس ال ّمارة بالسوء اال ما رحم ربّي_ يوسف/ 20
  _ 64ص  70_ قال النبى صلى هللا على و آلہ: اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك_ بحار/ ج 21
رة بالسوء فمن ائتمنہا خانتہ و من استنام اليہا اہلكتہ و من رضى عنہا اوردتہ شّر _ قال على عليہ السالم: اّن النفس الّما22

  _ 226الموارد_ غرر الحكم/ ص 
_ قال عليہ بن الحسين عليہ السالم فى دعاه: الہى اليك اشكو نفساً بالسوء اّمارة و الى الخطئية مبادرة و بمعاصيك مولعة و 23

  _ 143ص  94لك_ بحار/ ج لسخطك متعرضہ تسلك بى مسالك المہا
_ فان لم يستجيبوا لك فاعلم انّما يتّبعون اہوائہم من اضّل ممن اتّبع ہواه بغير ہدى من هللا اّن هللا اليہدى القوم الضالمين_ 25

  _ 50قصص/ 
ان اليسمعون بہا اولئك _ و لقد ذرانا لجہنم كثيراً من الجن و االنس لہم قلوب ال يفقہون بہا و لہم اعين اليبصرون بہا و لہم اذ26

  _ 179كاالنعام بل ہم اضّل اولئك ہم الغافلون_ اعراف/ 
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  _ 23افال تذكرون_ جاثيہ/ 
  _ 88ص  1شغل بالدنيا و فاتہ حظہ من االخرة_ غرر الحكم/ ج  _ قال على عليہ السالم: المغبون من28
_ قال على عليہ السالم: اكم نفسك من كل دنيّہ و ان ساقتك الى الرغائب، فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا و ال تكن 29

 401_ نہج البالغہ صبحى صالح/ ص عبد غيرك و قد جعلك هللا حّراً و ما خير خيرا ال ينال اال بّشر و يسر ال ينال ااّل بعسر
  _ 31كتاب 
_ 33_ قال ااميرالمؤمنين عليہ السالم: لبئس المتجر ان ترى الدنيا لنفسك ثمناً و ممالك عند هللا عوضا_ نہج البالغہ / خطبہ 30
75 _  
  _ 10تا  7 _ و نفس و ما سّويہا فا لہمہا فجورہا و تقوى ہا، قد افلح من زّكيہا و قد خاب من دسى ہا_ شمس/31
  _ 285_ قيل لعلى بن الحسين عليہ السالم: من اعظم الناس خطراً؟ قال: من لم ير الدنيا خطراً لنفسہ_ تحف العقول/ ص 32
  _ 449_ قال على عليہ السالم: من كرمت عليہ نفسہ ہانت عليہ شہواتہ_ نہج البالغہ/ قصار 33
  _ 7غافلون_ روم/  _ يعلمون ظاہراً من الحياة الدنيا و ہم عن االخرة34
  _ 22_ لقد كمنت فى غفلة من ہذا فبصرك اليوم حديد_ ق/ 35
  _ 38_ كل نفس بما كسبت رہينة_ مدثر/ 36
  _ 161_ ثم توفى كل نفس ما كسبت و ہم ال يظلمون_ آل عمران/ 37

  _ 225ه/ _ ال يؤاخذكم هللا باللغو فى ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم و هللا غفور حليم_ بقر
  _ 286_ ال يكلّف هللا نفساً ااّل وسعہا لہا ما كسبت و عليہ ما اكتسبت_ بقره/ 38
  _ 30_ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً و ما عملت من سوئ: توّد لو اّن بينہا و بينہ امداً بعيداً_ آل عمران/ 39
  _ 15عون_ جائيہ/ _ من عمل صالحاً فلنفسہ و من اساء فعليہا ثم الى ربكم ترج40
  _ 7_ فمن يعمل مثقال ذّره خيراً يره و من يعمل مثقال ذّرة شّراً يره_ زلزال/ 41
  _ 11_ و ما تقّدموا ال نفسكم من خير تجدوه عندهللا_ بقره/ 42
  _ 85_ يوم ال ينفع مال و ال بنون ااّل من اتى هللا بقلب سليم_ شعرائ/ 43
  

309   
و آلہ: يا قيس ال بّد لك من قرين يدفن معك و ہو حّي و تدفن معہ و انت ميت فان كان كريماً اكرمك  _ قال النبى صلى هللا عليہ44

و و ان كا ن لئيماً ال ملك ثّم ال يحشر ااّل معك و ال تحشر ااّل معہ و ال تسا ل ااّل عنہ فال تجعلہ ااّل صالحاً فان ان صلح آنست بہ 
  _ 17ص  1جامع السعادات/ ج ان فسد التستوحش ااّل منہ و ہو فعلك_ 

  _ 97_ من عمل صالحاً من ذكر او انثى و ہو مؤمن فلنحيينہ حياة طيّبة_ نحل/ 45
_ قال ابو عبدهللا عليہ السالم: قال هللا تبارك و تعالي: يا عبادى الصديقين تنّعمو بعبادتى فى الدنيا فانكم تنعمون بہا فى االخرة_46

  _ 253ص  70بحاراالنوار/ ج
  _ 764قال على عليہ السالم: مداومة الذكر قوت االرواح_ غرر الحكم/ ص  _47
  _ 479_ قال على عليہ السالم: عليك بذكر هللا فانہ نور القلوب_ غرر الحكم/ ص 48
  _ 466_ قرة العيون_ تا ليف مرحوم فيض/ ص 49
  _ 100ون سعيراً_ نسائ/ _ الذين ياكلوم اموال اليتامى ظلما انّما ياكلوم فى بطونہم ناراً و سيصل50
  _ 72_ من كان فى ہذه اعمى فہو فى االخرة اعمى و اضلف سبيالً_ اسرائ/ 51
  _ 10_ من كان يريد العّزه فللّہ العّزة جميعاً اليہ يصعد الكلم الطيّب و العمل الصالح يرفعہ_ فاطر/ 52
  _ 479الخازير_ قرة العيون/ ص  _ و فى الحديث النبوى يحشر بعض الناس على صور يحسن عندہا القردة و53
_ قال على عليہ السالم: فالصورة صورة انسان و القلب حيوان، اليعرف باب الہدى فيتّبعہ و ال باب العمى فيصّد عنہ و ذالك 54

  _ 87ميّت االحيائ_ نہج البالغہ خطبہ/ 
ہم الناس حتى يفرق هللا من الحساب_ بحاراالنوار/ _ قال ا بو عبدهللا عليہ السالم: ان المتكبرين يجعلون فى صور الذّر، يتوطؤ55
  _ 201ص  7ج 
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  _ 5_ تكوير/ 56
  _ 18_ نبا / 57
  _ 493ص  5، نورالثقلين/ ج 299ص  10، روح البيان/ ج 423ص  10_ تفسير مجمع البيان/ ج 58
  _ 46_ افلم يسيروا فى االرض فتكون لہم قلوب يعقلون بہا_ حج/ 59
  _ 179بما و لہم اعين اليبصرون بہا_ اعراف/ _ لہم قلوب ال يفقہون 60
  _ 22_ اولئك كتب فى قلوبہم االيمان و ايّدہم بروح منہ_ مجادلہ/ 61
  _ 78_ و طبع على قلوبہم فہم ال يفقہون_ توبہ/ 62
  

310   
  _ 64_ يحذر المنافقون ان تنّزل عليہم سورة تنبئہم بما فى قلوبہم_ توبہ/ 63
  _ 11لبہ و هللا بكل شيء عليم_ تغابن/ _ و من يؤمن با يہد ق64
  _ 37_ اّن فى ذالك لذكرى لمن كان لہ قلب او القى السمع و ہو شہيد_ ق/ 65
  _ 28_ اال بذكر هللا تطمئن القلوب_ رعد/ 66
  _ 4_ ہو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً_ فتح/ 67
  _ 45 و اليوم االخر و ارتابت قلوبہم فہم فى ريبہم يترددون_ توبہ/ _ انما يستا ذنك الذين ال يؤمنون با68
  _ 27_ و جعلنا فى قلوب الذين اتّبعوه را فة و رحمة_ حديد/ 69
  _ 63_ ہو الذى ايّدك بنصره و بالمؤمنين و الّف بين قلوبہم_ انفال/ 70
  _ 159_ و لو كنت فظاً غليظ القلب ال نفّضوا من حولك_ آل عمران/ 71
  _ 194_ نزل بہ الروح االمين على قلبك لتكون من المنذرين_ شعرا/ 72
  _ 11_ فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما را ي_ نجم/ 73
  _ 89_ يوم ال ينفع مال و ال بنون اال من اتى هللا بقلب سليم_ شعرا/ 74
  _ 37_ اّن فى ذالك لذكرى لمن كانہ لہ قلب_ ق/ 75
_ 31للمتقين غير بعيد_ ہذا ما توعدون لكل اّواب حفيظ_ من خشى الرحمان بالغيب و جاء بقلب منيب_ ق/ _ و ازلفت الجنة 76
33 _  
  _ 10_ فى قلوبہم مرض فزادہم هللا مرضاً_ بقره/ 77
  _ 52_ فترى الذين فى قلوبہم مرض يسارعون فيہم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة_ مائده/ 78
لہ معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة اعمي_ قال لم حشرتنى اعمى و قد كنت بصيراً قال  _ و من اعرض عن ذكرى فانّ 79

  _ 125كذالك اتتك آياتنا فنسيتہا و كذالك اليوم تنسي_ طہ/ 
_ افلم يسيروا فى االرض فتكون لہم قلوب يعقلون بہا و آذان يسمعون بہا فانہا ال تعمى االبصار و لكن تعمى القلوب التى فى 80
  _ 46دور_ حج/ الص
  _ 72_ و من كان فى ہذه اعمى فہو فى االخرة اعمى و اضّل سبيالً_ اسرائ/ 81
_ و من يہدى هللا فہو المہتدى و من يضلل فلن تجد لہم اولياء من دونہ و نحشرہم يوم القيامة على وجوہم عمياً و بكماً و صّماً_ 82

  _ 97اسرائ/ 
  _ 157و اتّبعوا النور الذى معہ اولئك ہم المفلحون_ اعراف/ _ فالذين آمنوا بہ و عّزروه و نصروه 83
  _ 15_ قد جائكم من هللا نور و كتاب مبين_ مائده/ 84
  

311   
  _ 22_ افمن شرح هللا صدره لالسالم فہو على نور من ربہ، فويل للقاسية قلوبہم من ذكر هللا اولئك فى ضالل مبين_ زمر/ 85
  _ 1ناس من الظلمات الى النور_ ابراہيم/ _ كتاب انزلناه اليك لتخرج ال86
_ يوم ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورہم بين ايديہم و بايمانہم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتہا االنہار خالدين فيہا 87
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  _ 12ذالك ہو الفوز العظيم_ حديد/ 
  _ 13كم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً_ حديد/ _ يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نور88
_ عن ابى جعفر عليہ السالم قال: القلوب ثالثة: قلب منكوس اليعثر على شيء من الخير و ہو قلب الكافر و قلب فيہ نكتة 89

الى يوم القيامة و ہو  سوادء فالخير و الشر يعتلجان، فما كان منہ اقوى غلب عليہ، و قلب مفتوح فيہ مصباح يزہر فال يطفا نوره
  _ 51ص  70قلب المؤمن_ بحار/ ج 

_ عن ابى عبدهللا عليہ السالم قال: كان ابى يقول: ما من شء افسد للقلب من الخطيئة، اّن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال حتى 90
  _ 54ص  70تغلب عليہ فيصير اسفلہ اعالوه و اعاله اسفلہ_ بحار/ ج 

ليہ السالم فى حديث طويل يقول فيہ: اال اّن للعبد اربع اعين: عينان يبصر بہما امر دينہ و دنياه، و _ عن على بن الحسين ع91
 عينان يبصر بہما امر آخرتہ_ فاذا اراد الہ بعبد خيراً فتح ليہ العينين اللتين فى قلبہ فابصر بہما الغيب و امر آخرتہ و اذا اراد بہ

  _ 53ص 70 غير ذالك ترك القلب بما فيہ_ بحار/ ج
_ عن ابيعبدهللا عليہ السالم قال: ان للقلب اذنين، روح االيمان يساّره بالخير و الشيطان يساّره بالشر فايّہما ظہر على صاحبہ 92

  _ 53ص  70غلبہ_ بحار/ ج 
  _ 51ص  70_ عن الصادق عليہ السالم قال: قال رسو ل هللا صلى هللا عليہ و آلہ: شّر العمى وعمى القلب_ بحار/ ج 93
_ عن ابى جعفر عليہ السالم قال: ما من عبدا ااّل و فى قلبہ نكتة بيضاء فاذا اذنب ذنباً خرج فى النكتة نكتة سواء _ فان تاب 94

ذہب ذالك السوائ، و ان تمادى فى الذنوب زاد ذالك السواد حتى يغطّى البياض، فا ذا غطّى البياض لم يرجع صاحبہ الى خير ابداً 
  _ 273ص  2 تعالي: كاّل بل ران على قلوبہم ما كانوا يكسبون_ كافى / ج و ہو قول هللا

  _ قال على عليہ السالم: و من قّل ورعہ مات قلبہ و من مات قلبہ دخل النار_ نہج البالغة_ 95
بدن و اشّد من ذالك _ فيما اوصى بہ امير المؤمنين عليہ السالم ابنہ، قال: يا بنى اّن البالء الفاقة و اشّد من ذالك مرض ال96

ص  70مرض القلب_ و ان من النعم سمة المال و افضل من ذالك صحة البدن و افضل من ذالك تقوى القلوب_ بحاراالنوار/ ج 
51 _  
  

312   
_ انس بن مالك قال قال رسو ل هللا صلى هللا عليہ و آلہ: ناجى داود ربّہ فقال الہى لكّل ملك خزانة فاين خزانتك؟ قال جّل 97
اللہ: لى خزينة اعظم من العرش و اوسع من الكرسى و اطيب من الجنة و ازين من الملكوت_ ارضہا المعرفة و سمائہا االيمان ج

و شمسہا الشوق و قمرہا المحبّة و نجومہا الخواطر و سحابہا العقل و مطرہا الحرمة و اثمارہا الطاعة و ثمرہا الحكمة_ و لہا 
  _ 59ص  70الصبر و الرضا_ اال وہى القلب_ بحار االنوار/ ج  اربعة ابواب: العلم و الحلم و

  _ 43_ فلو ال اذ جائہم با سنا تضّرعوا و لكن قست قلوبہم و زيّن لہم الشيطان ما كانوا يعمولن_ انعام 98
  _ 22_فويل للقاسية قلوبہم من ذكر هللا اولئك فى ضالل مبين_ زمر/ 99

ا من عبد مؤمن ااّل و فى قلبہ نكتة بيضاء فان اذنب و ثنّى خرج من تلك النكتة سواد فان _ عن ابى جعفر عليہ السالم قال: م100
تمادى فى الذنوب اتسع ذالك السواد حتى يغطى البياض فاذا غطّى البياض لم يرجع صاحبہ الى خير ابداً و ہو قول هللا '' كاّل بل 

  _ 361ص  73ران على قلوبہم ما كانوا يكسبون، بحار/ ج 
ص  73_ قال اميرالمؤمنين عليہ السالم: ما جفّت الدموع ااّل لقسوة القلوب و ما قست القلوب ااّل لكثرة الذنوب_ بحار/ ج 101
354 _  
_ قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ : من عالمات الشقائ: جمود العين و قسوة القلب و شدة الحرص فى طلب الرزق و اال 102

  _ 349ص  73نوار/ ج صرار على الذنب_ بحاراال
_ قال على بن الحسين(ع) فى دعائہ: الہى اليك اشكو قلباً قاسياً، مع الوسواس متقلباً و بالرين و الطبع متلبسا و عيناً عن ابكاء103

  _ 143ص 94من خوفك جامدة و الى ما تسرہا طامحہ_ بحار/ ج 
ذالك حيث الحاجة اليہ، من قلوب عمى و آذان صّم و السنة  _ طبيب دّواره بطبّہ قد احكم مراہمہ و احمى مواسمہ يضع من104

بكم_ متّبع بدوائہ مواضع الغفلة و مواطن الحيرة لم يستضيثوا باضواء الحكمة و لم يقد حوابزناد العلوم الثاقبة، فہم فى ذالك 
  _ 108كاالنعام السائمة و الصخور القاسية نہج البالعہ/ خطبہ 

