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باب ٤
اقوال ۹۱ تا ۱۲۰
یہ دل بھ اس طرح اکتا جاتے یں جس طرح بدن اکتا جاتے یں .لذا (جب ایسا ہوتو)ان کے لیے لطیف حیمانہ نات 91
. تالش کرو
وہ علم بت بے قدروقیمت ہے جو زبان ت رہ جائے ,اور وہ علم بت بلند مرتبہ ہے جو اعضا و جوارح سے نمودار 92
.ہو
93 ہ! میں تجھ سے فتنہ و آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں اس لیے کہ کوئے کہ »اے الشخص یہ نہ ک تم میں سے کوئ
شخص ایسا نیں جو فتنہ ک لپیٹ میں نہ ہو ,بلہ جو پناہ مانے وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانے کیونہ الہ
سبحان کا ارشاد ہے اور اس بات کو جانے رہو کہ تمارا مال اور اوالد فتنہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ الہ لوگوں کومال
اور اوالد کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ یہ ظار ہو جائے کہ کون اپن قسمت پر شاکرہے اگرچہ الہ سبحانہ ان کو اتنا جانتا
ہے کہ وہ خود بھ اپنے آپ کو اتنا نیں جانتے .لین یہ آزمائش اس لیے ہے کہ وہ افعال سامنے آئیں جن سے ثواب و
عذاب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے کیونہ بعض اوال د نرینہ کو چاہتے یں ,اور لڑکیوں سے کبیدہ خاطر ہوتے یں اور بعض
. مال بڑھانے کو پسند کرتے یں اور بعض شستہ حال کو برا سمجھتے یں
. سید رض فرماتے یں کہ یہ ان عجیب و غریب باتوں میں سے ہے جو تفسیر کے سلسلہ میں آپ سے وارد ہوئ یں
94 ارے مال واوالد میں فراوانیں کہ تمیہ ن کیا چیز ہے توآپ نے فرمایا کہ نی آپ سے دریافت کیا گیا کہ نی
ہوجائے .بلہ خوب یہ ہے کہ تمارا علم زیادہ اور حلم بڑا ہو ,اور تم اپنے پروردگار ک عباد ت پر ناز کرسو اب اگر اچھا
کام کرو .تو الہ کا شر بجاالؤ ,اور اگر کس برائ کا ارتاب کرو .تو توبہ واستغفارکرو ,اور دنیا میں صرف دو اشخاص
.کے لیے بھالئ ہے .ای و ہ جو گناہ کرے توتوبہ سے اس ک تالف کرے اور دوسرا وہ جو نی کام میں تیز گام ہو
جو عمل تقوی ٰ کے ساتھ انجام دیا جائے وہ تھوڑا نیں سمجھا جاستا اور مقبول ہونے واال عمل تھوڑا کیونر ہوستا 95
ہے ؟
انبیا سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو حاصل ہوت ہے جو ان ک الئ ہوئ چیزوں کازیادہ علم رکھتے ہوں (پھر آپ 96
جو ان کے فرمانبردار تھے .اور ا ب اس نب تھ ابراہیم سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں ک(تالوت فرمائ نے اس آیت ک
اور ایمان النے والوں ک خصوصیت ہے .(پھرفرمایا)حضرت محمد مصطف صل الہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہ ہے جو
الہ ک اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئ قرابت نہ رکھتا ہو ,اور ان کا دشمن وہ ہے جو الہ ک نافرمان کرے ,اگرچہ
. نزدی قرابت رکھتا ہو
ای خارج کے متعلق آپ علیہ السالم نے سنا کہ وہ نماز شب پڑھتا ہے اور قرآن ک تالوت کرتا ہے توآپ نے فرمایا 97
. یقین ک حالت میں سونا ش ک حالت میں نماز پڑھنے سے بتر ہے
جب کوئ حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو,صرف نقل الفاظ پر بس نہ کرو ,کیونہ علم کے نقل کرنے 98
