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اقوال ۱ تا ۳۰
اس باب میں سواالت کے جوابات اور چھوٹے چھوٹے حیمانہ جملوں کا انتخاب درج ہے جو مختلف اغراض و مقاصد

کے سلسلہ میں بیان کئے گئے یں
.

1 فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھ اپن عمر کے دو سال ختم کئے ہوں کہ نہ تو اس
ک پیٹھ پر سوار ی ک جاست ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوا جاستا ہے

لبون دودھ دینے وال اونٹن کو اورابن اللبون اس کے دو سالہ بچے کو کتے یں اور وہ اس عمر میں نہ سوار ی کے قابل
ہوتا ہے ,اور نہ ہ اس کے تھن ہوتے یں کہ ان سے دودھ دوا جاسے .اسے ابن اللبون اس لیے کاجاتا ہے کہ اس

دو سال کے عرصہ میں اس ک ماں عموماًدوسرا بچہ دے کر دودھ دینے لت ہے .
مقصد یہ ہے کہ انسان کو فتنہ و فساد کے موقع پر اس طرح رہنا چاہیے کہ لوگ اسے ناکارہ سمجھ کر نظر انداز کردیں
اور کس جماعت میںاس ک شرکت ک ضرورت محسوس نہ ہو .کیونہ فتنوں اور ہناموں میں ال تھل رہنا ہ تباہ
کاریوں سے بچا ستا ہے .البتہ جاں حق و باطل کا ٹراؤ ہو واں پر غیر جانبداری جائز نیں اور نہ اسے فتنہ و فساد

سے تعبیر کیاہے .بلہ ایسے موقع پر حق ک حمایت اور باطل ک سرکوب کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے .جیسے جمل و
صفین ک جنوں میں حق کا ساتھ دینا ضروری اور باطل سے نبرد آزما ہو نا الزم تھا .

2 جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا ,اس نے خود کو سب کیا اور جس نے اپن پریشان حال کا اظار کیا وہ ذلت پر آمادہ
ہوگیا ,اور جس نے اپن زبان کو قابو میںنہ رکھا ,اس نے خود اپن بے وقعت کا سامان کر لیا .

3 بخل نن و عار ہے اور بزدل نقص و عیب ہے اورغربت مرد زیرک و دانا ک زبان کو دالئل ک قوت دکھانے سے عاجز
یبائمصیبت ہے اور صبر ش غریب الوطن ہوتا ہے اور عجز ودرماندگ رمیں رہ کر بھہے اور مفلس اپنے ش بنا دیت

شجاعت ہے اور دنیا سے بے تعلق بڑی دولت ہے اور پرہیز گاری ای بڑی سپر ہے.
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4 تسلیم و رضا بترین مصاحب اور علم شریف ترین میراث ہے اور علم و عمل اوصاف تو بن وخلعت یں اورفر صاف
شفاف آئینہ ہے.

5 عقلمند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخزن ہوتا ہے اور کشادہ روئ محبت و دوست کا پھندا ہے اور تحمل و برد باری
عیبوں کا مدفن ہے . (یا اس فقرہ کے بجائے حضرت نے یہ فرمایا کہ )صلح صفائ عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے .

6 جو شخص خود کو بت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہوجاتا ہے اور صدقہ کامیاب دوا ہے ,اور دنیا میںبندوں
کے جو اعمال یں وہ آخرت میں ان ک آنھوں کے سامنے ہوںے

یہ ارشاد تین جملوں پر مشتمل ہے ;پلے جملہ میں خود پسندی سے پیدا ہونے والے نتائج و اثرات کا ذکر کیا ہے کہ اس
سے دوسروں کے دلوں میں نفرت و حقارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے .چنانچہ جو شخص اپن ذات کو نمایاں کرنے کے لے
بات بات میں اپن بر تر ی کا مظار ہ کرتا ہے وہ کبھ عزت و احترام ک ناہ سے نیں دیھا جاتااور لو گ اس ک تفو ق

پسندانہ ذہنیت کو دیھتے ہوئے اس سے نفر ت کرنے لتے یں اور اسے اتنا بھ سمجھنے کو تیار نیں ہوتے جتنا کچھ
وہ ہے چہ جائیہ جو کچھ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ کچھ اسے سمجھ لیں .

دوسرا جملہ صدقہ کے متعلق ہے اور اسے ای »کامیاب دوا« سے تعبیر کیا ہے کیونہ جب انسان صدقہ وخیرات سے
محتاجوں اور ناداروں ک مدد کرتا ہے تو وہ د ل ک گرایوں سے ا س کے لیے دعائے صحت و عافیت کرتے یں جو

قبولیت حاصل کرکے اس ک شفایاب کا باعث ہوت ہے .چنانچہ پیغمبر اکر م کا ارشاد ہے کہ راو وا مرضا کم بالصدقہ
.اپنے بیماروں کا عال ج صدقہ سے کرو .

تیسرا جملہ حشر میں اعمال کے بے نقا ب ہو نے کے متعلق ہے کہ انسان ا س دنیا میں جو اچھے اور برے کام کرتا ہے
وہ حجاب عنصری کے حائل ہونے ک وجہ سے ظار ی حواس سے اد راک نیں ہوستے .مر آخرت میں جب مادیت
کے پردے اٹھادیئے جائیں گے تو وہ اس طرح آنھوں کے سامنے عیاں ہوجائیں گے کہ کس کے لیے گنجائش انار نہ

رہے گ .چنانچہ ارشاد ال ہے .
ہوگ ک ھیں توجس نے ذرہ بھر نیے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیا س دن لوگ گروہ گروہ (قبروں سے )اٹھ کھڑے ہو ں

وہ اسے دیھ لے گا او ر جس نے ذرہ بھر بھ برائ ک ہوگ وہ اسے دیھ لے گا .
7 یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چرب سے دیھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ڈی سے سنتا ہے

اور ای سوراخ سے سانس لیتا ہے .
8 جب دنیا (اپن نعمتوں کو لے کر) کس ک طرف بڑھت ہے تو دوسرو ں ک خوبیاں بھ اسے عاریت دے دیت ہے .اور

جب اس سے رخ موڑ لیت ہے, تو خود اس ک خوبیاں بھ اس سے چھین لیت ہے .
مقصد یہ ہے کہ جس کابخت یا ور اور دنیا اس سے ساز گار ہوت ہے ,ال دنیا اس ک کار گزاریوں کو بڑھا چڑھا کر بیان
کرتے یں اور دوسروں کے کارناموں کا سرا بھ اس کے سر باندھ دیتے یں اور جس کے اتھ سے دنیا جات رہت ہے

اور ادبار نحوست ک گھٹا اس پر چھا جات ہے اس ک خوبیوں کو نظر انداز کردیتے یں اور اس کا نام زبان پر النا گوار
انیں کرتے .

دوستند آنہ راز مانہ نواحت دشمنند آنہ رازمانہ فند
9 لوگوں سے اس طریقہ سے ملو کہ اگر مرجاؤ تو تم پر روئیں اور زند ہ رہو تو تمارے مشتاق ہوں .

جو شخص لوگوں کے ساتھ نرم اور اخالق کا برتاؤ کرتا ہے .لوگ اس ک طرف دست تعاون بڑھاتے اس ک عزت و توقیر
ذ ا انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح مرنجاں مرنج زندگیں, لاتےیاد میںآنسو ب کرتے اور اس کے مرنے کے بعد اس ک

میں دوسروں ک نچے تاکہ اسے زندگکو گزند پ ایت نہ پیدا ہو اور نہ اس سے کسکو اس سے ش گزارے کہ کس
ہمدردی حاصل ہو ,اور مرنے کے بعد بھ اسے اچھے لفظو ں میں یاد کیا جائے .

چناں بانی و بد سرکن کہ بعد از مرونت عرف مسلمانت بز مزم شویدو کافر بسو زاند
10 دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کاشرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو .

اتھ اٹھا لینا ہ اں انتقام سےنہ ہو و اں قدرت ہاں انتقام پر قدرت ہو ,اور جہوتا ہے ج عفو و درگزر کا محل وہ
مجبوری کا نتیجہ ہوتا جس پر کوئ فضیلت مرتب نیں ہوت .البتہ قدرت و اقتدارکے ہوتے ہوئے عفو درگذر سے کام لینا



فضیلت انسان کا جور اور الہ ک اس بخش ہوئ نعمت کے مقابلہ میں اظار شر ہے .کیونہ شر کا جذبہ اس کا
مقتض ہو تا ہے کہ انسان الہ کے سامنے تذال و انسارسے جھے جس سے اس کے دل میں رحم ورافت کے لطیف

ہ داع جذبا ت پیدا ہوں گے اور غیظ وغضب کے بھڑکتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑجائیں گے جس کے بعد انتقام کا کوئ
نہ رہے گا کہ وہ اس قوت و قدرت کو ٹھی ٹھی کام میں النے ک بجائے اپنے غضب کے فرو کر نے کا ذریعہ قرا ر دے
11 لوگوں مین بت درماندہ وہ ہے جو اپن عمر میں کچھ بھ اپنے لیے نہ حاصل کرسے ,اور اس سے بھ زیادہ درماندہ

وہ ہے جو پاکر اسے کھو دے .
خوش اخالق و خندہ پیشان سے دوسر وں کو اپن طرف جذب کرنا اور شیریں کالم سے غیروں کو اپنانا کوئ دشوار

چیز نیں ہے کیونہ اس کے لیے نہ جسمان مشقت ک ضرورت اور نہ دماغ کدو کاوش ک حاجت ہوت ہے اور
دوست بنانے کے بعد دوست اور تعلقات ک خوشواری کو باق رکھنا تو اس سے بھ زیادہ آسان ہے کیونہ دوست پیدا

کرنے کے لیے پھر بھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے مر اسے باق رکھنے کے لیے تو کوئ مم سرکرنا نیں پڑت .لذا جو
شخص ایس چیز ک بھ نداشت نہ کر سے جسے صر ف پیشان ک سلو ٹیں دور کر کے باق رکھا جاستا ہے اس

سے زیادہ عاجز ودرماندہ کون ہوستا ہے .
مقصد یہ ہے کہ انسان کو ر ای سے خو ش خلق و خندہ روئ سے پیش آنا چاہیے تاکہ لوگوں اس سے وابست چایں

اور اس ک دوست ک طرف اتھ بڑھائیں .
12 جب تمیں تھوڑی بت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشری سے انیں خود ت پنچنے سے پلے بھا نہ دو .

13جسے قریب چھوڑ دیں اسے بیانے مل جائیں گے .
 14ر فتنہ میں پڑجا نے واال قابل عتاب نیں ہوتا .

جب سعد ابن اب وقا ص ,محمد ابن مسلمہ اور عبدالہ ابن عمر نے اصحاب جمل کے مقابلہ میں آپ کا ساتھ دینے سے
انا ر کیا تو اس موقع پر یہ جملہ فرمایا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مجھ سے ایسے منحرف ہوچے یں کہ ان پر نہ میری

بات کا کچھ اثر ہوتا ہے اور نہ ان پرمیری عتاب و سر زنش کار گر ثابت ہوت ہے
15سب معا ملے تقدیر کے آگے سر نوں یں یاں ت کہ کبھ تدبیر کے نتیجہ میں موت ہوجات ہے .

16پیغمبر صل الہ علیہ وآلہ وسلم ک حدیث کے متعلق کے بڑھاپے کو (خضاب کے ذریعہ) بدل دو .اور یود سے مشابت
اختیار نہ کرو .آپ علیہ السالم سے سوال کیا گیا ,تو آپ علیہ السالم نے فرمایا کہ پیغمبر صل الہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس

موقع کے لیے فرمایا تھا .جب کہ دین (والے)کم تھے اور اب جب کہ اس کا دامن پھیل چا ہے اور سینہ ٹی کر جم چا
ہے تو ر شخص کو اختیار ہے .

جماعت کہ مسلمانوں ک اس لیے ضرورت تھ تعداد کم تھ ہ ابتدائے اسالم میں مسلمانوں کمقصد یہ ہے کہ چون
حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے انیں یودیوں سے ممتاز رکھا جائے .اس لیے آنحضرت سے خضاب کا حم دیا کہ جو
تھا کہ وہ دشمن کے مقابلہ میں ضعیف و سن رسیدہ دکھائ یں ہے .اس کے عالوہ یہ مقصد بھاں مرسوم ن ودیوں کےی

نہ دیں.
17 ان لوگوں کے بارے میں کہ جوآپ کے ہمراہ ہوکر لڑنے سے کنارہ کش رہے .فرمایا ان لوگوں نے حق کو چھوڑدیا

. یں کنصرت ن بھ اور باطل ک
یہ ارشاد ان لوگوں کے متعلق ہے جو اپنے کو غیر جانبدار ظار کرتے تھے .جیسے عبدالہ ابن عمر ,سعد ابن اب وقاص

,ابو موس اشعری ,احنف ابن قیس اور انس ابن مال وغیرہ.بیش ان لوگوں نے کھل کر باطل ک حمایت نیں ک .مر حق
ک نصر ت سے اتھ اٹھا لینا بھ ای طرح سے باطل کو تقویت پنچانا ہے.اس لیے ان کا شمار مخالفین حق کے گروہ

ہ میں ہوگا .
18جو شخص امید ک راہ میں میں ب ٹٹ دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے .

19بامروت لوگو ں ک لغزشوں سے درگزر کرو .(کیونہ )ان میں سے جو بھ لغزش کھا کر گرتا ہے تو الہ اس کے اتھ
میں اتھ دے کر اسے اوپر اٹھالیتا ہے .

20 خوف کا نتیجہ ناکام اور شرم کانتیجہ محروم ہے اور فرصت ک گھڑیاں (تیزرو) ابر ک طرح گزر جات یں .لذا



بھالئ کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو.
واقع جائے اگر اس میں کوئ ھجائے اور تحقیر آمیز نظر وں سے دی معیوب خیال ک ہ چیز خواہ کتن عوام میں ای
عیب نیں ہے تو اس سے شرمانا سراسر نادان ہے کیونہ اس کیوجہ سے اکثر ان چیز وں سے محروم ہونا پڑتا ہے جو
دنیا وآخرت ک کامیابیوں اور کامرانیوں کا باعث ہوت یں .جیسے کوئ شخص اس خیال سے کہ لو گ اسے جال تصور
کریں گے کس اہم اور ضرور ی بات کے دریافت کرنے میں عار محسوس کرے تو یہ بے موقع و بے محل خودداری اس

کے لیے علم ودانش سے محروم کا سبب بن جائے گ ,اس لیے کوئ ہوشمند انسان سیھنے اور دریافت کرنے میں عار
نیں محسوس کرے گا .چنانچہ ای سن رسیدہ شخص سے کہ جو بڑھاپے کے با وجود تحصیل علم کرتا تھا کا گیا کہ ما

تستح ان تتعلم عل البر«تمیں بڑھاپے میں پڑھتے ہوئے شرم نیں آت .اس نے جواب میں کا کہ» اناال استح من الجھل
عل البر فیف استح من التعلم عل البر «جب مجھے بڑھاپے میں جالت سے شرم نیں آئ تو اس بڑھاپے میں پڑھنے
سے شرم کیسے آست ہے .البتہ جن چیزوں میںواقع برائ مفسد ہو ا ن کے ارتاب سے شرم محسوس کرنا انسانیت

اور شرافت کا جور ہے جیسے وہ اعمال ناشائستہ کہ جوشروع وعقل اور مذہب و اخالق ک رو سے مذموم یں .بر حال
حیاء ک پل قسم قبیح اوردوسر ی قسم حسن ہے .چنانچہ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے .

جبا ک دو قسمیں یں ای وہ جو بتقاضائے عقل ہوت ہے .یہ حیا علم و دانائ ہے .اور ای و ہ جو حماقت کے نتیجہ
میں ہوت ہے . یہ سراسر جل و نادان ہے .

21 ہمارا ای حق ہے اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے .ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے والے پٹھوں پر سوار ہوںے
.اگرچہ شب روی طویل ہو .

سید رض فرماتے یں کہ یہ بت عمدہ اور فصیح کالم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیاگیا ,تو ہم
ذلیل و خوار سمجھے جائیں گے اورمطلب اس طرح نلتا ہے کہ اونٹ کے پیچھے کے حصہ پر ردیف بن کر غالم اور

قیدی یا ا س قسم کے لوگ ہ سوار ہوا کرتے تھے.
سید رض علیہ الرحمتہ کے تحریر کردو معن کا ماحصل یہ ہے کہ حضر ت فرمانا چاہتے یں کہ اگر ہمارے حق کا کہ

جوامام مفترض الطاعتہ ہونے ک حیثیت سے دوسروں پر واجب ہے اقرار کرلیا گیا اور ہمیں ظاری خالفت کا موقع
دیاگیا تو بتر ورنہ ہمیں ر طرح ک مشقتوں اور خواریوں کو برداشت کرنا پڑے گا ,اور ہم اس تحقیر و تذلیل ک حالت میں

زندگ کا ای طویل عرصہ گزارنے پر مجبور ہوں گے .
بعض شارحین نے اس معن کے عالوہ اور معن بھ تحریر کئے یں .اور وہ یہ کہ اگر ہمیں ہمارے مرتبہ سے گرا کر
اونٹ کے پٹھے پر سوار ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اوربعض نے یہ معن کے یں کہ اگر ہمار ا حق دے دیا گیا توہم

اسے لے لیں گے ,اور اگرنہ دیا گیا,تو اس سوار ک مانند نہ ہوں گے جو اپن سواری ک باگ دوسرے کے اتھ میں دے
دیتا ہے .کہ وہ جدھر اسے لے جانا چاہے لے جائے .بلہ اپنے مطالبہ حق پربرقرار ریں گے خوا ہ مدت دراز کیوں نہ

گزر جائے اور کبھ اپنے حق سے دستبردار ہوکر غضب کرنے والوں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں گے .
22 جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے حسب و نسب آگے نیں بڑھا ستا .

