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773
۔ عبدالرحمان بن
!حجاج
میرے پاس امام موس کاظم (ع) نے ای نسخہ امیر المومنین (ع) ک وصیت کا ارسال فرمایا جس کا مضمون یہ تھا۔
بسم الہ الرحمن الرحیم“ یہ عل (ع) بن اب طالب (ع) کا وصیت نامہ ہے ، عل (ع) اس امر ک شادت دیتاہے کہ خدا ”
وحدہ ال شری ہے اور محمد اس کے بندہ اور رسول یں، انھیں پروردگار نے دایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ
اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائیں چاہے یہ بات مشرکین کو ناگوار ہ کیوں نہ ہو۔( پروردگار ان پر اور ان ک آل
پر رحمت نازل کرے) اس کے بعد میری نماز میری عبادتیں، میری زندگ اور میری موت سب الہ کے لئے ہے جو رب
العالمین ہے اس کا کوئ شری نیں ہے، اس بات کا مجھے حم دیاگیاہے اور میں اس کے اطاعت گذار بندوں میں
ہوں۔
میرے فرزند حسن (ع) ! میں تمھیں اور اپنے تمام ال خانہ، تمام اوالد اور جاں ت میرا یہ پیغام پنچے سب کو وصیت
کرتاہوں کہ اپنے پروردگار کا تقوٰى اختیار کرواور خبردار بغیر اسالم کے دنیا سے نہ جانا، ریسمان ال سے وابستہ رہو
آپس میں تفرقہ نہ ہونے پائے کہ میں نے رسول اکرم سے سناہے کہ آپس ک اصالح تمام نماز روزہ سے بتر ہے اور دین
کو تباہ و برباد کرنے وال شے آپس ک لڑائ اور مخالفت ہے، کوئ طاقت خدائے عل و عظیم کے بغیر نیں ہے۔
اپنے قرابتداروں پر ناہ رکھنا اور ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا تا کہ پروردگار تمھارے حساب کو آسان کردے۔
دیھو یتیموں کے بارے میں خدا کو یاد رکھنا ، وہ بھوکے نہ رہنے پائیں اور تمھارے سامنے برباد نہ ہوجائیں، میں نے
رسول اکرم ک زبان سے سناہے کہ جو شخص کس یتیم ک کفالت کرے گا یاں ت کہ وہ مستغن ہوجائے پروردگار
اس کے لئے جنت کو الزم قرار دیدے گا جس طرح کہ مال یتیم کھانے والے کے لئے جنم الزم ہے۔
الہ کو یاد رکھنا قرآن کے بارے میں، کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نل جائیں۔
اور الہ کو یاد رکھنا ہمسایہ کے بارے میں کہ رسول اکرم نے ان کے بارے میں وصیت فرمائ ہے اور آپ برابر اس قدر
زور دیتے تھے کہ یہ خیال ہوتا تھا کہ شائد انھیں میراث میں بھ حصہ دلوادیں گے۔
الہ کو یاد رکھنا اس کے گھر کے بارے میں کہ جب ت تم باق رہو کعبہ تم سے خال نہ ہونے پائے کہ اگر وہ نظر انداز
ہوگیا تو تمھاری کوئ اوقات نہ رہ جائے گ۔
اس کا ارادہ کرنے واال کم سے کم یہ برکت لے کر واپس ہوتاہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہوجاتے یں۔
الہ کو یاد رکھنا نماز کے بارے میں کہ یہ بترین عمل ہے اور تمھارے دین کا ستون ہے۔
الہ کو یاد رکھنا زکوة کے بارے میں کہ اس سے غضب پروردگار سرد پڑ جاتاہے۔
الہ کو یاد رکھنا ماہ رمضان کے بارے میں کہ اس کے روزے جنم ک سپر یں۔
الہ کو یاد رکھنا فقراء اور مساکین کے بارے میں کہ انھیں اپن معیشت میں شری رکھنا ۔