. والے تو بت یں اور اس میں غور کرنے والے کم یں
ای شخص کو انا لہ و انا الیہ راجعون,(ہم الہ کے یں اور الہ ک طرف پلٹنا ہے )کتے سنا تو فرمایا کہ ہمارا یہ 99
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کنا کہ »ہم الہ کے یں «.اس کے مال ہونے کا اعتراف ہے اور یہ کنا کہ ہمیں اس ک طرف پلٹناہے .یہ اپنے لیے
. فنا کا اقرار ہے
کچھ لوگوں نے آپ علیہ السالم کے روبروآپ علیہ السالم ک مدح و ستائش ک ,توفرمایا .اے الہ! تومجھے مجھ سے 100
بھ زیادہ جانتا ہے ,اور ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کومیں پچانتا ہوں .اے خدا جو ان لوگوں کاخیال ہے ہمیں اس
. سے بتر قرار دے اور ان (لغزشوں )کو بخش دے جن کاانیں علم نیں
حاجت روائ تین چیزوں کے بغیر پائدار نیں ہوت .اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے اسے چھپایا101
. جائے تاکہ وہ خود بخود ظار ہواور اس میں جلدی ک جائے تاکہ وہ خوش گوار ہو
لوگوں پر ای ایسا زمانہ بھ آئے گا جس میں وہ بارگاہوں میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے واال 102
ہواور وہ خوش مذاق سمجھا جائے گاجو فاسق و فاجر ہو اور انصا ف پسند کو کمزور و ناتواں سمجھا جائے گا صدقہ
کو لوگ خسارہ اور صلہ رحم کو احسان سمجھیں گے اور عبادت لوگوں پر تفو ق جتالنے کے لیے ہوگ .ایسے زمانہ
.میں حومت کا دارو مدار عورتوں کے مشورے ,نو خیز لڑکوں ک کار فرمائ اور خواجہ سراؤں ک تدبیر و رائے پر ہوگا
آپ کے جسم پر ای بوسیدہ اور پیوند دار جامہ دیھا گیا تو آپ سے اس کے بارے میں کاگیا ,آپ نے فرمایا !اس 103
سے دل متواضع اور نفس رام ہوتا ہے اور مومن اس ک تاس کرتے یں .دنیا اورآخرت آپس میں دو ناساز گار دشمن اور
دو 2جدا جدا راستے یں .چنانچہ جو دنیا کو چاہے گا اور اس سے دل لاءے گا .وہ دونوں بمنزلہ مشرق و مغرب کے یں
اور ان دونوں سمتوں کے درمیان چلنے واال جب بھ ای سے قریب ہوگا تو دوسرے سے دور ہوناپڑے گا .پھر ان دونوں
. کا رشتہ ایسا ہ ہے جیسا دو2 سمتوں کاہوتا ہے
نوف ابن فضالہ بال کتے یں کہ میں نے ای شب امیرالمومنین علیہ السالم کو دیھاکہ وہ فر ش خواب سے اٹھے 104
ای نظر ستاروں پر ڈال اور پھر فرمایا اے نوف! سوتے ہو یا جاگ رہے ہو ؟میں نے کا کہ یا امیرالمومنین علیہ
!السالمجاگ را ہوں .فرمایا !اے نوف
خوشانصیب ان کے کہ جنوں نے دنیا میں زد اختیار کیا ,اور ہمہ تن آخرت ک طر ف متوجہ رہے .یہ وہ لوگ یں
جنوں نے زمین کو فرش ,مٹ کو بستر اور پان کو شربت خوش گوا ر قرار دیا .قرآن کو سینے سے لایا اور دعا کو سپر
.بنا یا.پھر حضرت مسیح ک طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے ال ہوگئے
اے نوف! داؤدعلیہ السالم رات کے ایسے ہ حصہ میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جو بھ دعا
برائیاں کرنے واال ,یا( کس س وصول کرنے واال ,یا لوگوں کسوا اس شخص کے جو سرکاری ٹی ے مستجاب ہوگمان
.ظالم حومت ک) پولیس میں ہو یا سارن یا ڈھول تاشہ بجانے واال ہو
قول یہ ہے کہ عرطبہ کے معن یں اور ای ڈھول کے اورکوبہ کے معن سارن یں کہ عرطبہ کے معن تےک سید رض