23 کس مضطرب ک دا د فریا د سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹارادال نا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے .
24 اے آدم علیہ السالم کے بیٹے جب تو دیھے کہ الہ تجھے پے درپے نعمتیں دے را ہے اور تو اس ک نافرمان کررا

ہے تو اس سے ڈرتے رہنا .
جب کس کو گناہوں کے باوجود پے درپے نعمتیں حاصل ہورہ ہوں ,تو وہ اس غلط فم میں مبتال ہوجاتا ہے کہ الہ
اس سے خوش ہے اور یہ اس ک خوشنودی و نظر کرم کا نتیجہ ہے .حاالنہ نعمتوں میں زیادت شر گزاری ک صورت

میں ہوت ہے .اور ناشری کے نتیجہ میں نعمتوں کا سلسلہ قطع ہوجاتا ہے .جیسا کہ الہ سبحانہ کا ارشاد ہے .
اگر تم نے شر کیا تو میں تمیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا او ر اگر ناشر ی ک تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت عذاب

ہے .
لذا عصیان و ناسپاہ ک صورت میں برابر نعمتو ں کاملنا الہ ک خوشنود ی و رضا مند ی کا ثمر ہ نیں ہوستا اورنہ یہ

کا جاستا ہے کہ الہ نے اس صورت میں اسے نعمتیں دے کر شبہ میں ڈال دیا ہے کہ وہ نعمتوں ک فراوان کو اس



ک خوشنودی کا ثمرہ سمجھے .کیونہ جب وہ یہ سمجھ را ہے کہ وہ خطا کار عاص ہے اور گناہ کو گناہ او ربرائ کو
برائ سمجھ کر اس کا مرتب ہورا ہے ,تو اشتباہ ک کیا وجہ کہ وہ الہ ک خوشنودی و رضامندی کا تصور کرے بلہ

اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ای طرح ک آزمائش اور ملت ہے تاکہ جب اس ک طغیان و سر کش انتا کو پنچ جائے
تو اسے دفعتاًگرفت میں لے لیا جائے .لذا ایس صورت میں اسے منتظر رہنا چاہیے کہ کب اس پر غضب ال کا ورود

ہو اور یہ نعمتیں اس سے چھین ل جائیں .اور محروم و نامرادی ک عقوبتوں میں اسے جڑلیا جائے .
25جس کس نے بھ کوئ بات دل میں چھپا کہ رکھنا چاہ وہ اس ک زبان سے بے ساختہ نلے ہوئے الفاظ اور چرہ

کے آثار سے نمایا ںضرور ہو جات ہے .
انسان جن باتوں کو دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے ,وہ کس نہ کس وقت زبان سے نل ہ جات یں اور چھپانے ک کو
کس ر کبھہے .م یں پوشیدہ رکھنا چاہتہے .وجہ یہ ہے کہ عقل مصلحت اندیش اگرچہ ن شش ناکام ہو کر رہ جات

اور اہم معاملہ میں الجھ کر ادھر سے غافل ہو جات ہے اور وہ بے اختیار لفظوں ک صورت میں زبان سے نل جات یں
اور جب عقل ملتفت ہوت ہے تو تیر ازکمان جستہ واپس پلٹایا نیں جاستا اور اگر یہ صورت نہ بھ پیش آئے اور عقل

پورے طور سے متنبہ و ہوشیار رہے,جب بھ وہ پوشیدہ نیں رہ ستیں .کیونہ چرے کے خد وخال ذہن تصورات کے
کا اور زردی سے خوف کا بخوب سے شرمندگ سرخ رے کیں .چنانچہ چ کیفیات کے آئینہ دار ہوتے غماز اور قلب

پتہ چل ستا ہے .
26 مرض میں جب ت ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو .

مقصد یہ ہے کہ جب ت مرض شدت اختیار نہ کر ے اسے اہمیت نہ دینا چاہیے کیونہ اہمیت دینے سے طبیعت
احساس مرض سے متاثر ہوکر اس کے اضافہ کا باعث ہوجایاکر ت ہے .اس لیے چلتے پھرتے رہنا اور اپنے کو صحت

مند تصور کرنا تحلیل مرض کے عالوہ طبیعت ک قوت مدافعت کو مضمحل ہونے نیں دیتا اور اس ک قوت معنوی کو
برقرار رکھتا ہے اور قوت معنوی چھوٹے موٹے مرض کو خود ہ دبایا کر ت ہے بشرطیہ مرض کے وہم میں مبتال ہوکر

اسے سپر انداختہ ہونے پر مجبور نہ کردیا جائے.
27 بترین زد زد کا مخف رکھنا ہے .

ہے تو پھر مالقات میں دیر کیس اری طرف رخ کئے ہوئے بڑھ رہ28 جب تم (دنیا کو) پیٹھ دکھا رہے ہو .اور موت تم
؟

29 ڈرو !ڈرو !اس لیے کہ بخدا اس نے اس حد ت تماری پردہ پوش ک ہے ,کہ گویا تمیں بخش دیا ہے .
30 حضرت علیہ السالم سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا .ایمان چار ستونوں پر قائم ہے .صبر ,یقین

,عدل اور جاد . پھرصبر ک چار شاخیں یں .اشتیاق ,خوف ,دنیا سے بے اعتنائ اور انتظار .اس لیے کہ جو جنت کا
مشتاق ہوگا ,وہ خواہشوں کو بھال دے گا اور جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ محرمات سے کنارہ کش کرے گا اور جو

دنیا سے بے اعتنائ اختیا ر کر ے گا ,وہ مصیبتوں کو سل سمجھے گا اور جسے موت کا انتظا ر ہوگا ,وہ نی کاموں
میں جلدی کرے گا .اور یقین ک بھ چار شاخیں یں .روشن ناہ ,حقیقت رس ,عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ

.چنانچہ جو دانش و آگ حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عمل ک رایں واضح ہو جائیں گ .اور جس کے لیے علم
بھ ا ہو اور عدل کلے لوگوں میں موجود رار ہو جائے گا ,وہ عبرت سے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے وہ پوعمل آش

چار شاخیں یں ,توں ت پنچنے وال فر اور علم گرائ اور فیصلہ ک خوب اور عقل ک پائیداری .چنانچہ جس نے
غور و فر کیا ,وہ علم ک گرائیوں میں اترا ,وہ فیصلہ کے سر چشموں سے سیراب ہوکر پلٹا اور جس نے حلم و بردباری

بھ اد کاورج بسر ک نام رہ کر ز ندگ اور لوگوں میں نی یں کن کم اس نے اپنے معامالت میں کوئ. اختیار ک
چار شاخیں یں .امر بالمعروف ,ن عن المنر ,تمام موقعوں راست گفتاری اور بدکرداروں سے نفرت .چنانچہ جس نے امر
بالمعروف کیا ,اس نے مومنین ک پشت مضبوط ک ,اور جس نے ن عن المنر کیا اس نے کافروں کو ذلیل کیا اور جس
نے تمام موقعوں پر سچ بوال ,اس نے اپنا فرض اداکردیا او رجس نے فاسقوں کو براسمجھا اور الہ کے لیے غضبناک ہوا

الہ بھ اس کے لیے دوسروں پر غضبناک ہو گا اور قیامت کے دن اس ک خوش کا سامان کرے گا .



اقوال ۳۱ تا ۶۰
31 کفر بھ چار ستونوں پر قائم ہے .حد سے بڑھ ہوئ کاوش ,جھڑا لو پن ,کج روی اور اختالف .تو جو بے جا تعمق و
کاوش کرتا ہے , وہ حق ک طرف رجوع نیں ہوتا اور جو جالت ک وجہ سے آئے دن جھڑے کرتا ہے , وہ حق سے
ہمیشہ اندھا رہتا ہے اور جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے .وہ اچھائ کو برائ اور برائ کو اچھائ سمجھنے لتا ہے اور

گمراہ کے نشہ میں مدہوش پڑا رہتا ہے اور جو حق ک خالف ورزی کرتاہے , اس کے راستے بت دشوار اور اس کے
معامالت سخت پیچیدہ ہو جاتے یں اور بچ نلنے ک راہ اس کے لیے تن ہوجات ہے ,ش ک بھ چار شاخیں یں

,کٹ حجت خوف سرگردان اور باطل کے آگے جبیں سائ .چنانچہ جس نے لڑائ جھڑ ے کو شیوہ بنالیا ,اس ک رات
کبھ صبح سے ہمنار نیں ہو ست اور جس کو سامنے ک چیزوں نے ہول میں ڈال دیا ,وہ الٹے پیر پلٹ جاتا ہے اور

یں اور جس نے دنیا و آخرت ک ہ میں سر گرداں رہتا ہے .اسے شیاطین اپنے پنجوں سے روند ڈالتےو شب جو ش
تباہ کے آگے سر تسلیم خم کردیا.وہ دوجاں میں تباہ و برباد ہوا .

سید رض فرماتے یں کہ ہم نے طوالت کے خوف اوراس خیا ل سے کہ اصل مقصد جو اس بات کا ہے فوت نہ ,بقیہ
کالم کو چھوڑ دیا ہے .

32 نی کام کر نے واال خود اس کا م سے بتر اور برائ کا مرتب ہونے واال خود اس برائ سے بدتر ہے .
33 سخاوت کر و ,لین فضول خرچ نہ کرو اور جز رس کرو ,مر بخل نیں .

34 بتر ین دولت مند ی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کرے.
35 جو شخص لوگوں کے بار ے میں جھٹ سے ایس باتیں کہ دیتا ہے جو انیں ناگوار گزریں ,تو پھر وہ اس کے لیے

ایس باتیں کتے یں کہ جنیں وہ جانتے نیں .
36 جس نے طول طویل امیدیں باندھیں ,اس نے اپنے اعمال باڑ لیے .

37 امیرالمومنین علیہ السالم سے شام ک جانب روانہ ہو تے وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا ,تو وہ آپ کو
دیھ کر پیادہ ہوگئے اور آپ کے سامنے دوڑنے لے .آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ؟انوں نے کا کہ یہ ہمارا عام

طریقہ ہے .جس سے ہم اپنے حمرانوں ک تعظیم بجاال تے یں .آپ نے فرمایا .خدا ک قسم اس سے تمارے حمرانوں
کو کچھ بھ فائدہ نیں پنچتاالبتہ تم اس دنیا میں اپنے کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو ,او رآخرت میں اس ک وجہ سے
بدبخت مول لیتے ہو ,وہ مشقت کتن گھاٹے وال ہے جس کا نتیجہ سزائے اخر وی ہو , اور وہ راحت کتن فائدہ مند ہے

جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو .
38 اپنے فرزند حضرت حسن علیہ السالم سے فرمایا مجھ سے چاراورپھر چار باتیں یاد رکھو .ان کے ہوتے ہوئے جو

کچھ کر وگے ,وہ تمیں ضرر نہ پنچائے گا سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے اور سب سے بڑی ناداری حماقت و بے
عقل ہے اور سب سے بڑی وحشت غرور خود بینیے اور سب سے بڑا جور ذات حسن اخالق ہے .

اے فرزند !بیوقوف سے دوست نہ کرنا کیونہ وہ تمیں فائدہ پنچانا چاہے گا ,تو نقصان پنچائے گا .اور بخیل سے
دوست نہ کرنا کیونہ جب تمیں اس ک مدد ک انتائ احتیاج ہوگ ,وہ تم سے دور بھاگے گا .اور بدکردار سے دوست نہ

کرنا ,وہ تمیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا اور جھوٹے سے دوست نہ کرنا کیونہ وہ سراب کے مانند تمارے لیے دور
ک چیزوں کو قریب اور قریب ک چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا .

39 مستحبات سے قرب ال نیں حاصل ہوستا جب کہ وہ واجبات میں سد راہ ہوں .
40 عقل مند ک زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے قوف کا دل اس ک زبان کے پیچھے ہے .

سید رض کتے یں کہ یہ جملہ عجیب و پاکیزہ معن کا حامل ہے.مقصد یہ ہے کہ عقلمند اس وقت زبان کھولتا ہے جب
دل میں سوچ بچار اور غور و فرسے نتیجہ اخذ کر لیتا ہے .لین بے وقو ف بے سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے کہ

گزرتا ہے .اس طرح گویا عقلمند ک زبان اس کے دل کے تابع ہے اور بے وقوف کا دل اس ک زبان کے تابع ہے .
41 ی مطلب دوسرے لفظوں میں بھ حضرت سے مروی ہے اور وہ یہ کہ » بے وقو ف کا دل اس کے منہ میں ہے اور

عقلمند ک زبان اس کے دل میں ہے «.بر حال ان دونوں جملوں کا مقصد ای ہ ہے .
42 اپنے ای ساتھ سے اس ک بیماری ک حالت میں فرمایا .الہ نے تمارے مرض کو تمارے گناہوں کو دور کرنے کا



ذریعہ قرار دیا ہے .کیونہ خود مرض کا کوئ ثواب نیں ہے .مر وہ گناہوں کو مٹاتا ,اورانیں اس طرح جھاڑ دیتا ہے
جس طرح درخت سے پتے جھڑتے یں .اں !ثواب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے کا جائے اور کچھ اتھ پیروں
سے کیا جائے ,اورخدا وند عالم اپنے بندوں میں سے نی نیت اور پاکدامن ک وجہ سے جسے چاہتا ہے جنت میں

داخل کرتا ہے .
سیدرض فرماتے یں کہ حضرت نے سچ فرمایا کہ مرض کا کوئ ثواب نیں ہے کیونہ مرض تو اس قسم ک چیزوں میں

سے ہے جن میں عوض کا استحقاق ہوتا ہے .اس لیے کہ عوض الہ ک طرف سے بندے کے ساتھ جو امر عمل میں
آئے .جیسے دکھ ,درد ,بیماری وغیر ہ . اس کے مقابلہ میں اسے ملتا ہے .اور اجر وثواب وہ ہے کہ کس عمل پر اسے
کچھ حاصل ہو .لذا عوض اور ہے ,اوراجر اور ہے اس فرق کو امیرالمومنین علیہ السالم نے اپنے علم روشن اور رائے

صائب کے مطابق بیان فرمادیاہے .
43 خباب ابن ارت کے بارے میں فرمایا .خدا خباب ابن ارت پر اپن رحمت شامل حال فرمائے وہ اپن رضا مندی سے

اسالم الئے اور بخوش ہجرت ک اور ضرور ت بھر قناعت ک اور الہ تعال کے فیصلوں پر راض رہے اور مجاد انہ شان
. بسر ک سے زندگ

حضرت خباب ابن ارت پیغمبر کے جلیل القدر صحاب اور ماجرین اولین میں سے تھے .انوں نے قریش کے اتھوں طرح
طرح ک مصیبتیں اٹھائیں .چلچالت دھوپ میں کھڑے کئے گئے آگ پر لٹائے گئے .مر کس طرح پیغمبر اکرم کا دامن

چھوڑنا گوارا نہ کیا .بدر اور دوسرے معرکوں میں رسالت مآب کے ہمرکاب رہے .صفین و نروان میں امیرالمومنین علیہ
السالم کا ساتھ دیا.مدینہ چھوڑ کر کو فہ میں سو نت اختیار کر ل تھ .چنانچہ ییں پر 37برس ک عمر میں 93ئھ میں

انتقال فرمایا .نماز جنازہ امیرالمومنین علیہ السالم نے پڑھائ اور بیرو ن کوفہ دفن ہوئے او رحضرت نے یہ کلمات ترحم ان
ک قبر پر کھڑے ہو کر فرمائے .

44 خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا ,حساب و کتاب کے لیے عمل کیا .ضرورت بھر قناعت ک اور الہ
سے راض و خوشنود را .

45 اگر میں مومن ک ناک پر تلوار لاوں کہ وہ مجھے دشمن رکھے ,تو جب بھ وہ مجھ سے دشمن نہ کرے گا .اور اگر
تمام متاع دنیا کا فر کے آگے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھے دوست رکھے تو بھ وہ مجھے دوست نہ رکھے گا اس لیے کہ یہ

وہ فیصلہ ہے جو پیغمبر ام صل الہ علیہ وآلہ وسلم ک زبان سے ہوگیا ہے کہ آپ نے فرمایا :
اے عل علیہ السالم !کوئ مومن تم سے دشمن نہ رکھے گا اور کوئ منافق تم سے محبت نہ کرے گا .

46 وہ گنا ہ جس کا تمیں رنج ہو الہ کے نزدی اس نی سے کیں اچھا ہے جو تمیں خو د پسند بنادے .
جو شخص ارتاب گناہ کے بعد ندامت و پشیمان محسوس کرے اور الہ ک بارگاہ میں توبہ کرے وہ گناہ ک عقوبت سے
محفوظ اور توبہ کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور جو نی عمل بجاالنے کے بعد دوسروں کے مقابلہ میں برتری محسوس

کرتا ہے اور اپن نی پر گھمنڈ کرتے ہوءے یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئ کھٹا نیں را وہ اپن نی کو برباد
کردیتا ہے اور حسن عمل کے ثواب سے محروم رہتا ہے .ظار ہے کہ جو توبہ سے معصیت کے داغ کو صاف کر چا
ا ہو اور توبہ کے ثواب سے بھوجہ سے اپنے کئے کرائے کو ضائع کرچ تر ہوگا جو اپنے غرور کہو وہ اس سے ب

اس کا دامن خال ہو .
47 انسان ک جتن ہمت ہو اتن ہ اس ک قدرو قیمت ہے اور جتن مروت اور جوانمردی ہوگ اتن ہ راست گوئ ہو

. ہوگ پاک دامن ہ اتن غیرت ہوگ اور جتن شجاعت ہوگ ہ اتن حمیت و خودداری ہوگ اور جتن, گ
48 کامیاب دور اندیش سے وابستہ ہے اور دور اندیش فر وتدبر کو کا م میں النے سے اور تدبر بھیدوں کو چھپاکر رکھنے

سے .
49 بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملہ سے ڈرتے رہو .

مطلب یہ ہے کہ باعزت و باوقار آدم کبھ ذلت و توین گوارا نیں کرتا .اگر اس ک عزت و وقار پر حملہ ہوگا تو وہ بھو
کے شیر ک طرح جھپٹے گا اور ذلت ک زنجیروں کو توڑ کر رکھ دے گا اور اگر ذلیل و کم ظرف کو اس ک حیثیت سے
بڑھا دیا جائے گا تو اس کا ظرف چھل اٹھے گا اور وہ خود کو بلند مرتبہ خیا ل کرتے ہوئے دوسروں کے وقارپر حملہ



آور ہوگا .
50 لوگوں کے دل صحرائ جانور یں ,جو ان کو سدھائے گا ,اس ک طرف جھیں گے .

اس قول سے اس نظریہ ک تائید ہوت ہے کہ انسان قلوب اصل فطرت کے لحاظ سے وحشت پسند واقع ہوئے یں اور ان
میں انس و محبت کا جذبہ ای اکتساب جذبہ ہے .چنانچہ جب انس و محبت کے دواع اسباب پیدا ہوتے یں تو وہ مانوس

یں تو وحشت ک یں یا اس کے خالف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ختم ہوجاتے یں اور جب اس کے دواع ہو جاتے
طرف عود کر جاتے یں اور پھر بڑ ی مشل سے محبت و التفات ک راہ پر گامز ن ہوتے یں .

مرنجا ں و لے راکہ ایں مرغ وحش زبامے کہ برخوست مشل نشنید
51 جب ت تمارے نصیب یاور یں تمارے عیب ڈھے ہوئے یں .

52 معاف کر نا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزادینے پر قادر ہو .
53 سخاوت وہ ہے جو بن مانے ہواور مانے سے دینا یا شرم ہے یا بدگوئ سے بچنا .

54 عقل سے بڑھ کر کوئ ثروت نیں اور جالت سے بڑھ کر کوئ بے مائی نیں .ادب سے بڑھ کر کوئ میراث نیں اور
مشورہ سے زیادہ کوئ چیز معین و مددگا ر نیں .

55 صبر دو طرح کا ہوتاہے ای ناگوار باتوںپر صبر اور دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر .
56 دولت ہو تو پردیس میں بھ دیس ہے اور مفلس ہو تو دیس میں بھ پردیس .

57 قناعت وہ سرمایہ ہے جو ختم نیں ہو ستا .
»عالمہ رض فرماتے یں کہ یہ کالم پیغمبر اکرم صل الہ علیہ وآلہ وسلم سے بھ مروی ہے «.