  _ 57كم و شفاء لما فى الصدور_ يونس/ _ قد جائتكم موعظة من رب105
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  _ 82_ و ننّزل من القرآن ما ہو شفاء و رحمة للمؤمنين_ اسرائ/106
_ قال على عليہ السالم: و تعلّموا القرآن فانّہ احسن الحديث و تفقّہوا فيہ فانّہ ربيع القلوب و استشفوا بنوره فانہ شفاء 107

  _ 110الصدور_ نہج البالغہ/ خطبہ 
ال على عليہ السالم: و اعلموا انّہ ليس على احد بعد القرآن من فاقة و ال الحد قبل القرآن من غني، فاستشفوه من اودائكم _ ق108

  _ 176و استعينوا بہ على ال وائكم فانہ فيہ شفاء من اكبر الداء و ہو الكفر و الغّي و الضالل_ نہج البالغہ/ خطبہ 
  

313   
قال: لما خلق هللا العقل استنطقہ، ثم قال لہ: اقبل، فاقبل_ ثم قال لہ: ادير_ فادبر ثم قال: و عزتى  _ عن ابى جعفر عليہ السالم109

ص  1و جاللي ما خلقت خلقا احب الّي منك و ال اكملتك ااّل فيمن احب_ اما انّى ايّاك آمر و ايّاك انہى و ايّاك اثيب_ كافي/ ج 
10 _  

  _ 242م تعقلون_ بقره/ _ كذالك يبيّن هللا لكم آياتہ لعلك110
  _ 46_ افلم يسيروا فى االرض فتكون لہم قلوب يعقلون بہا_ حج/ 111
  _ 22_ اّن شر الدواب عندهللا الصّم البكم الذين ال يعقلون_ انفال/ 112
  _ 100_ و يجعل الرجس على الذين اليعقلون_ يونس/ 113
قلت لہ ما العقل؟ قال: ما عبد بہ الرحمان و اكتسب بہ الجنان_ كافي/ _ بعض اصحابنا رفعہ الى ابى عبدهللا عليہ السالم قال:114

  _ 11ص  1ج 
  _ 11ص  1_ قال ابو عبدهللا عليہ السالم: من كان عاقالً كان لہ دين و من كان لہ دين دخل الجنة_ كافي/ ج 115
ناس حجتين: حجة ظاہرة و حجة باطنة فاما _ قال ابوالحسن موسى بن جعفر عليہ السالم (فى حديث): يا ہشام ان هللا على ال116

  _ 16ص  1الظاہرة فالرسل و االنبياء و االئمہ_ و اما الباطنة فالعقول كافي/ ج 
  _ 23ص  1_ قال ابو عبدهللا عليہ السالم: اكمل الناس عقالً احسنہم خلقاً_ كافي/ ج 117
  _ 25/ ص  _ قال ابو عبدهللا عليہ السالم: العقل دليل المؤمن_ كافى / ج118
  _ 11_ قال الرضا عليہ السالم: صديق كل امرء عقلہ و عدوه جہلہ_ كافي/ ج / ص 119
  _ 27ص  1_ قال اميرالمؤمنين(ع): اعجاب المرء بنفسہ دليل على ضعف عقلہ_ كافي/ ج 120
سالمة فى الدين فليتضرع الى _ قال موسى بن جعفر عليہ السالم: يا ہشام من اراد الغنى بالمال و راحة القلب من الحسد و ال121

هللا فى مسالتہ باكن يكّمل عقلہ_ فمن عقل قنع بما يكفيہ و من قنع بما يكفيہ استغنى و من لم يقنع بما يكفيہ لم يدرك الغنى ابدا_ 
  _ 18ص  1كافى / ج 

ترك الدنيا من الفضل و ترك _ قال موسى بن جعفر عليہ السالم: يا ہشام ان العقالء تركوا فضول الدنيا، فكيف الذنوب، و 122
  _ 17ص  1الذنوب من الفرض_ كافي/ ج 

  _ 19ص  1_ قال موسى بن جعفر(ع): يا ہشام ان العاقل ال يكذب و ان كان فيہ ہواه_ كافى /ج 123
يرى الدنيا  _ قال موسى بن جعفر(ع): يا ہشام ال دين لمن ال مروة لہ و ال مروة لمن ال عقل لہ وان اعظم الناس قدراً الذى ال124

   19ص  1لنفسہ خطراً_ اما ان ابدانكم ليس لہا ثمن ااّل الجنة فال تبيعوہا بغيرہا_ كافى /ج 
  _ 55ص  2_ قال اميرالمؤمنين عليہ السالم: ان التفكر يدعو الى البّر و العمل بہ_ كافي/ ج 125

  
314   
  _ 338ص  71الندم_ بحار/ ج _ قال اميرالمؤمنين عليہ السالم: التدبير قبل العمل يؤمنك من 126
_ ان رجالً اتى رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ فقال: يا رسول هللا اوصني_ فقال لہ: فہل انت مستوص ان اوصيتك؟ حتى قال127

رشداً  ذالك ثالثا فى كلہا يقول الرجل: نعمت يا رسول هللا، فقال لہ رسول هللا: فانى اوصيك اذا ہممت بامر فتدبر عاقبتہ، فان يك
  _ 339ص  71فامضہ و ان يك غيا فانتہ عنہ_ بحاراالنوار/ ج 

  _ 340ص  71_ قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: انّما اہلك الناس العجلة و لو ان الناس تثبتوا لم يہلك احد_ بحار/ ج 128
  _ 340ص 71حار/ ج _ قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: االناة من هللا و العجلة من الشيطان_ ب129



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

 
 

  _ 325ص  71_ و اروي: التفكر مراتك ترايك سيئاتك و حسناتك_ بحار/ ج 130
  _ 15و  14_ بل االنسان على نفسہ بصيرة، و لو القى معاذيره_ قيامت/ 131
  _ 8_ افمن زيّن لہ سوء عملہ فراه حسنا فان هللا يضّل من يشاء و يہدى من يشائ_ فاطر/ 132
فہم النفسہم متہمون و من اعمالہم مشفقون و اذا زّكى احد منہم خاف مما يقال لہ فيقول: انا اعلم بنفسى من _ قال على (ع): 133

  _ 193غيرى و ربى اعلم من بنفسي_ نہج البالغہ/ خطبہ 
  _ 385_ قال الصادق عليہ السالم: احب اخوانى الّي من اہدى الّي عيوبي_ تحف العقول/ ص 134
  _ 234ص  71ى هللا عليہ و آلہ: السعيد من وعظ بغيره_ بحاراالنوار/ ج _ قال رسول هللا صل135
  _ 53_ اّن النفس ال ّمارة بالسوء ااّل ما رحم ربّي_ يوسف/ 136
  _ 64ص  70_قال النبى هللا صلى هللا عليہ و آلہ:اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك_ بحار/ ج 137
دان، و مؤيد العقل العلم و مؤيّد الشہوة الہوي، و النفس متنازعة بينہما_ فايّہما قہر_ قال على عليہ السالم: العقل و الشہوة ض138

  _ 96 1كانت فى جانبہ_ غرر الحكم/ ج 
ص  1_ قال على عليہ السالم: الشّر كامن فى طبيعة كل احد فان غلبہ صاحبہ بطن و ان لم يغلبہ ظہر_ غرر الحكم/ ج 139
105 _  
  _ 16ايّاكم و غلبة الشہوات على قلوبكم فان بدايتہا ملكة و نہايتہا ہلكة_ غرر الحكم/  _ قال على عليہ السالم:140
  _ 702ص  2_ قال على عليہ السالم: من لم يملك شہوتہ لم يملك عقلہ_ غرر الحكم/ ج 141
م هللا جسده على _ قال الصادق عليہ السالم: من ملك نفسہ اذا رغب و اذا رہب و اذا اشتہى و اذا غضب و اذا رضى حرّ 142

  _ 123ص  6النار_ وسائل الشعيہ/ ج 
   508ص  2_ قال على عليہ السالم: غالبوا انفسكم على ترك المعاصى يسہل عليكم مقادتہا الى الطاعات غرر الحكم/ ج 143

  
315   
ص  1ر ا لحكم/ ج _ قال على عليہ السالم: اذا صعب عليك نفسك فاصعب لہا تذل لك و خادع نفسك عن نفسك تنقدلك_ غر144
319 _  
  _ 72ص  1_ قال على عليہ السالم: الشہوات اعالل قاتالت و افضل دوائہا اقتناء الصبر عنہا_ غررالحكم/ ج 145
  _ 131ص  1_ قال على عليہ السالم: املكوا انفسكم بدوام جاہدہا_ غرر ا لحكم/ ج146
  _ 138ص  1ان تقيّدكم توردكم من الہلكة ابعد غاية غرر ا لحكم/ ج _ قال على عليہ السالم: اغلبوا اہوائكم و حاربوہا فانہا147
من الجنة فمن جاہد نفسہ ملكہا و ہى اكرم ثواب هللا لمن عرفہا_ غرر ا لحكم/ 4_ قال على عليہ السالم: اال و ان الجہاد ث148
   165ص  1ج

ه، و غالبہا مغالبة الضد صده فان اقوى الناس من قوى _ قال على عليہ السالم: جاہد نفسك على طاعة هللا مجاہدة العدّو عدوّ 149
  _ 371ص  1على نفسہ_ غرر ا لحكم/ ج

_ قال على عليہ السالم: ان الحازم من شغل نفسہ بجہاد نفسہ فاصلحہا و حبسہا عن اہويتہا و لذاتہا فملكہا و ان للعاقل بنفسہ 150
  _ 237ص  1عن الدنيا و ما فيہا و اہلہا شغالً_ غرر ا لحكم/ ج

_عن اميرالمؤمنين عليہ السالم:ان رسول هللا صلى عليہ و آلہ بعث سرية فلّما رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجہاد االصغر 151
  _ 124ص  11و بقى عليہم الجہاد االكبر: قيل: يا رسول هللا و ما الجہاد االكبر؟ فقال: جہاد النفس_ وسائل الشيعہ/ ج 

  _ 124ص  11: ان افضل الجہاد من جاہد نفسہ التى بين جنبيہ_ وسائل الشيعہ/ ج _ قال على عليہ السالم152
   123ص  11_فى وصية النبى لعلى عليہم السالم قال: يا علي افضل الجہاد من اصبح ال يہّم بظلم احد_ وسائل/ ج 153
  _ 69_والذين جاہدوا فينا لنہدينہم سبلنا_ عنكبوت/ 154
:طوبى لعبد جاہد هللا نفسہ و ہواه و من ہزم جند ہواه ظفر برضا و من جاور عقلہ نفس االّمارة _قال الصادق عليہ السالم155

بالسوء با الجہد و االستكانة و الخضوع على بساط خدمة هللا تعالى فقد فاز فوزاً عظيماً، و ال حجاب اظلم و اواحش بين العبد و 
ما سالح و آلة مثل االفتقار الى هللا و الخشوع و الجوع و الظماء بالنہار و بين الرب من النفس و الہوى و ليس لقتلہا فى قطعہ

السہر باللّيل_ فان مات صاحبہ مات شہيداً، ان عاش و استقام اّداه عاقبتہ الى الرضوان االكبر_ قال هللا تعالي: '' و الذين جاہدوا 



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

 
 

تہداً ابلغ منك فى االجتہاد فوبّخ نفسك و لّمہا و عيّرہا و حثّہا على فينا لنہدينہم سبلنا و ا ن هللا لمع المحسنين '' و اذا رايت مج
االزدباد عليہ_ و اجعل لہا زماماً من االمر و عناناً من النہى و سقہا كاالرائض للفاره الذى ال يذہب عليہ خطوة ااّل و قد صحّح 

  اولہا و 
  

316   
افال اكون عبدا شكوراً؟ اراد ان يعتبر بہ امتہ_ فال تغفلوا عن االجتہاد و آخرہا_ و كان رسول هللا يصلّى حتى يتوّرقد ماه و يقول: 

التعبد و الرياضة بحال_ اال و انك لو وجدت حالوة عبادة هللا و رايت بركاتہا و استضات بنورہا لم تصبر عنہا ساعة واحدة، و لو 
  _ 96ص  70العصمة و التوفيق_ بحار/ ج  قطعت ارباً ارباً، فما اعرض من اعرض عنہا ااّل بحرمان فوائد السبق من

  _ 15_بل االنسان على نفسہ بصيرة و لو القى معاذيره_ قيامة / 156
_قال ابو عبدهللا عليہ السالم لرجل: انك قد جعلت طبيب نفسك و بيّن لك الداء و عّرفت آية الصحة و دلّلت على الدواء فانظر 157

  _ 454ص  2كيف قيامك على نفسك_ كافي/ ج 
  _ 70ص  70_قال ابوعبدهللا عليہ السالم:من لم يجعل لہ نفسہ واعظاً فان مواعظ الناس لن تغنى عنہ شيئاً_ بحار/ ج 158
  _ 64ص  70_قال ابوعبدهللا عليہ السالم يقول:ابن آدم التزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك_ بحار االنوار/ ج 159
  _ 169ص  1عجز عن اصالح نفسہ_ غرر الحكم/ ج _ قال على عليہ السالم: اعجز الناس من 160
  _ 862ص  2_ قال على عليہ السالم: ينبغى ان يكون الرجل مہيمنا على نفسہ مراقباً قلبہ حافظاً لسانہ_ غرر الحكم/ ج 161
  _ 801ص  2_ قال على عليہ السالم: ال ترخص لنفسك فى شيء من سيّيء االقوال و االفعال_ غرر الحكم/ ج 162
قال على عليہ السالم: غالب الشہوة قوة ضراوتہا فان ان قويت ملكتك و استقادتك و لم تقدر على مقاومتہا_ غرر الحكم/  _163
511 _  
  _ 33_ قال على عليہ السالم: العادة عدّو متملك_ غرر الحكم/ص 164
  _ 26_ قال على عليہ السالم: العادة طبع ثان_ غرر الحكم/ ص 165
 509السالم: غالب الہوى مغالبة الخصم خصمہ و حاربہ محاربة العدّو عدوه لعلك تملكہ_ غرر الحكم/ ص _ قال على عليہ 166
_ قال اميرالمؤمنين عليہ السالم: ترك الخطئية ايسر من طلب التوبہ و كم من شہوة ساعة اورثت حزنا طويالً و الموت فضح167

  _ 451ص  2الدنيا فلم يترك لذى لب فرحاً_ كافي/ ج 
_قال ابو عبدهللا عليہ السالم: اقصر نفسك عما يّضرہا من قبل ان تفارقك واسع فى فكاكہا كما تسعى فى طلب معيشتك فان 168

  _ 455ص  2نفسك رہينة بعملك_ كافي/ ج 
  _ 40_و اما من خاف مقام ربّہ و نہى النفس عن الہوى فاّن الجنة ہى الماوي_ نازعات/ 169

  
317   
  _ 126ص  2ج _منتہى االمال/ 170
  _ 86ص  2_منتہى االمال/ ج 171
  _ 508_ قال على عليہ السالم: غالبوا نفسكم على ترك العادات و جاہدوا اہوائكم تملكوہا_ غرر الحكم/ ص 172
  _ 176_ قال على عليہ السالم: افضل العبادة ترك العادة_ غرر الحكم/ ص 173
يوم القيامة غير ثالث: عين سہوت فى سبيل هللا و عين فاضت من خشية هللا  _عن ابى جعفر عليہ السالم قال: كل عين باكية174

  _ 80ص  2و عين غضت عن محارم هللا_ كافي/ ج 
_عن ابى عبدهللا (ع) قال: فيما ناجى هللا عزوجل موسى (ع): يا موسى ما تقرب الّي المتقربون بمثل الورع عن محارمي_ 175

  _ 80ص  2احداً_ كافي/ ج  فانى ابيحہم جنات عدن ال اشرك معہم
  _ 69_عنكبوت/ 176
  _ 690_ قال على عليہ السالم: من عّمر قلبہ بدوام الفكر حسنت افعالہ فى السّر و الجہر_ غرر الحكم/ ص 177
  _ 773_ قال على عليہ السالم: نعم العون على اسر النفس و كسر عادتہا الجوع_ غرر الحكم/ ص 178
  _ 647من استدام رياضة نفسہ انتفع_ غرر الحكم/ ص  _ قال على عليہ السالم:179
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  _ 308ص  7_محجة البيضائ/ ج 180
  _ 350_ قال على عليہ السالم: تولوا من انفسكم تاديبہا و اعدلو ابہا عن ضراوة عداتہا_ غرر الحكم/ ص 181
  _ 170ص  8_محجة البيضائ/ ج 182
  _ 449عليہ شہواتہ_ نہج البالغہ/ قصار _ قال على عليہ السالم: من كرمت عليہ نفسہ ہانت 183
  _ 285_قيل لعلى بن الحسين عليہ السالم: من اعظم الناس خطراً؟ قال: من لم ير الدنيا خطراً لنفسہ_ تحف العقول/ ص 184
  _ 130ص  1_ قال على عليہ السالم: اكره نفسك على الفضائل فان الرذائل انت مطبوع عليہا_ غرر الحكم/ ج 185
على عليہ السالم: عّود نفسك فعل المكارم و تحّمل اعباء المغارم تشرف نفسك و تعمر آخرتك و يكثر حامدوك_ غرر  _ قال186