الہ کو یاد رکھنا مال اور جان اور زبان سے جاد کے بارے میں کہ جاد کرنے والے دو ہ طرح کے لوگ ہوتے یں یا
امام برحق یا اس ک دایت ک اقتدا کرنے والے۔
الہ کو یاد رکھنا اپنے رسول ک ذریت کے بارے میں کہ تمھارے سامنے ان پر ظلم نہ ہونے پائے جبہ تم ان سے دفاع
کرنے ک طاقت رکھتے ہو۔
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اور نہ کس یں کبدعت ایجاد ن ہ کا خیال رکھنا اپنے رسول کے ان اصحاب کے بارے میں جنھون نے دین میں کوئال
بدعت کو پناہ دی ہے کہ رسول اکرم نے ایسے اصحاب کے بارے میں وصیت فرمائ ہے اور بدعتیں ایجاد کرنے والے
اور ان کا اتباع کرنے والوں پر لعنت فرمائ ہے۔
الہ کو یاد رکھنا عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں کہ رسول اکرم کے آخری کلمات ی تھے کہ تمھیں دو کمزوروں کے
بارے میں وصیت کرراہوں ای عورت اور ای کنیز۔
الصلٰوة ، الصلٰوة ، الصلٰوہ، دین خدا کے بارے میں کس مالمت کرنے والے ک پرواہ نہ کرنا ، الہ تمھیں ر اذیت کرنے
والے اور ظالم کے شر سے محفوظ رکھے گا، لوگوں سے اچھ باتیں کرنا جس طرح کہ پروردگار نے حم دیا ہے، امر
بالمعروف اور ن عن المنر کو نظر انداز نہ کرنا کہ خدا تمھارے اوپر اشرار کو مسلط کردے اور پھر تم فریاد بھ کرو تو
کوئ سننے واال نہ ہو۔
میرے فرزند و! آپس میں تعلقات رکھنا ، ای دوسرے پر مال صرف کرنا، ای دوسرے کے ساتھ نی برتاؤ کرنا اور خبردار
قطع تعلق ، تفرقہ اور منھ پھیر لینے ک پالیس پر عمل نہ کرنا ، نی اور تقوٰى میں ای دوسرے ک مدد کرنا، گناہ اور تعدی
پر رگز تعاون نہ کرنا ، الہ سے ڈرو کہ اس کا عذاب بت سخت ہے خدا تم سب گھر والوں کو سالمت رکھے اور تمھارے
درمیان نب ک یادگار کو زندہ رکھے، میں تمھیں خدا کے حوالہ کرتاہوں اور آخری سالم کرراہوں، الہ ک رحمت و برکت
تمھارے شامل حال ہے۔( کاف
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۔ امام باقر (ع) جابر بن یزید الجعف کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے یں کہ تم اس وقت ت میرے دوست نیں ہوستے
ہو جب ت اس قدر استقالل نہ پیدا ہوجائے کہ سارے شر والے اس راہ میں تمھاری مذمت کریں تو کوئ تلیف نہ ہو اور
تعریف کریں تو کوئ مسرت نہ ہو، دیھو اپنے نفس کو تعریفوں پر نیں ، کتاب خدا پر کھو، اگر دیھو کہ اس ک راہ پر چل
رہے ہو، اس کے فرمان پر دنیا سے کنارہ کش ہوجاتے ہو اور اس کے ثواب ک رغبت رکھتے ہو اور اس کے ڈرانے
سے ڈرتے ہو تو اس راہ پر قائم رکھو اور خوش ہو کہ اب کس کا قول تمھیں نقصان نیں پنچاستاہے، لین اگر قرآن
سے ال ہوگئے تو
کون س شے ہے جو تمھارے نفس کو مغرور بنائے ہوئے ہے۔( تحف العقول ص
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۔ اما م باقر (ع) اپنے بعض شیعوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے یں، اے میرے