قناعت کا مفوم یہ ہے کہ انسان کو جو میسر ہو اس پر خوش وخرم رہے اور کم ملنے پر کبیدہ خاطر و شاک نہ ہو اور
اگر تھوڑے پر مطمئن نیں ہوگا تو رشوت ,خیانت اور مر و فریب ایسے محرمات اخالق کے ذریعہ اپنے دامن حرص کو

بھر نے ک کوشش کرے گا .کیونہ حرص کا تقاضا ہ یہ ہے جس طرح بن پڑے خواہشات کو پورا کیا جائے اور ان
خواہشات کا سلسلہ کیں پر رکنے نیں پاتا ,کیونہ ای خواہش کا پورا ہونا دوسری خواہش ک تمید بن جایا کرتا ہے

ہے .اس لیے کبھ جات ہ احتیاج بڑھت ہے اس ک نار ہوتسے ہم خواہش کا میاب اور جوں جوں انسان ک
محتاج و بے اطمینان سے نجات حاصل نیں کرستا اگر اس بڑھت ہوئ خواہش کو روکا جاستا ہے تو وہ صرف
قناعت سے کہ جو ناگزیر ضرورتوں کے عالوہ ر ضرورت سے مستغن بنا دیت ہے اور الزوال سرمایہ ہے جو ہمیشہ

کے لیے فارغ البال کردیتا ہے .
58 مال نفسان خواہشوں کا سر چشمہ ہے .

59 جو (برائیوں سے ) خوف دالئے وہ تمارے لیے مژدہ سنانے والے کے مانند ہے .
60 زبان ای ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھال چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے .

اقوال ۶۱ تا ۹۰
61 عورت ای ایسا بچھو ہے جس کے لپٹنے میں بھ مزہ آتا ہے .

62 جب تم پرسالم کیا جائے تو اس سے اچھے طریقہ سے جواب دو .اور جب تم پر کوئ احسان کرے تو اس سے بڑھ
. ہوگ ک ل کرنے والے ہفضیلت پ چڑھ کر بدلہ دواگرچہ اس صورت میں بھ

63 سفارش کرنے واال امید وار کے لیے بمنزلہ پر و بال ہوتا ہے .
64 دنیا والے ایسے سواروں کے مانند یں جو سو رہے یں اور سفر جاری ہے .

65 دوستوں کو کھو دینا غریب الوطن ہے .
66 مطلب کا اتھ سے چال جانا ال کے آگے اتھ پھیالنے سے آسان ہے .

67 ناال کے سامنے حاجت پیش کرنے سے جو شرمندگ حاصل ہوت ہے وہ محروم کے اندوہ سے کیں زیادہ
روحان اذیت کا باعث ہوت ہے .اس لیے کے مقصد سے محروم کو برداشت کیا جاستا ہے .مر ای دن و فر و مایہ

ک زیر باری ناقابل برداشت ہوت ہے .چنانچہ ر با حمیت انسان ناال کے ممنون احسان ہونے سے اپن حرمان نصیب کو



ترجیح دے گا ,اور کس پست و دن کے آگے دست سوال دراز کرنا گوارا نہ کرے گا .
67 تھوڑا دینے سے شرماؤنیں کیونہ خال اتھ پھیرنا تو اس سے بھ گری ہوئ بات ہے .

68عفت فقر کا زیور ہے اورشر دولت مندی ک زینت ہے .
69 اگر حسب منشا تمارا کام نہ بن سے تو پھر جس حالت میں ہو من رہو .

70 جال کو نہ پاؤگے مر یا حد سے آگے بڑھا ہو یا اس سے بت پیچھے .
71 جب عقل بڑھت ہےتو باتیں کم ہو جات یں .

بسیار گوئ پریشان خیال کا اور پریشان خیال عقل ک خام کانتیجہ ہوت ہے .اور جب انسان ک عقل کامل اور فم پختہ
طرح زبان پر بھ ہوتا ہے تو اس کے ذہن اور خیاال ت میں توازن پید ا ہوجاتا ہے .اور عقل دوسرے قوائے بد نیہ ک

تسلط و اقتدار حاصل کر لیت ہے جس کے نتیجہ میں زبان عقل کے تقاضوں سے ہٹ کر اوربے سوچے سمجھے کھلنا
گوارا نیں کرت اور ظار ہے کہ سوچ بچار کے بعد جو کالم ہوگا ,وہ مختصر اور زوائد سے پاک ہوگا .

مروچوں عقلس بیفزائد با ددر سخن تانیا بدفرصت گفتار نشاید ذہن
72 زمانہ جسموں کو کنہ و بوسیدہ اور آرزوؤں کو دور کرتا ہے .جو زمانہ سے کچھ پا لیتا ہے .وہ بھ رنج ستا ہے اور

جو کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہ ہے .
73 جو لوگوں کا پیشوا بنتا ہے تو اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پلے خود کو تعلیم دینا چاہیے اور زبان سے درس

اخال ق دینے سے پلے اپن سیرت و کردار سے تعلیم دینا چاہیے .اورجو اپنے نفس ک تعلیم و تادیب کرلے ,وہ دوسروں
ک تعلیم و تادیب کرنے والے سے زیادہ احترا م کا مستحق ہے .

74 انسان ک ر سانس ای قدم ہے جو اسے موت ک طرف بڑھائے لیے جارا ہے .
منزل کے قرب کا باعث ہوت کرتا ہے اور یہ قدم فرسائ ہ خالقدم مٹ کر دوسرے قدم کے لیے ج جس طرح ای یعن

طرف بڑھائے لیے جات کو موت ک سانس کے لیے پیغام فنا بن کر کاروان زندگ لر سانس پ ک زندگ ہے , یون
لمحے کے فنا ہو نے ک کے ای سانس زندگ آمد کو پیغام حیات سمجھا جاتا ہے ,وہ ہے .گویا جس سانس ک

حیات دوسری سانس کے لیے موت ہے اور ان سانس ک ہ ایہے کیون عالمت اورمنزل موت سے قرب کا باعث ہوت
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

75 جوچیز شمار میں آئے اسے ختم ہونا چاہیے اور جسے آنا چاہیے وہ آکر رہے گا .
76 جب کس کام میں اچھے برے ک پچان نہ رہے توآغاز کو دیھ کر انجام کو پچان لینا چاہیے .

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

77 جب ضرار ابن ضمرۃ صنبائ معاویہ کے پاس گئے اور معاویہ نے امیرالمومنین علیہ السالم کے متعلق ان سے سوال
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 .
78 ای شخص نے امیرالمومنین علیہ السالم سے سوال کیا کہ کیا ہمارا ال شام سے لڑنے کے لیے جانا قضا و قدر سے

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 .
79 حمت ک بات جاں کیں ہو اسے حاصل کرو کیونہ حمت منافق کے سینہ میں بھ ہوت ہے .لین جب ت اس

(ک زبان) سے نل کر مومن کے سینہ میں پنچ کر دوسر ی حمتوں کے ساتھ بل نیں جات تڑپت رہت ہے .
80 حمت مومن ہ ک گمشدہ چیز ہے اسے حاصل کرواگرچہ منافق سے لینا پڑے .

 81رشخص ک قیمت وہ ہنر ہےجو اس شخص میں ہے .
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.
82 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
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

83 ای شخص نے آپ ک بت زیادہ تعریف ک حاالنہ وہ آپ سے عقیدت و ارادت نہ رکھتا تھا تو آپ نے فرمایا جو
تماری زبان ر ہے میں اس سے کم ہوں اور جو تمارے دل میں ہے اس سے زیادہ ہوں .

84 تلوار سے بچے کھچے لوگ زیادہ باق رہتے یں اور ان ک نسل زیادہ ہوت ہے .
85 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 .

86 بوڑھے ک رائے مجھے جوان ک ہمت سے زیادہ پسند ہے (ای روایت میں یوں ہے کہ بوڑھے ک رائے مجھے



جوان کے خطرہ میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسند ہے )
87 اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ ک گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہوجائے.

88 ابو جعفر محمد ابن عل الباقر علیما السالم نے روایت ک ہے کہ امیرالمومنین علیہ السالمنے فرمایا:
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 .

89 جس نے اپنے اور الہ کے مابین معامالت کو ٹھی رکھا ,تو الہ اس کے اور لوگوں کے معامالت سلجھائے رکھے گا
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
90 پورا عالم و دانا وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس اوراس ک طرف سے حاصل ہونے وال آسائش و راحت

سے ناامید نہ کرے ,اور نہ انیں الہ کے عذاب سے بالل مطمئن کردے .

اقوال ۹۱ تا ۱۲۰
91 یہ دل بھ اس طرح اکتا جاتے یں جس طرح بدن اکتا جاتے یں .لذا (جب ایسا ہوتو)ان کے لیے لطیف حیمانہ نات

تالش کرو .
92 وہ علم بت بے قدروقیمت ہے جو زبان ت رہ جائے ,اور وہ علم بت بلند مرتبہ ہے جو اعضا و جوارح سے نمودار

ہو.
ہ! میں تجھ سے فتنہ و آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں اس لیے کہ کوئے کہ »اے الشخص یہ نہ ک 93 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 .
ارے مال واوالد میں فراوانیں کہ تمیہ ن کیا چیز ہے توآپ نے فرمایا کہ نی 94 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.

95 جو عمل تقوی ٰ کے ساتھ انجام دیا جائے وہ تھوڑا نیں سمجھا جاستا اور مقبول ہونے واال عمل تھوڑا کیونر ہوستا
ہے ؟

96 انبیا سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو حاصل ہوت ہے جو ان ک الئ ہوئ چیزوں کازیادہ علم رکھتے ہوں (پھر آپ
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 .
97 ای خارج کے متعلق آپ علیہ السالم نے سنا کہ وہ نماز شب پڑھتا ہے اور قرآن ک تالوت کرتا ہے توآپ نے فرمایا



یقین ک حالت میں سونا ش ک حالت میں نماز پڑھنے سے بتر ہے .
98 جب کوئ حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو,صرف نقل الفاظ پر بس نہ کرو ,کیونہ علم کے نقل کرنے

والے تو بت یں اور اس میں غور کرنے والے کم یں .
99 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

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 .

100 کچھ لوگوں نے آپ علیہ السالم کے روبروآپ علیہ السالم ک مدح و ستائش ک ,توفرمایا .اے الہ! تومجھے مجھ سے
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 .
101حاجت روائ تین چیزوں کے بغیر پائدار نیں ہوت .اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے اسے چھپایا

جائے تاکہ وہ خود بخود ظار ہواور اس میں جلدی ک جائے تاکہ وہ خوش گوار ہو .
102 لوگوں پر ای ایسا زمانہ بھ آئے گا جس میں وہ بارگاہوں میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے واال

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.
103 آپ کے جسم پر ای بوسیدہ اور پیوند دار جامہ دیھا گیا تو آپ سے اس کے بارے میں کاگیا ,آپ نے فرمایا !اس

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 .
104 نوف ابن فضالہ بال کتے یں کہ میں نے ای شب امیرالمومنین علیہ السالم کو دیھاکہ وہ فر ش خواب سے اٹھے

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 .
105 الہ نے چند فرائض تم پرعائد کئے یں انیں ضائع نہ کرو .اورتمارے حدود کار مقرر کر دیئے گئے یں ان سے

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.

106 جو لوگ اپن دنیا سنوارنے کے لیے دین سے اتھ اٹھالیتے یں تو خد ا اس دنیاوی فائدہ سے کیں زیادہ ان کے لیے
نقصان ک صورتیں پیدا کردیتا ہے .

107 بت سے پڑھے لھوں کو (دین سے) بے خبر ی تباہ کردیت ہے اورجوعلم ان کے پاس ہوتا ہے انیں ذرا بھ فائدہ
نیں پنچاتا.

108 اس انسان سے بھ زیادہ عجیب وہ گوشت کاای لوتھڑا ہے جو اس ک ای رگ کے ساتھ آویزاں کردیاگیا ہے اور



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 .

109 ہم (الیت )ہ وہ نقطہ اعتدال یں کہ پیچھے رہ جانے والے کو اس سے آکر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والے کو
اس ک طرف پلٹ کر آنا ہے .

110 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
طمع کے پیچھے نہ ل جائے .

111سل ابن حنیف انصار ی حضرت کو سب لوگو ں میں زیادہ عزیز تھے یہ جب آپ کے ہمراہ صفین سے پلٹ کر کوفہ
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 .

112 جو ہم ال بیت سے محبت کرے اسے جامہ فقر پننے کے لیے آمادہ رہناچاہیے .
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 .
113 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

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

کوئ ک ایسے شخص سے کہ جس سے رسوائ شخص کس کا چلن ہو ,اورپھر کوئ ل دنیا میں نی114 جب 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.
115 امیرالمومنین علیہ السالم سے دریافت کیا گیا کہ آپ علیہ السالم کا حال کیسا ہے ؟تو آپ علیہ السالمنے فرمایا کہ ا

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 .

116 کتنے ہ لوگ ایسے یں جنیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے اور کتنے ہ لوگ ایسے یں



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 .

وہ دشمن وہ چاہنے واال جو حد سے بڑھ جائے اور ای 117 میرے بارے میں دو2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئے .ای
رکھنے واال جو عداوت رکھے .

118 موقع کو اتھ سے جانے دینا رنج و اندوہ کا باعث ہوتا ہے .
119 دنیا ک مثال سانپ ک س ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مر اس کے اندرزر ہالل بھرا ہوتا ہے ,فریب

خوردہ جال اس ک طرف کھینچتا ہے اور ہوشمند و دانا اس سے بچ کر رہتا ہے .
120 حضرت سے قریش کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ (قبیلہ)بن مخزوم قریش کا متا ہوا پھول یں
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 .

اقوال
۱۲۱

تا
۱۵۰

ن اس کا وبال رہ جائے اور ایلذت مٹ جائے لی وہ عمل جس ک 121 ان دونوں قسم کے عملوں میں کتنا فرق ہے ای
وہ جس ک سخت ختم ہوجائے لین اس کا اجر وثواب باق رہے .

122 حضرت ای جنازہ کے پیچھے جارہے تھے کہ ای شخص کے ہنسنے ک آواز سن جس پر آپ نے فرمایا:
گویا اس دنیا میں موت ہمارے عالوہ دوسروں کے لیے لھ گئ ہے اورگویا یہ حق (موت )دوسروں ہ پر الز م ہے اور
گویا جن مرنے والوں کو ہم دیھتے یں ,وہ مسافر یں جو عنقریب ہماری طرف پلٹ آئیں گے .ادھر ہم انیں قبروں میں

اتارتے یں ادھر ان کا ترکہ کھانے لتے یں گویا ان کے بعد ہم ہمیشہ رہنے والے یں .پھر یہ کہ ہم نے ر پندو نصیحت
کرنے والے کو وہ مرد ہو یا عور ت بھال دیا ہے اور ر آفت کا نشانہ بن گئے یں .

123 خوشانصیب اس کے کہ جس نے اپنے مقام پر فروتن اختیا ر ک جس ک کمائ پاک و پاکیزہ نیت نی اورخصلت و
عادت پسندیدہ رہ جس نے اپن ضرورت سے بچا ہوا مال خداک راہ میں صرف کیا بے کار باتوں سے اپن زبان کو

روک لیا ,مردم آزادی سے کنارہ کش را ,سنت اسے ناگوار نہ ہوئ اور بدعت ک طرف منسوب نہ ہوا .
سید رض کتے یں .

کہ کچھ لو گوں نے اس کالم کو اور اس سے پلے کالم کو رسول الہ صل علیہ وآلہ وسلم ک طرف منسوب کیا ہے .
124 عورت کا غیر ت کر نا کفر ہے ,اور مرد کا غیور ہونا ایمان ہے .

مطلب یہ ہے کہ جب مر دکو چار عورتیں ت کر نے ک اجازت ہے تو عورت کا سوت گوارا نہ کر نا حالل خدا سے
ناگواری کا اظار اور ای طرح سے حالل کو حرام سمجھنا ہے اور یہ کفر کے ہمپایہ ہے ,اور چونہ عورت کے لیے

متعدد شور کرنا جائز نیں ہے ,اس لیے مرد کا اشتراک گوارا نہ کرنا اس ک غیرت کا تقاضا اور حرام خدا کو حرام
سمجھنا ہے اور یہ ایمان کے مترادف ہے .

ہ یہ مقصد اسروک پیدا نہ ہو ,کیون میں کوئ مردوعورت میں یہ تفریق اس لیے ہے تاکہ تولید و بقائے نسل انسان
صورت میں بدرجہ اتم حاصل ہوستا ہے جب مرد کے لیے تعددازواج ک اجازت ہو ,کیونہ ای مرد سے ای ہ زمانہ

میں متعدد اوالدیں ہوست یں اور عور ت اس سے معذورو قاصر ہے کہ وہ متعدد مردوں کے عقد میں آنے سے متعدد
یں ہوتا .اس کے عالوہ اس پر ایسے حاالت بھپیدا ن ہ زمانہ حمل میں دوبارہ حمل کا سوال ہے .کیوناوالدیں پیدا کرس

طاری ہوتے رہتے یں کہ مرد کو اس سے کنارہ کش اختیا ر کرنا پڑت ہے . چنانچہ حیض اور رضاعت کا زمانہ



ایساہوتاہ ہے جس سے تولید کا سلسلہ رک جاتا ہے اور اگرمتعدد ازواج ہون تو سلسلہ تولید جاری رہ ستا ہے
کیونہ متعدد بیویوں میں سے کوئ نہ کوئ بیوی ان عوارض سے خال ہوگ جس سے نسل انسان ک ترق کا مقصد

حاصل ہوتا رہے گا . کیونہ مرد کے لیے ایسے مواقع پیدا نیں ہوتے کہ جو سلسلہ تولید میں روک بن سیں .اس لیے
خدا وند عالم نے مردوں کے لیے تعدد ازواج کو جائز قرار دیا ہے ,اور عورتوں کے لیے یہ صورت رکھ کہ وہ بوقت واحد

متعدد مردوں کے عقد میںنہ آئیں .کیونہ ای عورت کا کئ شور کرنا غیرت و شرافت کے بھ مناف ہے اور اس کے
عالوہ ایس صورت میں نسب ک بھ تمیز نہ ہوسے گ کہ کون کس ک صلب سے ہے چنانچہ امام رضا علیہ السالم

سے ای شخص نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مر دای وقت میں چار بیویا ںت کر ستا ہے اور عورت ای وقت
. تیں کرسر نمرد سے زیادہ شو میں ای

حضرت نے فرمایا کہ مرد جب متعدد عورتوں سے ناح کر ے گا تو اوالد برصورت اس ک طرف منسوب ہوگ اور اگر
عورت کے دو 2یا دو سے زیادہ شور ہوں گے تو یہ معلوم نہ ہوسے گا کہ کو ن کس ک اوالد اور کس شور سے ہے

لذا یس صورت میں نسب مشتبہ ہو کر رہ جائے گا اور صحیح باپ ک تعیین نہ ہوسے گ .اور امر اس مولود کے مفاد
کے بھ خالف ہوگا .کیونہ کوئ بھ بحیثیت باپ کے اس ک تربیت ک طرف متوجہ نہ ہوگا جس سے وہ اخالق و آداب

سے بے برہ اور تعلیم و تربیت سے محروم ہوکر رہ جائے گا .
125 میں اسالم ک ایس صحیح تعریف بیان کر تا ہوں جو مجھ سے پلے کس نے بیان نیں ک .اسالم سر تسلیم خم کر

بجاآوری ہے اور فرض ک انا یقین ہے اور یقین تصدیق ہے اور تصدیق اعتراف فرض کنا ہے اور سر تسلیم جھ
بجاآوری عمل ہے .