  _ 492الحكم/ ص 
  _ 72_ قال على عليہ السالم: الشہوات اعالل قاتالت و افضل دوائہا اقتناء الصبر عنہا_ غرر الحكم/ ص 187
غى للمرء المسلم ان يواخى الفاجر فانہ يزين لہ فعلہ و يحب ان يكون مثلہ و ال يعينہ _قال اميرالمؤمنين عليہ السالم:ال ينب188

  _ 640ص  2على امر دنياه و ال امر معاده، و مدخلہ و مخرجہ من عنده شين عليہ_ كافي/ ج 
  

318   
 _ 640ص  2ال الكذاب_ كافي/ ج _عن ابى عبدهللا عليہ السالم قال: ال ينبغى للمرء المسلم ان يواخى الفاجر و ال االحمق و 189
  _ 642ص  2_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:المرء على دين خليلہ و قرينہ_ كافى / ج 190
  _ 147_ قال على عليہ السالم: اياك و مصاحبة الفساق فان الشر بالشر يلحق_ غرر الحكم/ ص 191
  _ 147كالنار مباشہرتہا تحرق_ غرر الحكم/ ص  _ قال على عليہ السالم: اياك و معاشرہة االشرار فانہم192
  _ 142_ قال على عليہ السالم: احذر مجالسة قرين السوء فانہ يہلك مقارنہ و يردى مصاحبہ_ غرر الحكم/ ص 193
  _ 315_ قال على عليہ السالم:اذا ابصرت العين الشہوة عمى القلب عن العاقبة_ غرر الحكم/ ص 194
  _ 518: فكرك فى المعصية يحدوك على الوقوع فيہا_ غرر الحكم/ ص _ قال على عليہ السالم195
  _ 43_افرايت من اتخذ الہہ ہواه_ فرقان/ 196
  _ 185_و ما الحياة الدنيا ااّل متاع الغرور_ آل عمران/ 197
  _ 32_و ما الحياة الدنيا ااّل لعب و لہو و للدار االخرة خير للذين يتقون افال تعقلون_ انعام/ 198
_اعملوا انّما الحى وة الدنيا لعب و لہو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر فى االموار و االوالد كمثل غيث اعجب الكفار نباتہ ثم 199

  _ 20يہيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً و فى االخرة عذاب شديد_ حديد/ 
بالعجالة و راقت بالقليل و تحلّت باآلمال و تزينت  _امام بعد فانّى احّذركم الدنيا فانہا حلوة خضرة حفت بالشہوات و تحببت200

  _ 111بالغرور_ ال تدوم حبرتہا و ال تؤمن فجعتہا، غّرارة ضّرارة حائلة زائلة نافدة بائدة اّكالة غّوالة_ نہج البالغہ/ خ 
تبست بقلب الناظر_ نہج ابالغہ/ _و الدنيا دار منى لہا الفناء و ال ہلہا منہا الجالء و ہى حلوة خضراء و قد عجبت للطالب و ال201
   45خ

  _ 145_و من يرد ثواب الدنيا نؤتہ منہا و من يرد ثواب االخرة نؤتہ منہا _ آل عمران/ 202
   46_المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً و خير امالً_ كہف/ 203
  _ 18_بقره/ 204
  _ 78ص  5 عليہ و آلہ:العبادة سبعون جزاً افضلہا طلب الحالل_ كافي/ ج _قال رسول هللا صلى هللا205
_عن ابى جعفر (ع) قال: من طلب الرزق فى الدنيا استعفافاً عن الناس و توسيعاً على اہلہ و تعطفاً على جاره لقى هللا 206

  _ 88ص  5عزوجل يوم القيامة و وجہہ مثل القمر ليلة البدر_ كافي/ ج 
  _ 88ص  5ى عبدهللا عليہ السالم قال: الكاّد على عيالہ كالمجاہد فى سبيل هللا_ كافي/ ج _عن اب207
_زيّن للناس حّب الشہوات من النساء و البنين و القناطير المنقنطرة من الذہب و الفضة و الخيل المسّومة و االنعام و الحرث 208

  _ 14ان/ ذالك متاع الحياة الدنيا و هللا عنده حسن المآب_ آل عمر
  

319   
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  _ 150_ قال على عليہ السالم: ايّاك و حّب الدنيا فانہا اصل كل خطيئة و معدن كل بليّہ_ غرر الحكم/ ص 209
  _ 7ص  3_عن ابى عبدهللا عليہ السالم قال: راس كل خطيئة حّب الدنيا_ بحاراالنوار/ ج 210
  _ 33رجل على حّب امہ_ نہج البالغہ/ قصار _ قال على عليہ السالم: الناس ابناء الدنيا و ال يالم ال211
_ان الدنيا دار صدق لمن صدقہا و دار عاقبة لمن فہم عنہا_ و دار غنى لمن تزّود منہا و دار موعظة لمن اتّعظ بہا_ مسجد 212

الجنة_ نہج البالغہ/ كلمات احبّاء هللا و مصلّى مالئكة هللا و محبط وحى هللا و متجر اولياء هللا، اكتسبوا فيہا الرحمة و ربحوا فيہا 
  _ 130قصار 
  _ 127ص  73_عن ابى جعفر عليہ انہ كان يقول: نعم العون على االخرة_ بحار/ ج 213
_قال ابو عبدهللا عليہ السالم: ال خير فى من ال يحّب جمع المال من حالل، يكّف بہ وجہہ و يقضى بہ دينہ و يحصل بہ 214

  _ 72ص  5رحمہ_ كافي/ ج
دنيا لم تخلق لكم دار مقام_ بل خلقت لكم مجازاً لتزّودوا منہا االعمال الى دار القرار فكونوا منہا على اوفار و قّربوا _فان ال215

  _ 1323الظہور للزيال_ نہج البالغہ/ خطبہ 
يعلم اسراركم، و  _ايّہا الناس انّما الدنيا دار مجاز و االخرة قرار فخدوا من ممّركم لمقّركم و ال تہتكوا استاركم عند من216

اخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل ان تخرج منہا ابدانكم، ففيہا اختبرتم و لغيرہا خلقتم_ ان المرء اذا ہلك قال الناس: ما ترك؟ و قالت
   _203المالئكة: ما قّدم ؟ هللا آبائكم فقّدموا بعضا يكن لكم قرضاً، و ال تخلفوا كالً فيكون فرضاً عليكم_ نہج البالغہ/ 

_ اال و ان ہذه الدنيا التى اصبحتم تتمنّونہا و ترغبون فيہا و اصبحت تغضبكم و ترضيكم ليست بداركم و ال منزلكم الذين 217
خلقتم لہ و ال الذى دعيتم اليہ_ اال و انہا ليست بباقية لكم و ال تبقون عليہا و ہى و ان غرتكم منہا فقد حذرتكم شّرہا_ فدعوا 

  _ 173طماعہا لتخويفہا و سابقوا فيہا الى الدار التى دعيتم اليہا و انصرفوا قلوبكم عنہا_ نہج البالغہ/ خ غرورہا لتحذيرہا و ا
_ ابن ابى يعفور قال قلت ال بيعبد هللا عليہ السالم: انا لنحب الدنيا فقال لي: تصنع بہا ماذا؟ قلت اتزوج منہا و احج و انفق 218

  _ 106ص  73قال: ليس ہذا من الدنيا، ہذا من االخرة_ بحاراالنوار/ ج على عيالى و انيل اخوانى و اتصدق_ 
_ و اعلموا عبادهللا اّن المتقين ذہبوا بعاجل الدنيا و آجل االخرة فشاركوا اہل الدنيا فى دنياہم و لم يشاركہم اہل الدنيا فى 219

دنيا بما حظى بہ المترفون، و اخذوا منہا ما اخذه آخرتہم_ سكنوا الدنيا بافضل ماسكنت و اكلوہا بافضل ما اكلت فحظوا من ال
غداً فى الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنا بالزاد المبّلغ و المتجر الرابح_ اصابوا لذة زہد الدنيا فى دنياہم و تيقّنوا انہم جيران هللا 

  _ 27آخرتہم_ ال ترد لہم دعوة و ال ينقص لہم نصيب من لذة_ نہج البالغہ/ كتاب 
  

320   
220ً _ يا دنيا يا دنيا اليك عنّي، ابى تعّرضت؟ ام الّي تشّوقت؟ ال حان حينك؟ ہيہات غّرى غيري، ال حاجة لى فيك، قد طلّقتك ثالثا

ال رجعة فيہا فعيشك قصير و خطرك يسير و ملك حقير_ آه من قلّة الزاد و طول الطريق و بعد السفر و عظيم المورد_ نہج 
  _ 77البالغہ/ كلمات قصار 

_ اليك عنفى يا دنيا فحبلك على غاربك،قد انسللت من مخالبك و افلّت من حبائلك و اجتنبت الذہاب فى مداحضك_ نہج 221
  _ 54البالغہ/ نامہ 

  _ 33_ نہج البالغہ/ خطبہ 222
  _ 7_ يعلمون ظاہراً من الحياة الدنيا و ہم عن االخرة ہم غافلون_ روم/ 223
  _ 86لحياة الدنيا باالخرة_ بقره/ _ اولئك الذين اشتروا ا224
  _ 38_ ارضيتم بالحياة الدنيا من االخرة فما متاع الحياة الدنيا فى االخرة اال قليل_ توبہ/ 225
_ ان الذين ال يرجون لقائنا و ضوا بالحياة الدنيا و اطمانوا بہا و الذين ہم عن آياتنا غافلون_ اولئك ماواہم النار بما كانوا 226

  _ 8ونس/ يكسبون_ ي
  _ 18ص  73_ عن ابيعبدهللا عليہ السالم قال: ابعد ما يكون العبد من هللا اذا لم يہّمہ االّ بطنہ و فرجہ_ بحار/ ج 227
  _ 383_ قال علي(ع): حرام على كل قلب متولّہ بالدنيا ان يسكنہ التقوي_ غرر الحكم/ ص 228
  _ 32يا لنفسك ثمناً و ممالك عندهللا عوضا_ نہج البالغہ/ خطبہ _ قال على عليہ السالم: و لبئس المتجر ان ترى الدن229
_ قال على عليہ السالم:الناس فى الدنيا عامالن: عامل عمل فى الدنيا للدنيا، قد شغلتہ دنياه عن آخرتہ_ يخشى على من يخلفہ 230

ہا فجائہ الذى لہ من الدنيا بغير عمل_ فاحرز الفقر و يامنہ على نفسہ فيفنى عمره فى منفعة غيره_ و عامل عمل فى الدنيا لما بعد
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  _ 269الحظين معا و ملك الدارين جميعا_ فاصبح وجيہاً عندا  ال يسال هللا حاجة فيمنعہ_ نہج البالغہ/ كلمات قصار 
نفسہ فاعتقہا_ نہج _ قال على عليہ السالم:الدنيا دار ممر ال دار مقّر، فيہا رجالن: رجل باغ فيہا نفسہ فاوبقہا و رجل ابتاع 231

  _ 133البالغہ/ كلمات قصار 
  _ 13_ اّن اكرمكم عندهللا اتقاكم_ حجرات/ 232
_قال على عليہ السالم: فاّن تقوى هللا ... شفاء مرض اجسادكم و صالح فساد صدوركم و طہور دنس انفسكم_ نہج ابالغہ/ 233

  _ 198خطبہ 
  _ 172ران/ _للذين احسنوا منہم و اتّقوا اجر عظيم_ آل عم234
  _ 35_ فمن اتقى و اصلح فال خوف عليہم و ال ہم يحزنون_ اعراف/ 235
  _ 133_ و سارعوا الى مغفرة من ربّكم و جنة عرضہا السموات و االرض اعّدت للمتقين_ آل عمران/ 236
  _ 18_ ان المتقين فى جنات و نعيم فاكہين بما آتاہم ربّہم_ طور / 237

  
321   
  _ 41السالم:التقى رئيس االخالق_ نہج البالغہ/ كلمات قصار _ قال على عليہ 238
_ قال على عليہ السالم:عليكم بتقوى هللا فانہا تجمع الخير و ال خير غيرہا و يدرك بہا من الخير ما ال يدرك بغيرہا من خير 239

  _ 285ص  70الدنيا و االخرة_ بحاراالنوار/ ج 
ل بالتقوى و فاز من فاز من المتقين، قال هللا تبارك و تعالي: ان للمتقين مفازاً_ _ قال السجاد عليہ السالم: شرف كل عم240

  _ 386ص  77بحاراالنوار/ ج 
_ قال على عليہ السالم:و اعلموا عبادهللا اّن المتقين ذہبوا بعاجل الدنيا و آجل االخرة فشاركوا اہل الدنيا فى دنيا ہم ولم 241

كنوا الدنيا بافضل ما سكنت و اكلوہا بافضل ما اكلت، فحظوا من الدنيا بما حظى بہ المترفون و يشاركہم اہل الدنيا فى آخرتہم_ س
جيران  اخذوا منہا ما اخذه الجبابرة المتكبرون_ ثم انقلبوا عنہا بالزاد المبلغ و المتجر اصابو لّذة زہد الدنيا فى دنياہم و تيقّنوا انّہم

  _ 27و ال ينقص لہم نصيب من لذة_ نہج البالغہ/ كتاب  هللا غداً فى آخرتہم ال ترّد لہم دعوة
_قال على عليہ السالم:فاّن تقوى هللا دواء داء قلوبكم و بصر عمى افئدتكم و شفاء مرض اجسادكم و صالح فساد صدوركم و 242

  _ 198طہور دنس انفسكم و جالء غشاء ابصاركم و امن فزع جاشكم و ضياء سواد ظلمتكم_ نہج البالغہ/ خطبہ 
  _ 21_ يا ايہا الناس اعبدوا ربّكم الذى خلقكم و الذين من قبلكم لعلّكم تتّقون_ بقره/ 243
  _ 183_ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتقون_ بقره/ 244
  _ 38_ لن ينال هللا لحومہا و ال دمائہا و لكن ينالہ التقوى منكم_ حج/ 245
  _ 197خير الزاد التقوى _ بقره/ _ و تزّودوا فاّن 246
  _ 27_ انّما يتقبّل هللا من المتقين_ مائده/ 247
  _ 286ص  70_ قال ابو عبدهللا عليہ السالم: ال يّغرنك بكائہم انّما التقوى فى القلب_ بحار/ ج 248
  _ 186_ و ان تصبروا و تتقوا فان ذالك من عزم االمور_ آل عمران/ 249
يكم عبادهللا بتقوى ا  فانّہا الزمام و القوام فتمّسكويوثائقہا و اعتصموا بحقائقہا تؤول بكم الى اكنان _ قال علي(ع): اوص250

  _ 195الدعة و اوطان السعة و معاقل الحرز و منازل العّز_ نہج البالغہ/ خ 
ہ مسكلہا واضح و سالكہا رابح و _ قال على عليہ السالم:فان التقوا فى اليوم الحرز و الجنّة و فى غد الطريق الى الجنّ 251

  _ 191مستودعہا حافظہ_ نہج البالغہ/ 
  _ 222_ قال اميرالمومنين عليہ السالم: ان التقوى عصمة لك فى حياتك و زلفى بعد مماتك_ غرر الحكم/ ص 252
  _ 29_ يا ايّہا الناس الذين آمنوا ان تتّقوا هللا يجعل لكم فرقاناً_ انفال/ 253
  _ 282 و يعلّمكم هللا و هللا بكّل شيء عليم_ بقره/ _ و اتّقوا هللا254
 _ 138_ ہذا بيان للناس و ہدى و موعظة للمتقين_ آل عمران/ 255
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  2-حواشي

322   
  _ 198_ قال على عليہ السالم:فان تقوى هللا داء قلوبكم و بصر عمى افئدتكم_ نہج البالغہ/ خ 256
ص  70_قال النبى صلى هللا عليہ و آلہ: لو ال اّن الشياطين يحرمون على قلوب بنى آدم لنظروا الى المكوت بحاراالنوار/ ج257
59 _  