. ڈھول اور کوبہ کے معن طنبورہ کے یں
الہ نے چند فرائض تم پرعائد کئے یں انیں ضائع نہ کرو .اورتمارے حدود کار مقرر کر دیئے گئے یں ان سے 105
تجاوز نہ کرو.اس نے چند چیز وں سے تمیں منع کیا ہے اس ک خال ف ورزی نہ کرو ,اور جن چند چیزوں کا اس نے
.حم بیان نیں کیا ,انیں بھولے سے نیں چھوڑدیا.لذا خواہ مخواہ انیں جاننے ک کوشش نہ کرو
جو لوگ اپن دنیا سنوارنے کے لیے دین سے اتھ اٹھالیتے یں تو خد ا اس دنیاوی فائدہ سے کیں زیادہ ان کے لیے 106
. نقصان ک صورتیں پیدا کردیتا ہے
بت سے پڑھے لھوں کو (دین سے) بے خبر ی تباہ کردیت ہے اورجوعلم ان کے پاس ہوتا ہے انیں ذرا بھ فائدہ 107
.نیں پنچاتا
اس انسان سے بھ زیادہ عجیب وہ گوشت کاای لوتھڑا ہے جو اس ک ای رگ کے ساتھ آویزاں کردیاگیا ہے اور 108
ہےں اگر اسے امید ک جات صفتیں پائ یں اور اس کے برخالف بھ کے ذخیرے مت و دانائوہ دل ہے جس میں ح
جھل نظر آت ہے تو طمع اسے ذلت میں مبتال کر ت ہے اور اگر طمع ابھرت ہے تو اسے حرص تباہ وبرباد کردیت ہے
.اگرنا امیدی اس پر چھا جات ہے تو حسرت و اندوہ اس کے لیے جان لیوا بن جاتے یں اور اگر غضب اس پر طاری ہوتا
ہے تو غم و غصہ شدت اختیار کرلیتا ہے اور اگر خوش و خوشنود ہوتا ہے تو حفظ ما تقدم کو بھول جاتاہے اور اگر



اچان اس پر خوف طاری ہوتاہے تو فر و اندیشہ دوسری قسم کے تصورات سے اسے روک دیتا ہے .اگر امن امان کا
ہے اور اگر اس پر کوئ ہے اور اگر مال دولتمند ی اسے سرکش بنادیت دور دورہ ہوتا ہے تو غفلت اس پر قبضہ کرلیت
مصیبت پڑت ہے تو بے تاب و بے قرار ی اسے رسوا کر دیت ہے .اور اگر فقر و فاقہ ک تلیف میں مبتال ہو .تو مصیبت و
ابتال اسے جڑلیت ہے اور اگر بھوک اس پر غلبہ کرت ہے . ناتوان اسے اٹھنے نیں دیت اور اگر شم پری بڑھ جات ہے
تو یہ شم پری اس کے لیے کرب و اذیت کا باعث ہوت ہے کوتاہ اس کے لیے نقصان رساں اور حد سے زیادت اس
. کے لیے تباہ کن ہوت ہے
ہم (الیت )ہ وہ نقطہ اعتدال یں کہ پیچھے رہ جانے والے کو اس سے آکر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والے کو 109
. اس ک طرف پلٹ کر آنا ہے
حم خدا کا نفاذ وہ کر ستا ہے جو (حق معاملہ میں) نرم نہ برتے عجز و کمزوری کا اظار نہ کرے اور حرص و 110
. طمع کے پیچھے نہ ل جائے
سل ابن حنیف انصار ی حضرت کو سب لوگو ں میں زیادہ عزیز تھے یہ جب آپ کے ہمراہ صفین سے پلٹ کر کوفہ111
. پنچے تو انتقال فرماگئے جس پر حضرت نے فرمایا
. اگر پاڑبھ مجھے دوست رکھے گا تووہ بھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا
کر بڑھت طرف لپ ہے .اس لیے مصیبتیں اس ک آزمائش کڑی اور سخت ہوت ہ اس کیں کہ چون فرماتے سید رض
ہے اور ایس آزمائش ان ک ہوت ہے جو پرہیز گار نیو کار منتخب و برگزیدہ ہوتے یں اور ایسا ہ آپ کا دوسرا
. ارشادہے
. جو ہم ال بیت سے محبت کرے اسے جامہ فقر پننے کے لیے آمادہ رہناچاہیے 112
. سید رض کتے یں کہ حضرت کے اس ارشا د کے ای اور معن بھ کئے گئے یں جس کے ذکر کا یہ محل نیں ہے