126 مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل پر کہ وہ جس فقرو ناداری سے بھاگنا چاہتا ہے ,ا س ک طرف تیزی سے بڑھتا ہے اور
جس ثروت و خوش حال کا طالب ہوتا ہے وہ اس کے اتھ سے نل جات ہے وہ دنیا میں فقیروں ک س زندگ بسر

کرتا ہے اورآخرت میں دولت مندوں کا سا اس سے محاسبہ ہوگا ,اور مجھے تعجب ہوتا ہے .متبر و مغرور پر کہ جو کل
ای نطفہ تھا ,اور کل کو مردار ہوگا .اور مجھے تعجب ہے اس پر جو الہ ک پیدا ک ہوئ کائنات کو دیھتا ہے اورپھر

اس کے وجود میں ش کرتا ہے اور تعجب ہے اس پر جو مرنے والوں کو دیھتا ہے اور پھر موت کو بھولے ہوئے ہے
.اور تعجب ہے اس پر کہ جو پل پیدائش کو دیھتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھاءے جانے سے انار کرتاہے اور تعجب ہے ا

س پر جو سرائے فان کو آباد کرتا ہے اور منزل جاودان کو چھوڑ دیتا ہے .
127 جو عمل میں کوتاہ کرتا ہے ,وہ رنج و اندوہ میں مبتال رہتا ہے اور جس کے مال و جان میں الہ کا کچھ حصہ نہ

ہو الہ کو ایسے ک کوئ ضرورت نیں .
کرت ہ سردی جسموں میں وہ128 شروع سردی میں سردی سے احتیاط کرو اور آخر میں اس کاخیر مقدم کر و ,کیون

ہے ,جو وہ درختو ں میں کرت ہے کہ ابتدائ میں درختوں کو جھلس دیت ہے ,اور انتا میں سرسبز و شاداب کرت ہے.
موسم خزاں میںسردی سے بچاؤاس لیے ضروری ہے کہ موسم ک تبدیل سے مزاج میں انحراف پیدا ہوجاتا ہے ,اور نزلہ

و زکام اور کھانس وغیرہ ک شایت پیدا ہوجات ہے .وجہ یہ ہوت ہے کہ بد ن گرم کے عادی ہوچے ہوتے یں کہ
ناگا ہ سردی سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس سے دماغ کے مسامات سڑجاتے یں ,اور مزاج میں برودت و پیوست بڑھ

جات ہے چنانچہ گرم پان سے غسل کرنے کے بعد فورا ًٹھنڈے پان سے نانا اس لیے مضر ہے کہ گرم پان سے
مسامات کھل چے ہوتے یں جس ک وجہ سے وہ پان کے اثرات کو فوراًقبول کرلیتے یں

اور نتیجہ میں حرارت غریزی کو نقصان پنچتا ہے البتہ موسم بار میں سردی سے بچاؤ ک ضرورت نیں ہوت اور نہ وہ
ار کیں اس لیے ب ے ہوتےسے سردی کے عادی ہوچ لے ہہ پہے کیون صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوت

معتدل سردی بدن پر ناخوشوار اثرنیں ڈالت ,بلہ سردی کا زور ٹوٹنے سے بدن میں حرارت و رطوبت بڑھ جات ہے جس
سے نشوونما میں قوت آت ہے ,حرارت غزیری ابھرت ہے اور جسم میں نمو طبیعت میں شفت اور روح میں بالیدگ پیدا

ہوت ہے .
اس طرح عالم نباتا ت پر بھ تبدیل موسم کا ی اثر ہوتا ہے چنانچہ موسم خزاں میں برودت و پیوست کے غالب آنے

سے پتے مرجھا جاتے یں روح نباتات افسردہ ہو جات ہے ,چمن ک حسن و تازگ مٹ جات ہے اور سبزہ زاروں پر موت



ک س کیفیت طاری ہوجات ہے اور موسم بار ان کے لیے زندگ کا پیغام لے کر آتا ہے او ربار آور ہواؤں کے چلنے
سے پتے اور شوفے پھوٹنے لتے یں اور شجر سر سبز و شاداب اور دشت و صحرا سبزہ پوش ہوجاتے یں .

129 الہ ک عظمت کا احساس تماری نظروں میں کائنات کو حقیر و پست کردے.
130 صفین سے پلٹتے ہوئے کوفہ سے بار قبرستان پر نظر پڑی تو فرمایا:

اے وحشت افزا گھروں ,اجڑے مانوں اور اندھیری قبروں کے رہنے والو!اے خاک نشینو !اے عالم غربت کے ساکنوں
اے تنائ اور الجھن میں بسر کرنے والو !تم تیز رو ہو جو ہم سے آگے بڑھ گئے ہو اور ہم تمارے نقش قدم پر چل کر تم
سے مال چاہتے یں .اب صورت یہ ہے کہ گھروں میں دوسرے بس گئے یں بیویوں سے اوروں نے ناح کر لیے یں اور

تمارا مال و اسباب تقسیم ہوچا ہے یہ تو ہمارے یاں ک خبر ہے .اب تمارے یاں ک کیا خبر ہے.
(پھر حضرت اپنے اصحاب ک طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا)اگر انیں بات کرنے ک اجازت دی جائے .تو یہ تمیں بتائیں

گے کہ بترین زاد راہ تقوٰى ہے .
131 ای شخص کو دنیا ک برائ کرتے ہوئے سنا تو فرمایا !اے دنیا ک برائ کرنے والے اس کے فریب میں مبتال ہو نے
والے !اور غلط سلط باتوں کے دھوکے میں آنے والے !تم اس پر گرویدہ بھ ہوتے ہو ,اور پھر اس ک مذمت بھ کرتے ہو

.کیا تم دنیا کو مجرم ٹھرنے کا حق رکھتے ہو؟یا وہ تمیں مجرم ٹھرائے تو حق بجانب ہے ؟دنیا نے کب تمارے ہوش
وحواس سلب کئے اور کس بات سے فریب دیا ؟کیا ہالکت و کن سے تمارے باپ دادا کے بے جان ہو کر گر نے

سے یا مٹ کے نیچے تماری ماؤں ک خواب گاہوں سے ؟کتن تم نے بیماروں ک دیھ بھال ک ,اور کتن دفعہ تو خود
تیمار دار ی ک اس صبح کو کہ جب نہ دوا کارگر ہوت نظر آت تھ ,اور نہ تمارا رونا دھونا ان کے لیے کچھ مفید تھا . تم
کے لیے بھ ای ان کے لیے شفا کے خواہشمند تھے اور طبیبوں سے دوا دارو پوچھتے پھرتے تھے ان میں سے کس

تمارا اندیشہ فائدہ مند ثابت نہ ہو سا اور تمارا اصل مقصد حاصل نہ ہوا اوراپن چارہ سازی سے تم موت کو ا س بیمار
سے نہ ہٹا سے تو دنیا نے تو اس کے پردے میں خود تمار ا انجا م اور اس کے ہالک ہونے سے خود تماری ہالکت

کا نقشہ تمیں دکھا دیا بالشبہ دنیا اس شخص کے لیے جو باور کرے ,سچائ کا گھر ہے اور جو اس ک ان باتوں کو
سمجھے اس کے لیے امن و عافیت ک منزل ہے اور اس سے زادراہ حاصل کرلے ,اس کے لیے دولتمندی ک منزل ہے

اور جو اس سے نصیحت حاصل کر ے ,اس کے لیے وعظ ونصیحت کا محل ہے .وہ دوستان خدا کے لیے عبادت ک
جہ ,الہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام وح ال ک منزل اور اولیاء الہ ک تجارت گاہ ہے انوں نے اس

برائ میں فضل و رحمت کا سودا کیا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدہ میں حاصل کیا تو اب کون ہے جو دنیا ک
ابتالء سے ابتالئ کا پتہ دیا ہے اور اپن اطالع دے دی ہے چنانچہ اس نے اپن کرے ,جب کہ اس نے اپنے جدا ہونے ک

مسرتوں سے آخرت ک مسرتو ں کا شوق دالیا ہے ,وہ رغبت دالنے اور ڈرانے خوفزدہ کرنے اور متنبہ کرنے کے لیے شام
وہ اس ک ہے توجن لوگوں نے شرمسار ہوکر صبح ک کو امن و عافیت کا اور صبح کو درد و اندوہ کا پیغام لے کر آت

برائ کرنے لے .اور دوسرے لوگ قیامت کے دن اس ک تعریف کریں گے کہ دنیا نے ان کو آخرت ک یاد دالئ تو انوں
نے یاد رکھا اور اس نے انیں خبر دی تو انوں نے تصدیق ک اور اس نے انیں پند و نصیحت ک تو انوں نے نصیحت

. حاصل ک
ر متلم و خطیب ک زبان منجھے ہوئے موضوع پر زور بیان دکھایاکرت ہے اور اگر اسے موضوع سخن بدلنا پڑے تو نہ

ذہن کا م کرے گا اور نہ زبان ک گویائ ساتھ دے گ ,مر جس کے ذہن میں صالحیت تصرف اور دماغ میں قوت و فر
ہو ,وہ جس طرح چاہے کالم کو گردش دے ستا ہے اور جس موضوع پر چاہے »قادر الالم«کے جو ر دکھاستا ہے

.چنانچہ وہ زبان جو ہمیشہ دنیا ک مذمت اور اس ک فریب کار یوں کو بے نقاب کرنے میں کھلت تھ جب اس ک مدح
ہے جو اس زبان کا طرہ امتیاز ہے اور پھر الفاظ کو توصیف قدرت کالم و قوت استدالل نظر آت ہے تو وہ میں کھلت

ہونے کے با وجود منزل مقصود ای ال اور راہوں کے ال یں ہو تن تبدیل سانچہ میں ڈھالنے سے نظر یہ میں کوئ
ہ رہت ہے .

132 الہ کا ای فرشتہ ر روز یہ ندا کر تا ہے .کہ موت کے لیے اوالد پیدا کرو ,برباد ہونے کے لیے جمع کرو اور تباہ
ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو .



133 »دنیا «اصل منز ل قرار کے لیے ای گزرگاہ ہے .اس میں دو 2قسم کے لوگ یں: ای وہ جنوں نے اس میںاپنے
نفس کو بیچ کر ہالک کر دیا اورای وہ جنوں نے اپنے نفس کو خریدکرآزاد کردیا.

134 دوست اس وقت ت دوست نیں سمجھا جاستا جب ت کہ وہ اپنے بھائ ک تین موقعوں پر نداشت نہ کرے ,
مصیبت کے موقع پر اس کے پس پشت اور اس کے مرنے کے بعد.

135 جس شخص کو چار چیزیں عطا ہوئ یں وہ چار چیزوں سے محروم نیں رہتا ,جو دعا کرے وہ قبولیت سے محروم
نیں ہوتا . جسے توبہ ک توفیق ہو ,وہ مقبولیت سے ناامید نیں ہوتا جسے استغفار نصیب ہو وہ مغفرت سے محروم

نیں ہوتا .اور جوشرکرے وہ اضافہ سے محروم نیں ہوتا اور اس ک تصدیق قرآن مجید سے ہوت ہے .چنانچہ دعا کے
متعلق ارشاد ال ہے: تم مجھ سے مانو میں تماری دعا قبول کروںا .اور استغفار کے متعلق ارشاد فرمایا ہے .جو

شخص کوئ برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر الہ سے مغفرت ک دعا مانے تو وہ الہ کو بڑا بخشنے واال اور
رحم کرنے واال پائے گا .اور شر کے بارے میں فرمایا ہے اگر تم شر کرو گے تو میں تم پر (نعمت میں )اضافہ کروں گا

.اور توبہ کے لیے فرمایا ہے .الہ ان ہ لوگوں ک توبہ قبول کرتا ہے جو جالت ک بناء پر کوئ بری حرکت نہ کر بیٹھیں
پھر جلدی سے توبہ کر لیں تو خدا ایسے لوگوں ک توبہ قبول کرتا ہے اور خدا جاننے واال اور حمت واالہے .

136 نماز ر پرہیز گار کے لیے باعث تقرب ہے اور حج ر ضعیف و ناتواں کا جاد ہے .ر چیز ک زکۈۃ ہوت ہے ,اور
بدن ک زکۈۃ روزہ ہے اور عورت کا جاد شور سے حسن معاشرت ہے .

137 صدقہ کے ذریعہ روزی طلب کرو.
138 جسے عوض کے ملنے کا یقین ہو وہ عطیہ دینے میں دریا دل دکھاتا ہے .

139 جتنا خرچ ہو .اتن ہ امداد ملت ہے .
140 جو میانہ روی اختیار کرتاہے وہ محتاج نیں ہوتا .

141متعلقین ک کم دو قسموں میں سے ای قسم ک آسودگ ہے .
142 میل محبت پیدا کر نا عقل کا نصف حصہ ہے .

143 غم آدھا بڑھاپا ہے .
144 مصیبت کے انداز پر الہ ک طرف سے صبر ک ہمت حاصل ہوت ہے .جو شخص مصیبت کے وقت ران پر اتھ

مارے اس کا عمل اکارت ہوجاتا ہے .
145 بت سے روزہ دار ایسے یں جنیں روزوں کا ثمرہ بھوک پیاس کے عالوہ کچھ نیں ملتا اور بت سے عابد شب زندہ
دار ایسے یں جنیں عبادت کے نتیجہ میں جاگنے اور زحمت اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نیں ہوتا .زیرک و دانا لوگوں

کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھ قابل ستائش ہوتا ہے.
146 صدقہ سے اپنے ایمان ک نداشت کرو ,او ر دعا سے مصیبت و ابتالئ ک لروں کو دور کرو .

147 کمیل ابن زیاد نخع کتے یں کہ:
امیرالمومنین عل ابن اب طالب علیہ السالم نے میرا اتھ پڑا اور قبر ستان ک طرف لے چلے جب آبادی سے بار نلے تو

ای لمب آہ ک .پھر فرمایا:
اے کمیل !یہ دل اسرار و حم کے ظروف یں ان میں سب سے بتر وہ ہے جو زیادہ نداشت کرنے واال ہو .لذا جو میں

تمیں بتاؤں اسے یاد رکھنا .
دیھو!تین قسم کے لو گ ہوتے یں ای عالم ربان دوسرا متعلم کہ جو نجات ک راہ پر برقرار رہے اور تیسرا عوام الناس
کا وہ پست گروہ ہے کہ جو ر پارنے والے کے پیچھے ہولیتا ہے اور ر ہو اکے رخ پر مڑ جاتا ہے .نہ انوں نے نور

. پناہ ل ارے کمضبوط س علم سے کسب ضیا کیا ,نہ کس
یں حفاظت کرنا پڑتتم داشت کرتا ہے اورمال کاری نعلم تم(ہکیون) تر ہےاے کمیل !یا د رکھو,کہ علم مال سے ب
ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لین علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے ,اورمال و دولت کے نتائج و اثرات مال کے

فنا ہونے سے فنا ہوجاتے یں .
میں دوسروں سے اپن زندگ سے انسان اپن ہے اس جات اقتدا ک دین ہے کہ جس ک ای شناسائ اے کمیل !علم ک



اطاعت منواتا ہے اور مرنے کے بعد نی نام حاصل کرتا ہے .یاد رکھو کہ علم حاکم ہو تا ہے اور مال محوم .
باق دنیا ت یں اور علم حاصل کرنے والے رہت اے کمیل! مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے

رہتے یں , بے ش ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہوجاتے یں .مر ان ک صورتیں دلوں میں موجود رہت یں (اس
کے بعد حضرت نے اپنے سینہ اقدس ک طر ف اشارہ کیا اورفرمایا) دیھو!یاں علم کا ای بڑا ذخیرہ موجود ہے کا ش

اس کے اٹھانے والے مجھے مل جاتے ,اں مال کوئ تو,یا ایسا جو ذین تو ہے مر ناقابل اطمینان ہے اور جودنیا کے لیے
دین کو آلہ کا ر بنا نے واالہے اور الہ ک ان نعمتوں ک وجہ سے اس کے بندوں پر اور اس ک حجتوں ک وجہ سے اس
کے دوستوں پر تفوق و برتری جتالنے واال ہے .یا جو ارباب حق و دانش کا مطیع توہے مر اس کے دل کے گوشوں میں

بصیرت ک روشن نیں ہے ,بس ادھر ذرا سا شبہ عارض ہو ا کہ اس کے دل میں شوک و شبات ک چناریاں بھڑکنے
لیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ یہ اس قابل ہے اور نہ وہ اس قابل ہے یا ایسا شخص ملتا ہے کہ جو لذتوں پر مٹا ہوا

ہے اور بآسان خواہش نفسان ک راہ پر کھنچ جانے واال ہے یا ایسا شخص جو جمع آوری و ذخیر ہ اندوزی پر جان دیئے
ہوءے ہے یہ دونوں بھ دین کے کس امر ک رعایت و پاسداری کرنے والے نیں یں ان دونوں سے انتائ قریب شباہت

چرنے والے چوپائے رکھتے یں .اس طرح تو علم کے خزینہ داروں کے مرنے سے علم ختم ہوجاتا ہے.
ا ں! مر زمین ایسے فرد سے خال نیں رہت کہ جو خد اک حجت کو برقرا ر رکھتا ہے چاہے وہ ظار و مشور ہو یا

خائف و پناں تاکہ الہ ک دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں اور وہ یں ہ کتنے اور کاں پر یں؟ خدا ک قسم وہ تو گنت میں
ت بلند .خدا وند عالم ان کے ذریعہ سے اپنقدرومنزلت کے لحاظ سے ب ہ کے نزدییں ,اور ال ت تھوڑے ہوتےب

حجتوں اور نشانیوں ک حفاظت کرتا ہے .یاں ت کہ وہ ان کو اپنے جیسوں کے سپرد کردیں اور اپنے جیسوں کے دلوں
میں انیں بودیں .علم نے انیں ای دم حقیقت و بصیرت کے انشافات ت پنچا دیا ہے .وہ یقین و اعتماد ک رو ح سے
گھل مل گئے یں اور ان چیز وں کو جنیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لیے سل و آسان سمجھ لیا

ہے اور جن چیزوں سے جال بھڑک اٹھتے یں ان سے وہ ج لائے بیٹھے یں .وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیامیں
ہ کے نائب اور اس کے دین کلوگ توزمین میں ال یں ی سے وابستہ روحیں مالئ اعل یں کہ جن ک تےرہتے س

طرف دعوت دینے والے یں .ائے ان ک دید کے لیے میرے شوق ک فراوان (پھر حضرت نے کمیل سے فرمایا)اے کمیل
!(مجھے جو کچھ کنا تھا کہ چا )اب جس وقت چاہو واپس جاؤ.

