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۔
!ابوالجارود
میں نے امام باقر (ع) سے عرض کیا ، فرزند رسول ۔! آپ کو تو معلوم ہے کہ میں آپ کا چاہنے واال ، صرف آپ سے
وابستہ آپ کا غالم ہوں ؟ فرمایا ۔بیش !
میں نے عرض کیا کہ مجھے ای سوال کرنا ہے، امید ہے کہ آپ جواب عنایت فرمادیں گے ، اس لئے کہ میں نابیناہوں،
تاہوں، فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیں ہوسخدمت میں حاضر ن تاہوں اور بار بارآپ کت کم چل سب
آپ اس دین سے باخبر کریں جس سے آپ اور آپ کے گھر والے الہ ک اطاعت کرتے یں تا کہ ہم بھ اس کو اختیار
کرسیں۔
فرمایا کہ تم نے سوال بت مختصر کیا ہے مر بڑا عظیم سوال کیا ہے خیر میں تمھیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے
ممل دین سے آگاہ کئے دیتاہوں دیھو یہ دین ہے توحید ال، رسالت رسول الہ ان کے تمام الئے ہوئے احام کا اقرار
ہمارے اولیاء سے محبت ہمارے دشمنوں سے عداوت ، ہمارے امر کے سامنے سراپا تسلیم ہوجانا ، ہمارا قائم کا انتظار
کرنا اور اس راہ میں احتیاط کے ساتھ کوشش کرنا ۔( کاف
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!ابوبصیر
میں امام باقر (ع) ک خدمت میں حاضر تھا کہ آپ سے سالم نے عرض کیا کہ خیثمہ بن اب خیثمہ نے ہم سے بیان کیا
ہے کہ انھوں نے آپ سے اسالم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے بھ ہمارے قبلہ کا رخ کیا ،
ہماری شادت کے مطابق گواہ دی، ہماری عبادتوں جیس عبادت ک ، ہمارے دوستوں سے حبت ک ، ہمارے دشمنوں
سے نفرت ک وہ مسلمان ہے۔
فرمایا خیثمہ نے بالل صحیح بیان کیا ہے… میں نے عرض ک اور ایمان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ خدا پر ایمان،
خیثمہ نے سچ بیان کیا ہے۔( کاف ایمان ہے۔ فرمایا بیش نہ کرنا ہ نافرمان تصدیق اور ان ک کتاب ک اس ک
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۔ عل بن حمزہ نے ابوبصیر سے روایت ک ہے کہ میں نے ابوبصیر کو امام صادق (ع) سے سوال کرتے سنا کہ حضور
میں آپ پر قربان، یہ تو فرمائیں کہ وہ دین کیا ہے جسے پروردگار نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اور اس سے ناواقفیت
کو معاف نیں کیا ہے اور نہ اس کے عالوہ کوئ دین قبول کیاہے؟
فرمایا ، دوبارہ سوال کرو …انھوں نے دوبارہ سوال کو درایا تو فرمایا ال الہ اال الہ ، محمد رسول الہ ک شادت نماز کا
قیام، زکوة کو ادائی، حج بیت الہ استطاعت کے بعد ، ماہ رمضان کے روزہ۔
ہ کر آپ خاموش ہوگئے اور پھر دو مرتبہ فرمایا والیت ، والیت ( کافیہ ک
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۔ عمرو بن حریث
1
میں امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا جب آپ اپنے بھائ عبدالہ بن محمد کے گھر پر تھے، میں نے عرض کیا کہ
میں آپ پر
!قربان
یاں کیوں تشریف لے آئے؟ فرمایا ذرا لوگوں سے دور سون کے ساتھ رہنے کے لئے۔
میں نے عرض ک میں آپ پر قربان کیا میں اپنا دین آپ سے بیان کرستاہوں، فرمایا بیان کرو۔
میں نے کا کہ میرا دین یہ ہے کہ میں ال الہ اال الہ ، محمد رسول الہ کلمہ پڑھتاہوں اور گواہ دیتاہوں کہ قیامت آنے
وال ہے، اس میں کس ش ک گنجائش نیں ہے، اور پروردگار سب کو قبروں سے نالے گا، اور یہ کہ نماز کا قیام،
،زکوة ک ادائی، ماہ رمضان کے روزے، حج بیت الہ ، رسول اکرم کے بعد حضرت عل (ع) ک والیت
ان کے بعد امام حسن (ع) ،امام حسین (ع) ، امام عل (ع) بن الحسین (ع) ، امام محمد (ع) بن عل (ع) اور پھر آپ ک والیت