_عن ابيعبدا  عليہ السالم قال: كان ابى يقول: ما من شيء افسد للقلب من الخطيئة اّن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال بہ حتى258
  _ 54ص  70ير اسفلہ اعاله و اعاله اسفلہ_ بحاراالنوار/ جتغلب عليہ فيص

  _ 13ص  1_قال على عليہ السالم: العقل رسول الحق_ غرر الحكم/ ج 259
  _ 13_ قال على عليہ السالم: الہوى عدّو العقل_ غرر الحكم/ ص 260
  _ 702_ قال على عليہ السالم: من لم يملك شہوتہ لم يملك عقلہ_ غرر الحكم/ ص 261
  _ 26_ قال على عليہ السالم: العجب يقسد العقل_ غرر الحكم/ ص 262
  _ 31_قال على عليہ السالم: اللجوج ال راى لہ_ غرر الحكم/ ص 263
  _ 2_ و من يتّق هللا يجعل لہ مخرجا و يرزقہ من حيث ال يحتسب_ طالق/ 264
  _ 4_ و من يتقل هللا يجعل لہ من امره يسرا_ طالق/ 265
عليہ السالم:فم اخذ بالتقوى عزبت عنہ الشدائد بعد دنوہا و احلولت لہ االمور بعد مرارتہا و انفرجت عنہ االمواج _ قال على266

  _ 198بعد تراكمہا و اسہلت لہ الصعاب بعد انصابہا_ نہج البالغہ/ خطبہ
  _ 150الحكم/ ص _قال على عليہ السالم:ايّاك و حّب الدنيا فانہا اصل كل خطيئة و معدن كل بليّة_ غرر 267
_قال على عليہ السالم:فاّن تقوى هللا مفتاح سداد و ذخيرة معاد و عتق من كل ملكة و نجاة من كل ہلكة_ نہج البالغہ/ 268
  _ 230خطبہ
_قال على عليہ السالم:ال شرف اعلى من االسالم و ال عّز اعّز من التقوى و ال معقل احسن من الورع_ نہج البالغہ/ باب 269
  _ 371ر من الحكم، المختا
_قال على عليہ السالم:فمن اخذ بالتقوى عزبت عنہ الشدائد بعد نوہا و احلولت لہ االمور بعد مرارتہا و انفرجت عنہ االمواج 270

  _ 193بعد تراكمہا و اسہلت لہ الصعاب بعد انصابہا_ نہج البالغہ/ خطبہ
تم على سمعہ و قلبہ و جعل على بصره غشاوة فمن يہديہ من بعد هللا _افرايت من اتّخذ الہہ ہواه و اضلّہ هللا على علم و خ271

  _ 23افال تذكرون_ جاثيہ/ 
_قال على عليہ السالم:فاّن تقوى هللا ... شفاء مرض اجسادكم و صالح فساد صدوركم و طہور دنس انفسكم_ نہج البالغہ/ 272
  _ 198خطبہ
  _ 193_نہج البالغہ/ خطبہ 273

  
323   
  _ 9ر الناس اشتاتاً ليروا اعمالہم فمن يعمل مثقال ذّره خيراً يره و من يعمل مثقال ذّره شّراً يره_ زلزال/ _يومئذ: يصد274
_و وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مّما فيہ و يقولون يا ويلتنا ما لہذا الكتاب ال يغادر صغيرة و ال كبير ااّل احصاہا و 275

  _ 50بّك احداً_ كہف/ وجدوا ما عملوا حاضراً و ال يظلم ر
  _ 30_يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت من سوء توّد لو اّن بينہا و بينہ امداً بعيداً آل عمران/ 276
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  _ 18_ما يلفظ من قول ااّل لديہ رقيب عتيد_ ق/277
ن خردل اتينا بہا و كفى بنا حاسبين_ انبيائ/ _و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فالتظلم نفس شيئاً و ان كان مثقال حبّة م278
47 _  

  _ 284_و ان تبدوا ما فى انفسكم وتخفوه يحاسبكم بہ هللا_ بقره/ 279
_و الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينہ فاولئك ہم المفلحون و من خفّت موازينہ فاولئك الذين خسروا انفسہم بما كانوا باياتنا 280

  _ 8يظلمون_ اعراف/ 
  _ 22و جائت كل نفس معہا سائق و شہيد لقد كنت فى غفلة من ہذا فبصرك اليوم حديد_ ق / _281
_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: ال تزول قد ما عبد يوم القيامة حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، و شبابہ فيما 282

  _ 258ص  7اہل البيت _ بحاراالنوار/ جاباله، و عن مالہ من اين اكتسبہ و فيما انفقہ، و عن حبنا 
_فى الخبر النبوي: انہ يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من ايام عمره اربعة و عشرون خزانة عدد ساعات الليل و النہار_ 283

شہم عن االحساس بالم فخزانة يجدہا مملّوة نوراً و سروراً فينالہ عند مشاہدتہا من الفرح و السرور ما لو وزع على اہل النار ال دہ
النار و ہى الساعة التى اطاع فيہا ربّہ ثم يفتح لہ خزانة اخرى فيراہا مظلمة منتتة مفزعة فينالہ عند مشاہدتہا من الفزع و الجزع ما

فيہا ما لو قّسم على اہل الجنة لنقص عليہم نعيمہا و ہى الساعة التى عصى فيہا ربّہ_ ثم يفتح لہ خزانة اخرى فيراہا فارغة ليس 
يّسره و ال ما يسوئہ و ہى الساعة التى نام فيہا او اشتغل فيہا بشيء من مباحات الدنيا من الغبن و السف على فواتہا حيث كان 

  _ 262ص  7متكمنا من ان يمال حسنات ما ال يوسف و من ہذا قولہ تعالي، ذالك يوم التغابن_ بحاراالنوار/ ج
آلہ: لّما سئل عن طول ذالك اليوم فقال: والذى نفسى بيده انّہ ليخفّف على المؤمن حتى يكون  _قال رسول هللا صلى هللا عليہ و284

  _ 337ص  1اہون عليہ من الصلوة المكتوبة يصلّيہا فى الدنيا_ مجمع الزوائد/ ج 
  _ 385_قال على عليہ السالم:حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و وازنوہا قبل ان توازنوا_ غرر الحكم/ ص 285

  
324   
  _ 618_قال على عليہ السالم: من حاسب نفسہ ربح_ غرر الحكم/ ص 286
287ً _عن ابى الحسن الماضى عليہ السالم قال: ليس منّا منہ لم يحاسب نفسہ فى كل يوم فان عمل حسنا استزاد هللا و ان عمل سيّئا

  _ 377ص  11استغفر هللا منہ و تاب اليہ_ وسائل/ ج 
لسالم:من حاسب نفسہ ربح و من غفل عنہ خسرو من خاف امن و من اعتبر ابصر و من ابصرفہم و من _قال على عليہ ا288

  _ 379ص  11فہم علم_ وسائل/ ج 
_فى وصية النبى انہ قال: يا اباذر حاسب نفسك قبل ان تحاسب، فانہ اہون لحسابك غذا وزن نفسك قبل ان توزن و تجہّز 289

 خافية (الى ان قال:) يا اباذر ال يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسہ اشّد من محاسبة للعرض االكبر يوم اليخفى على هللا
الشريك شريكہ فيعلم من اين مطمعہ و من اين مشربہ و من اين ملبسہ؟ امن حالل او حرام؟ يا اباذر من لم يبال من اين اكتسب 

  _ 379ص  11المال لم يبال هللا من اين ادخلہ النار_ وسائل/ ج 
_كان على بن الحسين عليہ السالم يقول: ابن آدم انك ال تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك و ما كان المحاسبة من ہمفك و 290

ص  11ما كان الخوف لك شعاراً و الحزن دثاراً، ابن آدم انّك ميت و مبعوث و موقوف بين يدى هللا فاعّد جواباً_ وسائل/ ج 
378 _  
ان الرحم_ و العصر اّن االنسان لفى خسر ااّل الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا _بسم هللا الرحم291

  بالصبر_ سوره والعصر_ 
_قال على عليہ السالم:ان العاقل من نظر فى يومہ لغده و سعى فى فكاك نفسہ و عمل لما ال بّد لہ و ال محيص عنہ_ غرر 292

  _ 238الحكم/ ص 
عليہ السالم: من حاسب نفس وقف على عيوبہ و احاط بذنوبہ فاستقال الذنوب و اصلح العيوب غرر الحكم/ ص  _قال على293
696 _  
  _ 640_قال على عليہ السالم:من لم يسس نفسہ اضاعہا_ غرر الحكم/ ص 294
  _ 685_ قال على عليہ السالم:من اعتّر بنفسہ سلّمتہ الى المعاطب_ غرر الحكم/ ص 295
  _ 679لى عليہ السالم:من كان لہ من نفسہ يقظة كان عليہ من هللا حفظة_ غررالحكم/ ص _قال ع296
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  _ 131_قال على عليہ السالم: املكوا انفسكم بدوام جہادہا_ غرر الحكم/ ص 297
لق جديد، انّى على _عن الصادق عليہ السالم قال: الليل اذا اقبل نادى مناد بصوت يسمعہ الخالئق ااّل الثقلين يا ابن آدم انّى خ298

ما فّي شہيد فخذ منّى فانى لو طلعت الشمس لم ارجع الى الدنيا و لم تزّود فّي من حسنة و لم تستعتب فّي من سيئة و كذالك يقول 
  _ 380ص  11النہار اذا ادبر الليل_ وسائل/ ج 

اہويتہا و لذاتہا فملكہا و ان العاقل بنفسہ  _قال على عليہ السالم: ان الحازم من شغل نفسہ بجہاد نفسہ فاصلحہا و حبسہا عن299
  _ 237عن الدنيا و ما فيہا و اہلہا شغالً_ غرر الحكم/ص 

  
325   
  _ 54_قال على عليہ السالم:الثقة بالنفس من اوثق فرص الشيطان_ غرر الحكم/ ص 300
  _ 698حكم/ ص _ قال على عليہ السالم: من كان لہ من نفسہ زاجر كان عليہ من هللا حافظ_ غرر ال301
  _ 696_قال على عليہ السالم: من وبّخ نفسہ على العيوب ارتدعت عن كثرة الذنوب_ غرر الحكم/ ص 302
_قال رسو ل هللا صلى هللا عليہ و آلہ: اال انبئكم باكيس الكيّسين و احمق الحمقائ؟ قالوا: بلى يا رسول هللا قال اكيس اكيّسين 303

ت_ و احمق الحمقاء من اتّبع نفسہ ہوا ه و تمنّى على هللا االمانّي_ فقال الرجل: يا رسول هللا و من حاسب نفسہ وعمل لما بعدالمو
كيف يحاسب الرجل نفسہ؟ قال: اذا اصبح ثم امسى رجع الى نفسہ و قال: يا نفس اّن ہذا يوم مضى عليك ال يعود اليك ابداً وهللا 

هللا ام حمدتہ؟ اقضيت حق اخ مؤمن؟ انفست عنہ كربتہ؟ احفظتہ بظہر الغيب  سائلك عنہ فيما افنيتہ، فما الذى عملت فيہ؟ اذكرت
فى اہلہ و ولده؟ احفظتہ بعد الموت فى مخلفيہ؟ اكففت عن غيبہ اخ بفضل جاہك؟ ااعنت مسلماً؟ ماالذى صنعت فيہ؟ فيذكر ما كان 

كر معصية او تقصيراً استغفرهللا و عزم على ترك منہ فان ذكر انہ جرى منہ خير حمدهللا عّزو جّل و كبّره على توفيقہ_ و ان ذ
معودتہ و محاذا لك عن نفسہ بتجديد الصالة على محمد و آلہ الطيّبين و عزض بيعة اميرالمؤمنين على نفسہ و قبولہا و اعاد هللا 

مواالتك اوليائي و معاداتك  لعن شائنيہ و اعدائہ و دافعيہ عن حقوقہ_ فاذا فعل ذالك قال هللا: لست اناقشك فى شيء من الذنوب مع
  _ 69ص  70اعدائي _بحاراالنوار/ ج

_عن الكاظم عليہ السالم قال: ليس منّا من لم يحاسب نفسہ من كّل يوم فان عمل حسناً استزاد هللا و ان عمل سيئاً استغفر هللا و304
  _ 453ص  1تاب اليہ_ كافي/ ج 

آلہ: على العاقل ان يكون لہ ساعات: ساعة يناجى فيہا ربّہ و ساعة يحاسب _فى وصيّة ابى ذر قال النبى صلى هللا عليہ و 305
  _ 64ص  70فيہا نفسہ و ساعة يتفكر فيما صنع هللا عّز و جّل اليہ_ بحار/ ج 

ہبوا _قال على عليہ السالم: حاسبوا انفسكم باعمالہا و طالبوہا باداء المفروض عليہا و االخذ من فنائہا لبقائہا و تزودوا و تا306
  _ 385قبل ان تبعثوا_ غرر الحكم/ ص 

_قال على عليہ السالم: ما احق االنسان ان يكون لہ ساعة ال يشغلة عنہا شاغل يحاسب فيہا نفسہ فينظر فيما اكتسب بہا و 307
  _ 753عليہا فى ليلہا و نہارہا_ غرر الحكم/ ص 

يكہ و طالبہا بحقوق هللا مطالبة الخصم خسمہ فان اسعد _قال على عليہ السالم:جاہد نفسك و حاسبہا محاسبة الشريك شر308
  _ 371الناس من انتدب لمحاسبة نفسہ_ غرر الحكم/ ص 

_قال على عليہ السالم: من حاسب نفسہ وقف على عيوبہ و احاط بذنوبہ فاستقال الذنوب و اصلح العيوب_ غرر الحكم/ ص 309
696 _  
بل ان تحاسبوا فان فى القيامة خمسين موقفاً كل موقف مقام الف سنة ثم تال ہذه _عن ابيعبدهللا (ص)قال: فحاسبوا انفسكم ق310

  _ 64ص  70اآلية فى يوم كل مقداره خمسين الف سنة_ بحار/ ج 
  

326   
يہتفون _قال على عليہ السالم:و اّن للذكر ال ہالً اخذوه من الدنيا بدال فلم تشغلہم تجارة و ال بيع عنہ يقطعون بہ ا يام الحياة و 311

بالزواجر عن محارم هللا فى اسماع الغافلين، و يامرون بہ، و ينہون عن المنكر و يتناہون عنہ_ فكانّما قطعوا الدنيا اآلخرة و ہم 
فيہا، فشاہدوا ما وراء ذالك فكانفما اطلعوا غيوب اہل البرزخ فى طول االقامة فيہ و حقّقت القيامة عليہم عداتہا فكشفوا غطاء ذالك 

الدنيا حتى كانّہم يرون ما ال يرى الناس و يسمعون ما ال يسمعون فلو مثّلتہم لعقلك فى مقاومہم المحمودة و مجالسہم المشہودة الہل 
و قد نشروا دو اوين اعمالہم و فرغوا لمحاسبة انفسہم على كل صغيره و كبيره امروابہا فقّصروا عنہا و نہوا عنہا ففّرطوا فيہا و 
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ظہورہم فضعفوا عن االستقالل بہا فنشجوا نشيجاً و تجاوبوا نحيباً يعجون الى ربّہم من مقام ندم و اعتراف، حملوا ثقل اوزارہم 
لرايت اعالم ہدى و مصابيح دجي، قد حفّت بہم المالئكة و تنزلت عليہم السكينة و فتحت لہم ابواب السماء و اعّدت لہم مقاعد 

  _ 22الكرامات_ نہج البالغہ/ كالم 
  _ 364ص  73على عليہ السالم:ترك الذنب اہون من طلب التوبہ_ بحاراالنوار/ ج _قال 312
_53_قال يا عبادى الذين اسرفوا على انفسہم ال تقنطوا من رحمة هللا اّن هللا يغفر الذنوب جميعاً انّہ ہو الغفور الرحيم_ زمر/ 313
كم على نفسہ الرحمة انّہ من عمل منكم سوء بجہالة ثم تاب من _و اذا جاء ك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم كتب ربّ 314

  _ 54بعده و اصلح فانّہ غفور رحيم_ انعام/ 
  _ 31_و توبوا الى هللا جميعا ايّہا المؤمنون لعلكم تفلحون_ نور/ 315
جناب تجرى من تحتہا االنہار_ _يا ايہا الذين آمنوا توبوا الى هللا توبة نصوحاً عسى ربّكم ان يكفّر عنكم سيئاتكم و يدخلكم 316