کمیل ابن زیاد نخع رحمتہ الہ اسرار امامت کے خزینہ دار اور امیرالمومنین کے خواص اصحاب میں سے تھے ,علم و
فضل میں بلند مرتبہ اور زد و درع میں امتیاز خاص کے حامل تھے .حضرت ک طرف سے کچھ عرصہ ت ہیت کے

عامل رہے 38ئھج میں 09برس ک عمر میں حجاج ابن یوسف ثقف کے اتھ سے شید ہوئے اور بیرون کوفہ دفن ہوئے .
148 انسان اپن زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے .

ذہن و اس کگفت ر شخص ک ہو سے ہوجاتا ہے .کیونگفت قدرو قیمت کا اندازہ اس ک مطلب یہ ہے کہ انسان ک
واخالق حالت ک آئینہ دار ہوت ہے جس سے اس کے خیاالت و جذبات کا بڑی آسان سے اندازہ لایا جاستا ہے .لذا
جب ت وہ خامو ش ہے اس کا عیب و ہنر پوشیدہ ہے اور جب انسان ک زبان کھلت ہے تو اس کا جور نمایا ں ہوجاتا

ہے .
مرد پناں است در زیر زبان خوشیتن قیمت و قدرش ندات تانیاءد در سخن
149 جو شخص اپن قدرو منزلت کو نیں پچانتا وہ ہالک ہو جاتا ہے .
150 ای شخص نے آپ سے پندو موعظت ک درخواست ک ,تو فرمایا!

تم کوان لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیے کہ جو عمل کے بغیر حسن انجا م ک امید رکھتے یں اور امید یں بڑھاکر تو بہ کو
تاخیر میں ڈال دیتے یں جو دنیا کے بارے میں زادوں ک س باتیں کرتے یں مر ان کے اعمال دنیا طلبوں کے سے
ہوتے یں .اگر دنیا انیں ملے تو وہ سیر نیں ہوتے اور اگر نہ ملے تو قناعت نیں کرتے جو انیں مالہے اس پر شر

سے قاصر رہتے یں اور جو بچ را اس کے اضافہ کے خواہشمند رہتے یں دوسروں کو منع کرتے یں اور خود باز نیں
آتے اور دوسروں کو حم دیتے یں ایس باتوں کا جنیں خود بجانیں التے نیوں کو دوست رکھتے یں مر ان کے سے
اعمال نیں کرتے اور گناروں سے نفرت و عناد رکھتے یں حاالنہ وہ خود ان میں داخل یں اپنے گناہوں ک کثرت



کے باعث موت کو برا سمجھتے یں مر جن گناہوں وجہ سے موت کو ناپسند کرتے یں ان پر قائم یں .اگر بیمار
یں تو ان پر مایوس یں .اور مبتال ہوتے تےیں تواترانے ل ارا پاتےیں . جب بیماری سے چھٹ یں تو پشیمان ہوتے پڑتے

یں اور جب فراخ دست تےیں تو الچار و بے بس ہوکر دعائیں مان و ابتال میں پڑتے سخت ہے .جب کس چھا جات
نصیب ہوت ہے تو فریب میں مبتال ہو کر منہ پھیر لیتے یں .ان کا نفس خیال باتوں پر انیں قابو میں لے آتا ہے اور وہ
یقین باتوں پر اسے نیں دبالیتے .دوسروں کے لیے گناہ سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے یں اور اپنے لیے اپنے اعمال

سے زیادہ جزا کے متوقع رہتے یں .اگر مالدار ہوجاتے یں تو اترانے لتے یں اور اگر فقیر ہوجاتے یں تو ناامید
ہوجاتے یں اور سست کرنے لتے یں .جب عمل کرتے یں تو اس میں سست کرتے یں اور جب ماننے پرآتے یں تو

اصرار میں حد سے بڑھ جاتے یں .اگر ان پر خواہش نفسان کا غلبہ ہوتا ہے تو گناہ جلد سے جلد کرتے یں ,اور توبہ کو
امتیازات سے ال کے خصوص ہے تو جماعت اسالم مصیبت الحق ہوت یں ,اگر کوئ تعویق میں ڈالتے رہتے

ہوجاتے یں .عبرت کے واقعات بیان کرتے یں مر خود عبرت حاصل نیں کرتے اور وعظ و نصیحت میں زور باندھتے
یں مر خود اس نصیحت کا اثر نیں لیتے چنانچہ وہ بات کرنے میں تو اونچے رہتے یں .مر عمل میں کم ہ کم رہتے

یں .فان چیزوں میں نفس نفس کرتے یں اور باق رہنے وال چیزوں میں سل اناری سے کام لیتے یں وہ نفع کو
نقصان اور نقصا ن کو نفع خیال کرتے یں .موت سے ڈرتے یں .مر فرصت کا موقع نل جانے سے پلے اعمال میں

جلدی نیں کرتے .دوسرے کے ایسے گناہ کو بت بڑا سمجھتے یں جس سے بڑے گناہ کو خود اپنے لیے چھوٹا خیال
کرتے یں .اور اپن ایس اطاعت کو زیادہ سمجھتے یں جسے دوسرے سے کم سمجھتے یں .لذا وہ لوگوں پر معترض

ہوتے یں اور اپنے نفس ک چن چپڑی باتوں سے تعریف کرتے یں .دولتمندوں کے ساتھ طرب ونشاط میں مشغول رہنا
انیں غریبوں کے ساتھ محفل ذکر میں شرکت سے زیادہ پسند ہے اپنے حق میں دوسرے کے خالف حم لاتے یں لین

ک یں اور اپنے کو گمراہ دایت کرتے ائیں .اوروں کوم لیں کرتے کہ دوسرے کے حق میں اپنے خالف حیہ ن کبھ
راہ پر لاتے یں وہ اطاعت لیتے یں اور خود نافرمان کرتے یں اورحق پوراپور ا وصول کرلیتے یں مر خود نیں کرتے

.وہ اپنے پروردگا ر کو نظر انداز کر کے مخلوق سے خو ف کھاتے یں اور مخلوقات کے بارے میں اپنے پروردگار سے
نیں ڈرتے .

سید رض فرماتے یں کہ اگر اس کتاب میں صرف ای ی کالم ہوتا تو کامیاب موعظہ اور موثر حمت اور چشم بینا
رکھنے والے کے لیے بصیرت اور نظر و فر کرنے والے کے لیے عبرت کے اعتبار سے بت کاف تھا .

اقوال
۱۵۱

تا
۱۸۰

 151ر شخص کا ای انجام ہے .اب خواہ وہ شیریں ہو یا تلخ .
 152ر آنے والے کے لیے پلٹنا ہے اور جب پلٹ گیاتو جیسے کبھ تھا ہ نیں .

153 صبر کرنے واال ظفرو کامران سے محروم نیں ہوتا ,چاہے اس میں طویل زمانہ ل جائے.
ہو .اور غلط کام میں شری جماعت کے فعل پر رضا مند ہونے واال ایسا ہے جیسے اس کے کام میں شری 154 کس

ہو نے والے پر دو گناہ یں .ای اس پر عمل کرنے کا اور ای اس پر رضا مند ہونے کا .
155 عد و پیمان ک ذمہ داریوں کو ان سے وابستہ کر و جو میخوں کے جیسے (مضبوط ) ہوں .

156 تم پر اطاعت بھ الزم ہے ان ک جن سے ناواقف رہنے ک بھ تمیں معاف نیں .
خداوند عالم نے اپنے عدل و رحمت سے جس طرح دین ک طرف رہبری و رہنمائ کر نے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری
کیا اس طرح سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد دین کو تبدیل و تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے امامت کا نفاذ کیا

ام کزد سے بچا کر اسالم کے صحیح اح ک یہ کو خواہش پرستالم اپنے اپنے دورمیں تعلیمات الر امام علیہ الس تاکہ
رہنمائ کرتا رہے اور جس طرح شریعت کے مبلغ ک معرفت واجب ہے اس طرح شریعت کے محافظ ک بھ معرفت



ضروری ہے اور جال کو اس میں معذور نیں قراردیا جاستا .کیونہ منصب امامت پر صد ا ایسے دالئل و شواد موجود
یں جن سے کس بابصیرت کے لیے گنجائش انار نیں ہوست چنانچہ پیغمبر اکرم صل الہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد

ہے کہ.
جو شخص اپنے دور حیات کے امام کو نہ پچانے اور دنیا سے اٹھ جائے ,اس ک موت کفر و ضاللت ک موت ہے .

ابن اب الحدید نے بھ اس ذات سے کہ جس سے ناواقفیت و جالت عذر مسمو ع نیں بن ست حضرت ک ذات کو مراد
لیا ہے اور ان ک اطاعت کا اعتراف اور منر امامت کے غیر ناج ہونے کا اقرار کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ:

جو شخص حضرت عل علیہ السالم ک امامت سے جال اور اس ک صحت و لزوم کا منر ہووہ ہمارے اصحاب کے
نزدی ہمیشہ کے لیے جنم ہے.نہ اسے نماز فائدہ دے ست ہے نہ روزہ .کیونہ معرفت امامت ان بنیادی اصولوں
میں شمار ہوت ہے جو دین کے مسلمہ ارکان یں .البتہ ہم آپ ک امامت کے منر کو کافر کے نام سے نیں پارتے

بلہ اسے فاسق خارج اور بے دین وغیرہ کے ناموں سے یاد کرتے یں اور شیعہ ایسے شخص کو کافر سے تعبیر کرتے
یں ,اور ی ہمارے اصحاب اور ان میں فرق ہے .مر صرف لفظ فرق ہے کوئ واقع اور معنوی فرق نیں ہے.

157 اگر تم دیھو ,تو تمیں دکھایا جاچا ہے اور اگر تم دایت حاصل کرو تو تمیں دایت ک جاچ ہے اور اگر سننا
چاہو تو تمیں سنایا جاچا ہے .

158 اپنے بھائ کو شرمندہ احسان بنا کر سر زنش کرو اور لطف و کرم کے ذریعہ سے اس کے شر کو دور کرو .
اگر برائ کا جواب برائ سے اور گال کا جواب گال سے دیا جائے ,تواس سے دشمن کا دروازہ کھل جاتاہے .اور اگر

برائ سے پیش آ نا والے کے ساتھ نرم و مالئمت کا رویہ اختیار کیا جائے تو وہ بھ اپنا رویہ بدلنے پر مجبور ہوجائے گا
.چنانچہ ای دفعہ امام حسن علیہ السالم بازار مدینہ میں سے گزررہے تھے کہ ای شام نے آپ ک جاذب نظر شخصیت

سے متاثر ہوکر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کو ن یں؟ اسے بتا یا گیا کہ یہ حسن ابن عل علیماالسالم یں .یہ سن کر
اس کے تن بدن میں آگ ل گئ اور آپ کے قریب آکر انیں بر ا بھال کنا شروع کیا .مر آپ خاموش سے سنتے رہے

جب وہ چپ ہوا توآپ علیہ السالم نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم یاں نووارد ہ؟ اس نے کا کہ اں ایسا ہ ہے
تو میں اسے پورا کروں گا ,اور مال حاجت ہو گ یں کوئرو ,اگر تمفرمایا کہ پھر تم میرے ساتھ چلو میرے گھر میں ٹھ.

امداد ک ضرورت ہوگ تو مال امداد بھ دوں گا .جب اس نے اپن سخت و درشت باتوں کے جواب میں یہ نرم روی و
خوش اخالق دیھ ,تو شرم سے پان پان ہوگیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے عفو کا طالب ہوا ,اورجب آپ سے

. اہ میں نہ تھن قدرو منزلت ا س ک ک رخصت ہوا تو روئے زمین پر ان زیادہ کس
اگر مرد ی احسن ال من اساء

159 جوشخص بدنام ک جوں پر اپنے کو لے جائے تو پھر اسے برا نہ کے جو اس سے بدظن ہو.
160 جو اقتدار حاصل کرلیتا ہے جانبدار ی کرنے ہ لتا ہے .

عقلوں میں شری سے کام لے گا ,وہ تباہ و بربادہو گا اور جو دوسروں سے مشورہ لے گا وہ ان ک 161 جو خود رائ
ہوجائے گا .

162 جو اپنے راز کو چھپائے رہے گا اسے پورا قابو رہے گا .
163 فقیر ی سب سے بڑی موت ہے .

164 جو ایسے کا حق ادا کر ے کہ جو اس کا حق ادا نہ کر تا ہو ,تو وہ اس ک پر ستش کرتا ہے .
165 خالق ک معصیت میں کس مخلوق ک اطاعت نیں ہے .

166 اگر کوئ شخص اپنے حق میں دیر کرے تو اس پر عیب نیں لایا جاستا .بلہ عیب ک بات یہ ہے کہ انسان
دوسرے کے حق پر چھاپا مارے .

167 خود پسندی ترق سے مانع ہوت ہے.
جو شخص جویائے کمال ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ابھ وہ کمال سے عاری ہے ,اس سے منزل کمال پر فائز ہونے
ک توقع ک جاست ہے .لین جو شخص اس غلط فم میں مبتال ہوکہ وہ تمام و کمال ترق کے مدارج طے کرچا ہے
وہ حصول کمال کے لیے سع و طلب ک ضرورت محسوس نیں کرے گا .کیونہ وہ بزعم خود کمال ک تمام منزلیں ختم



کرچاہے اب اسے کوئ منزل نظرہ نیں آت کہ اس کے لیے ت ودور کرے چنانچہ یہ خود پسند برخود غلط انسان
. یں مسدود کردے گرا ک رہے گا .اور یہ خود پسند ی اس کے لیے ترق ہمیشہ کمال سے محروم ہ

168 آخرت کا مرحلہ قریب اور (دنیا میں ) باہم رفاقت ک مدت زیادہ ہے .
169 آنھ والے کے لیے صبح روشن ہوچ ہے .

170 ترک گناہ ک منزل بعد میں مدد ماننے سے آسان ہے .
اول مرتبہ میں گناہ سے باز رہنا اتنا مشل نیں ہوتا ,جتنا گناہ سے مانوس اور اس ک لذت سے آشنا ہونے کے بعد

کیونہ انسان جس چیز کا خو گر ہوجاتا ہے اس کے بجا النے میں طبیعت پر بار محسوس نیں کرتا .لین اسے چھوڑنے
میں لوہے ل جاتے یں اور جوں جوں عادت پختہ ہوت جات ہے .ضمیر ک آواز کمزور پڑجات ہے اور توبہ میں

دشواریاں حائل ہوجات یں .لذا یہ کہ کر دل کو ڈھارس دیتے رہنا کہ »پھر توبہ کر لیں گے «.اکثر بے نتیجہ ثابت ہوتا
ہے .کیونہ جب ابتداء میں گناہ سے دستبردار ہونے میںدشواری محسوس ہورہ ہے تو گناہ ک مدت کو بڑھا لے جانے

. کے بعد توبہ دشوار تر ہوجائے گ
171بسا اوقات ای دفعہ کا کھانا بت دفعہ کے کھانوں سے مانع ہوجاتا ہے .

یہ ای مثل ہے جو ایسے موقعوں پر استعمال ہوت ہے جاں کوئ شخص ای فائدہ کے پیچھے اس طرح کھو جائے کہ
اسے دوسرے فائدوں سے اتھ اٹھا لینا پڑے جس طرح وہ شخص کہ جو ناموافق طبع یا ضرورت سے زیادہ کھالے تو

اسے بت سے کھانوں سے محروم ہونا پڑتا ہے .
172 لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے یں جسے نیں جانتے .

انسان جس علم وفن سے واقف ہوتا ہے اسے بڑی اہمیت دیتا ہے اور جس علم سے عاری ہوتاہے اسے غیر اہم قرار
و ہوتھتا ہے کہ جس محفل میں اس علم و فن پر گفتتنقیص و مذمت کرتا ہے .وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دی دے کر اس ک

محسوس کرتا ہے اور یہ سب سب طرح ک ہے اسے ناقابل اعتنا سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس سے وہ ای
اس کے لیے اذیت کا باعث ہوت ہے اور انسان جس چیز سے بھ اذیت محسوس کر ے گا اس سے طبعا ًنفرت کرے گا

اور اس سے بغض رکھے گا .چنانچہ افالطون سے دریافت کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ نہ جاننے واال جاننے والے سے
بغض رکھتا ہے مر جاننے واال نہ جاننے والے سے بغض و عناد نیں رکھتا؟ اس نے کا کہ چونہ نہ جاننے واال اپنے

اندر ای نقص محسوس کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ جاننے واال اس ک جالت ک بنا پر اسے حقیر و پست سمجھتا
ہوگا جس سے متاثر ہوکر وہ اس سے بغض رکھتا ہے اور جاننے واال اس ک جالت کے نقص سے بری ہوتا ہے اس
لیے وہ یہ تصور نیں کرتا کہ نہ جاننے واال اسے حقیر سمجھتا ہوگا .اس لیے کوئ وجہ نیں ہوت کہ وہ اس سے بغض

رکھے .
173 جو شخص مختلف رایوں کا سامنا کرتا ہے وہ خطا و لغزش کے مقاما ت کو پچان لیتا ہے .

174 جو شخص الہ ک خاطر سنان غضب تیز کرتا ہے ,وہ باطل کے سور ماؤں کے قتل پر توانا ہو جاتا ہے .
جو شخص محض الہ ک خاطر باطل سے ٹرانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے .اسے خداوند عالم ک طرف سے تائید و
کے باوجود باطل قوتیں اس کے عزم میں تزلزل اور ثبات قدم ہے او ر کمزوری و بے سروسامان نصرت حاصل ہوت
میں جنبش پیدا نیں کرستیں اور اگر اس کے اقدام مین ذات غرض شری ہو تو اسے بڑی آسان سے اس کے ارادے
سے بازرکھا جاستاہے .چنانچہ سید نعمت جزائری علیہ الرحمہ نے زرا لر بیعمیں تحریر کیا ہے کہ ای شخص کچھ

لوگوں کو ای درخت ک پرستش کرتے دیھا تو اس نے جذبہ دین سے متاثر ہوکر اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا اور
جب تیشہ لے کر آگے بڑھا تو شیطان نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے کا کہ میں اس درخت کو
کاٹناچاہتا ہوں تاکہ لوگ مشرکانہ طریق عبادت سے باز ریں .شیطان نے کا کہ تمیں اس سے کیا مطلب وہ جانیں اور ا

ن کاکام ,مر وہ اپنے ارادہ پر جما را جب شیطان نے دیھا کہ یہ ایسا کرہ گزرے گا ,تواس نے کا کہ اگر تم واپس
چلے جاؤ تو میں تمیں چار درہم ر روز دیا کروں گا . جو تمیں بستر کے نیچے سے مل جایا کریں گے یہ سن کر اس

ک نیت ڈانواں ڈول ہونے ل اور کا کہ کیا ایسا ہوستا ہے؟ اس نے کا کہ تجربہ کرکے دیھ لو ,اگر ایسا نہ ہوا
درخت کے کاٹنے کا موقع پھر بھ تمیں مل ستا ہے. چنانچہ وہ اللچ میں آکر پلٹ آیا اور دوسرے دن وہ درہم اسے بستر



ر دو چار روز کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوگیا .اب وہ پھر طیش میں آیا اور تیشہ لے کر درخت ککے نیچے سے مل گئے .م
طرف بڑھا کہ شیطان نے آگے بڑھ کر کا کہ اب تمارے بس میں نیں کہ تم اسے کاٹ سو ,کیونہ پل دفعہ تم صرف
الہ ک رضامند ی حاصل کرنے کے لیے نلے تھے اور اب چند پیسوں ک خاطر نلے ہو .لذا تم نے اتھ اٹھا یا تو میں

تماری گردن توڑ دوں گا .چنانچہ وہ نے نیل مرام پلٹ آیا .
175 جب کس امر سے دہشت محسوس کرو تو اس میں پھاند پڑو ,اس لیے کہ کھٹا لا رہنا اس ضرر سے کہ جس کا

خوف ہے ,زیادہ تلیف دہ چیز ہے .
176 سر بر آور دہ ہونے کا ذریعہ سینہ ک وسعت ہے .

