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اقوال
۳۹۱
تا
۴۲۰
دنیا سے بے تعلق رہو ,تاکہ الہ تم میں دنیا ک برائیوں کا احساس پیدا کرے .اور غافل نہ ہو اس لیے کہ تماری طرف391
. سے غافل نیں ہوا جائے گا
. بات کرو ,تاکہ پچانے جاؤکیونہ آدم اپن زبا ن کے نیچے پوشیدہ ہے392
جو دنیا سے تمیں حاصل ہوا اسے لے لو اور جو چیز رخ پھیر لے اس سے منہ موڑ ے رہو .اور اگر ایسا نہ کر سو393
. تو پھر تحصیل و طلب میں میانہ روی اختیار کرو
. بت سے کلمے حملے سے زیادہ اثر ونفوذ رکھتے یں394
. جس چیز پر قناعت کر ل جائے و ہ کاف ہے395
396یں ملتا اسے اٹھنے سے بھموت ہو اور ذلت نہ ہو .کم ملے اور دوسروں کو وسیلہ بنانا نہ ہو ,جسے بیٹھے بٹھائے ن
کچھ حاصل نیں ہوگا زمانہ دو2 دنوں پر منقسم ہے ای دن تمارے موافق اور ای تمارے مخالف .جب موافق ہوتو
. اتراؤ نیں . اور جب مخالف ہو تو صبر کرو
. بترین خوشبو مش ہے جس کا ظرف لا اورم عطر بار ہے397
. فخر و سر بلندی کو چھوڑ دو ,تبر و غرو ر کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو398
ای حق فرزند کا باپ پر ہوتا ہے اور ای حق باپ کا فرزند پر ہوتا ہے .باپ کا فرزند پر یہ حق ہے کہ وہ سوائے399
الہ ک معصیت کے ر با ت میں اس ک اطاعت کرے اور فرزند کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کا نام اچھا تجویز کرے
. ,اچھے اخالق و آداب سے آراستہ کرے اور قرآن ک اسے تعلیم دے
چشم بد افسوس, سحر اورفال نی ان سب میں واقعیت ہے .البتہ فال بد اور ای بیماری کا دوسرے کو ل جانا غلط400
. ہے . خوشبو سونھنا ,شد کھانا,سواری کرنا اور سبزے پر نظرکرنا غم و اندوہ اور قلق و اضطراب کو دور کرتا ہے
ون لینا کوئچیز سے برا ش لحاظ سے کس یں .شرع کے ہوتے فال نی فال بد اور تفا ل کے معن طیرہ کے معن
حقیقت نیں رکھتا اور یہ صرف توہمات کا کر شمہ ہے اس بد شوف ک ابتدا اس طرح ہوئ کہ کیومرث کےبیٹوں نے
رات کے پلے حصہ میں مرغ ک اذان سن اور اتفاق سے اس رات کو کیومرث کا انتقال ہوگیا جس سے انیں یہ تو ہم
ہو ا کہ مرغ کا بے وقت اذان دینا کس خبر غم کا پیش خیمہ ہوتاہے چنانچہ انوں نے اس مرغ کو ذبح کر دیا ,اور بعد میں
.مختلف حادثوں کا مختلف چیزوں سے خصوص تعلق قائم کرلیاگیا
البتہ فال نی لینے میں کوئ مضائقہ نیں .چنانچہ جب ہجرت پیغمبر کے بعد قریش نے یہ اعالن کیا کہ جو آنحضرت کو
گرفتار کرے گا ,تو اسے سو اونٹ انعام میں دیئے جائیں گے تو ابو بریدہ اسلم اپنے قبیلہ کے ستر آدمیوں کے ہمراہ آپ
کے تعاقب میں روانہ ہوا . اور جب ای منزل پرآمنا سامنا ہوا توآنحضرت نے پوچھا تم کون ہو اس نے کا کہ بریدہ ابن
خصیب حضرت نے یہ نام سنا تو فرمایا برادمرنا ہمار امعاملہ خوشوار ہوگیا .پھر پوچھا کہ کس قبیلہ سے ہو؟ اس نے
کا کہ اسلم سے .تو فرمایا کہ سلمنا ہم نے سالمت پائ .پھر دریافت کیا کہ کس شاخ سے ہواس نے کا کہ بن سم سے
.تو فرمایا کہ خرج سھم تمارا تیر نل گیا .بریدہ اس انداز سے گفتو اور حسن گفتار سے بت متاثر ہوا .اور پوچھا کہ
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آپ کون یں فرمایا کہ محمد ابن عبدالہ, یہ سن بے ساختہ اس ک زبان سے نال .اشھد انّ رسول الہ (صل الہ علیہ وآلہ
. وسلم )اور قریش کے انعام سے دستبردار ہوکر دولت ایمان سے ماال مال ہوگیا
. لوگوں سے ان کے اخالق و اطوار میں ہمرن ہونا ان کے شر سے محفوظ ہوجانا ہے401
ای ہم کالم ہونے والے سے کہ جس نے اپن حیثیت سے بڑھ کر ای بات ک تھ, فرمایا تم پر نلتے ہ اڑنے402