  _ 8تحريم/ 
  _ 354ص  11_قال رسول هللا(ص): لكل داء دواء و دواء الذنوب االستغفار_ وسائل/ ج 317
_قال ابوجعفر(ع): ما من عبد ااّل و فى قلبہ نكتة بيضاء فاذا الذنب خرج فى النكتة نكتة سوائد، فان تاب ذہب تلك السواد و ان318

زاد ذالك السواد حتى يغطّى اليباض فاذا غطّى البياض لم يرجع صاحبہ الى خير ابداً و ہو قول هللا: كاّل بل ران تمادى فى الذنوب 
  _ 332ص  73على قلوبہم ما كانوا يكسبون_ بحار/ ج 

لى الذنب امن _قال الصادق عليہ السالم: تاخير التوبة اغترار، و طول التسويف حيرة و االعتدال على هللا ہلكة و االصرار ع319
  _ 365ص  73لمكرهللا و ال يامن مكر هللا ااّل القوم الخاسرون_ بحاراالنوار/ ج

  _ 25_و ہو الذى يقبل التوبة عن عباده و يعفوا عن السيئات و يعلم ما تفعلون_ شوري/ 320
  _ 82_وانّى لغفّار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اہتدي_ طہ/ 321
احشة و ظلموا انفسہم ذكرو هللا فاستغفرو الذنوبہم و من يغفر الذنوب ااّل هللا و لم يصّرو على ما فعلوا و _و الذين اذا فعلوا ف322

  _ 135ہم يعلمون_ اولئك جزائہم مغفرة من ربّہم و جنّات تجرى من تحتہا االنہار خالدين فيہا و نعم اجر العاملين_ آل عمران/ 
  

327   
 2ائب من الذنب كمن الذنب لہ و المقيم على الذنب و ہو مستغفر منہ كا لمستہزئ_ كافي/ ج _قال ابوجعفر عليہ السالم: الت323
  _ 435ص 
  _ 222_ان هللا يحب التوابين و يحّب المتطہرين_ بقره/ 324
 اشّد فرحاً _ قال ابوجعفر عليہ السالم: اّن هللا اشّد فرحاً بتوبة عبده من رجل اضّل راحلتہ و زاده فى ليلة ظلماء فوجدہا فا325

  _ 436ص  2بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلتہ حين وجدہا_ كافي/ ج 
_قال ابوعبدهللا(ع): اذا تاب العبد توبة نصوحا احبّہ هللا فسترعليہ، فقلت و كيف يستر عليہ؟ قال ينسى ملكيہ ما كانا يكتبان 326

نوبہ، فيلقى هللا عّزوجل حين يلقاء و ليس شيء يشہد عليہ عليہ و يوحى الہ الى جوارحى و الى بقاع االرض ان اكتمى عليہ ذ
  _ 436ص  2بشيء من الذنوب_ كافي/ ج 

  _ 286_حقائق/ ص 327
_عن الميرالمؤمنين عليہ السالم: اّن قائالً قال بحضرتہ: استغفرهللا، فقال: ثكلتك امك اتدرى ما االستغفار؟ االستغفار درجة 328

ة معان اولہا الندم على مامضى و الثانى العزم على ترك العود اليہ ابداً و الثالث ان تؤدى الى العلّيين و ہو اسم واقع على ست
المخلوقين حقوقہم حتى تلقى هللا املس ليس عليك تبعة_ و الرابع ان تعمد الى كل فريضة عليك ضيّعتہا فتؤدى حقہا و الخامس ان 

حتى يلصق الجلد بالعظم و ينشا بينہما لحم جديد و السادس ان تذيق الجسم  تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت فتذيبہ باالحزان
  _ 361ص  11الم الطاعة كما اذقتہ حالوة المعصية، فعند ذالك تقول: استغفرهللا_ وسائل/ ج 

ير ذنب_ كافي/ _قال الصادق عليہ السالم: ان رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ كان يتوب الى هللا فى كل يوم سبعين مرة من غ329
  _ 450ج ص 
   17ص  7_قال النبي(ص): انّہ ليغان على قلبى حتى استغفرهللا فى اليوم و الليلة سبعين مرة_ حجة/ ج 330
_و كنتم ازواجاً ثالثہ، فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة و اصحاب المشامة ما اصحاب المشامة؟ و السابقون السابقون 331

  _ 12النعيم_ واقعہ/  اولئك المقربون، فى جنات
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_فاما ان كان من المقّربين فروح و ريحان و جنة نعيم_ و اما ان كان من اصحاب اليمين فالم لك من اصحاب اليمين و اما ان332
  _ 94_88كان من المكّذبين الضالفين فنزل من حميم و تصلية حجيم_ واقعہ/ 

  _ 21علّيون كتاب مرقوم يشيہده المقّربون_ مطفّفين/ _كاّل ان كتاب االبرار لفى علّيّين و ما ادراك ما 333
_اذ قالت المالئكة: يا مريم اّن هللا يبشرك بكلمة منہ المسيح عيسى بن مريم وجيہاً فى الدنيا و اآلخرة و من المقّربين_ آل 334

  _ 45عمران/ 
  _ 169ل عمران/ _و ال تحسبّن الذين قتلوا فى سبيل هللا امواتابل احياء عند ربہم يرزقون_ آ335
  _ 28_يا ايتہاالنفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية_ فجر/ 336

  
328   
  _ 15_من عمل صالحاً فلنفسہ و من اساء فعليہا ثم الى ربّكم ترجعون_ جاثيہ/ 337
  _ 156_الذين اذا اصابتہم مصيبة قالوا انّا هللا و انّا اليہ راجعون_ بقره/ 338
  _ 74منون باآلخرة عن الصراط لناكبون_ مؤمنون/ _و ان الذين ال يؤ339
  _ 8_بل الذين ال يؤمنون باآلخرة فى العذاب و الضالل البعيد_ سبا/ 340
_مثل الذين كفروا بربّہم اعمالہم كرماد اشتّدت بہ الريح فى يوم عاصف ال يقدرون مّما كسبوا على شيء ذالك ہو الضالل 341

  _ 18البعيد_ ابراہيم/ 
  _ 10ن يريد العّزة فللّہ العزة جميعا، اليہ يصعد الكلم الطيّب و العمل الصالح يرفعہ_ فاطر/ _من كا342
  _ 97_من علم صالحاً من ذكر او انثى و ہو مؤمن فلنحينّہ حياة طيّبة_ نحل/ 343
  _ 11_يرفع هللا الذين آمونا منكم و الذين اوتو العلم درجات و هللا تعملون خبير_ مجادلہ/ 344
  _ 41يا ايہا الذين آمنوا ذكروا هللا ذكراً كثيراً_ احزاب/ _345
_الذين يذكرون هللا قياماً و قعوداً و على جنوبہم و يتفكفرون فى خلق السموات و االرض ربنا ما خلقت ہذا باطالً آمنوا اذكرو 346

  _ 41هللا ذكراً كثيراً_ احزاب/ 
  _ 15 1_قد افلح من تزّكى و ذكر اسم ربّہ فصلّي_ اعلي347
  _ 25_و اذكر اسم ربّك بكرة واصيالً_ انسان/ 348
  _ 41_و اذكر ربّك كثيراً و سبّح بالعشى و االبكار_ آل عمران/ 349
  _ 103_فاذا قضيتم الصلوة فاذكرو هللا قياماً و قعوداً و على جنوبكم_ نسائ/ 350
  _ 1182ص  4ى جنتہ_ وسائل/ ج _عن ابى عبدهللا (ع) قال: من اكثر ذكر هللا عّزوجل اظلّہ هللا ف351
_عن ابى عبدهللا عليہ السالم فى رسالتہ الى اصحابہ قال: و اكثرو اذكر هللا ما استطعتم فى كل ساعة من ساعات الليل و 352

ن ااّل ذكره النہار، فان هللا امر بكثرة الذكر، وهللا ذاكر لمن ذكره من المؤمنين_ و اعلموا اّن هللا لم يذكره احد من عباده المؤمني
  _ 1183ص  4بخير_ وسائل/ ج 

_عن ابيعبدهللا عليہ السالم: قال هللا لموسى : اكثر ذكرى بالليل و النہار و كن عند ذكرى خاشعاً و عند بالئي صابراً و اطمئن353
الصالحات_ عند ذكرى و اعبدنى و ال تشرك بى شيئاً الّي المصير_ يا موسي اجعلنى ذخرك وضع عندى كنزك من الباقيات 

  _ 1182ص  4وسائل/ ج 
_عن ابيعبدهللا عليہ السالم قال: ما من شيء ااّل ولہ حّد ينتہى اليہ ااّل الذكر فليس لہ حّد ينتہى اليہ فرض هللا عّزوجّل 354

 عّزوجل لم الفرائض فمن اّداہّن فہو حّدہن، و شہر رمضان فمن صامہ فہو حّده_ و الحّج فمن حّج فہو حّده_ ااّل الذكر فاّن هللا
لم  يرض منہ بالقليل و لم يجعل لہ حّداً ينتہى اليہ ثم تال: يا ايہا الذين آمنوا اذكرو هللا ذكراً كثيراً و سبحوه بكرة واصيالً_ فقال:

ليذكر هللا و لقد يجعل هللا لہ حداً ينتہى اليہ قال: و كان ابى كثير الذكر لقد كنت امشى معہ و انّہ ليذكر هللا و آكل معہ الطعام و انّہ 
  كان يحّدث القوم و ما يشغلہ ذالك عن ذكر هللا و كنت ارى لسانہ الزقاً 
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ابحنكہ يقول: ال الہ اال هللا، و كان يجمعنا فيامرنا بالذكر حتى تطلع الشمس_ (الى ان قال) و قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: ال
و ازكاہا عند مليككم و خير لكم من الدينار و الّدرہم و خير لكم من ان تلقوا عّدوكم  خبركم بخير اعمالكم و ارفعہا فى درجاتكم



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

 
 

_ فتقتلوہم و يقتلوكم؟ فقالوا بلي_ فقال ذكر هللا كثيرا ثم قال: جاء رجل الى النبى فقال: من خير اہل المسجد؟ فقال: اكثرہم هللا ذكرا
  _ 1181ص  4نا ذاكراً فقد اعطى خيرالدنيا و اآلخرة وسائل/ ج و قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: من اعطى لسا

_فى وصية ابى ذّر قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: عليك بتالوة القرآن و ذكر هللا كثيراً فانّہ ذكر لك فى السماء و نور لك355
  _ 154ص  93فى االرض_بحار/ ج 

هللا صلى هللا عليہ و آلہ:با دروا الى رياض الجنة، فقالوا: ما رياض الجنّة؟ _عن الحسن بن على عليہ السالم قال: قال رسول 356
  _ 156ص  93قال: حلق الذكر_ بحار/ ج 

_عن الصادق عليہ السالم قال: قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:ذاكر هللا فى الغافلين كالمقاتل فى الفاّرين لہ الجنة_ بحار/ 357
  _ 163ص  93ج 

ل هللا صلى هللا عليہ وآلہ خرج على اصحابہ فقال: ارتعوا فى رياض الجنة_ قالوا يا رسول هللا و ما رياض الجنة؟ _اّن رسو358
قال: مجالس الذكر، اغدوا و رّوحوا و اذكروا_ و من كان يحب ان يعلم منزلتہ عندهللا فلينظر كيف منزلة هللا تعالى عنده، ينزل 

و اعملوا اّن خير اعمالكم عند مليككم و ازكاہا و ارفعہا فى درجاتكم و خير ما طلعت عليہ  العبد حيث انزل العبد هللا من نفسہ
  _ 163ص  93الشمس ذكر هللا فانہ تعالى اخبر عن نفسہ فقال: انا جليس من ذكرني_ بحار/ ج 

اظلّہ يوم القيامة بظّل عرشى و  _فيما ناجى بہ موسى عليہ السالم ربّہ: الہى ما جزاء من ذكرك بلسانہ و قلبہ؟ قال: يا موسى359
  _ 156ص  93اجعلہ فى كنفي_ بحار/ ج 

_عن ابيعبدهللا عليہ السالم قال: اشّد االعمال ثالثة: انصاف الناس من نفسك حتى الترضى لہا منہم بشيء ااّل رضيت لہم منہا360
الحمدهللا، و اال الہ ااّل هللا، و هللا اكبر فقط، و لكن اذا بمثلہ_ و مواساتك االخ فى المال و ذكر هللا على كل حال، ليس سبحان هللا، و 

  _ 155ص  93ورد عليك شيء امرهللا بہ اخذت بہ و اذا ورد عليك شيء نہى عنہ تركتہ_ بحار/ ج 
فسہ__فيما اوصى بہ رسول هللا (ص) علياً: يا علي ثالث ال تطيقہا ہذه االمة: المواسات لالخ فى مالہ_ و انصاف الناس من ن361

 و ذكر هللا على كل حال_ و ليس ہو سبحان هللا و الحمدهللا و ال الہ ااّل هللا و هللا اكبر، و لكن اذا ورد على ما يحرم عليہ خاف هللا
  _ 151ص  93عنده وتركہ_ بحار/ ج 

افق فيہ قلبك لسانك و يطابق _قال على عليہ السالم: ال تذكروا هللا سبحانہ ساہيا و ال تنسہ الہياً و اذكره ذكراً كامالً يو362
  _ 817اضمارك اعالنك و لن تذكره حقيقة الذكر حتى تنسى نفسك فى ذكرك و تفقدہا فى امرك_ غرر الحكم/ ص 
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_قال الصادق عليہ السالم: من كان ذاكراً على الحقيقة فہو مطيع و من كانہ غافالً عنہ فہو عاص و الطاعة عالمة الہدايہ و 363

مة الضاللة و اصلہما من الذكر و الغفلة فاجعل قلبك قبلة و لسانك ال تحّركہ ااّل باشارة القلب و موافقة العقل و رضىالمعصية عال
االيمان، فان هللا عالم يسّرك و جہرك، و كن كالنارع، وحہ او كا لواقف فى العرض االكبر غير شاغل نفسك عما عناك مّما كلّفك 

ده و وعيده و ال تشغلہا بدون ما كلّفك و اغسل قلبك بماء الحزن و اجعل ذكر هللا من اجل ذكره لك بہ ربّك فى امره و نہيہ و وع
فانّہ ذكرك و ہو غنى عنك فذكره لك اجّل و اشہى و اتّم من ذكرك لہ و اسبق، و معرفتك بذكره لك يورثك الخضوع و االستحياء 

يصغر عند ذلك طاعاتك و ان كثرت فى جنب مننہ_ فتخلّص بوجہہ و  و االنكسار و يتولد من ذلك رؤيہ كرمہ و فضلہ السابق و
رؤيتك ذكرك لہ تورثك الريا و العجب و السفہ و الغلظة فى خلقہ و استكثار الطاعة و نسيان فضلہ و كرمہ_ و ما تزداد بذلك من 

يوافقہ القلب، و ذكر صارف ينفى ذكر  هللا ااّل بعداً و ال تستجلب بہ على مضّي االيام ااّل وحشة_ و الذكر ذكران: ذكر خالص
غيره كما قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:انّى ال احصى ثناء عليك، انت كما اثنبت على نفسك فرسول هللا لم يجعل لذكره  

تعالى فليعلم انہ ما لم عّزوجل مقداراً عند علمہ بحقيقة سابقة ذكر هللا لہ من قبل ذكره لہ_ فمن دونہ اولي_ فمن اراد ان يذكر هللا 
  _ 158ص  93يذكر هللا العبد بالتوفيق لذكره ال يقدر العبد على ذكره_ بحار/ ج 

_سئل اميرالمؤمنين عليہ السالم: ہل رايت ربك حين عبدتہ؟ فقال: ويلك ما كنت اعبد رباً لم اره_ قيل: و كيف رايتہ؟ قال: 364
  _ 179راتہ القلوب بحقائق االيمان_ حقائق فيض/ ص  ويلك ال تدركہ العيون فى مشاہدة االبصار ولكن

_قال حسين بن على عليہ السالم: كيف يستدل عليك بما ہو فى وجوده مفتقر اليك؟ ايكون لغيرك من الظہور ما ليس لك؟ حتى365
اليك؟ عميت عين  يكون ہو المظہر لك_ متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ و متى بعدت حتى تكون اآلثار ہى التى توصل

  ال تراك عليہا رقيباً و خسرت صفقة عبد لم تجعل لہ من حبك نصيباً_ اقبال االعمال/ دعاء عرفہ_ 
_الہى ہب لى كمال االنقطاع اليك و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرہا اليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى 366
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  قدسك_ اقبال االعمال/ مناجات شعبانيہ_ معدن العظمة و تصير ارواحنا معلّقة بعّز
_قال على بن الحسين عليہ السالم: بسم هللا الرحمان الرحيم_ الہى قصرت االن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجاللك و عجزت 367