شاید اس روایت کے دوسرے معن یہ ہوں کہ جو ہمیں دوست رکھتا ہے اسے دنیاطلب کے لیے ت و دونہ کرنا چاہیے
خواہ اس کے نتیجہ میں اسے فقر و افالس سے دو چار ہونا پڑے بلہ قناعت اختیار کرتے ہوئے دنیا طلب سے ال رہنا
. چاہیے
عقل سے بڑھ کر کوئ مال سود مند اور خود بین سے بڑھ کر کوئ تنائ و حشت ناک نیں اور تدبر سے بڑھ کر 113
اورادب کے مانند کوئ ساتھ تر کوئسے ب یں اور خوش خلقتقوٰى کے مثل ن بزرگ یں اور کوئبات ن عقل ک کوئ
میراث نیں اور توفیق کے مانند کوئ پیشرو اور اعمال خیر سے بڑھ کر کوئ تجارت نیں اور ثواب کا ایسا کوئ نفع نیں
اور کوئ پرہیز گاری شبات میں توقف سے بڑھ کر نیں اور حرام ک طرف بے رغبت سے بڑھ کر کوئ زد اور تفر اور
پیش بین سے بڑھ کر کوئ علم نیں اور ادائے فرائض کے مانند کوئ عبادت اور حیا وصبر سے بڑھ کر کوئ ایمان نیں
اور فروتن سے بڑھ کر کوئ سرفرازی نیں اور علم کے مانند کوئ بزرگ وشرافت نیں حلم کے مانند کوئ عزت اور
مشورہ سے مضبوط کوئ پشت پناہ نیں
114 کوئ ک ایسے شخص سے کہ جس سے رسوائ شخص کس کا چلن ہو ,اورپھر کوئ ل دنیا میں نیجب دنیا اور ا
بات ظار نیں ہوئ سو ء ظن رکھے تو اس نے اس پر ظلم و زیادت ک اور جب دنیا وال دنیا پر شروفساد کا غلبہ ہو اور
.پھر کوئ شخص کس دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے تو اس نے (خود ہ اپنےآپ کو )خطرے میں ڈاال
امیرالمومنین علیہ السالم سے دریافت کیا گیا کہ آپ علیہ السالم کا حال کیسا ہے ؟تو آپ علیہ السالمنے فرمایا کہ ا 115
س کا حال کیا ہوگا جسے زندگ موت ک طرف لیے جارہ ہو ,اور جس ک صحت بیماری کا پیش خیمہ ہو اور جسے
. اپن پناہ گاہ سے گرفت میں لے لیا جائے
کتنے ہ لوگ ایسے یں جنیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے اور کتنے ہ لوگ ایسے یں 116
جو الہ ک پردہ پوش سے دھوکا کھائے ہوئے یں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑگئے یں اور
. ملت دینے سے زیادہ الہ ک جانب سے کوئ بڑی آزمائش نیں ہے
117 وہ دشمن وہ چاہنے واال جو حد سے بڑھ جائے اور ای میرے بارے میں دو2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئے .ای
. رکھنے واال جو عداوت رکھے



. موقع کو اتھ سے جانے دینا رنج و اندوہ کا باعث ہوتا ہے 118
دنیا ک مثال سانپ ک س ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مر اس کے اندرزر ہالل بھرا ہوتا ہے ,فریب 119
. خوردہ جال اس ک طرف کھینچتا ہے اور ہوشمند و دانا اس سے بچ کر رہتا ہے
حضرت سے قریش کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ (قبیلہ)بن مخزوم قریش کا متا ہوا پھول یں 120
عبد شمس دو ر اندیش اور پیٹھ پیچھے ک عورتوں سے شادی پسندیدہ ہے اوربن و اور ان کان کے مردوں سے گفت,
اوجھل چیز وں ک پوری روک تھا م کرنے والے یں لین ہم (بن اشم )توجو ہمارے اتھ میں ہوتا ہے اسے صرف کر
ڈالتے یں ,اور موت آنے پر جان دیتے یں .بڑے جوانمرد ہوتے یں اور یہ بن (عبدشمس )گنت میں زیادہ حیلہ باز اور بد
. صورت ہوتے یں اور ہم خوش گفتار خیر خواہ اور خوب صورت ہوتے یں
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