177 بد کار ک سر زنش نی کو اس کا بدلہ دے کر کرو .
قدر افزائ بنا پر ان ک کا پور اپورا صلہ دینا اور ان کے کارناموں ک حسن کارکردگ مقصد یہ ہے کہ اچھوں کو ان ک

کرنا بروں کو بھ اچھائ ک راہ پر لا تا ہے .اور یہ چیز اخالق مواعظ اور تنبیہ و سرزنش سے زیادہ موثر ثابت ہوت ہے
کیونہ انسان طبعاًان چیزوں ک طرف راغب ہوتا ہے جن کے نتیجہ میں اسے فوائد حاصل ہوں اور اس کے کانوں میں

مدح و تحسین کے ترانے گونجیں .
178 دوسرے کے سینہ سے کینہ و شرک جڑ اس طرح کاٹو کہ خود اپنے سینہ سے اسے نال پھینو .

اس جملہ کے دو2معن ہو ستے یں .ای یہ کہ اگر تم کس ک طرف سے دل میں کینہ رکھو گے تو وہ بھ تماری طرف
سے کینہ رکھے گا .لذا اپنے د ل ک کدورتوں کو مٹا کر اس کے دل سے بھ کدورت کو مٹا دو .کیونہ دل دل کا آئینہ

ہوتا ہے .جب تمارے آئینہ دل میں کدورت کا زن باق نہ رہے گا ,تو اس کے دل سے بھ کدورت جات رہے گ اور
اس لیے انسان دوسرے کے دل ک صفائ کااندازہ اپنے دل ک صفائ سے بآسان کرلیتا ہے .چنانچہ ای شخص نے

اپنے ای دوست سے پوچھا کہ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب میں کا سل قَلب اپنے دل سے پوچھو.یعن جتنا
تم مجھے دوست رکھتے ہو اتنا ہ میں تمیں دوست رکھتا ہوں .

دوسرے معن یہ یں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ دوسرے کو برائ سے روکو تو پلے خود اس برائ سے باز آؤ. اس طرح
. ہے ورنہ بے اثر ہوکر رہ جائے گ تاری نصیحت دوسرے پر اثر انداز ہوستم

179 ضد اور ہٹ دھرم صحیح رائے کو دور کردیت ہے .
180 اللچ ہمیشہ ک غالم ہے .

اقوال
۱۸۱

تا
۲۱۰

181 کوتاہ کا نتیجہ شرمندگ اوراحتیاط و دور اندیش کا نتیجہ سالمت ہے .
182 حیمانہ بات سے خاموش اختیار کرنے میں بھالئ نیں جس طرح جالت ک بات میں کوئ اچھائ نیں .

. دعوت ہوگ ک ضرور گمراہ تو ان میں سے ای ,183 جب دو مختلف دعوتیں ہوں
184 جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے اس میں کبھ ش نیں کیا .

185 نہ میں نے جھوٹ کا ہے نہ مجھے جھوٹ خبر دی گئ ہے نہ میں خود گمراہ ہوا نہ مجھے گمراہ کیا گیا.
186 ظلم میں پل کرنے واال کل (مذامت سے) اپنا اتھ اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوگا .

187 چل چالؤقریب ہے .
188 جو حق سے منہ موڑ تا ہے, تباہ ہوجاتا ہے .

189 جسے صبر رائ نیں دالتا, اسے بے تاب و بے قرار ی ہالک کر دیت ہے .
190 العجب کیا خالفت کا معیار بس صحابیت اور قرابت ہ ہے .

سید رض کتے یں کہ اس مضمون کے اشعار بھ حضرت سے مروی یں جو یہ یں .اگر تم شوری کے ذریعہ لوگوں



ہوگئے ہوتو یہ کیسے جب کہ مشورہ دینے کے حقدار افراد غیر حاضر تھے اور اگر قرابت ک کے سیاہ و سفید کے مال
وجہ سے تم اپنے حریف پر غالب آئے ہوتو پھر تمارے عالوہ دوسر ا نب کا زیادہ حقدار اور ان سے زیادہ قریب ہے .

191دنیا میں انسان موت ک تیر اندازی کا دف اور مصیبت و ابتالء ک غارت گری ک جوالناہ ہے جاں ر گھونٹ کے
ساتھ اچھو اور ر لقمہ میں گلو گیر پھندا ہے اور جاں بندہ ای نعمت اس وقت نیں پاتا .جب ت دوسری نعمت جدا نہ
ہوجائے اور اس ک عمر کا ای دن آتا نیں جب ت کہ ای دن اس ک عمر کا کم نہ ہوجائے ہم موت کے مددگار یں

یں جب کہ شب ورو ز کس تےامید کر س اں سے بقا کیں تو اس صورت میں ہم ک زد پر اور ہماری جانیں ہالکت ک
عمارت کو بلند نیں کرتے مر یہ کہ حملہ آور ہوکر جو بنایا ہے اسے گراتے اور جویجا کیا ہے اسے بھیر تے ہوتے

یں .
192 اے فرزند آدم علیہ السالم! تو نے اپن غذا سے جو زیادہ کمایا ہے اس میں دوسرے کا خزانچ ہے .

193 دلوں کے لیے رغبت و میالن ,آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا ہوتا ہے .لذا ان سے اس وقت کام لو جب ان میں خواہش
و میالن ہو ,کیونہ دل کو مجبور کرکے کس کام پر لایا جائے تو اسے کچھ سجھائ نیں دیتا .

194 جب غصہ مجھے آئے تو کب اپنے غصہ کو اتاروں کیا اس وقت کہ جب انتقام نہ لے سوں اور یہ کا جائے کہ صبر
کیجئے .یا اس وقت کہ جب انتقام پر قدرت ہو اور کا جائے کہ بتر ہے درگزر کیجئے .

195 آپ کا گزر ہواای گھورے ک طر ف سے جس پر غالظتیں تھیں .فرمایا .یہ وہ ہے جس کے ساتھ بخل کرنے والوں
دوسرے پر رش اور روایت میں ہے کہ اس موقع پر آپ نے فرمایا :یہ وہ ہے جس پر تم لوگ کل ای نے بخل کیا تھا.ای

کرتے تھے .
196 تمار ا وہ مال اکارت نیں گیا جو تمارے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بن جائے .

جو شخص مال و دولت کھو کر تجربہ و نصیحت حاصل کر ے اسے ضیاع مال ک فر نہ کر نا چاہیے اور مال کے مقابلہ
میں تجربہ کو گراں سمجھنا چاہیے .کیونہ مال تو یوں بھ ضائع ہوجاتا ہے مر تجربہ آئندہ کے خطرات سے بچالے

جاتا ہے .ای عالم سے جو مالدار ہونے کے بعد فقیر و نادار ہوچاتھا ,پوچھا گیا کہ تمار ا مال کیا ہوا ؟اس نے کا کہ
میں نے اس سے تجربات خرید لیے یں جو میرے لیے مال سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئے یں .لذا سب کچھ کھو دینے

کے بعد بھ میں نقصان میں نیں را ہوں .
197 یہ دل بھ اس طرح تھتے یں جس طرح بدن تھتے یں .لذا (جب ایسا ہوتو )ان کے لیے لطیف حیمانہ جملے

تالش کرو
198جب خوار ج کا قول »ال حم اال الہ «(حم الہ سے مخصوص ہے )سنا تو فرمایا :یہ جملہ صحیح ہے مرجو اس

سے مرا د لیا جاتا ہے وہ غلط ہے .
199 بازاری آدمیوں ک بھیڑ بھاڑ کے بارے میں فرمایا:یہ وہ لوگ ہوتے یں کہ مجتمع ہوں تو چھا جاتے یں .جب منتشر
ہوںتو پچانے نیں جاتے .ای قول یہ ہے کہ آپ نے فرمایا :کہ جب اکٹھا ہوتے یں تو باعث ضرر ہوتے یں اور جب

منتشر ہوجاتے یں تو فائدہ مند ثابت ہوتے یں لوگوں نے کا کہ ہمیں ان کے مجتمع ہونے کا نقصان تو معلوم ہے مر
ان کے منتشر ہونے کا فائدہ کیا ہے ؟آپ نے فرمایا کہ پیشہ ور اپنے اپنے کاروبار ک طرف پلٹ جاتے یں تو لوگ ان

طرف اور نانبائ ہ کج ا اپنے کاروبار کطرف جوال (زیرتعمیر)عمارت ک یں جیسے معمار اپن کے ذریعہ فائدہ اٹھاتے
اپنے تنور ک طر ف.

200 آپ کے سامنے ای مجرم الیا گیا جس کے ساتھ تماشائیوں کا ہجوم تھا توآ پ نے فرمایا: ان چروں پر پھٹا ر کہ
جور رسوائ کے موقع پر ہ نظر آتے یں .

201ر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے یں جو اس ک حفاظت کرتے یں اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے
اور موت کے درمیان سے ہٹ جاتے یں اور بے ش انسان ک مقررہ عمر اس کے لیے ای مضبوط سپر ہے .

202 طلحہ وزبیر نے حضرت سے کا کہ ہم اس شرط پر آپ ک بیعت کرتے یں کہ اس حومت میں آپ کے ساتھ
شری ریں گے .آپ نے فرمایا کہ نیں بلہ تم تقویت پنچانے اور اتھ بٹانے میں شری اور عاجزی اور سخت کے موقع

پر مددگار ہوگے.



و تو وہ سنتا ہے اور دل میں چھپاکر رکھو تو وہ جان لیتا ہے اس موت کہ سے ڈرو کہ اگر تم کچھ ک203 اے لوگو! ال
طرف بڑھنے کا سرو سامان کرو کہ جس سے بھاگے تو وہ تمیں پالے گ اور اگر ٹھرے تو وہ تمیں گرفت میں لے لے

. یں یاد رکھے گجاؤتو وہ تم اور اگر تم اسے بھول بھ گ
204 کس شخص کا تمارے حسن سلوک پر شر گزا ر نہ ہونا تمیں نی اور بھالئ سے بددل نہ بنا دے اس لیے کہ بسا

اوقات تماری اس بھالئ ک وہ قدر کرے گا, جس نے اس سے کچھ فائدہ بھ نیں اٹھایا اور اس ناشرے نے جتنا
تماراحق ضائع کیا ہے, اس سے کیں زیادہ تم ای قدردان ک قدر دان سے حاصل کرلو گے اور خدا نی کام کرنے

والوں کو دوست رکھتا ہے .
 205ر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تن ہوتا جاتا ہے, مر علم کا ظرف وسیع ہوتا جاتا ہے .

206 بردبار کو اپن بردباری کا پال عوض یہ ملتا ہے .کہ لوگ جالت دکھانے والے کے خالف اس کے طرفدار ہوجاتے
یں .

207 اگر تم بردبار نیں ہو تو بظار برد بار بننے ک کوشش کرو, کیونہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئ شخص کس جماعت
سے شباہت اختیار کرے اور ان میں سے نہ ہو جائے .

مطلب یہ ہے کہ اگر انسان طبعاً حلیم و برد بار ہو تو اسے برد بار بننے ک کوشش کرنا چاہیے .اس طرح کہ اپن افتادہ
طبیعت کے خالف حلم و بردباری کا مظارہ کرے اگرچہ اسے طبیعت کا رخ موڑ نے میں کچھ زحمت محسوس ہوگ مر

اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آہستہ آہستہ حلم طبع خصلت ک صور ت اختیار کر لے گا اور پھر تلف ک حاجت نہ رہے
گ کیونہ عادت رفتہ رفتہ طبیعت ثانیہ بن جایا کرت ہے .

208 جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائد ہ اٹھاتا ہے اورجو غفلت کرتا ہے وہ نقصا ن میں رہتا ہے جو
ڈرتا ہے وہ (عذا ب سے) محفوظ ہو جاتا ہے اور جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ بینا ہوجاتا ہے اور جو بینا ہوجاتا ہے

وہ بافم ہوجاتا ہے اور جو بافم ہوتا ہے اسے علم حاصل ہوتا ہے .
209 یہ دنیا منہ زور ی دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھے گ جس طرح کاٹنے وال اونٹن اپنے بچے ک طرف

جھت ہے .اس کے بعد حضرت نے اس آیت ک تالوت فرمائ .ہم یہ چاہتے یں کہ جو لوگ زمین میں کمزور کردیئے
گئے یں, ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو اس زمین کا مال بنائیں .

یہ ارشاد امام منتظر کے متعلق ہے جو سلسلہ امامت کے آخری فرد یں .ان کے ظور کے بعد تمام سلطنتیں اور حومتیں
ختم ہوجائیں گ اور »لیظھرہ عل الدین کلہ «کا ممل نمونہ نا ہوں کے سامنے آجائے گا .

ر کسے رادو لتے از آسمان آید پدید دولت آل عل علیہ السالم آخر زمان آید پدید
210 الہ سے ڈرو اس شخص کے ڈرنےک مانند جس نے دنیا ک وابستیوں کو چھوڑ کر دامن گردان لیا اور دامن گردان
کر کوشش میں ل گیا اور اچھائیوں کے لیے اس وقفہ حیات میں تیز گام کے ساتھ چال اور خطروں کے پیش نظر اس

. منزل پر نظر رکھ قرار گاہ اور اپنے اعمال کے نتیجہ اور انجام کار ک طرف قدم بڑھایااور اپن یوں کنے نی

اقوال
۲۱۱

تا
۲۴۰

211 سخاوت عزت آبر و ک پاسبان ہے برد باری احمق کے منہ کا تسمہ ہے, درگزر کرنا کامیاب ک زکۈۃ ہے, جو غداری
کرے اسے بھول جانا اس کا بدل ہے .مشورہ لینا خود صحیح راستہ پاجانا ہے جو شخص رائے پر اعتماد کرکے بے نیاز

ہوجاتا ہے وہ خود کو خطرہ میں ڈالتا ہے .صبر مصائب و حوادث کا مقابلہ کرتا ہے .بیتاب و بیقرار ی زمانہ کے مدد
گاروںمیں سے ہے .بتر ین دولتمندی آرزوؤں سے اتھ اٹھا لینا ہے . بت س غالم عقلیں امیروں ک ہوا و ہوس کے

بارے میں دب ہوئ یں .تجربہ و آزمائش ک نداشت حسن توفیق کا نتیجہ ہے دوست و محبت اکتساب قرابت ہے جو تم
سے رنجیدہ ودل تن ہو اس پر اطمینا ن و اعتمادنہ کرو .



212 انسان ک خود پسندی اس ک عقل کے حریفوں میں سے ہے .
مطلب یہ ہے کہ جس طرح حاسد محسود ک کس خوب و حسن کو نیں دیھ ستا ,اس طرح خود پسندی عقل کے جور
کا ابھرنا اور اس کے خصائص کا نمایاں ہو نا گوارا نیں کرت .جس سے مغرور خود بین انسان ان عادات و خصائل سے

محروم رہتا ہے ,جو عقل کے نزدی پسندیدہ ہوتے یں .
213 تلیف سے چشم پوش کر و .ورنہ کبھ خوش نیں رہ ستے .

ر شخص میں کوئ نہ کوئ خام ضرور ہوت ہے .اگر انسان دوسروں ک خامیوں اور کمزوریوں سے متاثر ہوکر ان
سے علیحدگ اختیار کرتا جائے ,تو رفتہ رفتہ وہ اپنے دوستوں کو کھودے گا ,اور دنیا میں تنا اور بے یارو مددگار ہوکر

رہ جائے گا ,جس سے اس ک زندگ تلخ اور الجھنیں بڑھ جائیں گ .ایسے موقع پر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس
معاشرہ میں اسے فرشتے نیں مل ستے کہ جن سے اسے کبھ کوئ شایت پیدا نہ ہو اسے ان لوگو ں میں رہنا سنا
اور ان لوگوں میں زندگ گزارنا ہے .لذا جاں ت ہوسے ان ک کمزوریوں کو نظر انداز کرے اور ان ک ایذا رسانیوں

سے چشم پوش کر تا رہے .
214 جس (درخت) ک لڑی نرم ہو اس ک شاخیں گھن ہوت یں .

جو شخص تند خو اور بدمزاج ہو,وہ کبھ اپنے ماحول کو خوش گوار بنانے میں کامیاب نیں ہوستا .بلہ اس کے ملنے
والے بھ اس کے اتھوں ,ناالں اور اس سے بیزار ریں گے اور جوخوش خلق اور شیریں زبان ہولوگ اس کے قرب کے

خوااں اور اس ک دوست کے خواہشمند ہوں گے اور وقت پڑنے پر اس کے معاون و مددگار ثابت ہوں گے جس سے وہ
اپن زندگ کو کامیاب بناستا ہے .

215 مخالفت صحیح رائے کو برباد کردیت ہے .
216 جو منصب پالیتا ہے دست درازی کرنے لتا ہے .

217 حاالت کے پلٹوں ہ میں مردوں کے جور کھلتے یں .
218 دوست کا حسد کرنا دوست ک خام ہے .

219 اکثر عقلوں کا ٹھوکر کھا کر گرنا طمع و حرص ک بجلیا ں چمنے پرہوتا ہے .
جب انسان طمع و حرص میں پڑ جاتا ہے تو رشوت ,چوری ,خیانت ,سود خور ی اور اس قبیلے کے دوسرے اخالق عیوب

اس میں پیدا ہوجاتے یں اورعقل ان باطل خواہشوں ک جماہٹ سے اس طرح خیرہ ہوجات ہے کہ اسے ان قبیح
افعال کے عواقب و نتائج نظر ہ نیں آتے کہ وہ اسے روکے ٹوکے اور اس خواب غفلت سے جھنجھوڑے البتہ جب دنیا
سے رخت سفر باندھنے پر تیار ہوتاہے اور دیھتا ہے کہ جو کچھ سمیٹا تھا وہ ییں کے لیے تھا ساتھ نیں لے جاستا

,تو اس وقت آنھیں کھلت یں .
220 یہ انصاف نیں ہے کہ صرف ظن و گمان پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے .

221 آخرت کے لیے بت برا توشہ ہے بندگا ن خدا پر ظلم و تعدی کرنا .
222 بلند انسان کے بتر ین افعال میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے چشم پوش کرے جنیں وہ نیں جانتا .