!شیعو
سنو اور سمجھو ! ان وصیتوں کو جو ہمارے دوستوں کے لئے ہمارے عد ک حیثیت رکھت یں۔
دیھو ، قول میں صداقت سے کام لو معامالت میں دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپس میں لوگوں
کے ساتھ مال ہمدردی کرو، دلوں سے ای دوسرے کو دوست رکھو، فقراء پر مال خرچ کرو،امور میں اتحاد و اتفاق رکھو،
کس کے بارے میں خیانت اور فریب سے کام نہ لو، یقین کے بعد ش پیدا مت کرو، اقدام کے بعد بزدل کا مظارہ مت
کرو، خبردار کوئ ال مودت سے پیٹھ نہ پھرائے ، اغیار ک محبت ک خواہش مت رکھو اور نہ ان سے دوست ک فر
کرو، الہ کے عالوہ کس کے لئے عمل نہ کرو اور نب کے عالوہ کس پر ایمان نہ رکھو اور نہ اس کا قصد کرو، الہ سے



مدد طلب کرو اور پھر صبر کرو“ زمین الہ ک ہے وہ جس کو چاہتاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنادیتاہے اور
عاقبت صرف صاحبان تقوٰى کے لئے ہے، یاد رکھو خدا اپن زمین کا وارث نی بندوں کے عالوہ کس کو نہ بنائے گا۔
دیھو ہمارے شیعوں میں الہ اور رسول کا دوست وہ ہے جو بات میں سچاہو، وعدہ کو وفا کرتاہو، امانت کو پونچا
دیتاہو، حق کا بوجھ اٹھا لیتاہو واجب مطالبات پر عطا کرتاہو، حق کے احام پر عمل کرتاہو، ہمارا شیعہ وہ ہے جس
ک سماعت اس کے علم سے آگے نیں جات ہے۔ہمارے بارے میں عیب لانے والوں ک تعریف نیں کرتاہے، ہمارے
دشمن سے تعلقات نیں رکھتاہے، ہم سے بیزار رہنے والوں کے ساتھ بیٹھتا نیں ہے،مومن سے مالقات کرتاہے تو اس
کا اکرام کرتاہے۔ جال سے ملتاہے تو اسے نظر انداز کردیتاہے ہمارا شیعہ کتوں ک طرح شور نیں مچاتاہے اور نہ
کووں ک طرح اللچ ہوتاہے، ہمیشہ صرف اپنے برادران ایمان سے سوال کرتاہے اور اغیار سے سوال نیں کرتاہے
بات کرتاہے اور ہمارے معاملہ میں اپنے دوستوں کو بھ کیوں نہ مرجائے، ہمارا شیعہ ہماری جیس چاہے بھوکا ہ
چھوڑ دیتاہے اور ہماری محبت میں دور والوں کو قریب بنالیتاہے اور ہماری دشمن ک بنا پر قریب والوں کو بھ دور
کردیتاہے۔ (دعائم االسالم
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۔عبدالہ بن بیر ای شخص کے حوالہ سے امام باقر (ع) سے نقل کرتے یں کہ حضرت کے پاس ہماری ای جماعت
وارد ہوئ اور ہم نے گذارش ک کہ ہم لوگ عراق جارہے یں ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں ؟
فرمایا کہ تمارے طاقتور کا فرض ہے کہ کمزور کو قوی بنائے اور غن ، فقیر کا خیال رکھے، خبردار ہمارے اسرار کو
نشر نہ کرنا اور ہمارے خاص معامالت کا اعالن نہ کرنا ! اگر تمھارے پاس ہماری طرف سے کوئ خبر آئے اور اس پر
کتاب خدا میں ای یا دو شاد مل جائیں تو فوراً لے لینا ورنہ تھرجانا اور ہماری طرف واپس کردینا تا کہ ہم تمھارے
وضاحت کریں۔( کاف واسطے اس ک
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۔ خطاب کوف ، مصعب بن عبدالہ الوف کتے یں کہ سدیر صیرف امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوئے جبہ
