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عرن!
جب حضرت عل (ع) بلیخ نام جہ پر فرات کے کنارہ اترے تو ای راہب صومعہ سے نل آیا اور اس نے کا کہ ہمارے
پاس ای کتاب ہے جو آباء و اجداد سے وراثت میں مل ہے اور اسے اصحاب عیس بن مریم نے لھاہے، میں آپ کے
سامنے پیش کرنا چاہتاہوں ،فرمایا وہ کاں ہے الؤ، اس نے کا اس کا مفوم یہ ہے۔
بسم الہ الرحمن الرحیم ۔ اس خدا کا فیصلہ ہے جواس نے کتاب میں لھ دیا ہے کہ وہ مہ والوں میں ای رسول
بھیجنے واال ہے جو انھیں کتاب و حمت ک تعلیم دے گا، الہ کا راستہ دکھائے گا اور نہ بداخالق ہوگا اور نہ تند مزاج اور
نہ بازاروں میں چر لانے واال ہوگا، وہ برائ کا بدلہ برائ سے نہ دے گا بلہ عفو و درگذر سے کام لے گا، اس ک امت
میں وہ حمد کرنے والے ہوں گے جو ر بلندی پر شر پروردگار کریں گے اور ر صعود و نزول پر حمد خدا کریں گے، ان
ک زبانیں تلیل و تبیر کے لئے ہموار ہوں گ۔
خدا اسے تمام دشمنوں کے مقابلہ میں امداد دے گا اور جب اس کا انتقال ہوگا تو امت میں اختالف پیدا ہوگا، اس کے بعد
پھر اجتماع ہوگا اور ای مدت ت باق رہے گا، اس کے بعد ای شخص کنارہٴ فرات سے گذرے گا جو نییوں کا حم
دینے واال اور برائیوں سے روکنے واال ہوگا، حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور اس میں کس طرح ک کوتاہ نہ کرے گا ،
دنیا اس ک نظر میں تیز و تند ہواؤں میں راکھ سے زیادہ بے قیمت ہوگ اور موت اس کے لئے پیاس میں پان پینے سے
بھ زیادہ آسان ہوگ، اندر خوف خدا رکھتا ہوگا اور بار پروردگار کا مخلص بندہ ہوگا خدا کے بارے میں کس مالمت
کرنے والے ک مالمت سے خوفزدہ نہ ہوگا۔
اس شر کے لوگوں میں سے جو اس نب کے دور ت باق رہے گا اور اس پر ایمان لے آئے اس کے لئے جنت اور
رضائے خدا ہوگ اور جو اس بندہ نی کوپالے اس کا فرض ہے کہ اس ک امداد کرے کہ اس کے ساتھ قتل شادت
ہے اور اب میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور رگز جدا نہ ہوں گا یاں ت کہ آپ کے ر غم میں شرکت کرلوں۔
یں کیا ہے اور تمام نیر ہے کہ اس نے مجھے نظر انداز ن(ع) رو دیے اور فرمایا کہ خدا کا ش یہ سن کر حضرت عل
بندوں ک کتابوں میں میرا ذکر کیا ہے۔
راہب یہ سن کر بے حد متاثر ہوا اور مستقل امیر المومنین (ع) کے ساتھ رہنے لا یاں ت کہ صفین میں شید ہوگیا تو
جب لوگوں نے مقتولین کو دفن کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ راہب کو تالش کرو۔
اور جب مل گیا تو آپ نے نماز جنازہ ادا کرکے دفن کردیا اور فرمایا کہ یہ ہم البیت (ع) سے ہے اور اس کے بعد بار بار
اس کے لئے استغفار فرمایا۔ (مناقب خوارزم ص
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سعد بن عبدالمل جو عبدالعزیز بن مروان ک اوالد میں تھے اور امام باقر (ع) ! انھیں سعد الخیر کے نام سے یاد کرتے
تھے، ای دن امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر ہوئے اورعورتوں ک طرح گریہ کرنا شروع کردیا۔
حضرت نے فرمایا کہ سعد ! اس رونے کا سبب کیا ہے؟
عرض ک ۔ کس طرح نہ روؤں جبہ میرا شمار قرآن مجید میں شجرہٴ ملعونہ میں کیا گیا ہے۔
فرمایا کہ تم اس میں سے نیں ہو، تم اموی ہو لین ہم البیت (ع) میں ہو۔
کیا تم نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم (ع) کا یہ قول نیں سناہے۔
جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا“ (اختصاص ص ”
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