223 جس پر حیا نے اپنا لباس پنا دیا ہے اس کے عیب لوگوں ک نظروں کے سامنے نیں آستے .
جو شخص حیا کے جو ر سے آراستہ ہوتا ہے اس کے لیے حیا ایسے امور کے ارتاب سے مانع ہوت ہے جو معیوب
سمجھے جاتے یں . اس لیے اس میں عیب ہوتا ہ نیں کہ دوسرے دیھیں اور اگر کس امر قبیح کا اس سے ارتاب ہو

بھ جاتا ہے تو حیا ک وجہ سے اعالنیہ مرتب نیں ہوتا کہ لوگوں ک نایں اس کے عیب پر پڑسیں .
224 زیادہ خاموش رعب و ہیبت کا باعث ہوت ہے .اور انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے لطف و کرم سے قدرو

ہے .دوسروں کا بوجھ بٹانے سے الزماًسرداری حاصل ہوت کر ملنے سے نعمت تما م ہوت ہے جھ منزلت بلند ہوت
ہے اور خوش رفتاری سے کینہ ور دشمن مغلوب ہوتا ہے اور سر پھر ے آدم کے مقابلہ میں بردباری کرنے سے اس

کے مقابلہ میں اپنے طرفدار زیادہ ہوجاتے یں .
225 تعجب ہے کہ حاسد جسمان تندرست پر حسد کرنے سے کیوں غافل ہوگئے .

حاسد دوسروںے مال و جاہ پر تو حسد کرتا ہے .مر ان ک صحت و توانائ پر حسد نیں کرتا حاالنہ یہ نعمت تمام



نعمتوں سے زیادہ گرانقدرہے .وجہ یہ ہے کہ دولت و ثروت کے اثرات ظاری طمطراق اور آرام و آسائش کے اسباب سے
ناہوں کے سامنے ہوتے یں اور صحت ای عموم چیز قرار پاکر نا قدری کا شا ر ہوجا ت ہے اور اسے اتنا بے قدر
سمجھا جاتا ہے کہ حاسد بھ اسے حسد کے قابل نیں سمجھتے . چنانچہ ای دولت مند کو دیھتا ہے تو ا س کے مال
ودولت پر اسے حسد ہوتا ہے اور ای مزدور کو دیھا کہ جو سر پر بوجھ اٹھاءے دن بھر چلتا پھرتا ہے تو وہ اس ک نظر
وں میں قابل حسد نیں ہوتا .گویا صحت و توانائ اس کے نزدی حسد کے الئق چیز نیں ہے کہ اس پر حسد کرے البتہ

جب خود بیما ر پڑتا ہے تواسے صحت ک قدرو قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس موقع پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب
.تھ اہمیت نہ رکھت نظرو ں میں کوئ اس ک صحت ہے جو اب ت سے زیادہ قابل حسد ی

مقصد یہ ہے کہ صحت کو ای گرانقدر نعمت سمجھنا چاہیے اوراس ک حفاظت و نداشت ک طر ف متوجہ
رہناچاہیے.

226 طمع کرنے واال ذلت ک زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے .
227 آپ سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایمان دل سے پچاننا ,زبان سے اقرار کرنا اور اعضا سے عمل کرنا

ہے.
228 جو دنیا کے لیے اندوہناک ہو وہ قضا و قدر ال سے ناراض ہے اور جو اس مصیبت پر کہ جس میں مبتال ہے

شوہ کرے تو وہ اپنے پروردگار کا شاک ہے اور جو کس دولت مند کے پاس پنچ کر اس ک دولتمند ی ک وجہ سے
جھے تو اس کا دو تائ دین جاتا رہتا ہے اور جو شخص قرآن ک تالوت کر ے پھر مر کر دوزخ میں داخل ہو تو ایسے
ہ لوگوں میں سے ہوگا ,جو الہ ک آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جس کا دل دنیا ک محبت میں وا رفتہ ہوجائے تو اس
کے دل میں دنیا ک یہ تین چیزیں پیوست ہوجات یں .ایسا غم کہ جو اس سے جدا نیں ہوتا اور ایس حرص کہ جو اس

. یں آتامید کہ جو بر ن اور ایس یں چھوڑتکا پیچھان
229 قناعت سے بڑھ کر کوئ سلطنت اور خو ش خلق سے بڑھ کر کوئ عیش و آرام نیں ہے .حضرت سے اس آیت

کے متعلق دریافت کیاگیا کہ »ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگ دیں گے «؟آپ نے فرمایا کہ وہ قناعت ہے .
حسن خلق کو نعمت سے تعبیر کرنے ک وجہ یہ ہے کہ جس طرح نعمت باعث لذت ہوت ہے اس طرح انسان خوش

اخالق و نرم سے دوسروں کے دلوں کو اپن مٹھ میں لے کر اپنے ماحول کو خوش گوار بناستا ہے .اور اپنے لیے
لذت و راحت کا سامان کر نے میں کامیاب ہوستا ہے او ر قناعت کو سرمایہ وجاگیر اس لیے قرار دیا ہے کہ جس طرح

مل و جاگیر احتیاج کو ختم کردیت ہے اس طرح جب انسان قناعت اختیار کرلیتا ہے اور اپنے رزق پر خوش رہتا ہے تو
وہ خلق سے مستغن اور احتیاج سے دور ہوتا ہے .

ر قانع شد بخش و تر شہ بحر و برداشت
230 جس ک طرف فراخ روزی کئے ہوئے ہو اس کے ساتھ شرکت کرو ,کیونہ اس میں دولت حاصل کرنے کا زیادہ اما

ن اور خوش نصیب کا زیادہ قرینہ ہے .
231خدا وند عالم کے ارشاد کے مطابق کہ VS-VSالہ تمیں عدل و احسان کا حم دیتا ہے .فرمایا !عدل و انصاف ہے

اور احسان لطف و کرم .
232 جو عاجز و قاصر اتھ سے دیتا ہے اسے بااقتدار اتھ سے ملتا ہے .

سید رض کتے یں کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے کچھ خیر و نی ک راہ میں خر چ کرتا
ہے اگرچہ وہ کم ہو , مر خداوند عالم اس کا اجر بت زیادہ قراردیتا ہے اور اس مقام پر دو اتھوں سے مراد دو2نعمتیں
نعمت میں فرق بتایا ہے کہ وہ تو عجز و قصور ک نعمت اور پروردگار ک یں اور امیرالمومنین علیہ السالم نے بند ہ ک

ا بڑھنعمتوں سے ہمیشہ بدر ج دی ہوئ عطاکردہ نعمتیں مخلوق ک ہ کہ الحامل ہے اور و ہ بااقتدار ہے .کیون
طرف پلٹت نعمتوں ک ر نعمت ان ذایں .ل نعمتیں تمام نعمتوں کا سر چشمہ ک ہ ہیں .اس لیے کہ ال ہوت چڑھ

ہے ,اور ان سے وجود پات ہے .
233 اپنے فرزند امام حسن علیہ السالم سے فرمایا :

کس کو مقابلہ کے لیے خود نہ للارو .اں اگر دوسرا للارے تو فورا ًجواب دو .اس لیے کہ جن ک خود سے دعوت



دینے واال زیادت کرنے واال ہے ,اور زیادت کرنے واال تباہ ہوتا ہے .
مقصد یہ ہے کہ اگر دشمن آمادہ پیارہو اور جن میں پل کرے تو اس موقع پر اس ک روک تھا م کے لیے قد م اٹھا نا

ب ہوگا ,وہ اس کہ یہ سرا سر ظلم و تعدی ہے اور جو ظلم وتعدی کا مرتچاہیے اور از خود حملہ نہ کرنا چاہیے .کیون
پاداش میں خاک مذلت پر پچھاڑ دیا جائے گا . چنانچہ امیرالمومنین علیہ السالم ہمیشہ دشمن کے للارنے پر میدان میں

آتے اور خود سے دعوت مقابلہ نہ دیتے تھے .چنانچہ ابن الحدید تحریر کرتے یں .
ہمارے سننے میں نیں آیاکہ حضرت نے کبھ کس کو مقابلہ کے لیے للا ر ا ہو بلہ جب مخصوص طور پر آپ کو

دعوت مقابلہ دی جات تھ یا عموم طور پر دشمن للارتا تھا ,تو اس کے مقابلہ میں نلتے تھے اور اسے قتل کردیتے تھے
.

234 عورتوں ک بتر ین خصلتیں وہ یں جو مردوں ک بدترین صفتیں ہےں .غرور ,بزدل اور کنجوس اس لیے کہ عورت
جب مغرور ہوگ ,تو وہ کس کو اپنے نفس پر قابو نہ دے گ اور کنجوس ہوگ تو اپنے او ر شور کے مال ک حفاظت

. جو پیش آئے گ ر اس چیز سے ڈرے گ تو وہ اور بزدل ہوگ کرے گ
235 آپ علیہ السالم سے عرض کیاگیا کہ عقلمند کے اوصاف بیان کیجئے .فرمایا!عقلمند وہ ہے جو ر چیز کو اس کے

موقع و محل پر رکھے .پھر آپ سے کا گیا کہ جال کا وصف بتایئے تو فرمایا میں بیان کر چا .
سید رض فرماتے یں کہ مقصد یہ ہے کہ جال وہ ہے جو کس چیز کو اس کے موقع و محل پر نہ رکھے .گویا حضرت

کا اسے نہ بیان کر نا ہ بیان کرنا ہے .کیونہ اس کے اوصاف عقلمند کے اوصاف کے برعس یں .
236 خد ا ک قسم تماری یہ دنیا میرے نزدی سور ک انتڑیوں سے بھ زیادہ ذلیل ہے جو کس کوڑھ کے اتھ میں ہوں

.
237 ای جماعت نے الہ ک عبادت ثواب ک رغبت و خواہش کے پیش نظر ک یہ سودا کرنے والوں ک عبادت ہے او ر

ای جماعت نے خوف ک وجہ سے اس ک عبادت ک یہ غالموں ک عبادت ہے او ر ای جماعت نے ازروئے شر و
سپاس گزاری اس ک عبادت ک ,یہ آزادوں ک عبادت ہے .

238 عورت سراپا برائ ہے اور سب سے بڑی برائ اس میں یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نیں .
239 جو شخص سست و کال کرتاہے وہ اپنے حقوق کو ضائع وبرباد کردیتا ہے اور جو چغل خور ک بات پر اعتماد کر

تا ہے ,وہ دوست کو اپنے اتھ سے کھو دیتا ہے.
240 گھر میں ای غصب پتھر اس ک ضمانت ہے کہ وہ تباہ و بربا د ہوکر رہے گا .

سید رض فرماتے یں کہ ای روایت میں یہ کالم رسالت مآب صل الہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوا ہے اور اس میں
تعجب ہ کیا ہے کہ دونوں کے کالم ای دوسرے کے مثل ہوں کیونہ دونوں کا سر چشمہ تو ای ہ ہے.

اقوال
۲۴۱

تا
۲۷۰

241 مظلوم کے ظالم پر قابو پانے کا دن اس دن سے کیں زیادہ ہوگا جس میں ظالم مظلوم کے خالف اپن طاقت دکھاتا
ہے .

دنیا میں ظلم سہ لیناآسان ہے. مر آخرت میں اس ک سزا بھتنا آسان نیں ہے .کیونہ ظلم سنے کا عرصہ زندگ بھر
ا ں زندگلو ہے کہ ونم ہے ,جس کا سب سے زیادہ ہولنا ک پپاداش ج محدو د ہے .اور ظلم ک کیوں نہ ہو پھر بھ

ختم نہ ہو گ کہ موت دوزخ کے عذاب سے بچا لے جائے چنانچہ ای ظالم اگر کس کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کے ساتھ
ظلم ک حد بھ ختم ہوجائے گ ,اور اب اس ک گنجائش نہ ہو گ کہ اس پر مزید ظلم کیا جاسے مر اس ک سزا یہ

ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈاال جائے کہ جاں وہ اپنے کئے ک سزا بھتتا رہے .
پنداشت ستمر کہ جفا برما کرد درگرد ن او بماند ر برما بذشت



242 الہ سے کچھ تو ڈرو ,چاہے وہ کم ہ ہو ,اور اپنے اور الہ کے درمیان کچھ تو پردہ رکھو ,چاہے وہ باری ہ سا
ہو .

243 جب (ای سوال کے لیے)جوابات ک بتات ہوجائے توصحیح بات چھپ جایا کرت ہے .
اگر کس سوال کے جواب میں ر گوشہ سے آوازیں بلند ہونے لیں .تو ر جواب نئے سوال کا تقاضا بن کر بحث و جدل
سراغ رسائ کھوج اور صحیح جواب ک اصل حقیقت ک. کثرت ہوگ کا دروازہ کھول دے گا اور جوں جوں جوابات ک
ر شخص اپنے جواب کو صحیح تسلیم کرانے کے لیے ادھر ادھر سے دالئل فراہم کرنے ک ہکیون. ل ہوجائے گمش

کوشش کرے گا جس سے سارا معاملہ الجھاؤمیں پڑجائے گا . اور یہ خواب کثرت تعبیر سے خواب پریشان ہو کر رہ
جائے گا .

244 بے ش الہ تعال کے لیے ر نعمت میں حق ہے تو جو اس حق کو ادا کرتا ہے.الہ اس کے لیے نعمت کو اوربڑھاتا
ہے .اور جو کوتاہ کرتا ہے وہ موجودہ نعمت کو بھ خطرہ میں ڈالتا ہے .

245 جب مقدرت زیادہ ہوجات ہے تو خواہش کم ہوجات ہے .
. یں کرتچیز پلٹا ن ل جانے والر بے قابو ہوکر ن ہ246 نعمتوں کے زائل ہونے سے ڈرتے رہو کیون

247 جذبہ کرم رابطہ قرابت سے زیادہ لطیف و مر بان کا سبب ہوتا ہے .
248 جو تم سے حسن ظن رکھے, اس کے گمان کو سچاثابت کرو .

249 بترین عمل وہ ہے جس کے بجاالنے پر تمیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے .
250 میں نے الہ سبحانہ کو پچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے, نیتوں کے بدل جانے, اور ہمتوں کے پست ہوجانے سے .

ایتا ہے کہ مثالپر اس طرح استدالل کیا جاس ہست ارادوں کے ٹوٹنے اور ہمتوں کے پست ہونے سے خداوند عالم ک
ہ کوئج بدل جاتا ہے اور اس ک لے ہنار ہونے سے پر وہ ارادہ فعل سے ہمکام کے کرنے کا ارادہ ہوتا ہے ,م

اور ارادہ پیدا ہوجاتا ہے .یہ ارادوں کا ادلنا بدلنااور ان میں تغیر و انقالب کا رونما ہونا اس ک دلیل ہے کہ ہمارے ارادوں
پر ای باال دست قوت کا ر فرما ہے جو انیں عدم سے وجود اور وجود سے عدم میں النے ک قوت و طاقت رکھت ہے

,اور یہ امر انسان کے احاطہ اختیا رسے بار ہے .لذ ا اسے اپنے مافوق ای طاقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جو ارادوں میں
ردو بدل کرت رہت ہے .

251 دنیا ک تلخ آخرت ک خوشواری ہے اور دنیا ک خوشواری آخرت ک تلخ ہے۔
252 خداوند عالم نے ایمان کا فریضہ عائد کیا شرک ک آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے۔ اور نماز کو فرض کیا رعونت

سے بچانے کے لیے اور زکوۃ کو رزق کے اضافہ کا سبب بنانے کے لیے، اور روزہ کو مخلوق کے اخالص کو آزمانے
کے لیے اور حج کو دین کو تقویت پنچانے کے لیے، اور جاد کو اسالم کو سرفرازی بخشنے کے لیے، اور امر بالمعروف
کو اصالح خالئق کے لیے اور ن عن المنر کو سرپھروں ک روک تھام کے لیے اور حقوقِ قرابت کے ادا کرنے کو (یارو
انصار ک) گنت بڑھانے کے لیے اور قصاص کو خونریزی کے انسداد کے لیے اور حدود شرعیہ کے اجراء کو محرمات

ک اہمیت قائم کرنے کے لیے اور شراب خوری کے ترک کو عقل ک حفاظت کے لیے اور چوری سے پرہیز کو پاک
بازی کا باعث ہونے کے لیے اور زنا سے بچنے کو نسب کے محفوظ رکھنے کے لیے اور اغالم کے ترک کو نسل بڑھانے
کے لیے اور گواہ کو انارِ حقوق کے مقابلہ میں ثبوت میا کرنے کے لیے اور جھوٹ سے علحیدگ کو سچائ کا شرف
آشارا کرنے کے لیے اور قیام امن کو خطروں سے تحفظ کے لیے اور امانتوں ک حفاظت کو امت کا نظام درست رکھنے

کے لیے اور اطاعت کو امامت ک عظمت ظار کرنے کے لیے
253 آپؑ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کس ظالم سے قسم لینا ہو تو اس سے اس طرح حلف اٹھواؤ کہ وہ الہ ک قوت و

توانائ سے بری ہے؟ کیونہ جب وہ اس طرح جھوئ قسم کھائے گا تو جلد اس ک سزا پائے گا اور جب یوں قسم کھائے
تائہ کو وحدت و یہ اُس نے الکیون ،گرفت نہ ہو گ یں تو جلد اس کمعبود ن جس کے عالوہ کوئ ہ ککہ قسم اُس ال

کے ساتھ یاد کیا ہے۔
خود بن اور جو تو چاہتا ہے کہ تیرے بعد تیرے مال میں سے خیر خیرات ک 254 اے فرزندِ آدم! اپنے مال میں اپنا وص

جائے، وہ خود انجام دے دے۔



یں ہوتا تو اُس کہ غصہ ور بعد میں پشیمان ضرور ہوتا ہے اور اگر پشیمان نہے کیون دیوان قسم ک 255 غصہ ای
دیوان پختہ ہے۔

256 حسد ک کم بدن ک تندرست کا سبب ہے۔
257 کمیل ابن زیاد نخع سے فرمایا: اے کمیل! اپنے عزیز و اقارب کو دایت کرو کہ وہ اچھ خصلتوں کو حاصل کرنے
قسم جس ک کو چل کھڑے ہوں۔ اُس ذات ک حاجت روائ لیں اور رات کو سو جانے والے ککے لیے دن کے وقت ن
قوتِ شنوائ تمام آوازوں پر حاوی ہے، جِس کس نے بھ کس کے دل کو خوش کیا تو الہ اُس کے لیے اُس سرور سے
ای لطفِ خاص خلق فرمائے گا کہ جب بھ اُس پر کوئ مصیبت نازل ہو تو وہ نشیب میں بنے والے پان ک طرح تیزی

سے بڑھے اور اجنب اونٹوں کو ہنانے ک طرح اس مصیبت کو ہنا کر دور کر دے۔
258 جب تندست ہو جاؤ تو صدقہ کے ذریعے بچو۔

259 غداروں سے وفا کرنا الہ کے نزدی غداری ہے اور غداروں کے ساتھ غداری کرنا الہ کے نزدی عین وفا ہے۔
260 کتنے ہ لوگ ایسے یں جنیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے اور کتنے ہ لوگ ایسے یں
کہ جو الہ ک پردہ پوش سے دھوکا کھائے ہوئے یں اوراپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے اور ملت

دینے سے زیادہ الہ ک جانب سے کوئ بڑی آزمائش نیں ہے۔
سید رض کتے یں کہ یہ کالم پلے بھ گذر چا ہے مر یاں اس میں کچھ عمدہ اور مفید اضافہ ہے۔

261 جب امیرالمومنین علیہ السالم کو یہ اطالع مل کہ معاویہ کے ساتھیوں نے (شر)انبا ر پر دھاوا کیا تو آپ بنفس نفیس
پیادہ پا چل کھڑے ہوئے .یاں ت کہ نخیلہ ت پنچ گئے ,اتنے میں لوگ بھ آپ کے پاس پنچ گئے اور کنے لے یا

امیر المومنین علیہ السالم !ہم دشمن سے نپٹ لیں گے .آ پ کے تشریف لے جانے ک ضرورت نیں .آپ نے فرمایا کہ تم
اپنے سے تو میرا بچاؤ کر نیں ستے دوسروں سے کیا بچاؤ کرو گے .مجھ سے پلے رعایا اپنے حاکموں کے ظلم و

جورک شایت کیا کرت تھ مر میں آج اپن رعیت ک زیادتیوں کا گلہ کرتا ہوں ,گویا کہ میں رعیت ہوں اور وہ حاکم اور
میں حلقہ بوش ہوں اور وہ فرمانروا .