بالعجز العقول عن ادراك كنہ جمالك و انحسرت االبصار دون النظر الى سبحات وجہك و لم تجعل للخلق طريقا الى معرفتك ااّل 
عن معرفتك_ الہى فاجعلنا من الذين ترّسخت اشجار الشوق اليك فى حدائق صدورہم و اخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبہم فہم الى 

اوكار االفكار ياوون و فى رياض القرب و المكاشفة يرتعون و من حياض المحبة بكاس المالطفة يكرعون و شرايع المصافات 
  ارہم و يردون_ قد كشف الغطاء عن ابص
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انجلت ظلمة الريب عن عقائدہم و ضمائرہم و انتفت مخالجة الشك عن قلوبہم و سرائرہم و انشرحت بتحقيق المعرفة صدورہم 
وعلت لسبق السعادة فى الزہاة ہممہم و عذب فى معين المعاملة شريہم و طاب فى مجلس االنس سرہم و امن فى موطن المخافة 

الى رّب االرباب انفسہم و تيقنت بالفوز و الفالح ارواحہم و قّرت بالنظر الى محبوبہم اعينہم و اسقّر سربہم و اطمانت بالرجوع 
بادراك السؤل و نيل المامول قرار ہم و ربحت فى بيع الدنيا باالخرة تجارتہم_ الہى ما الّذخواطر االلہام بذكرك على القلوب و ما 

وب و ما اطيب طعم حبّك و ما اعذب شرب قربك فاعذنا من طردك و ابعادك و اجعلنا احلى المسير اليك باالوہام فى مسالك الغي
من اخص عارفيك و اصلح عبادك و اصدق طائعيك و اخص عبّادك يا عظيم يا جليل يا كريم يا منيل برحمتك و منك يا ارحم 

  ، مناجات العارفين_ 150ص 94الراحمين_ بحار/ ج 
  _ 54_مفاتيح الغيب/ ص 368
  _ 181قائق/ ص _ح369
_قال ابوعبدهللا عليہ السالم: (فى حديث الى ان قال) و لكن اذا ورد عليك شيء امر هللا بہ اخذت بہ و اذا ورد عليك شيء نہى370

  _ 155ص  93تركتہ_ بحار/ ج 
الوا بين يديہ مستغفرين_ _يا من اذاق احبائہ حالوة المؤانسة فقاموا بين يديہ متملقين و يا من البس اوليائہ مال بس ہيبتہ فق371

  اقبال االعمال/ دعاء عرفة_ 
  _ 31_قل ان كنتم تحبّون هللا فاتّبعونى يحببكم هللا _ آل عمران/ 372
ص  93_قال لصادق عليہ السالم: من كا اذكر هللا على الحقيقة فہو مطيع و من كان غافالً عنہ فہو عاص_ بحار/ ص 373
158 _  
 93(فى حديث الى قال) و معرفتك بذكره لك يورثك الخضوع و االستحياء و االنكسار_ بحار/ ج _قال الصادق عليہ السالم 374
  _ 158ص 
  _ 124_و من اعرض عن ذكرى فان لہ معيشة ضنكا_ طہ/ 375
_وانت الذى ازلت االغيار عن قلوب احبّائك حتى لم يحبّوا سواك و لم يلجوا الى غيرك، انت المونس لہم حيث اوحشتہم 376
والم و انت الذى ہديتہم حيث استبانت لہم العالم ماذا وجد من فقدك؟ و ما الذى فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضى دونك بدالً و الع

لقد خسر من بغى عنك متحوالً كيف يرجى سواك و انت ما قطعت االحسان و كيف يطلب من غيرك و انت ما بدلت عادة 
  االمتنان_ اقبال االعمال/ دعاء عرفہ_ 

   27_الذين آمنوا و تطمئن قلوبہم بذكر هللا اال بذكر هللا تطمئن القلوب_ رعد/ 377
  _ 152_فاذكرونى اذكركم_ بقره/ 378
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_عن ابيعبدهللا عليہ السالم: قال هللا عّزوجّل: يابن آدم اذكرنى فى نفسك اذكرك فى نفسي، يابن آدم اذكرنى فى خال اذكرك فى 379

ى مال اذكرك فى مال خير من مالك_ و قال: ما من عبد ذكر هللا فى مال من الناس ااّل ذكره هللا فى مالمن خال، يابن آدم اذكرنى ف
  _ 1185ص  4المالئكة_ وسائل/ ج 

_عن النبى صلى هللا عليہ و آلہ قال: قال هللا تعالي: اذا عملت ان الغالب على عبدى االشتغال بى نقلت شہوتہ فى مسالتى و 380
ا كان عبدى كذالك فاراد ان يسہو حلت بينہ و بين ان يسہو حلت بينہ و بين ان يسہو_ اولئك اوليائي حقاً، اولئك مناجاتى فاذ

  _ 162ص  93االبطال حقاً، اولئك الذين اذا اردت ان اہلك اہل االرض عقوبة زويتہا عنہم من اجل اولئك االبطال_ بحار/ ج 
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  _ 31م هللا_ آل عمران/ _قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى يحببك381
_عن ابيعبدهللا عليہ السالم: قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: من اكثر ذكر هللا احبّہ هللا و من ذكر هللا كثيرا كتبت لہ 382

  _ 1181ص  4برائتان برائة من النار و برائة من النفاق_ وسائل/ ج 
  _ 115هللا_ بقره/  _ و  المشرق و المغرب فاينما تولّوا فثّم وجہ383
  _ 4_و ہو معكم اينما كنتم و هللا بما تعملون بصير_ حديد/ 384
  _ 16_و نحن اقرب اليہ من حبل الوريد_ ق/ 385
  _ 17_ان هللا على كّل شيء شہيد_ حج/ 386
  _ 10_من كان يريد العزة فللّہ العزة جميعاً اليہ يصعد الكلم الطيّب و العمل الصالح يرفعہ_ فاطر/ 387
  _ 99_و اعبد ربك حتى ياتيك اليقين_ حجر/ 388
_عن ابى سالم قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ يقول: خمس ما اثقلن فى الميزان: سبحان هللا، و الحمدهللا، و ال الہ 389

  _ 169ص  93اال هللا، و هللا اكبر و الولد الصالح يتوفى لمسلم فيصبر و يحستب_ بحار/ ج 
رسول هللا صلى هللا عليہ وآلہ: لما اسرى بى الى السماء دخلت فرايت مالئكة يبنون لبنة من ذہب و لبنة من فضة و ربما_قال 390

يا: امسكوا فقلت لہم: مالكم ربما بنيتم و ربما امسكتم؟ فقالوا حتى تجيئنا النفقة فقلت لہم: وما نفقتكم: فقالوا: قول المؤمن من فى الدن
، و هللا اكبر: فاذا قال_ بنينا و اذا امسك امسكنا_ بحار/ ج سبحان هللا، و الح   _ 169ص  93مدهللا، و ال الہ ااّل 

_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: من قال سبحان هللا غرس هللا بہا شجرة فى الجنة و من قال الحمد غرس هللا بہا شجرة 391
 لہ بہا شجرة فى الجنة و من قال: هللا اكبر غرس هللا بہا شجرة فى الجنة: فقال رجل منفى الجنة و من قال: ال الہ اال هللا غرس هللا

 قريش; يا رسول هللا اّن شجرنا فى الجنة لكثير، قال: نعم_ و لكن ايّاكم ان ترسلوا عليہا نيراناً فتحرقوہا_ و ذالك اّن هللا عّزوجلّ 
  _ 195ص  93لرسول و ال تبطلوا اعمالكم_ بحار/ ج يقول: يا ايہا الذين آمنوا اطيعوا  و اطيعوا ا

  _ 195ص 93_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: خير العبادة قول ال الہ هللا_ بحار/ ج392
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  _ 204ص 9_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:سيّد القول ال الہ هللا_ بحار/ ج 393
يل قال هللا عزوجل: كلمة ال الہ اال هللا حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابي_ _عن النبى صلى هللا عليہ و آلہ عن جبرئ394

  _ 192ص  93بحار/ ج 
_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: يقول هللا تعالي: من احدث و لم يتوضاً فقد جفاني، و من احدث و توضا و لم يصّل 395

دعانى و لم اجبہ فيما سالنى من امر دينہ و دنياه فقد جفوتہ ولست ركعتين فقد جفاني، و من احدث و توضا و صلّى ركعتين و 
  _ 268ص  1برّب جاف_ وسائل/ ج

  _ 344ص  1، اصول كافي/ ج 56_ 54_اعراف/ 396
   94ص 94_بحار/ ج 397
  _ 224ص  1چاپ فراہاني، بحاراالنوار/ ج  184ص  2_كشكول شيخ بہائي/ ج 398
  _ 128ص  13_روضة المتقين/ ج 399
  _ 207تذكرة المتقين/ ص _400
  _ 122_المراقبات/ ص 401
  _ 150_مرصاد العباد/ ص 402
 70_قال على عليہ السالم: اّن للقلوب شہوة و اقباالً و ادبارا فتاوہا من قبل شہوتہا و اقبالہا فان القلب اذا كره عمي_ بحار/ ج403
  _ 61ص
اذا اذنب الرجل فى قلبہ نكتة سوداء فان تاب انمحت و ان زاد زادت _عن ابى بصير قال سمعت ابا عبدهللا عليہ السالم يقول:404

  _ 327ص 73حتى تغلب على قلبہ فال يفلح بعدہا ابدا_ بحار/ ج
_عن ابيعبدهللا عليہ السالم قال كان ابى يقول: ما من شيء افسد للقلب من خطيئتہ ان القلب ليواقع الخطيئة فال تزال بہ حتى 405

  _ 312ص 73اله سفلہ_ بحار/ جتغلب عليہ فيصير اع
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  _ 90ص 73_عن ابيعبدهللا عليہ السالم قال: حّب الدنيا راس كل خطئية_بحار/ ج406
_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: اول ما عصى هللا تابرك و تعالى بسّت خصال: حّب الدنيا و حّب الرياسہ و حب الطعام 407

  _ 94ص73و حّب الراحة_ بحار/ ج 
  _ 18ص 73ابيعبدهللا عليہ السالم قال: ابعد ما يكون العبد من هللا عزوجل اذ الم يہّمہ ااّل بطنہ و فرجہ بحار/ ج_عن 408
_عن جابر قال: دخلت على ابن جعفر عليہ السالم فقال: يا جابر و هللا انى لمحزون و انى لمشغول القلب، قلت: جعلت فداك، 409

ابر انّہ من دخل قلبہ صافى خالص دين هللا شغل قلبہ عّما سوائ_ يا جابر ماالدنيا و ما عسىو ما شغلك و ما حزن قلبك؟ فقال يا ج
  ان تكون الدنيا؟ ہل ہى ااّل طعام اكلتہ اوثوب لبستہ او امراة اصبتہا؟ يا جابر اّن المؤمنين لم يطمئنّوا الى الدنيا 
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دار قرار و الدنيا دار فناء و زوال، و لكن اہل الدنيا اہل غفلة، و كاّن المؤمنين ببقائہم فيہاو لم يامنوا قدومہم اآلخرة يا جابر اآلخرة
ہم الفقہائ، اہل فكرة و عبرة لم يصّمہم عن ذكر هللا ما سمعوا بآذانہم و لم يعمہم عن ذكر هللا ما رؤا من الزينة ففازوا بثواب 

  _ 36ص 73اآلخرة كما فازوا بذلك العلم_ بحار/ ج 
_49ص 73ل هللا صلى هللا عليہ و آلہ: ال يجد المؤمن حالوة االيمان فى قلبہ حتى ال يبالى من اكل الدنيا_ بحار/ ج_قال رسو410
  _ 26_و ال تتّبع الہوى افيضلك عن سبيل هللا _ ص/ 411
  _ 76ص 70_قال الميرالمؤمنين عليہ السالم: اشجع الناس من غلب ہواه_ بحار/ ج412
 عليہ السالم قال: قال لي: يا ابا محمد ان البطن ليطغى من اكلہ، و اقرب ما يكون العبد من هللا اذا _ابوبصير عن ابيعبدهللا413

  _ 405ص  16خّف بطنہ و ابغض ما يكون العبد الى هللا اذا امتال بطنہ_ وسائل ج 
ن: قسوة القلب و ہيجان الشہوة، _قال الصادق عليہ السالم: ليس شيء اضّر لقلب المؤمن و من كثرة االكل و ہى مورثة شيشي414

  _ 80ص  3والجوع ادام للمؤمنين و غذاء للروح و طعام للقلب و صحة للبدن_ مستدرك/ ج 
 _ 81ص  3_قال اميرالمؤمنين عليہ السالم: اذا اراد هللا صالح عبده الہمم قلّة الكالم و قلّة الطعام و قلّة المنام_ مستدرك/ ج 415
  _ 81ص  3: نعم العون على اسر النفس و كسر عادتہا التجوع_ مستدرك/ _قال على عليہ السالم416
_قال على عليہ السالم: قال هللا تبارك و تعالى ليلة المعراج: يا احمد لو ذقت حالوة الجوع و الصمت و الخلوة و ما ورثوا 417

حزن الدائم و خفّة بين الناس و قول الحق، و ال منہا_ قال يا رّب ما ميراث الجوع؟ قال: الحمكة و حفظ القلب و التقرب الّي و ال
  _ 82ص  3يبالى عاش بيسر اور بعسر_ مستدرك/ ج 

_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: التكثروا الكالم بغير ذكر هللا فاّن كثرة الكالم بغير ذكر هللا تقسوا لقلب_ اّن ابعد الناس 418
  _ 281ص  71من هللا القلب القاسي_ بحار/ 

  _ 281_قال على عليہ السالم:اخزن لسانك و عّد كالمك يقّل كالمك ااّل بخير_ بحار/ ج ص 419
_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: الكالم ثالثة: فرابح و سالم و شاحب_ فاما الرابح فالّذى يذكر هللا، و اما السالم فالذى 420

  _ 289ص  71ناس_ بحار/ ج يقول ما احّب هللا، و اما الشاحب فالّذى يخوض فى ال
_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:امسك لسانك فانّہا صدقہ تصّدق بہا على نفسك، ثم قال: و ال يعرف حقيقہ االيمان حتى 421

  _ 298ص  71يحزن من لسانہ_ بحار/ ج 
  

335   
اّن الصمت باب من ابواب الحكمة اّن  _قال ابوالحسن الرضا عليہ السالم: من عالمات الفقہ: الحلم و العلم و الصمت_422

  _ 294ص  71الصمت يكسب المحبة، انہ دليل على كل خير_ بحار/ ج
  _ 290ص  71_قال على عليہ السالم: اذا تّم العقل نقص الكالم_ بحار/ ج 423
  _ 278ص  71_عن ابى عبدهللا عليہ السالم قال: ما عبدهللا بشيء افضل من الصمت و المشى الى بيتہ_ بحار/ ج 424
 71_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:عليك بطول الصمت فانہ مطردة للشيطان و عون لك على امر دينك بحار االنوار/ ج425
  _ 279ص 
  _ 69_عنكبوت/ 426
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  _ 9_و نفس و ما سّواہا فالہمہا فجورہا و تقوى ہا، قد افلح من زّكاہا و قد خاب من دّساہا_ شمس/ 427
  _ 282ص  2هللا صلى هللا عليہ و آلہ:انّما بعثت ال تّمم مكارم االخالق_ مستدرك/ ج _قال رسول 428
  _ 375ص 69_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:عليكم بمكارم االخالق فان هللا بعثنى بہا_ بحار االنوار/ ج429
  _ 99ص  2فضل من حسن الخلق_ كافي/ ج _قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:ما يوضع فى ميزان امرء يوم القيامة ا430
  _ 97_من علم صالحاً من ذكر او انثى و ہو مؤمن فلنجينّہ حياةً طيّبة و لنجزينہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون_ نحل/431
  _ 75_و من ياتہ مؤمناً قد عمل الصالحات فاولئك لہم الدرجات العلي_ طہ/ 432
  _ 111کھف /  -عمال صالحا و ال يشرک بعباده ربه احدا _ فمن کان يرجوا لقاء ربه قلفيعمل 433
  _ 10_ من كان يريد العّزة فللّہ العزة جميعاً اليہ يصعد الكلم الطيّب و العمل الصالح يرفعہ_ فاطر/  434
  _ 24_يا ايہا الذين آمنوا استجيبوا  و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم_ انفال/ 435
 عليہ و آلہ:ما اخلص عبد اربعين صباحاً ااّل جر ت ينابيع الحكمة من قلبہ على لسانہ_ بحار _قال رسول هللا صلى هللا436

