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۔ حوادث روز و شب9
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۔ سلمہ بن
!محرز
میں نے اما م باقر (ع) کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ ہمارے علوم میں تفسیر قرآن و احام قرآن ، علم تغیرات و حوادث
زمانہ سب شامل یں پروردگار جب کس قوم کے لئے خیر چاہتاہے تو انھیں سنادیتاہے اور اگر کس ایسے کو سنادے
جو سننا نیں چاہتاہے تو منھ پھیر لے گا جیسے کہ سنا ہ نیں ہے ، یہ کہ کر خاموش ہوگئے، تھوڑی دیر کے بعد
پھر فرمایا اگر مناسب ظرف اور مطمئن ماحول مل جاتا تو میں اور کچھ بیان کرتا لین ف الحال الہ ہ سے طلب امداد
کرراہوں۔
463
۔ ضریس ۔ ہم اور ابوبصیر امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر ہوئے تو ابوبصیر نے علم البیت (ع) کے بارے میں سوال
یں رکھتاہے اور اگر خدا اس کے حوالہ کردیتا تو تمھارا ہکیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمارا عالم خاص غیبت کا علم ن
یں اور رات کو دن کے امور سے آگاہ کردیا جاتاہے اور یون باتیں بتادی جات ن اسے دن کو رات کجیسا ہوتا لی
قیامت ت کے حاالت سے باخبر کردیا جاتاہے۔( مختصر بصائر الدرجات
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۔ حمران بن
!الحسین
(ع) کا بھ ٰ میں نے امام صادق (ع) سے سوال کیا … کیا آپ کے پاس توریت ، انجیل ، زبور ، صحف ابراہیم (ع) و موس
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علم ہے؟
فرمایا بیش !
میں نے عرض کیا کہ یہ تو بت بڑا علم ہے، فرمایا حمران ! شب و روز پیدا ہونے والے حوادث کا علم بھ ہمارے پاس
ہے اور یہ اس سے عظیم تر ہے، وہ ماض ہے اور یہ مستقبل ۔( بصائر الدرجات
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۔ محمد بن
!مسلم
میں نے امام صادق (ع) سے عرض کیا کہ میں نے ابوالخطاب ک زبان ای بات سن ہے؟
فرمایا وہ کیا ہے؟
میں نے عرض ک ، ان کا کناہے کہ آپ حضرات حالل و حرام اور قضایا کو فیصل کرنے کا علم رکھتے یں۔
آپ خاموش ہوگئے۔ پھر جب میں نے چلنے کا ارادہ کیا تو میرا اتھ پڑ لیا اور فرمایا ، دیھو محمد ! یہ علم قرآن اور علم
حالل و حرام اس علم کے پلو بہ پلو ہے جو ہمارے پاس حوادث روز و شب کے بارے میں ہے۔ (بصائر الدرجات
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۔ امام صادق (ع
ہمارے (
یاں کوئ رات ایس نیں آت ہے جب ساری کائنات کا اور اس کے حوادث کا علم نہ ہو ، ہمارے پاس جنات کا بھ علم
اور مالئہ کے خواہشات کا بھ علم ہے
۔ (کامل
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