، آپ کے پاس اصحاب ک ای جماعت موجود تھ آپ نے فرمایا
!سدیر
ہمارے شیعہ ہمیشہ ہماری ناہ میں ، ہماری حفاظت میں، ر طرح سے مامون و محفوظ ریں گے جب ت اپنے اور
اپنے خالق کے درمیان تعلقات ٹھی رکھیں گے اور ائمہ کے ساتھ نیت صحیح رکھیں گے ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس
طرح اچھا برتاؤ کریں گے کہ کمزوروں پر مربان کریں گے اور فاقہ کشوں کو مال عطا کریں گے ، ہم کس کو ظلم کا
حم نیں دیتے یں، صرف احتیاط تقوٰى اور ورع کا حم دیتے یں اور کتے یں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مواسات اور
ہمدردی کرو کہ روز اول اور دور آدم (ع) سے الہ کے دوست ہمیشہ قلیل اور کمزور رہے یں، ان میں آپس میں ہمدردی
(بیحد ضروری ہے۔( محاسن برق (ر
1
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۔اسماعیل بن جابر امام صادق (ع) کے حوالہ سے نقل کرتے یں کہ آپ نے اپنے اصحاب کون یہ خط لھا اور انھیں حم
دیا کہ اس پر نظر رکھیں ، اسے یاد رکھیں ، اس پر عمل کریں اور آپس میں اس پر مذاکرہ کرتے ریں، چنانچہ وہ حضرات
اس وصیت نامہ کو اپنے گھر ک جائے نماز پر رکھتے تھے اور ر نماز کے بعد اس کا مطالعہ کرتے تھے۔
اما بعد ، اپنے پروردگار سے عافیت طلب کرو، سون ، وقار اور اطمینان نفس کو اپنا شعار بناؤ ، حیات و غیرت کو اختیار
کرو اور ان تمام چیزوں سے دور رہو جن سے تمھارے پلے الہ کے نی بندوں نے دوری اختیار ک ہے، خبردار بتان،
، الزام تراش ، گناہ اور ظلم سے زبان کو آشنا نہ کرو کہ تم نے ان مروہ اور ناپسندیدہ
اقوال سے زبان کوبچالیا تو اس میں پروردگار کے نزدی تمھارے لئے خیر ہے۔
ایس ناپسندیدہ باتوں سے زبان کو آشنا کرنا بندہ کے لئے تباہ کا سبب اور الہ ک ناراض کا باعث ہوتاہے اور خدا
اسے گونا ، برا اور اندھا بنادیتاہے جس کے بعد سورہ بقرہ ک آیت
18
کا مصداق ہوجاتا ہے ” یہ لوگ برے ، گونے اور انڈھے یں کہ اب پلٹ کر آنے والے نیں یں یعن بولنے کے الئق
نیں ہے اور پھر انھیں اجازت بھ نہ دی جائے گ کہ معذرت کرسیں “ ( سورہ مرسالت آیت
36
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خبردار جن چیزوں سے خدا نے روکاہے ان کا ارتاب نہ کرنا اور ان باتوں کے عالوہ خاموش رہنا جن میں آخرت کا
فائدہ ہو اور خدا اجر و ثواب دے سے ، تسبیح و تقدیس و تلیل و ثنائے پروردگار کرتے رہتا، اس ک بارگاہ میں تضرع و
زاری کرنا اور ان چیزوں میں رغبت پیدا کرنا جو اس کے پاس یں اور جن ک قدر و منزلت اور حقیقت کواس کے عالوہ
کوئ نیں جانتاہے، اپن زبان کوان باتوں سے دور رکھو جن کلمات باطل سے خدا نے روکا ہے اور جن کا انجام ہمیشہ
کا عذاب جنم ہے اگر انسان توبہ نہ کرلے اور ان سے بالل ال نہ ہوجائے۔
دعا کرتے رہو کہ مسلمانوں نے کوئ کامیاب اور کامران دعا سے بتر اور تضرع و زاری سے باالتر وسیلہ سے حاصل