  _ 242ص  70االنوار/ ج
  _ 172_قال على عليہ السالم: اين الذين اخلصوا اعمالہم  و طہّروا قلوبہم لمواضع نظرهللا_ غرر الحكم/ ص 437
ص  70بحار / ج  -اصعد الي هللا خالص عبادته اھبط هللا اليه افضل مصلحته  _ قالت سيدة النساء صلوات هللا عليھا : من438
249  .  
  _ 538_قال على عليہ السالم: قلوب ا لعباد الطاہرة مواضع نظر هللا سبحانہ فمن طہّر قلبہ نظر هللا اليہ غرر الحكم/ ص439
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 عّزوجلف انّہ قال: االخالص سّر من اسرارى استودعتہ قلب _قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:مخبراً عن جبرئيل عن هللا440

  _ 249ص  70من احببت من عبادي_ بحار االنوار/ ج
ص  70_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:اّن هللا ال ينظر الى صوركم و اعمالكم و انّما ينظر الى قلوبكم_ بحار االنوار/ ج441
248 _  
م: يقول هللا: انا خيرى شريك، من اشرك معى غيرى فى عملہ لم اقبلہ ااّل ما كان خالصاً_ بحار _قال ابوعبدهللا عليہ السال442

  _ 243ص  70االنوار/ ج
  _قال ابوعبدهللا عليہ السالم: ان هللا يحشر الناس على نيّاتہم يوم القيامة_ بحار االنوار/ ج 443
عاء و لم يشغل قلبہ بما ترى عيناه و لم ينس ذكر هللا بما تسمع اذناه و لم _قال عليہ السالم: طوبى لمن اخلص هللا العبادة و الد444

  _ 229ص  70يحزن صدره بما اعطى غيره_ بحار االنوار/ ج
  _ 43_قال عليہ السالم: امارات السعادة اخالص العمل_ غررالحكم/ ص 445
وماً عبدوا  رہبة فتلك عبادة العبيد و ان قوماً عبدوا  _قال عليہ السالم: ان قوماً عبدوهللا رغبة فتلك عبادة التجار و ان ق446

  _ 196ص  70شكراً فتلك عبادة االحرار_ بحار االنوار/ ج
_قال الصادق عليہ السالم: ان الناس يعبدون هللا على ثالثة اوجہ: فطبقة يعبدونہ رغبة فى ثوابہ فتلك عبادة الحرصاء و ہو 447

ن النار فتلك عبادة العبيد و ہى رہبة، ولكنّى اعبده حبّاً لہ عّزوجّل فتلك عبادة الكرام، و ہو اال من الطمع، آخرون يعبدونہ فرقاً م
ّب هللا لقولہ عّزوجّل '' و ہم من فزع يومئذ آمنون'' و بقولہ '' قل ان كنتم تحبّون هللا فاتّبعونى يحببكم هللا و يغفر لكم ذنوبكم'' فمن اح

  _ 197ص  70 كان من اآلمنين_ بحار االنوار/ جاحبّہ هللا و من احبّہ هللا
 70_قال على عليہ السالم: ما عبدتك خوفاً من نارك و ال طمعاً فى جنتك و لكن وجدتك اہالً للعبادة فعبدتك_ بحار االنوار/ ج448
  _ 197ص 
كالمہ وصمتہ_ غررالحكم/ ص_قال على عليہ السالم: طوبى لمن اخلص هللا عملہ و علمہ وحبّہ و بغضہ و اخذه و تركہ و 449
462 _  
ص  70_قال ابوعبدهللا عليہ السالم:من احب هللا و ابغض  و اعطى  و منع  فہو ممن يكمل ايمانہ_ بحار االنوار/ ج450
248 _  
  _ 249ص  70ج_ قال الصادق عليہ السالم: ما انعم هللا على عبداجّل من ان ال يكون فى قلبہ مع هللا غيره_بحار االنوار/ 451
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  _ 172_قال على عليہ السالم: اين القلوب التى و ہبت هللا و عوقدت على طاعة هللا_ غررالحكم/ ص 452
  _ 46_انا خلصناہم بخالصة ذكرى الدار_ ص / 453
  _ 51_و اذكر فى الكتاب موسى انّہ كان مخلصاً و كان رسوالً نبيّاً_ مريم/ 454
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  _ 83جمعين ااّل عبادك منہم المخلصين_ صافات/ _قال: فبعزتك الغوينّہم ا455
  _ 17_قال على عليہ السالم: االخالص ثمرة العبادة_ غرر الحكم/ ص 456
  _ 265ص  3_قال الرضا عليہ السالم: الصلواة قربان كل تقي_ كافي/ ج 457
الى ربّہم و احّب ذلك الى هللا عّزوجّل ما _معاوية بن وہب قال: سالت ابا عبدهللا عليہ السالم عن افضل ما يتقّرب بہ العباد 458

ہو؟ فقال ما اعلم شيئاً بعد المعرفة افضل من ہذه الصالة، اال ترى ان العبد الصالح عيسى ابن مريم عليہ السالم قال: و اوصانى 
  _ 264ص  3بالصالة و الزكوة ما دمت حيّا_ كافي/ ج

ہ يقول: احّب االعمال الى هللا عّزوجّل حيث الصالة و ہى آخر وصايا االنبياء_زيد الشحام عن ابيعبدهللا عليہ السالم قال سمعت459
فما احسن الرجل يغتسل او يقوّضا فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث ال يراه انيس فيشرف عليہ و ہو راكع او ساجد_ اّن العبد اذا 

  _ 264ص  3ج  سجد فاطال السجود نادى ابليس: يا وياله اطاع و عصيت و سجد و ابيت_ كافي/
ص  2_قال الرضا عليہ السالم:اقرب ما يكون العبد من هللا و ہو ساجد و ذالك قولہ تعالى '' و اسجد و اقترب'' كافي/ج 460
265 _  
_قال ابوعبدهللا عليہ السالم:اذا قام المصلّى الى الصالة نزلت عليہ الرحمة من اعنان السماء الى اعنان االرض و حفّت بہ 461

  _ 265ص  3و ناداه ملك: لو يعلم ہذا المصلى ما فى الصالة ما انفتل_ كافي/ ج  المالئكہ
_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:اذا قام العبد المؤمن فى صالتہ نظر هللا اليہ_ او قال: اقبل هللا عليہ_ حتى ينصرف، 462

الى افق السمائ، و وّكل هللا بہ ملكاً قائماً على راسہ يقول  اظلتہ الرحمة من فوق راسہ الى افق السمائ، والمالئكة تحفّہ من حولہ
  _ 265ص  3لہ: ايّہا المصلّى لو تعلم من ينظر اليك و من تناجى ما التفت و ال زلت من موضعك ابداً_ كافي/ ج 

  
463 _  
  _ 14_و اقم الصالة لذكري_ طہ/ 464
  _ 9اسعوا الى ذكر هللا_ جمعہ/_يا ايہا الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة ف465
_قال النبى صلى هللا عليہ و آلہ: اّن من الصلوة لما يقبل نصفہا و ثلثہا و ربعہا و خسمہا الى العشر، و اّن منہا لما يلّف كما 466

   _260ص  84يلّف الثوب الخلق فيضرب بہا وجہ صاحبہا، و انّما لك من صالتك ما اقبلت عليہ بقلبك_ بحار االنوار/ ج
_عن ابيعبدهللا عليہ السالم يقول: اذا قام العبد الى الصلوة اقبل هللا عّزوجّل عليہ بوجہہ فال يزال مقبالً عليہ حيث يلتفت ثالث 467

  _ 241ص  84مرات فاذا التفت ثالث مرات اعرض عنہ_ بحار/ ج 
ناعساً و اليفّكرن فى نفسہ فانہ بين يدى ربّہ، و انّما _قال اميرالمؤمنين عليہ السالم: ال يقومّن احدكم فى الصالة متكاسالً و ال468

  _ 239ص  84للعبد من صالتہ ما اقبل عليہ منہا بقلبہ_ بحار/ج 
  

338   
_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:ايّما عبدالتفت فى صالتہ قال هللا: يا عبدى الى من تقصد و من تطلب؟ ارباً غيرى تريد 469

ب؟ او جواداً خالى تبغي؟ و انا اكرم االكرمين و اجود االجودين و افضل المعطين، اثيبك ثواباً ال يحصى اور رقيباً سواى تطل
قدره_ اقبل على فانى عليك مقبل و مالئكتى عليك مقبلون_ فان اقبل زال عنہ اثم ما كان منہ_ فان التفت ثانية اعادهللا مقالتہ فان 

ہ ما كان منہ_ فان التفت ثالثة اعاد هللا مقالتہ، فان اقبل على صالتہ غفر هللا ما تقّدم من اقبل على صالتہ غفر هللا لہ و تجاوز عن
ص  84ذنبہ_ فان التفت رابعة اعرض هللا عنہ و اعرضت المالئكة عنہ و يقول: ولّيتك يا عبدى الى ما توليت_ بحار االنوار/ ج

244 _  
  _ 248ص  84_بحار االنوار/ ج470
  _ 248ص  84ج_بحار االنوار/ 471
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  _ 250ص  84_بحار االنوار/ ج472
  _ 258ص  84_بحار االنوار/ ج473
  _ 258ص  84_بحار االنوار/ ج474
  _ 258ص  84_بحار االنوار/ ج475
  _ 265ص  84_بحار االنوار/ ج476
  _ 248ص  84_بحار االنوار/ ج477
  _ 65ال تراه فانّہ يراك_ نہج الفصاححة/ ص  _قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:اعبدهللا كانك تراه فان كنت478
_ابان بن تغلت قال قلت ال بيعبدهللا عليہ السالم: ان رايت على بن الحسين عليہ السالم اذا قام فى الصلوة غشى لونہ لون 479

  _ 235ص  84آخر_ فقال لي: و هللا ان على بن الحسين كان يعرف الذى يقوم بين يديہ _ بحار االنوار/ ج
قال ابوعبدهللا عليہ السالم: اذا صلّيت صالة فريضة فصلّہا صالة موّدع يخاف ان ال يعود اليہا ابداً_ ثم اصرف ببصرك الى_480

84موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك و شمالك ال حسنت صالتك، و اعلم انك بين يدى من يراك و ال تراه_ بحار االنوار/ ج
  _ 233ص 
سالم: اذا استقبلت فانس الدنيا و ما فيہا و الخلق و ما ہم فيہ و استفرغ قلبك عن كل شاغ يشغلك عن هللا _قال الصادق عليہ ال481

و عاين بسّرك عظمة هللا و اذكر وقوفك بين يديہ تبلوكل نفس ما اسلفت و رّدوا الى هللا موالہم الحق_ وقف على قدم الخوف و 
لعلى و الثرى دذون كبريائہ: فان هللا تعالى اذا اطلع على قلب العبد و ہو يكبّر و فى الرجاء فاذا كبّرت فاستصغر ما بين السماوات ا

قلبہ عارض عن حقيقة تكبيره قال: يا كاذب اتخدغني؟ و عزتى و جاللى ال حرمنك حالوة ذكرى و ال حجبنك عن قربى و المسارة
  _ 230ص  84بمناجاتي_ بحار االنوار/ ج

قلب پيدا كنيم مى توانيم از كتابہايى كہ در اسرار نماز نوشتہ شده مانند كتاب '' سّرالصلوة''  _براى اينكہ در نماز حضور482
  تاليف عالم ربانى و رہبر كبير انقالب اسالمى حضرت امام خمينى (قدس سره الشريف) استفاده كنيم_ 
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  _ 36ص  87نوار/ ج_عن ابى الحسن عليہ اسالم قال: صالة النوافل قربان كل مؤمن_ بحار اال483
_قال ابو عبدهللا عليہ السالم: ان العبد لترفع لہ من صالتہ نصفہا او ثلثہا او ربعہا او خسمہا و ما يرفع لہ ااّل ما اقبل عليہ 484

  _ 28ص  87منہا بقلبہ و انّما امرنا بالنوافل ليتّم لہم بہا ما نقصوا من الفريضة_ بحار االنوار/ ج
ہ السالم قال: قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: قال هللا تعالي: ما تحبّب الّي عبدى بشيء احّب الّي مما _عن ابيعبدهللا علي485

افترضتہ عليہ و انّہ يتحبّب الّي بالنوافل حتى احبّہ فاذا احببتہ كنت سمعہ الذى يسمع بہ و بصره الذى يبصر بہ و لسانہ الذى 
التى يمشى بہا، اذا دعانى اجبتہ و اذا سالنى اعطيتہ و ما ترّددت فى شيء انا فاعلہ كترددىينطق بہ و يده التى يبطش بہا و رجلہ 

  _ 31ص  87فى موت المؤمن: يكره الموت و انا اكره مسائتہ_ بحار االنوار/ ج
  _ 79_و من الليل فتہّجد بہ نافلة لك عسى ان يبعثك ربّك مقاماً محمودا_ اسري/ 486
  _ 64ہم سجداً و قياماً_ فرقان/ _والذين يبيتون لربّ 487
_تتجافى جنوبہم عن المضاجع يدعون ربّہم خوفاً و طمعاً و مما رزقناہم ينفقون فال تعلم نفس ما اخفى لہم من قرة اعين 488

  _ 16جزاٌئ بما كانوا يعملون_ سجده/ 
اتعبى من خدمك و اخدمى من رفضك_ و اّن العبد _قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:اّن هللا جّل جاللہ اوحى الى الدنيا: ان 489

ي، اذا تخلّى بسيّده فى جوف الليل المظلم و ناجاه اثبت هللا النور فى قلبہ فاذا قال: يا رّب يا رّب ناداه الجليل جّل جاللہ: لبيك عبد
د تخلّى فى جوف ہذا الليل المظلم و سلنى اعطك و توّكل علّي اكفك ثم يثول جّل جاللہ لمالئكتہ: يا مالئكتى انظروا الى عبدى فق

  _ 137ص  87البطالون الہون و الغافلون ينامون_ اشہدوا انّى قد غفرت لہ _ بحار االنوار/ ج
  _ 138ص  87_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:اشراف امتى حملة القرآن و اصحاب الليل_ بحار االنوار/ ج490
صلى هللا عليہ و آلہ يقول: ركعتان فى جوف الليل احّب الّي من الدنيا و ما فيہا_ بحار  _انس بن مالك قال: سمعت رسول هللا491

  _ 148ص  87االنوار/ ج
_عن ابيعبدهللا عليہ السالم قال: صالة الليل تحّسن الوجہ و تحّسن الخلق و تطيّب الريح و تدّر الرزق و تقضى الدين و تذہب 492

  _ 153ص  87ر/ جبالہّم و تجلوا البصر_ بحار االنوا
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_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:صالة الليل مرضاة الربف و حّب المالئكة و سنّة االنبياء و نور المعرفة و اصل االيمان 493
و راحة االبدان و كراہية الشيطان و سالح على االعداء و اجابة للدعاء و قبول االعمال و بركة فى الرزق و شفيع بين صاحبہا و 

الموت و سراج فى قبره و فراش تحت جنبہ و جواب مع منكر و نكير و مونس و زائر فى قبره الى يوم القيامة، فاذا كان يوم ملك 
القيامة كانت الصالة ضاّل فوقہ و ناجاً على راسہ و لباساً على بدنہ و نوراً يسعى بين يديہ و ستراً بينہ و بين النار و حجة للمؤمن 

ثقالً فى الميزان و جوازاً على الصراط و مفتاحاً للجنة_ الّن الصالة تكبير و تحميد و تسبيح و تمجيد و تقديس بين يدى هللا تعالى و
  و تعظيم و قرائة و دعاء و ان افضل 
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  _ 161ص  87االعمال كلّہا الصالة لوقتہا_ بحار االنوار/ ج
و انفسہم اعظم درجة عندهللا و اولئك ہم االفائزون_ يبّشرہم ربّہم _الذين آمنوا و ہاجروا و جاہدوا فى سبيل هللا باموالہم 494

   20برحمة منہ و رضوان و جنات لہم فيہا نعيم مقيم_ خالدين فيہا ابداً اّن هللا عنده اجر عظيم_ توبہ/ 
  _ 95_و فّضل هللا المجاہدين على القاعدين اجراً عظيما_ نساء / 495
و آلہ:للجنّة باب يقال لہ باب المجاہدين يمضون اليہ فاذا ہو مفتوح و ہم متقلّدون بسيوفہم و _قال رسول هللا صلى هللا عليہ 496