کو لے کر خدا ک پر مرناہے اور اس عقیدہ پر جینا ہے اور اس یں، اس حضرات ہمارے امام ضروری ہے، آپ ہ
بارگاہ میں حاضر ہوناہے۔
فرمایا والہ ی دین میرا اور میرے آباء و اجداد کا ہے جسے ہم عل االعالن اور پوشیدہ ر منزل پر اپنے ساتھ رکھتے
یں۔( کاف
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۔ معاذ بن



!مسلم
میں اپنے بھائ عمر کو لے کر امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہو اور میں نے عرض ک کہ یہ میرا بھائ عمر ہے،
یہ آپ ک زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتاہے، فرمایا دریافت کروکیا دریافت کرناہے۔
کا کہ وہ دین بتادیجیئے جس کے عالوہ کچھ قابل قبول نہ ہو اور جس سے ناواقفیت میں انسان معذور نہ ہو، فرمایا ال الہ
اال الہ محمدرسول الہ ک گواہ ، پانچ نمازیں ، ماہ رمضان کے روزے ، غسل جنابت ، حج بیت الہ ، جملہ احام ال کا
!… اقرار اور ائمہ آل محمد ک اقتداء
عمر نے کا کہ حضور ان سب کے نام بھ بتادیجئے ؟ فرمایا امیر المومنین (ع) عل (ع)، حسن (ع) ، حسین (ع) ، عل بن
الحسین (ع) ، محمد (ع) بن عل (ع) ، اور یہ خیر خدا جسے چاہتا ہے عطا کردیتاہے۔
عرض ک کہ آپ کا مقام کیاہے؟ فرمایا کہ یہ امر امامت ہمارے اول و آخر سب کے لئے جاری و ساری ہے۔( محاسن
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اس روایت میں غسل جنابت کے بجائے طارت کا ذکر ہے)۔ ،
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۔ روایت میں وارد ہواہے کہ مامون نے فضل بن سل ذوالریاستیں کو امام رضا ک خدمت میں روانہ کیا اور اس نے کا
کہ میں چاہتاہوں کہ آپ حالل و حرام ، فرائض و سنن سب کو ای مقام پر جامع طور پر پیش کردیں کہ آپ مخلوقات پر
پروردرگار ک حجت اور علم کا معدن یں۔
آپ نے قلم و کاغذ طلب فرمایا اور فضل سے فرمایا کہ لھو ہمارے لئے یہ کاف ہے کہ ہم اس بات ک شادت دیں کہ
خدا کے عالوہ کوئ دوسرا خدا نیں ہے، وہ احدہے ، صمد ہے، اس ک کوئ زوجہ یا اوالد نیں ہے وہ قیوم ہے، سمیع
و بصیر ہے، قوی و قائم ہے، باق اور نور ہے، عالم ر شے اور قادر عل کل ش ہے۔ ایسا غن جو محتاج نیں
ہوتاہے اور ایسا عادل جو ظلم نیں کرتاہے، ر شے کا خالق ہے، اس کا کوئ مثل نیں ہے، اس ک شبیہ و نظیر اور
ضد یا مثل نیں ہے اور اس کا کوئ ہمسر بھ نیں ہے۔
پھر اس بات ک گواہ دیں کہ محمد (ع) اس کے بندہ ، رسول ، امین ، منتخب روزگار، سید المرسلین، خاتم النبیین ، افضل
یں ہے، وہ جو کچھ خدا کن نمم تبدیل یں ہے، ان کے نظام شریعت میں کوئن نب یں، اس کے بعد کوئ العالمین
طرف سے لے کر آئے میں سب حق ہے ، ہم سب ک تصدیق کرتے یں اور ان کے پلے کے انبیاء و مرسلین اور حجج
الیہ ک تصدیق کرتے یں، اس ک کتاب صادق ک بھ تصدیق کرتے یں جاں ت باطل کا گذر نہ سامنے سے ہے اور
نہ پیچھے سے، وہ خدائے حیم و حمید ک تنزیل ہے۔( فصلت
42
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یہ کتاب تمام کتابوں ک محافظ اور اول سے آخر ت حق ہے، ہم اس کے محم و متشابہ ، خاص و عام ، وعد و وعید،
ناسخ و منسوخ، اور اخبار سب پر ایمان رکھتے یں، کوئ شخص بھ اس کا مثل و نظیر نیں الستاہے۔



اور اس بات ک گواہ دیتے یں کہ رسول اکرم کے بعد دلیل اور حجت خدا، امور مسلمین کے ذمہ دار، قرآن کے ترجمان،
احام الیہ کے عالم ان کے بھائ ، خلیفہ ، وص ، صاحب منزلت ارون عل (ع) بن ابیطالب امیر المومنین ، امام المتقیم ،