نین ک ہے، جس چیز ک خدا نے رغبت دالئ ہے اس ک رغبت رکھو اور جس چیز ک طرف دعوت دی ہے ادھر قدم
آگئے بڑھاؤ کہ کامیاب حاصل کرلو اور عذاب ال سے نجات پاجاؤ۔
خبردار تمھارا نفس کس حرام ک اللچ میں نہ پڑجائے کہ جس نے دنیا میں محرمات الیہ ک پرواہ نیں ک خدا آخرت میں
اس کے اور جنت ونعمات و لذات جنت کے درمیان حائل ہوجائے گا اور اسے ال جنت ک دائم اور ابدی کرامت و
عظمت سے محروم کردے گا۔
یاد رکھو ، بدترین اور خطرناک ترین حصہ اس کا ہے جس نے اطاعت ال کو ترک کرکے معصیت کا راستہ اختیار کیا
اور دنیا ک چند روزہ زائل ہوجانے وال لذتوں کو آخرت ک دائم نعمت و لذت و کرامت پر مقدم کرکے محرمات ال کو
پامال کردیا، افسوس ہے ایسے افراد کے لئے کیا بدترین حصہ ان کو مالہے اور کیا خسارہ آمیز واپس ہوئ ہے اور کیا
بدترین حال روز قیامت ہوا ہے۔
الہ سے پناہ طلب کرو کہ تمھیں ایسا نہ ہونے دے اور ایس بالء میں مبتال نہ کرنے کہ اس ک طاقت و قوت کے عالوہ
کوئ طاقت و قوت نیں ہے، دعاؤں میں کثرت پیدا کرو کہ پروردگار اپنے بندگان مومنین سے کثرت دعا کو پسند کرتاہے
اور اس نے قبول کرنے کا وعدہ بھ کیا ہے اور خدا روز قیامت ان دعاؤں کو بھ ای ایسا عمل خیر بنادے گا جس سے
جنت کے درجات میں اضافہ ہوجائے گا۔



جاں ت ممن ہو دن رات ک تمام ساعتوں میں ذکر خدا کرتے رہو کہ الہ نے تمھیں کثرت ذکر کا حم دیا ہے اور وہ
بھ اپنا ذکرکرنے والوں کو یاد رکھتاہے اور یاد رکھو کہ جب بھ کوئ بندہٴ مومن اسے یاد کرتاہے تو وہ بھ اسے خیر
سے یاد کرتاہے، اپن طرف سے خدا ک بارگاہ میں کثرت عبادت کا دیہ پیش کرو کہ اس ک بارگاہ میں کس بھ خیر کا
حصول اس ک اطاعت اور ان تمام محرمات سے اجتناب کے بغیر جن کا ذکر ظار یا باطن قرآن میں کیا گیاہے… ممن
نیں ہے۔
یاد رکھو کہ خدا نے جس شے سے اجتناب کا حم دیا ہے اسے حرام قرار دیاہے لذاسنت و سیرت پیغمبر اکرم کا اتباع
کرو اور اس کے مقابلہ میں اپنے افار اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ گمراہ ہوجاؤ، جاں ت ممن ہوا اپنے نفس کے
ساتھ اچھا برتاؤ کرو کہ تم جو نی بھ کروگے وہ اپنے لئے کروگے اور تمھاری برائ بھ تمھارے ہ لئے ہوگ۔
اے وہ جماعت جس کے امور کا خدا محافظ ہے ! تمھارا فرض ہے کہ سنت رسول اور آثار ائمہ دی و البیت (ع) رسول
دایت پاگیا اور جس نے انھیں چھوڑ دیا اور ان سے کنارہ کش ہ کا خیال رکھو کہ جس نے ان چیزوں کو اختیار کرلیا وہال
کرل وہ گمراہ ہوگیا، ی وہ حضرات یں جن ک والیت اور اطاعت کا حم دیا گیا ہے اور ہمارے پدر بزرگوار رسول
اکرم نے فرمایا ہے کہ اتباع سنن و آثار میں مختصر عمل ک پابندی بھ روز قیامت بدعتوں اور خواہشات ک پیروی سے
کیں زیادہ مفید اور پروردگار کو خوش کرنے وال ہے۔
یاد رکھو کہ خواہشات اور بدعات کا اتباع خدا ک دایت کے بغیر کھل ہوئ گمراہ ہے اور ر گمراہ بدعت ہے اور
