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۔ صالح بن میثم
!التمار
میں نے حضرت میثم ک کتاب میں دیھا ہے کہ ہم لوگوں نے ای شام امیر المومنین (ع) ک خدمت میں حاضری دی تو
آپ نے فرمایا کہ جس مومن کے دل کا بھ خدا نے ایمان کے لئے امتحان لے لیا وہ ہماری مودت کو اپنے دل میں ضرور
پائے گا اور جس پر خدا ک ناراض ثبت ہوگئ ہے وہ ہماری دشمن ضرور رکھے گا ، ہم اس بات پر خوش یں کہ
مومن ہم سے دوست رکھتاہے اور دشمن ک دشمن کو ہم پچانتے یں۔
ہمارا دوست رحمت خدا ک بناپر خوشحال ہے اور ر روز اس کا منتظر رہتاہے اور ہمارا دشمن اپن تعمیر جنم کے
کنارے پر کرراہے جس کا انجام ای دن اس میں گر جاناہے، گویا ال رحمت کے لئے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے
یں اور وہ اس میں خوشحال ہے اور ال جنم کا انجام ہالکت ہے۔
جس بندہ کے دل میں خدا نے خیر قرار دیدیاہے وہ ہماری محبت میں کوتاہ نیں کرستاہے اور جو ہمارے دشمن سے
محبت کرتاہے وہ ہمارا دوست نیں ہوستاہے، دو طرح ک چیزیں ای دل میں جمع نیں ہوست یں اور ” خدا نے
کس سینہ میں دو دل نیں قرار دیے یں۔ سورہ احزاب ایت
124
کہ ای سے اس قوم سے محبت کرے اور دوسرے سے اس قوم سے ، جو ہمارا محب ہے وہ اتنا ہ خالص ہے جس
قدر بغیر مالوٹ واال سونا ہوتاہے۔
ہم نجیب و پاکیزہ افراد یں اور ہمارا گھرانہ انبیاء کا گھرانہ ہے، ہم اوصیاء کے وص اور الہ و رسول کے گروہ والے
یں، ہمارا باغ گروہ حزب الشیطان ہے، جو ہماری محبت کا حال آزمانا چاہے وہ اپنے دل کا امتحان کرلے، اگر ہمارے
دشمنوں ک محبت بھ پائ جات ہے تو اسے معلوم رہے کہ خدا، جبریل اور میائیل سب اس کے دشمن یں اور خدا
(تمام کافروں کا دشمن ہے ( امال طوس (ر
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روایت اب الجارود و عن الصادق (ع)) ۔
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۔ ابوالجارود نے امام باقر (ع) سے آیت شریفہ ’ ’ ما جعل الہ لرجل من قلبین ف جوفہ “ کے بارے میں امیر المومنین (ع) کا
یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ہماری اور ہمارے دشمن ک محبت ای سینہ میں جمع نیں ہوست یں کہ خدا نے کس کے
سینہ میں دو دل نیں رکھے یں کہ ای سے اس سے محبت کرے اور دوسرے سے اس سے دشمن کرے، ہمارا محبت
کرنے واال اتنا ہ مخلص ہوتاہے جیسے خالص سونا جس میں کس طرح ک مالوٹ نہ ہو، جو شخص ہماری محبت کا
اندازہ کرنا چاہتاہے اسے چاہئے کہ اپنے دل کا امتحان کرلے، اگر ہماری محبت میں دشمن کو شری پاتاہے تو نہ وہ
ہم سے ہے اور نہ ہم اس سے یں اور الہ بھ اس کا دشمن ہے اور جبریل و میائیل بھ اور الہ تمام کافروں کا دشمن
ہے ۔( تفسیر قم
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۔ امام صادق (ع) نے ای شخص کے جواب میں فرمایا جس کا سوال یہ تھا کہ ای شخص آپ کا دوست تو ہے لین آپ
کے دشمن سے برائت میں کمزوری محسوس کرتاہے، اس کے بارے
میں کیا خیال ہے؟ … فرمایا، افسوس ، جو ہماری محبت کا دعوٰى کرے اور ہمارے دشمن سے برائت نہ کرے وہ جھوٹا
ہے۔( مستطرفات السرائر
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