قائد لغراالمحجلین، یعسوب المومنین ، افضل الوصیین یں اور ان کے بعد حسن (ع) و حسین (ع) یں اور آج ت یہ سلسلہ
جاری ہے، یہ سب عترت رسول اور اعلم بالتاب و السنة یں۔
سب سے بتر فیصلہ کرنے والے اور ر زمانہ میں امامت کے سب سے زیادہ حقدار یں، ی عروة الوثق یں اور ی ائمہ
نچ جائے کہ وہپ وراثت خدا ت ل زمین ککہ زمین اور ا اں تیں، ی ل دنیا پر حجت پروردگارا دی میں اور ی
کائنات کا وارث و مال ہے اور جس نے بھ ان حضرات سے اختالف کیا وہ گمراہ اورگمراہ کن ہے، حق کو چھوڑنے
واال اور دایت سے ال ہوجانے واال ہے، ی قرآن ک تعبیر کرنے والے اور اس کے ترجمان یں، جو ان ک معرفت کے
بغیر اور نام بنام ان ک محبت کے بغیر مرجائے وہ جالیت ک موت مرتاہے۔( تحف العقول ص
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۔عبدالعظیم بن عبدالہ الحسن کا بیان ہے کہ میں امام عل نق (ع) بن محمد (ع) بن عل (ع) بن موس (ع) بن
جعفر (ع) بن محمد (ع) بن عل (ع) بن الحسین (ع) بن عل (ع) بن اب طالب (ع) ک خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے
دیھ کر مرحبا کا اور فرمایا کہ تم ہمارے حقیق دوست ہو۔
میں نے عرض ک کہ حضور میں آپ کے سامنے اپنا پورا دین پیش کرنا چاہتاہوں کہ اگر صحیح ہے تو میں اس پر قائم
رہوں ؟
!آپ نے فرمایا ضرور ۔
میں نے کا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ خدا ای ہے، اس کا کوئ مثل نیں ہے ، وہ ابطال اور تشبیہ دونوں حدودں
سے بار ہے، نہ جسم ہے نہ صورت ، نہ عرض ہے نہ جور، تمام اجسام کو جسمیت دینے واال اور تمام صورتوں کا
صورت گر ہے، عرض و جور دونوں کا خالق ر شے کا پرورگار ، مال ، بنانے واال اور ایجاد کرنے واال ہے۔
یں ہے اور ان کآنے واال ن نب کوئ یں ، ان کے بعد قیامت ت حضرت محمد اس کے بندہ ، رسول اور خاتم النبیین
شریعت بھ آخری شریعت ہے جس کے بعد کوئ شریعت نیں ہے۔
اور امام و خلیفہ و ول امر آپ کے بعد امیر المومنین (ع) عل ابن اب طالب یں۔ اس کے بعد امام حسن (ع) ، پھر امام
حسین (ع) پھر عل بن الحسین (ع) پھر محمد بن عل (ع) پھر جعفر بن محمد(ع) ، پھر موس (ع) بن جعفر (ع) ، پھر عل (ع)
بن موس (ع) ، پھر اس کے بعد آپ !۔
حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد میرا فرزند حسن (ع) اور اس کے بعد ان کے نائب کے بارے میں لوگوں کا کیا حال ہوگا؟
میں نے عرض ک کیوں ؟ فرمایا اس لئے کہ وہ نظر نہ آئے گا اور اس کا نام لینا بھ جائز نہ ہوگا یاں ت کہ منظر عام پر
آجائے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھردیا جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگ ۔
میں نے عرض ک حضور میں نے اس کا بھ اقرار کرلیا اور اب یہ بھ کتاہوں کہ جو ان کا دوست ہے وہ اپنا دوست
ہے اور جو ان کا دشمن ہے وہ اپنا بھ دشمن ہے، ان ک اطاعت اطاعت خدا اور ان ک معصیت معصیت خدا ہے۔
اور میرا عقیدہ یہ بھ ہے کہ معراج حق ہے اور قبر کا سوال بھ حق ہے اور جنت و جنم بھ حق ہے اور صراط و
میزان بھ حق ہے اور قیامت بھ یقیناً آنے وال ہے اور خدا سب کو قبروں سے نالنے واال ہے۔
اور میرا کنا یہ بھ ہے کہ والیت البیت (ع) کے بعد فرائض میں نماز۔
قسم ی یں، حضرت نے فرمایا اے ابوالقاسم ! خدا ک ر سب شاملعن المن اد، امر بالمعروف ، نزکوة، روزہ، حج، ج
وہ دین ہے جسے خدا نے اپنے بندوں کے لئے پسند فرمایاہے اور تم اس پر قائم رہو، پروردگار تمھیں دنیا و آخرت میں
اس پر ثابت قدم رکھے۔( امال (ر) صدوق
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