بدعت کا انجام جنم ہے خدا ک بارگاہ میں کس خیر کا حصول اطاعت اور صبر و رضا کے بغیر ممن نیں ہے کہ
صبر و رضا خود ہ اطاعت پروردگار ہے۔
اور یاد رکھو کہ کس بندہ کا ایمان اس وقت ت ایمان نیں کا جاستاہے جب ت وہ خدا کے برتاؤ سے راض نہ ہو اور
اس کے برتاؤ کو اپن پسند و ناپسند پر مقدم نہ رکھے اور خدا صبر و رضا والوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے گا جس کے وہ
ال ہوں گے اور وہ برتاؤ ان ک اپن پسند سے یقیناً بتر ہوگا۔
تمھارا فرض ہے کہ تمام نمازوں ک محافظت اور پابندی کرو بالخصوص نماز ظر ک اور الہ ک بارگاہ میں دعا گو رہو
جس طرح اس نے تم سے پلے والوں کو بھ حم دیا ہے اور تمھیں بھ حم دیا ہے۔
اور تمھارا فرض ہے کہ غریب مسلمانوں سے محبت کرو کہ جس شخص نے بھ انھیں حقیر سمجھا اور ان کے سامنے
غرور کا مظارہ کیا وہ دین خدا سے پھسل گیا اور پروردگار اسے ذلیل بھ کرے گا اور سزا بھ دے گا، ہمارے پدر
بزرگوار رسول اکرم نے فرمایاہے کہ پروردگار نے مجھے غریب مسلمانوں ک محبت کا حم دیا ہے اور یاد رکھو کہ جو
بھ ان میں سے کس ای کو بھ ذلیل کرے گا، خداوند اس پر عذاب اور حقارت آمیز عذاب نازل کرے گا کہ لوگ اس
سے بیزار ریں گے اور خدائ سزا ا س سے زیادہ سخت ہوگ ، اپنے مسلمان غریب بھائیوں کے بارے میں الہ سے ڈرو
کہ تمھارے اوپر ان کا حق ہے کہ ان سے محبت کرو، پروردگار نے اپنے رسول کو ان ک محبت کا حم دیا ہے، اب اگر
کس شخص نے ان سے محبت نہ ک جن ک محبت کا خدا نے حم دیا ہے تو اس نے خدا و رسول ک نافرمان ک اور
جس نے ایسا کیا اور اس حال میں مرگیا وہ گمراہ دنیا سے جائے گا ۔
دیھو اپن بڑائ اور تبر سے دور رہو کہ کبریائ پروردگار ک ردا ہے اور جو اس میں خدا سے مقابلہ کرے گا وہ اسے
روز قیامت ذلیل کردے گا اور دنیا میں اس ک کمر توڑ دے گا، خبردار ای دوسرے پر ظلم نہ کرنا کہ یہ نی بندوں کا
طریقہ نیں ہے، جو شخص بھ کس پر ظلم کرے گا اس کا مظلمہ خود اس ک گردن پر ہوگا اور خدا اس کے خالف
مظلوم ک مدد کرے گا اور جس خدا مدد کردے گا وہ کامیاب ہوگا اور غالب آجائے گا۔
مظلوم مسلمان کے خالف کس ہے اور خبردار کس اصل حسد ہ نہ کرنا کہ کفر ک دوسرے سے حسد بھ خبردار ای
رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ مظلوم مسلمان ک ، دعا قبول ہوجائے گ امداد نہ کرنا کہ وہ بد دعا کردے گا تو اس ک ک
دعا ضرور قبول ہوت ہے۔
اور ای دوسرے ک امداد کرتے رہنا کہ ہمارے جد رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ک امداد ای کار خیر ہے
اور اس کا ثواب ای ماہ کے روزہ اور مسجد الحرام میں اعتاف سے زیادہ ہے۔
اور خبردار کس مسلمان بھائ پر غربت میں دباؤ مت ڈالنا کہ اگر تمھارا کوئ حق ہے تو زبردست وصول کرو کہ ہمارے



جد رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کو مسلمان پر تن کرنے کا حق نیں ہے اور جو شخص غریب مسلمان کو