. لے اور جوان ہونے سے پلے بلبالنے لے
سید رض فرماتے یں کہ )اس فقرہ میں شیر سے مراد وہ پر یں جوپلے پل نلتے یں اور ابھ مضبوط و مستحم)
.نیں ہونے پاتے , اور سقب اونٹ کے بچے کوکتے یں اور وہ اس وقت بلبالتاہے .جب جوان ہوتا ہے
.» جو شخص مختلف چیز وں کا طلب گار ہوتا ہے اس ک ساری تدبیریں ناکا م ہوجات یں .»طلب الل فوت الل403
حضرت سے الحول وال قوۃ اال بالہ (قوت وتوانائ نیں مر الہ کے سبب سے )کے معن دریافت کئے گئے تو آپ نے404
فرمایا کہ ہم خدا کے ساتھ کس چیز کے مال نیں اس نے جن چیزوں کا ہمیں مال بنایا ہے بس ہم انیں پر اختیار
رکھتے یں .تو جب اس نے ہمیں ایس چیز کا مال بنا یا جس پر وہ ہم سے زیاد ہ اختیار رکھتا ہے تو ہم پر شرع ذمہ
. داریاں عائد کیں .اور جب اس چیز کو واپس لے گا تو ہم سے اس ذمہ داری کو بھ بر طرف کردے گا
مطلب یہ ہے کہ انسان کو کس شے پر مستقال تمل و اختیار حاصل نیں بلہ یہ حق ملیت و قوت تصرف قدرت کا
بخشا ہوا ای عطیہ ہے اور جب ت یہ تمل و اختیار باق رہتا ہے .تلیف شرع بر قرار رہت ہے اور اسے سلب کرلیا
لیف ماالیطاق ہے جو کسلیف کا عائد کرنا تصورت میں ت ہ ایسہے .کیون برطرف ہوجات لیف بھجاتا ہے تو ت
حیم و دانا ک طرف سے عائد نیں ہوست .چنانچہ الہ سبحانہ نے اعضا و جوارح میں اعمال کے بجاالنے ک قوت و
دیعت فرمانے کے بعد ان سے تلیف متعلق ک .لذاجب ت یہ قوت باق رہے گ ان سے تلیف کا تعلق رہے گا .اور
اس قوت کے سلب کرلینے کے بعد تلیف بھ برطرف ہوجائے گ ,جیسے زکۈۃ کا فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جب
دولت ہو ,اور جب دولت چھین لے گا .تو اس کے نتیجہ میں زکۈۃ کا وجوب بھ ساقط کر دے گا .کیونہ ایس صور ت
. میں تلیف کا عائد کرنا عقالقبیح ہے
عمار بن یاسر کو جب مغیر ہ ابن شعبہ سے سوال وجواب کرتے سنا تو ان سے فرمایا !اے عمار اسے چھوڑ دو اس405
نے دین سے بس وہ لیا ہے جو اسے دنیا سے قریب کر ے اور اس نے جان بوجھ کراپنے کو اشتباہ میں ڈال رکھا ہے
. تاکہ ان شبات کو اپن لغزشوں کے لیے بانہ قرار دے سے
الہ کے یاں اجر کے لیے دولتمندوں کا فقیروں سے عجز و انساری برتنا کتنا اچھا ہے اور اس سے اچھا فقرا کا الہ406
. پر بھروسہ کرتے ہوئے دولتمندوں کے مقابلہ میں غرور سے پیش آنا ہے
الہ نے کس شخص کو عقل ودیعت نیں ک ہے مر یہ کہ وہ کس دن اس کے ذریعہ سے اسے تباہ سے بچائے407
. گا
. جو حق سے ٹرائے گا,حق اسے پچھاڑ دے گا408
. دل آنھوں کا صحیفہ ہے409
. تقوٰى تمام خصلتوں کا سرتاج ہے410
جس ذات نے تمیں بولنا سھایا ہے اس کے خالف اپن زبان ک تیزی صرف نہ کرو .اور جس نے تمیں راہ پر لا یا411
. ہے اس کے مقابلہ میں فصاحت ُگفتار کا مظارہ نہ کرو
412ہے کہ جس چیز کو اوروں کے لیے ناپسند کرتے ہو ,اس سے خود بھ کاف کے لیے ی آراست ارے نفس کتم
. پرہیز کرو
. جو انمردوں ک طرح صبر کرے ,نیں تو سادہ لوحوں ک طرح بھو ل بھال کر چپ ہوگا413
ای دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اشعث ابن قیس کو تعزیت دیتے ہوئے فرمایا :اگر بزرگوں ک طرح تم نے صبر414
. کیا تو خیر !ورنہ چوپاؤں ک طرح ای دن بھول جاؤگے
!دنیا کے متعلق فرمایا415
دنیا دھوکے باز ,نقصان رساں اور رواں دواں ہے .الہ نے اپنے دوستوں کے لیے اسے بطور ثواب پسند نیں کیا ,اور نہ



دشمنوں کے لیے اسے بطور سزا پسند کیا.ال دنیا سواروں کے مانند یں کہ ابھ انوں نے منزل ک ہ تھ کہ ہنانے
