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. فنا بردوش سانسوں کے مجموعے کا نا م زندگ ہے
ہے میت فان ر نفس عمر گزشتہ ک
زندگ نام ہے مرمر کے جیے جانے کا
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ای بیج کو دیھ کر کاشتار یہ حم لا ستا ہے کہ اس سے کو ن سا درخت پیدا ہوگا .اس کے پھل پھول اور پتے
کامیاب ھ کر اس کو کوشش کو دی سع طالب علم ک طرح ای ے ,اس کا پھیالؤ اور بڑھاؤکتنا ہو گا .اسکیسے ہوں
پر ,اور دوسرے ک آرام طلب و غفلت کو دیھ کر اس ک ناکام پر حم لایا جاستا ہے ,کیونہ ادائل اواخر کے اور
مقدمات ,نتائج کے آئینہ دار ہوتے یں .لذا کس چیز کا انجام سجھائ نہ دیتا ہو تو اس ک ابتدائ کو دیھا جائے .اگر ابتدا
ہوگ اچھ ا بھتو انت ہوگ اور اگر ابتدا اچھ بری ہو گ ا بھتو انت بری ہوگ .
سالے کہ نواست ازبار ش پیدا
جب ضرار ابن ضمرۃ صنبائ معاویہ کے پاس گئے اور معاویہ نے امیرالمومنین علیہ السالم کے متعلق ان سے سوال 77
کیا ,تو انوں نے کاکہ میں اس امر ک شادت دیتا ہوں کہ میں نے بعض موقعوں پر آپ کو دیھا جب کہ رات اپنے دامن
ظلمت کو پھیال چ تھ .تو آپ محراب عبادت میں ایستادہ ریش مبارک کو اتھوں میں پڑے ہوئے مار گزیدہ ک طرح
. تڑپ رہے تھے اورغم رسیدہ ک طرح رو رہے تھے کہ رہے تھے
اے دنیا !اے دنیا! دور ہو مجھ سے کیا میرے سامنے اپنے کو الت ہے ؟یا میری دلدادہ و فریفتہ بن کر آئ ہے .تیرا وہ
وقت نہ آئے (کہ تو مجھے فریب دے سے)بھالیہ کیونر ہو ستا ہے ,جاکس اور کو جال دے مجھے تیری خواہش نیں
ہے .میں تو تین بار تجھے طالق دے چا ہوں کہ جس کے بعد رجوع ک گنجائش نیں .تیری زندگ تھوڑ ی ,تیری اہمیت
. بت ہ کم اور تیری آرزوذلیل و پست ہے افسوس زادراہ تھوڑا ,راستہ طویل سفر دور دراز اور منزل سخت ہے
اس روایت کا تتمہ یہ ہے کہ جب معاویہ نے ضرار ک زبان سے یہ واقعہ سنا تو ا س ک آنھیں اشبار ہو گئیں اور کنے
لا کہ خدا ابو الحسن پر رحم کرے وہ واقعا ًایسے ہ تھے ,پھر ضرار سے مخاطب ہو کر کا کہ اے ضرا ران ک مفارقت
میں تمارے رنج و اندوہ ک کیا حالت ہے ضرا ر نے کا کہ بس یہ سمجھ لوکہ میر اغم اتنا ہ ہے جتنا اس ماں کاہوتا
. ہے جس ک گود میں اس کا اکلوتا بچہ ذبح کر دیا جائے
ای شخص نے امیرالمومنین علیہ السالم سے سوال کیا کہ کیا ہمارا ال شام سے لڑنے کے لیے جانا قضا و قدر سے 78
. تھا ؟تو آپ نے ای طویل جواب دیا .جس کا ای منتخب حصہ یہ ہے
خدا تم پر رحم کرے شاید تم نے حتم و الزم قضاء و قدر سمجھ لیا ہے (کہ جس کے انجام دینے پر ہم مجبور یں )اگر
ایسا ہوتا تو پھر نہ ثواب کا کوئ سوال پیدا ہوتا نہ عذاب کا نہ وعدے کے کچھ معن رہتے نہ وعید کے .خدا وند عالم نے
تو بندوں کو خود مختا ر بناکر مامو ر کیا ہے اور (عذاب سے) ڈراتے ہوئے ان ک ہے اس نے سل و آسان تلیف دی
ہے اور دشواریوں سے بچائے رکھا ہے وہ تھوڑے کئے پر زیادہ اجر دیتا ہے .ا س ک نافرمان اس لیے نیں ہوت کہ وہ
دب گیا ہے اور نہ اس ک اطاعت اس لیے ک جات ہے کہ اس نے مجبور کر رکھا ہے اس نے پیغمبروںو بطور تفریح
نیں بھیجا اور بندوں کے لیے کتابیں بے فائدہ نیں اتاری یں اور نہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے
.ان سب کو بیا ر پیدا کیا ہے .یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے .جنوںنے کفر اختیار کیا آتش جنم کے عذاب سے
اس روایت کا تتمہ یہ ہے پھر اس شخص نے کا کہ وہ کون س قضاء و قدر تھ جس ک وجہ سے ہمیں جانا پڑا آپ نے
کا کہ قضاکے معن حم باری کے یں جیسا کہ ارشاد ہے .وقض رب اال تعبدو ااال ایاہ اور تمارے پروردگار نے تو
. حم دے دیا ہے کہ اس کے سوا کس ک پرستش نہ کرنا .یاں پر قض بمعن امر کے ہے