ملت دیدے گا خدا اس دن اسے سایہ رحمت میں جہ دے گا جس دن اس کے عالوہ کس کا سایہ نہ ہوگا۔
اور یاد رکھو کہ اسالم سپردگ کا نام ہے، جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کردیا وہ مسلمان ہوگیا اورجو ایسا نہ کرسا وہ
واقعاً مسلمان نیں ہے جو اپنے نفس کے ساتھ بھالئ کرنا چاہتاہے اس کا فرض ہے کہ الہ ک اطاعت کرے کہ جو
الہ ک اطاعت کرے گا اس کافائدہ اس کو ہوگا۔
اور برائ کرے گا اور اچھائ ساتھ برائ اب کرے گا وہ اپنے ہاور خبردار معصیت سے دور رہنا کہ جو معصیت کا ارت
کے درمیان کوئ تیسری قسم نیں ہے ، اچھائ کرنے والوں کے لئے پروردگار کے یاں جنت ہے اور برائ کرنے والوں
کے لئے جنم ہے لذا اطاعت پر عمل کرو اور معصیت سے پرہیز کرو۔
اور یاد رکھو خدا سے کوئ شے بھ بے نیاز نیں بناست ہے نہ مل مقرب اور نہ نب مرسل نہ کوئ اور … جو شخص
شفاعت سے فائدہ اٹھائے اس کا فرض ہے کہ رضائے خدا کو طلب کرے اور یہ بھ چاہتاہے کہ شفاعت کرنے والوں ک
معلوم رہے کہ رضائے خدا اس ک اطاعت اور رسول و آل رسول ک معصیت ہے اور ان کے چھوٹے بڑے کس بھ فضل
کا انار کے بعد رضائے خدا کا کوئ امان نیں ہے۔
الہ سے عافیت کا سوال کرو اور اس کو تالش کرتے رہو کہ کوئ قوت و طاقت اس کے عالوہ نیں ہے، اپنے نفس کو
بالؤں کے برداشت کرنے پر آمادہ کرو کہ والیت واطاعت خدا و رسول و آل رسول میں مسلسل بالؤں کا نزول بھ دنیا ک
آخرت میں تمام دنیا کے اقتدار اور اس ک ان مسلسل نعمتوں اور لذتوں سے بتر ہے جس میں ان لوگوں سے محبت
رکھ جائے جن ک محبت اور اطاعت سے خدا نے منع کیا ہے۔
یاد رکھو پروردگار نے صرف ان ائمہ ک محبت کا حم دیا ہے جن کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر
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میں کیا ہے اور جن ک محبت و اطاعت سے منع کیا ہے ، وہ سب ائمہ ضالل میں جن کا کام جنم ک طرف دعوت
دیناہے۔
اور یاد رکھو کہ پروردگار جب بندہ کے ساتھ بھالئ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینہ کو اسالم کے لئے کشادہ کردیتاہے
زبان پر حق جاری کردیتاہے اور اس کے دل میں حق کو جاگزیں کرداہے اور وہ اس اور جب یہ نعمت دیتاہے تو اس ک
حال میں مرجائے تو حقیق مل ہوجاتاہے اور وہ استاہے اور جب ایسا کردیتاہے تو اس کا اسالم مپر عمل کرنے ل
مسلمان مرتاہے، لین اگر وہ کس کو خیر نیں دینا چاہتاہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتاہے اور اس کا سینہ
بالل تن ہوجاتاہے کہ اگر حق زبان پر جاری بھ ہوجائے تو دل میں جاگزین نیں ہوتاہے اور جب ایسا نیں ہوتاہے
تو اس پر عمل کرنے کا بھ کوئ امان نیں ہے اور اس حال میں مرجانے واال منافقین میں شمار ہوتاہے اور جو وہ حق
زبان پر جاری ہوکر دل ک گرائیوں میں نہ اترسے اور اس پر عمل نہ ہوسے وہ روز قیامت ای حجت بن جاتاہے۔