. والے نے انیں للارا ,اور چل دیئے
اپنے فرزند حسن علیہ السالم سے فرمایا :اے فرزند دنیا ک کوئ چیز اپنے پیچھے نہ چھوڑ و .اس لیے کہ تم دو2 میں416
سے ای کے لیے چھوڑ و گے .ای وہ جو اس مال کو خدا ک اطاعت میں صرف کرے گا تو جو مال تمارے لیے
بدبخت کا سبب بنا وہ اس کے لیے راحت وآرام کا باعث ہوگا.یا وہ ہوگا جو اسے خدا ک معصیت میں صرف کرے ,تو
وہ تمارے جمع کر دہ مال ک وجہ سے بد بخت ہوگا اور اس صورت میں تم خدا ک معصیت میں اس کے معین و مدد
. گار ہوگے ,اور ان دونوں میں سے ای شخص بھ ایسا نیں کہ اسے اپنے نفس پر ترجیح دو
سید رض فرماتے یں کہ یہ کال م ای دوسری صورت میں بھ روایت کیا گیا ہے جو یہ ہے
جو مال تمارے اتھ میں ہے تم سے پلے اس کے مال دوسرے تھے .اور یہ تمارے بعد دوسروں ک طرف پلٹ جائے
گا اور تم دو میں سے ای کے لیے جمع کرنے والے ہو .ای وہ جو تمارے جمع کئے ہوئے مال کو خد اک اطاعت
میں صرف کرے گا .تو جو مال تمارے لیے بدبخت کا سبب ہوا وہ اس کے لیے سعادت و نی بخت کا سبب ہوگا وہ جو
اس مال سے الہ ک معصیت کرے تو جو تم نے اس کے لیے جمع کیا وہ تمارے لیے بد بخت کا سبب ہوگا اور ان
دونوں میں سے ای بھ اس قابل نیں کہ اسے اپن پشت کو گرانبار کرو ,جو گزر گیا اس کے لیے الہ ک رحمت اور جو
. باق رہ گیا ہے اس کے لیے رزق ال کے امیدوارر ہو
. ای کنے والے نے آپ کے سامنے استغفرالہ کا.تو آپ نے اس سے فرمایا417
ہے کہ استغفار کیاہے؟ استغفار بلند منزلت لوگوں کامقام ہے اور یہ ای ارا سوگ منائے کچھ معلوم بھاری ماں تمتم
ایسا لفظ ہے جو چھ باتوں پر حاوی ہے .پلے کہ جو ہوچااس پر نادم ہو ,دوسرے ہمیشہ کے لیے اس کے مرتب نہ
ہونے کاتیا کرنا ,تیسرے یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا یاں ت کہ الہ کے حضور میں اس حالت میں پنچو کہ تمارا
دامن پاک و صاف اورتم پر کوئ مواخذہ نہ ہو.چوتھے یہ کہ جو فرائض تم پر عائد کئے ہوئے تھے ,اور تم نے انیں ضائع
کردیاتھا .انیں اب پورے طور پر بجاالؤ .پانچویں یہ کہ جو گوشت (کل) حرام سے نشونما پاتا را ہے ,اس کو غم و اندوہ
سے پھالؤیاں ت کے کھال کو ڈیوں سے مالدو کہ پھرسے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو,چھٹے یہ کہ اپنے
جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو .جس طرح اسے گناہ ک شیرین سے لذت اندوز کیا ہے .تو اب کو »استغفرالہ
«.
. حلم و تحمل ای پورا قبیلہ ہے418
بیچارہ آدم کتنا بے بس ہے, موت اس سے ناں, بیماریاں اس سے پوشیدہ اور اس کے اعمال محفوظ یں .مچھر4196
. کے کاٹنے سے چیخ اٹھتاہے ,اچھو لنے سے مرجاتا ہے اور پسینہ اس میں بدبو پیدا کر دیتا ہے
وارد ہوا ہے کہ حضرت اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, کہ ان کے سامنے سے ای حسین عورت کا420
:گزر ہوا جسے انوں نے دیھنا شروع کیا جس پر حضرت نے فرمایا
ان مردوں ک آنھیں تاکنے وال یں اور یہ نظر باز ی ان ک خواہشات کو برانیختہ کرنے کاسبب ہے لذا تم میں سے
کس ک نظر ایس عورت پر پڑے کہ جو اسے اچھ معلوم ہوتو اسے اپن زوجہ ک طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونہ یہ
عورت بھ اس عورت کے مانند ہے .یہ سن کر ای خارج نے کا کہ خدااس کافرکو قتل کر ے یہ کتنا برا فقیہ ہے .یہ
سن کر لوگ اسے قتل کرنے اٹھے.حضرت نے فرمایا کہ ٹھرو! زیادہ سے زیادہ گال کا بدلہ گال ہوستا ہے ,یااس کے
. گناہ ہ سے درگزر کرو
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