  _ 5ص  11الجمع فى الموقف و المالئكة ترحب بہم_ وسائل/ ج 
_ وسائل/ _قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:فوق كل ذى بّر بّر حتى يقتل فى سبيل هللا، فاذا قتل فى سبيل هللا فليس فوقہ برّ 497

  _ 10ص  11ج 
  _ 9ص  11_قال ابوعبدهللا (ع): من قتل فى سبيل هللا لم يعرفہ هللا شيئاً من سيئاتہ_ وسائل/ ج 498
_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ:للشہيد سبع خصال من هللا: اول قطرة من دمہ مغفور لہ كل ذنب_ و الثانية يقع راسہ فى499

ن و تسمحان الغبار عن وجہہ و تقوالن مرحبا بك و يقول ہو مثل ذالك لہما_ و الثالثة يكسى من كسوة حجر زوجتہ من الحور العي
الجنة_ و الرابعة تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيّبہ ايّہم ياخذه معہ_ و الخامسة ان يرى منزلہ_ والسادسہ يقال لروحہ اسرح فى 

  _ 9ص  11انّہا لراحة لكل نبّي و شہيد_ وسائل/ ج الجنة حيث شئت_ والسابعة ان ينظر فى وجہ هللا و 
_اّن هللا اشترى من المؤمنين انفسہم و اموالہم باّن لہم الجنة_ يقاتلون فى سبيال فيقتلون و يقتلون وعداً عليہ حقاً فى التورات500

  _ 111ہو الفوز العظيم_ توبہ/  و االنجيل و القرآن و من اوفى بعہده من هللا فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم بہ و ذالك
  _ 169_و ال تحسبن الذين قتلوا فى سبيل هللا امواتاً بل احياء عند ربّہم يرزقون_ آل عمران/ 501
ص  2_قال ابو عبدهللا عليہ السالم: قال هللا عّزوجّل: الخلق عيالى فاحبّہم الّي الطفہم بہم و اسعاہم فى حوائجہم_ كافي/ ج 502
199 _  
سول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: الخلق عيال هللا فاحّب الخلق الى هللا من نفع عيال هللا و ادخل على اہل بيت سروراً_ _قال ر503

  _ 164ص  2كافي/ ج 
_عن ابى جعفر عليہ السالم قال: تبسم الرجل فى وجہ اخيہ حسنة و صرف القذى عنہ حسنة و ما عبدهللا بشيء احّب الى هللا 504

  _ 188ص  2ور على المؤمن_ كافي/ ج من ادخال السر
_قال الصادق عليہ السالم: من سّر مؤمناً فقد سّرنى و من سّرنى فقد سّر رسول هللا و من سّر رسول هللا فقد سّر هللا و من سّر 505

  _ 413ص  74هللا ادخلہ جنتہ_ بحار/ ج 
 من عشرين حجة كل حجة ينفق فيہا صاحبہا ماة الف_ _قال ابوعبدهللا عليہ السالم: لقضاء حاجة امرى مؤمن احّب الى هللا506

  _ 193ص  2كافي/ ج 
  

341   
  _ 311ص  74_قال الصادق عليہ السالم: مشى المسلم فى حاجة المسلم خير من سبعين طوافاً بالبيت الحرام_ بحار/ ج 507
 74ئجہم اولئك ہم اآلمنون يوم القيامة_ بحار/ ج _قال الصادق عليہ السالم: اّن هللا عباداً من خلقہ يفزع العباد اليہم فى حوا508
  _ 318ص 
   63_و قال ربّكم ادعونى استجب لكم اّن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جہنم داخرين_ مؤمن/ 509
  _ 55_ادعوا ربكم تضّرعاً و خفية انّہ ال يحب المعتدين_ اعراف/ 510
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  _ 183الداع اذا دعان_ بقره/  _و اذا سالك عبادى عّن فانّى قريب اجيب دعوة511
 _قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: الدعاء ہو العبادة قال هللا: '' ان الذين يستكبرون عن عبادتى '' االيہ، ادع هللا و ال تقل انّ 512

  _ 467ص  2االمر قد فرغ منہ_ كافي/ ج 
بمثلہ و ال تتركوا صغيرة لصغرہا ان تدعوا بہا، ان صاحب  _قال ابوعبدهللا عليہ السالم: عليكم بالدعاء فانّكم التقربون513

  _ 467ص  2الصغار ہو صاحب الكبار_ كافي/ ج 
_قال ابوعبدهللا عليہ السالم: عليكم بالدعاء فانّكم التقربون بمثلہ و ال تتركوا صغيرة لصغرہا ان تدعوا بہا، ان صاحب 514

  _ 467ص  2الصغار ہو صاحب الكبار_ كافي/ ج 
 2ن الرضا عليہ السالم انہ كان يقول الصحابہ: عليكم بسالح االنبياء فقيل و ما سالح االنبيائ؟ قال: الدعائ_ كافي/ ج _ع515
  _ 468ص 
_قال ابوجعفر عليہ السالم: اّن هللا يحّب من عباده المؤمنين كّل عبد دّعاء فعليكم بالدعاء فى السحر الى طلوع الشمس، فانہا 516

  _ 478ص 2بواب السماء و تقسم فيہا االرزاق و تقضى فيہا الحوائج العظام_ كافي/ ج ساعة تفتح فيہا ا
 _ 468ص  2_قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: الدعاء سالم المؤمن و عمود الذين و نورالسموات و االرض_ كافي/ج 517
ح و خيرالدعا ما صدر عن صدر نقّي و قلب تقّي و فى _قال اميرالمؤمنين عليہ السالم: الدعاء مفاتيح النجاح و مقاليد الفال518

  _ 468ص  2المناجات سبب النجاة و باالخالص يكون الخالص فاذا اشتّد الفزع فالى هللا المفزع_ كافي/ ج 
تال ہذه  _قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: رحم هللا عبداً طلب من هللا حاجة فالّح فى الدعاء استجيب لہ اولم يستجب لہ و519

  _ 475ص  2اآليہ و ادعوا رّب عسى ااّل اكون بدعاء ربّى شقيّاً_ كافي/ ج 
_عن ابيعبدهللا عليہ السالم قال: ان المؤمن ليدعوا  فى حاجتہ فيقول هللا تعالي: اّخروا اجابتہ شوقاً الى صوتہ و دعائہ فاذا 520

ثوابك كذا و كذا و دعوتنى فى كذا و كذا فاخرت اجابتك و ثوابك كذا و  كان يوم القيامة قال هللا: عبدي دعوتنى فاخرت اجابتك، و
  _ 490ص  2كذا_ فيتمنّى المؤمن انّہ لم يستجب لہ دعوة فى الدنيا مّما يرى من حسن الثواب_ كافي/ ج 
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عظمة هللا و كبريائہ و عاين_قال الصادق عليہ السالم: احفظ ادب الدعاء و انظر من تدعو و كيف تدعو و لماذا تدعو و حقّق 521

بقلبك علمہ بما فى ضميرك و اطالعہ على سرك و ما يكّن فيہ نجاتك قال هللا تعالي: و يدع االنسان بالشُر دعائة بالخير و كان 
الختياراالنسان عجوال و تفكر ما ذا تسال و لماذا تسال و الدعاء استجابہ لكل منك للحق و تذويب المہجة فى مشاہدة الرب و ترك ا

جميعا و تسليم المور كلہا ظاہرہا و باطنہا الى الہ فان لم تات بشرط الدعاء فال تنتظر االجابہ فانہ يعلم السر و اخفى _ فلعلك 
  _ 242تدعوه بشيء قد علم من نيتك بخالف ذلك _ حقائق فيض ، ص 

  _ 289ص  7 _ قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ: الصوم جنة من النار _ وسائل ، ج522
  _ 290ص  7_ عن ابى عبدهللا عليہ السالم قال : ان هللا تعالى يقول : الصوم لى و انا اجزى عليہ _ وسائل ، ج 523
  _ 293ص  7_ قال رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ : من صام يوما تطوعا ابتغاء ثواب هللا وجبت لہ المغفرة وسائل ، ج 524
ص  7سالم قال : نوم الصائم عبادة و صمتہ تسبيح و عملہ متقبل و دعائہ مستجاب _ وسائل ، ج _ عن ابى عبدهللا عليہ ال526
294 _  
ص  7_ عن ابى عبدهللا عليہ السالم قال: نوم الصائم عبادة و صمتہ تسبيح و عملہ متقبل و دعاء ه مستجاب _ وسائل ، ج 526
294 _  
عّز و جل : كّل اعمال ابن آدم بعشرة اضعافہا الى سبعماة ضعف االّ الصبر فانّہ  _ قال رسو هللا صلى هللا عليہ و آلہ: قال هللا527

  _ 295ص  7لى و انا اجزى بہ ، فثواب الصبر مخزون فى علم هللا و الصبر الصوم وسائل ، ج 
ل العبادة؟ قال : اّول العبادة _امير المؤمنين عليہ السالم عن النبى صلى هللا عليہ و آلہ انہ قال: فى ليلة المعراج يا رّب ما اوّ 528

الّصمت و الصوم _ قال يارّب و ما ميراث الصوم؟ قال يورث الحكمة و الحكمة تورث المعرفة و المعرفة تورث اليقين فاذا 
  _ 590ص  1استيقن العبد ال يبالى كيف اصبح بعسر ام بيسر _ مستدرك ، ج 

الطعام و الشراب ان ال ياكل االنسان و ال يشرب فقط و لكن اذا صمت فليصم _ قال ابو عبدهللا عليہ السالم : ليس الصيام من 529
 7سمعك و بصرك و لسانك و بطنك و فرجك و احفظ يدك و فرجك و اكثر السكوت االّ من خير و ارفق بخادمك _ وسائل ، ج 
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  _ 118ص 
ه ، انّما للصوم شرط يحتاج ان يحفظ حتى يتّم _ عن ابى عبدهللا عليہ السالم قال: ان الصيام ليس من الطعام و الشراب وحد530

الصوم و ہو الصمت الداخل ، اما تسمع قول مريم بنت عمران ، انّى نذرت للرحمان صوما فلن اكلّم اليوم انسيا، يعنى صمتا_ فاذا 
وا و ال تجادلو ا وال تبادوا صمتم فاحفظوا السنتكم عن الكذب و غّضوا ابصاركم و ال تنازعوا و ال تحاسدوا و ال تشاتموا و ال تنابز

  و ال تظلموا و ال تسافہوا و ال تزاجروا و ال تغفلوا عن ذكر هللا و عن الصالة والزموا الصمت و 
  

343   
السكوت و الحلم و الصبر و الصدق و مجانبة اہل الشر و اجتنبوا قول الزور و الكذب و الفراء و الخصومة و ظّن السوء و الغيبة 

نوا مشرفين على االخرة منتظرين ال يّامكم ، منتظرين لما وعدكم هللا متزّودين للقاء هللا و عليكم السكينہ و الوقار و و النميمة و كو
الخشوع و الخضوع و ذّل العبد الخائف من موالء راجين خائفين راغبين راہبين قد طہّرتم القلوب من العيوب و تقّدست سرائركم 

ذورات ، تبّرا الى هللا من عداه و واليت هللا فى صومك بالصمت من جميع الجہات مما قد نہاك هللا من الخّب و نظفت الجسم من القا
عنہ فى السّر و العالنية و خشيت هللا حق خشيتہ فى السّر و العالنية ووہبت نفسك هللا فى ايام صومك و فرغت قلبك لہ و نصبت 

فانت صائم هللا بحقيقة صومہ صانع لما امرك و كلّما نقصت منہا شيئا مما  قلبك لہ فيما امرك و دعاك اليہ ، فاذا فعلت ذلك كلہ
بيّنت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك (الى ان قال) ان الصوم ليس من الطعام و الشراب انما جعل هللا ذلك حجابا مما سواہا 

  _ 199ص  7_ وسائل ، ج  من الفواحش من الفعل و القوم يفطر الصوم _ ما اقل الصّوام و اكثر الجّواع ؟
  _ 183_ يا ايہا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتّقون _ بقره ، 531
_ ان ابا عبدهللا عليہ السالم يوصى ولده اذا دخل شہر رمضان : فاجتہدوا انفسكم فان فيہ تقسم االرزاق و تكتب االجال و فيہ 532

  _ 221ص  7ذى يفدون اليہ و فيہ ليلة العمل فيہا خير من الف شہر _ وسائل، ج يكتب وفد هللا ال
_ قال امير المؤمنين عليہ السالم : عليكم فى شہر رمضان بكثرة الدعاء و االستغفار فاما الدعاء فيدفع بہ عنكم البالء و اما 533

  _ 223ص  7االستغفار فتمحى بہ ذنوبكم _ وسائل ، ج 
سالم قال: ان رسول هللا خطبنا ذات يوم فقال: ايہا الناس انہ قد اقبل اليكم شہر هللا بالبركة و الرحمة و المغفرة _ على عليہ ال534

_ شہر ہو عند هللا افضل الشہور و ايامہ افضل االيام و لياليہ افضل الليالى و ساعاتہ افضل الساعات ، ہو شہر دعيم فيہ الى 
امة هللا انفاسكم فيہ تسبيح و نومكم فيہ عبادة و عملكم فيہ مقبول و دعائكم فيہ مستجاب ، فاسالوا ضيافة هللا و جعلتم فيہ من اہل كر

هللا ربّكم بنيات صادقة و قلوب طاہرة ان يوفقكم لصيامہ و تالوة كتابہ ، فان الشقى من حرم غفران هللا فى ہذا الشہر العظيم 
طشہ ، و تصّدقوا على فقرائكم و مساكينكم ، ووقّروا كباركم وارحموا واذكروا بجوعكم و عطشكم فيہ جوع يوم القيامة و ع

صغاركم وصلوا ارحامكم واحفظوا السنتكم و غّضوا عّما ال يحّل النظر اليہ ابصاركم و عّما ال يحّل االستماع اليہ اسماعكم و 
اليہ ايديكم بالدعاء فى اوقات صالتكم فانہا افضل تحنّنوا على ايتام الناس يتحنن على ايتامكم وتوبوا الى هللا من ذنوبكم وارفعوا 

الساعات ينظر هللا عّز وجل فيہا بالرحمة الى عباده ، يجيبہم اذانا جوه و يلبيہم اذا نادوه و يعطيہم اذا سالوه و يستجيب لہم اذا 
  دعوه ... ... 

من اوزاركم فخفّفوا عنہا بطول سجودكم واعملوا ان هللا ايہا الناس ان انفسكم مرہونة باعمالكم ففّكوہا باستغفاركم ، و ظہوركم ثقيلة
اقسم بعّزتہ ان ال يعّذب المصلّين والساجدين و ان ال يروعہم بالنار يوم يقوم الناس لرّب العالمين _ ايہا الناس من فطر منكم صائما

  مؤمنا فى ہذا الشہر كان لہ بذلك عند هللا عتق نسمة و مغفرة لما مضى من 
  

344   
ة بہ _ قيل يا رسول هللا فليس كلّنا نقدر على ذلك ، فقال صلى هللا عليہ و آلہ : اتقوا النار و لو بشّق تمرة ، اتقوا النار و لو بشربذنو

من مائ، ايہا الناس من حّسن منكم فى ہذا الشہر خلقہ كان لہ جوازاعلى الصراط يوم تزّل فيہ االقدام و من خفف فى ہذا الشہر 
ہ خفّف هللا عليہ حسابہ و من كّف فيہ شّره كّف هللا عنہ غضبہ يوم يلقاء و من اكرم فيہ يتيما اكرمہ هللا يوم يلقاه و عما ملكت يمين

من وصل فيہ رحمہ و صلہ هللا برحمتہ يوم يلقاه و من قطع فيہ رحمہ قطع هللا عنہ رحمتہ يوم يلقاه و من تطّوع فيہ بصالة كتب 
ى فيہ فرضا كان لہ ثواب من اّدى سبعين فريضة فيما سواه من الشہور و من اكثر فيہ الصالة علّي ثقّل هللا برائة من النار و من ادّ 

هللا ميزانہ يوم تخّف الموازين و من تال فيہ آية من القرآن كان لہ مثل اجر من ختم القرآن فى غيره من الشہور_ ايہا الناس ان 
كم ان ال يغلقہا عليكم و الشياطين مقلولة فاسئلوا من ربكم ان ال يسلّطہا عليكم ، قال ابواب الجنان فى ہذا الشہر مفتّحةفاسالوا ربّ 

امير المؤمنين عليہ السالم فقمت فقلت: يا رسول هللا ما افضل االعمال فى ہذا الشہر؟ فقال: يا ابا الحسن افضل االعمال فى ہذا 
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_ 227ص  7الشہر الورع عن محارم هللا _ وسائل ، ج 

 

 