الہ سے ڈرو اور دعا کرو کہ تمھارے دلوں کو اسالم کے لئے کشادہ کردے اور تمھاری زبانوں کو حق کے ساتھ گویا
بنادے تا کہ اس حال میں دنیا سے جاؤ اور تمھاری بازگشت نی بندوں جیس ہوکہ الہ ک طاقت کے عالوہ کوئ طاقت
نیں ہے اور ساری حمد اس رب العالمین کے لئے ہے۔
اور جو شخص بھ یہ جاننا چاہتاہے کہ خدا اس سے محبت کرتاہے اس کا فرض ہے کہ الہ ک اطاعت کرے اور
ہماری پیروی کرے، کیا اس نے پیغمبر اکرم کا یہ خطاب نیں سناہے کہ آپ کہ دیں کہ اگر تم لوگ الہ سے محبت
کرتے ہو تو میرا اتباع کرو تا کہ خدا تم سے محبت کرے اور تمھارے گناہوں کو معاف کردے۔(آل عمران
31
۔(
ر یہ کہ خدا ہمارے اتباع کو شامل کردیتاہے اور کوئیں کرتاہے ماطاعت ن خدا ک شخص بھ قسم کوئ خدا ک
شخص ہمارا اتباع نیں کرتا ہے مر یہ کہ خدا اسے محبوب بنالیتاہے اور پھر جو شخص ہمارا اتباع چھوڑدیتاہے وہ
ہمارا دشمن ہوجاتاہے اور جو ہمارا دشمن ہوجاتاہے وہ خدا کا نافرمان شمار کیا
جاتاہے اور جو ایسا ہوجاتاہے خدا اسے ذلیل و رسوا کردیتاہے اور منھ کو بھل جنم میں ڈال دیتاہے والحمدلہ رب
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میں نے امام رضا (ع) کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الہ اس بندہ پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتے تو عرض کیا کہ
آپ کا امر کس طرح زندہ کیا جاتاہے ؟ فرمایا ہمارے علوم سیھا جاتاہے اور پھر لوگوں کو سھایا جاتاہے کہ لوگ
(ہمارے کالم کے محاسن سے آگاہ ہوجائیں تو خود بخود ہمارا اتباع کرنے لیں گے،( عیون اخبار الرضا (ع
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۔ امام رضا (ع) نے عبدالعظیم الحسن سے فرمایا کہ ہمارے دوستوں ت ہمارا سالم پنچا دینا اور کنا کہ خبردار شیطان
کو اپنے نفس پر کوئ راستہ نہ دیں اور ان کو حم دینا کہ سچ بولیں ، امانتیں ادا کریں اور سوت اختیار کریں بالوجہ بحث
نہ کریں، ای دوسرے ک طرف متوجہ ریں ، ای دوسرے سے مالقات کرتے ریں کہ اس میں ہماری قرابت ہے اور
آپس میں پھوٹ نہ پیدا کریں کہ میں نے قسم کھال ہے کہ اگر کوئ شخص ایسا کرے گا اور میرے کس دوست کو ناراض
کرے گا تو میں خد ا سے دعا کروں گا کہ اس پر دنیا میں بھ بدترین عذاب کرے اور آخرت میں تو بر حال وہ خسارہ
والوں میں ہوگا۔
انھیں یہ بھ بتادینا کہ خدا ان کے نی کرداروں کو بخش دے گا اور برے اعمال والوں سے بھ درگذر کردے گا لین
شرک کرنے والوں اور ہمارے دوستوں کو اذیت کرنے والوں یا ان کے ساتھ برائ چاہنے والوں کو رگز معاف نیں کرے
گا جب ت اپنے عمل سے باز نہ آجائیں… اں اگر اپن حرکت سے باز آگئے تو خیر ہے، ورنہ وہ ان کے دل سے ایمان
ک روح نال لے گا اور اسے ہماری والیت سے نال بار کرے گا اور اس کا ہماری محبت میں کوئ حصہ نہ ہوگا، الہ
اس دن سے پناہ دے ۔( االختصاص ص
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