حمت ک بات جاں کیں ہو اسے حاصل کرو کیونہ حمت منافق کے سینہ میں بھ ہوت ہے .لین جب ت اس 79
. (ک زبان) سے نل کر مومن کے سینہ میں پنچ کر دوسر ی حمتوں کے ساتھ بل نیں جات تڑپت رہت ہے
. حمت مومن ہ ک گمشدہ چیز ہے اسے حاصل کرواگرچہ منافق سے لینا پڑے 80
. رشخص ک قیمت وہ ہنر ہےجو اس شخص میں ہے 81



ہے ,اور نہ کوئ تیمانہ بات اس کے ہم وزن ہو سح ایسا انمول جملہ ہے کہ نہ کوئ یں کہ یہ ای فرماتے سید رض
. جملہ اس کا ہم پایہ ہوستا ہے
کے مطابق اس ک جس بلندی پر فائز ہوگا ,اس ر علم و کمال ہے .وہ علم و کمال کقیمت اس کا جو حقیق انسان ک
قدر و منزلت ہوگ چنانچہ جو ر شناس نایں شل و صورت ,بلندی قدو قامت اور ظاری جاہ و حشمت کو نیں دیھتیں
بلہ انسان کے ہنر کو دیھت یں اور اس ہنر کے لحاظ سے اس ک قیمت ٹھرات یں .مقصد یہ ہے کہ انسان کو
.اکتساب فضائل و تحصیل علم و دانش میں جدوجد کرناچاہیے
تمیں ایس پانچ باتوں ک دایت ک جات ہے کہ اگر انیں حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کو ایڑ لا کر تیز ہناؤ,تو وہ 82
اس قابل ہو ں گ .تم میں سے کوئ شخص الہ کے سوا کس سے آس نہ لائے اور اس کے گناہ کے عالوہ کس شے
سے خو ف نہ کھائے اور اگر تم میں سے کس سے کوئ ایس بات پوچھ جائے کہ جسے و ہ نہ جانتا ہو تو یہ کنے
میںنہ شرمائے کہ میں نیں جانتا اور اگر کوئ شخص کس بات کو نیں جانتا تو اس کے سیھنے میں شرمائے نیں ,اور
صبر و شیبائ اختیار کر و کیونہ صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوت ہے .اگر سر نہ ہوتو بدن
. بیار ہے ,یون ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو ایمان میں کوئ خوب نیں
ر کر اصبر نیست ایمان نیست
ای شخص نے آپ ک بت زیادہ تعریف ک حاالنہ وہ آپ سے عقیدت و ارادت نہ رکھتا تھا تو آپ نے فرمایا جو 83
. تماری زبان ر ہے میں اس سے کم ہوں اور جو تمارے دل میں ہے اس سے زیادہ ہوں
. تلوار سے بچے کھچے لوگ زیادہ باق رہتے یں اور ان ک نسل زیادہ ہوت ہے 84
. جس ک زبان پر کبھ یہ جملہ نہ آئے کہ »میں نیں جانتا «.تو وہ چوٹ کھانے ک جو ں پر چوٹ کھا کر رہتا ہے 85
بوڑھے ک رائے مجھے جوان ک ہمت سے زیادہ پسند ہے (ای روایت میں یوں ہے کہ بوڑھے ک رائے مجھے 86
( جوان کے خطرہ میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسند ہے
.اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ ک گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہوجائے 87
:ابو جعفر محمد ابن عل الباقر علیما السالم نے روایت ک ہے کہ امیرالمومنین علیہ السالمنے فرمایا 88
دنیا میں عذاب خدا سے دو 2چیزیں باعث امان تھیں ای ان میں سے اٹھ گئ ,مر دوسری تمارے پاس موجود ہے .لذا
اسے مضبوط سے تھامے رہو .وہ امان جو اٹھال گئ وہ رسول الہ صل علیہ وآلہ وسلم تھے اور وہ امان جو باق رہ
گئ ہے وہ توبہ و استغفار ہے جیسا کہ الہ سبحانہ نے فرمایا.»الہ لوگوں پر عذاب نیں کرے گا جب ت تم ان میں
. موجود ہو «.الہ ان لوگوں پر عذاب نیں اتارے گا ,جب کہ یہ لوگ توبہ و استغفار کررہے ہوں گے
. سید رض علیہ الرحمتہ فرماتے یں کہ یہ بترین استخراج اور عمد ہ نتہ آفرین ہے
جس نے اپنے اور الہ کے مابین معامالت کو ٹھی رکھا ,تو الہ اس کے اور لوگوں کے معامالت سلجھائے رکھے گا 89
ہ کسنوار دے گا اور جو خود کو وعظ و پند کرلے ,تو ال دنیا بھ آخرت کو سنوار لیا .تو خدا اس ک اور جس نے اپن
رہے گ حفاظت ہوت طرف سے اس ک.
پورا عالم و دانا وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس اوراس ک طرف سے حاصل ہونے وال آسائش و راحت 90
. سے ناامید نہ کرے ,اور نہ انیں الہ کے عذاب سے بالل مطمئن کردے
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