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۔ زندگان علم8
407
۔ امیر المومنین (ع) آل محمد کے صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے یں، یہ حضرات علم ک زندگ اور جالت ک موت
یں، ان کا حلم ان کے علم ک خبر دے گا اور ان کا ظار ان کے باطن کے بارے میں بتائے گا اور ان ک خاموش ان کے
نطق ک حمت ک دلیل ہے، یہ نہ حق ک مخالفت کرتے یں اور نہ اس میں اختالف کرتے یں، اسالم کے ستون یں اور
تحفظ کے وسائل ، انھیں کے ذریعہ حق اپن منزل پر واپس آیاہے اور باطل اپن جہ سے ہٹ گیاہے۔
اور اس ک زبان جڑ سے کٹ گئ ہے۔ انھوں نے دین کو پورے شعور کے ساتھ محفوظ کیا ہے اور صرف سماعت اور
روایت پر بھروسہ نیں کیا ہے۔ اس لئے کہ علم ک روایت کرنے والے بت یں اور اس ک رعایت و حفاظت کرنے والے
بت کم یں۔( نج البالغہ خطبہ
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۔ امام عل (ع) (ع)! یاد رکھو کہ تم دایت کو اس وقت ت نیں پچان ستے ہو جبت اسے چھوڑنے والوں کو نہ پچان
لو اور میثاق کتاب کو اس وقت ت اختیار نیں کرستے ہو جب ت اس عد کے توڑنے والوں کو نہ پچان لو اور اس
سے متمس نیں ہوستے ہو جب ت نظر انداز کرنے والوں ک معرفت نہ حاصل کرلو لذادایت کو اس کے ال سے
حاصل کرو کہ ی لوگ علم ک زندگ یں اور جالت ک موت، ی وہ یں جن کا حم ان کے علم ک خبر دے گا اور ان
ک خاموش ان کے تلم کا پتہ دے گ، ان کا ظر ان کے باطن ک بترین دلیل ہے ، یہ نہ دین ک مخالفت کرتے یں اور
نہ اس میں اختالف پیدا کرتے یں یہ دین ان کے درمیان ای سچا گواہ اور ای خاموش ترجمان ہے۔ (نج البالغہ خطبہ
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روایت محمد بن الحسین)۔
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