(سید رض کتے یں کہ )جب امیرالمومنین علیہ السالم نے ای طویل کال م کے ذیل میں کہ جس کا منتخب حصہ ہم
خطب میں درج کر چے یں یہ کلمات ارشاد فرمائے توآ پ کے اصحاب میں سے دو شخص اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں

سے ای نے کا کہ یا امیر المومنین علیہ السالم مجھے اپن ذات اور اپنے بھائ کے عالوہ کس پر اختیا ر نیں تو آپ
ہمیں حم دیں ہم اسے بجاالئیں گے جس پر حضر ت نے فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ تم دو2آدمیوں سے کاں سرانجا

م پاستا ہے .
262 بیان کیا گیا ہے کہ حارث ابن حوط حضرت ک خدمت میں حاضر ہوا اور کا کہ کیا آپ کے خیال میں اس کا گمان

بھ ہوستا ہے کہ اصحاب جمل گمراہ تھے ؟
حضرت نے فرمایا کہ اے حارث !تم نے نیچے ک طرف دیھا اوپر ک طر ف نا ہ نیں ڈال ,جس کے نتیجہ میں تم حیران
و سر گردان ہوگئے ہو ,تم حق ہ کو نیں جانتے کہ حق والوں کو جانو اور باطل ہ کو نیں پچانتے کہ باطل ک راہ پر

چلنے والوں کو پچانو .
حارث نے کا کہ میں سعد ابن مال اور عبدالہ ابن عمر کے ساتھ گوشہ گزیں ہوجاؤں گا .

حضرت نے فرمایا کہ !
سعد اور عبدالہ ابن عمر نے حق ک مدد ک ,اور نہ باطل ک نصرت سے اتھ اٹھا یا .

سعد ابن مال (سعد ابن اب وقا ص)اورعبدالہ ابن عمر ان لوگوں میں سے تھے جو امیر المومنین علیہ السالم رفاقت
وہمنوائ سے منہ موڑے ہوئے تھے .چنانچہ سعد ابن اب وقاص تو حضر ت عثمان کے قتل کے بعد ای صحرا ک طرف
ہ ابن عمر نے اگرچہ بیعت کر لاور عبدال نہ ک بیعت نہ کرنا تھ گزار دی , اور حضرت ک یں زندگمنتقل ہوگئے اور و
تھ .مر جنوں میں حضرت کا ساتھ دینے سے انا ر کردیا تھا اور اپنا عذریہ پیش کیا تھا کہ میں عبادت کے لیے گوشہ

نشین اختیار کرچاہوں اب حرب و پیار سے کوئ سروکار رکھنا نیں چاہتا .
عذر ائے ایں چنین نزد خرد بیشے عذرے است بدتر از گناہ



263 باد شاہ کا ندیم و مصاحب ایسا ہے جیسے شیر پر سوار ہونے واال کہ اس کے مرتبہ پر رش کیا جاتا ہے وہ اپنے
موقف سے خوب واقف ہے .

میں تقرب حاصل ہوتا ہے لوگ اس کے جاہ و منصب اور عزت و اقبال کو رش مقصد یہ ہے کہ جسے بارگاہ سلطان
ک ناہوں سے دیھتے یں ,مر خود اسے ر وقت یہ دھڑکا لا رہتا ہے کہ کیں بادشاہ ک نظریں اس سے پھر نہ

جائیں ,اور وہ ذلت و رسوائ یا موت و تباہ کے گڑھے میں نہ جاپڑے جیسے شیر سوار کہ لوگ اس سے مرعوب ہوتے
یں اور وہ اس خطرہ میں گھرا ہوتا ہے کہ کیں شیر اسے پھاڑنہ کھائے یا کس مل گڑھے میں نہ جاگرائے.

264 دوسروں کے پسماندگان سے بھالئ کرو .تاکہ تمارے پسماند گان پر بھ نظرشفقت پڑے .
265 جب حما کا کال م صحیح ہو تو وہ دوا ہے اور غلط ہوتو سراسر مرض ہے .

علمائے مصلحین کا طبقہ اصالح کا بھ ذمہ دار ہوتا ہے ,اور فساد کا بھ کیونہ عوام ان کے زیر اثر ہوتے یں او ران
کے قول و عمل کو صحیح و معیار ی سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ کرتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے یں .اس صورت

میں اگر ان ک تعلیم اصال ح ک حامل ہوگ تو اس کے نتیجہ میں زارو ں افراد اصالح ورشد سے آراستہ ہوجائیں گے اور
اگر اس میں خراب ہوگ تو اس کے نتیجہ میں زاروں افراد گمراہ و بے راروی میں مبتال ہوجائیں گے.اس لیے کا جاتا

ہے کہ جب عالم میں فساد رونما ہوتا ہے تو اس فساد کا اثر ای دنیا پر پڑتا ہے .
266 حضرت سے ای شخص نے سوال کیا کہ ایمان ک تعریف کیا ہے؟آپ نے فرمایا کہ کل میرے پاس آنا تاکہ میں
تمیں اس موقع پربتاؤں کہ دوسرے لوگ بھ سن سیں کہ اگر تم بھول جاؤتو دوسرے یاد رکھیں .اس لیے کالم بھڑکے

ہوئے شار کے مانند ہوتاہے کہ اگر ای ک گرفت میں آجاتا ہےتو دوسرے کے اتھ سے نل جاتا ہے .
(سید رض کتے یں کہ)حضرت نے اس کے بعد جواب دیا وہ آپ کا یہ ارشا د تھا کہ »االیمان عل اربع شعب «

( ایمان ک چار قسمیں یں )
267 اے فرزند آدم علیہ السالم !اس دن ک فر کا بارجو ابھ آیا نیں ,آج کے اپنے دن پر نہ ڈال کہ جو آچا ہے .اس لیے

کہ اگرای دن بھ تیری عمر کا باق ہوگا ,توالہ تیرا رزق تجھ ت پنچائے گا .
دشمن ارا دشمن ہوجائے اور دشمن کدن وہ تم ہ شاید کسمحبت کرو کیون حد ت 268 اپنے دوست سے بس ای

بس ای حد ت رکھو ہوستا ہے کہ کس دن وہ تمار ا دوست ہوجائے .
269 دنیا میں کام کرنے والے دو2قسم کے یں ای وہ جو دنیا کے لیے سر گرم عمل رہتا ہے اور اسے دنیا نے آخرت

سے روک رکھا ہے .وہ اپنے پسماندگا ن کے لیے فقر و فاقہ کا خوف کرتا ہے مر اپن تندست سے مطمئن ہے تو وہ
دوسروں کے فائد ہ ہ میں پوری عمر بسر کردیتاہے اور ای وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اس کے لیے عمل کرتا ہے تو

اسے ت ودو کئے بغیر دنیا بھ حاصل ہوجات ہے اور اس طرح وہ دونوں حصوں کو سمیٹ لیتا ہے اور دونوں گھر وں
کا مال بن جاتا ہے وہ الہ کے نزدی باوقار ہوتا ہے اور الہ سے کوئ حاجت نیں مانتا جو الہ پوری نہ کرے .

270 بیان کیا گیا ہے کہ عمر ابن خطاب کے سامنے خانہ کعبہ کے زیورات اور ان ک کثرت کا ذکر ہوا تو کچھ لوگوں
نے ان سے کا کہ اگرآپ ان زیورات کو لے لیں اور انیں مسلمانوں کے لشر پر صرف کرکے ان ک روان کا سامان

کریں تو زیادہ باعث اجر ہوگا, خانہ کعبہ کو ان زیورات ک کیا ضرورت ہے .چنانچہ عمر نے اس کا ارادہ کر لیا اور
امیرالمومنین علیہ السالم سے اس کے بار ے میں مسئلہ پوچھا .

ہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو اس وقت چار قسم کے اموال تھے ,ایال اکرم صل آپ نے فرمایا کہ جب قرآن مجید نب
مسلمانوں کا ذات مال تھا اسے آپ نے ان کے وارثوں میں ان کے حصہ کے مطابق تقسیم کرنے کا حم دیا .دوسرامال
غنیمت تھا ,اسے اس کے مستحقین پر تقسیم کیا .تیسرا مال خمس تھا ,اس مال کے الہ تعال نے خاص مصارف مقرر

کردیئے .چوتھے زکۈۃ و صدقات تھے .انیں الہ نے وا ں صرف کرنے کاحم دیا جو ان کامصرف ہے .یہ خانہ کعبہ کے
زیورات اس زمانہ میں بھ موجود تھے لین الہ نے ان کو ان کے حال پر رہنے دیا اور ایسا بھولے سے تو نیں ہوا ,اورنہ

ان کا وجود اس پر پوشیدہ تھا .لذا آپ بھ انیں ویں رہنے دیجئے جاں الہ اور اس کے رسول نے انیں رکھاہے .یہ
سن کر عمر نے کا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم رسوا ہوجاتے اور زیورات کو ان ک حالت پر رہنے دیا .



اقوال
۲۷۱

تا
۳۰۰

ای تھ وں نے بیت المال میں چوری کہے کہ حضرت کے سامنے دو2آدمیوں کو پیش کیا گیا جن گئ 271 روایت ک
تو ان میں غالم اور خودبیت المال ک ملیت تھا اور دوسرا لوگوں میں سے کس ک ملیت میں تھا .آپ نے فرمایا کہ »یہ
غالم جو بیت المال کا ہے اس پر حد جاری نیں ہوست کیونہ الہ کا مال الہ کے مال ہ نے کھایا ہے لین دوسرے

پر حد جاری ہوگ .چنانچہ اس کا اتھ قطع کردیا .
272 اگران پھسلنوں سے بچ کر میرے پرجم گئے تومیں بت س چیزوں میں تبدیل کر دوں گا .

اس سے انار نیں کیا جاستا کہ پیغمبر اسال م کے بعد دین میں تغیرات رونما ہونا شروع ہوگئے اور کچھ افراد نے قیاس
ورائے سے کام لے کر احا م شریعت میں ترمیم و تنسیخ ک بنیاد ڈال دی .حاالنہ حم شرع میں تبدیل کا کس کو حق

نیں پنچتا ,کہ وہ قرآ ن و سنت کے واضح احام کو ٹھر ا کر اپنے قیاس احا م کا نفاذ کرے .چنانچہ قرآن کریم میں
طالق ک یہ واضح صورت بیان ہوئ ہے کہ الطالق مرتٰن طالق

( رجع کہ جس میں بغیر محلل کے رجوع ہوست ہے )دو 2 مرتبہ ہے مر حضرت عمر نے بعض مصالح کے پیش نظر
ای ہ نشست میں تین طالقوں کے واقع ہونے کا حم دے دیا .اس طرح میراث میں عول کا طریقہ رائج کیا گیا اورنماز

جنازہ میں چار تبیروں کو رواج دیا یون حضرت عثمان نے نماز جمعہ میں ای اذان بڑھا دی اور قصر کے موقع پر پوری
نماز کے پڑھنے کا حم دیا اور نماز عید میں خطبہ کو نماز پر مقدم کر دیا.اور اس طرح کے بے شمار احام وضع کرلیے

گئے جس سے صحیح احام بھ غلط احام کے ساتھ مخلوط ہوکر بے اعتماد بن گئے .
امیرالمومنین علیہ السالم جو شریعت کے سب سے زیادہ واقف کار تھے وہ ان احام کے خالف احتجاج کرتے اور صحابہ

کے خالف اپن رائے رکھتے تھے چنانچہ ابن اب الحدید نے تحریر کیا ہے کہ :
ہمارے لیے اس میں ش ک گنجائش نیں کہ امیرالمومنین علیہ السالم شرع احام و قضا یا میں صحابہ کے خالف

رائے رکھتے تھے.
جب حضرت ظاری خالفت پر متمن ہوئے تو ابھ آپ کے قد م پوری طرح سے جمنے نہ پائے تھے کہ چاروں طر ف
سے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان الجھنوں سے آخر وقت ت چھٹارا حاصل نہ کرسے جس ک وجہ سے تبدیل شدہ

احام میں پوری طرح ترمیم نہ ہوس ,اور مرکز سے دور عالقوں میں بت غلط سلط احام رواج پاگئے .البتہ وہ طبقہ جو
آپ سے وابستہ تھا ,وہ آپ سے احام شریعت کو دریافت کرتا تھا ,اور انیں محفوظ رکھتا جس ک وجہ سے صحیح

احام نابو د اور غلط مسائل ہمہ گیر نہ ہوسے .
273 پورے یقین کے ساتھ اس امر کو جانے رہو کہ الہ سبحانہ نے کس بندے کے لیے چاہے اس ک تدبیریں بت زبر
دست, اس ک جستجو شدید اور اس ک ترکیبیں طاقت ور ہوں اس سے زائد رزق قرار دیا جتنا کہ تقدیر ال میں اس کے
لیے مقرر ہوچا ہے .اور کس بندے کے لیے اس کمزوری و بے چارگ ک وجہ سے لوح محفو ظ میں اس کے مقررہ

رزق ت پنچنے میں رکاوٹ نیں ہوت .اس حقیقت کو سمجھنے واال اور اس پر عمل کر نے واال سودومنفعت ک راحتوں
میں سب لوگوں سے بڑھ چڑھ کر ہے اور اسے نظر انداز کرنے اوراس میں ش و شبہ کرنے واال سب لوگوں سے زیادہ

زیاں کاری میں مبتالہے بت سے وہ جنیں نعمتیں مل یں ,نعمتوں ک بدولت کم کم عذا ب کے نزدی کئے جارہے یں
,اور بت سوں کے ساتھ فقر فاقہ کے پردہ یں الہ کا لطف وکرم شامل حال ہے لذا اسے سننے والے شر زیادہ اور

جلد بازی کم کر اور جو تیری روزی ک حد ہے اس پر ٹھر ا رہ.
274 اپنے علم کو اور اپنے یقین کو ش نہ بناؤ جب جان لیا تو عمل کرو ,اور جب یقین پیدا ہوگیا تو آگے بڑھو .

علم ویقین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اگراس کے مطابق عمل ظور میں نہ آئے تواسے علم
ویقین سے تعبیر نیں کیا جاستا چنانچہ اگر کوئ شخص یہ کے کہ مجھے یقین ہے کہ فالں راستہ میں خطرات یں اور
وہ بے خطر راستہ کو چھوڑ کر اس پر خطر راستہ میں راہ پیمائ کرے ,تو کون کہ ستاہے کہ وہ اس راہ کے خطرات پر



یقین رکھتا ہے .جبہ اس یقین کا نتیجہ یہ ہو نا چاہیے کہ وہ اس راستہ ر چلنے سے احتراز کرتا .اس طرح جو شخص
حشرونشراور عذاب و ثواب پر یقین رکھتا ہو وہ دنیا ک غفلتوں سے مغلوب ہو کر آخرت کو نظر انداز نیں کرستا اور نہ

عذاب و عقاب کے خوف سے عمل میں کوتاہ کا مرتب ہوستاہے .
یں کرتر اسے پورا نہے م ہے .ذمہ داری کا بوجھ اٹھات ر سیراب کئے بغیر پلٹا دیتہے م 275 طمع گھاٹ پر اتارت

.اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پان پینے والے کو پینے سے پلے ہ اچھو ہوجاتا ہے .اور جتن کس مرغوب و پسندیدہ چیز
ک قدر و منزلت زیادہ ہوت ہے اتنا ہ اسے کھودینے کا رنج زیادہ ہوتا ہے .آرزوئیں دیدہ و بصیرت کو اندھا کردیت یں

اور جو نصیب میں ہوتا ہے پنچنے ک کوشش کئے بغیر مل جاتا ہے .
276 اے الہ!میں تجھ سے پناہ مانتا ہوں اس سے کہ میرا ظار لوگوں ک چشم ظار میں بتر ہو اور جو اپنے باطن میں
چھپائے ہوئے ہوں ,وہ تیری نظروں میں برا ہو .درآں حالیہ میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے نفس سے ان چیزوں
ک نداشت کروں جن سب سے تو آگا ہ ہے .اس طرح لوگوں کے سامنے تو ظار کے اچھا ہونے ک نمائش کروں اور

تیرے سامنے اپن بداعمالیوں کوپیش کر تا رہوں حس کے نتیجہ میں تیرے بندوں سے تقرب حاصل کروں ,اور تیری
خوشنودیوں سے دور ہ ہوتا چالجاؤں .

277 (کس موقع پرقسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا) اس ذات ک قسم جس ک بدولت ہم نے ایس شب تار کے باق ماند ہ
حصہ کو بسر کردیا .جس کے چھٹتے ہ روز درخشاں ظار ہوگا ایسا اور ایسا نیں ہوا.

278 وہ تھوڑ اعمل جو پابندی سے بجاالیا جاتا ہے زیادہ فائدہ مند ہے اس کثیر عمل سے کہ جس سے دل اکتا جائے .
279 جب مستحبات فرائض میں سد راہ ہوں تو انیں چھوڑدو .

280 جو سفرک دوری کو پیش نظر رکھتا ہے وہ کمر بستہ رہتاہے .
281 آنھوں کا دیھنا حقیقت میں دیھنا نیں کیونہ آنھیں کبھ اپنے اشخاص سے غلط بیان بھ کرجات یں مر عقل

. یں دیتفریب ن اس شخص کو جو اس سے نصیحت چاہے کبھ
282 تمارے اور پند و نصیحت کے درمیان غفلت کا ای بڑا پردہ حائل ہے .

283 تمارے جال دولت زیادہ پاجاتے یں اور عالم آئندہ ک توقعات میں مبتال رکھے جاتے یں .
284 علم کا حاصل ہوجانا, بانے کرنے والوں کے عذر کو ختم کردیتا ہے .

285 جسے جلدی سے موت آجات ہے وہ ملت کا خوااں ہوتا ہے اور جسے ملت زندگ دی گئ ہے وہ ٹال مٹول
کرتارہتا ہے .

286 لوگ کس شے پر »واہ واہ «نیں کرتے مر یہ کہ زمانہ اس کے لیے ای برا دن چھپائے ہوئے ہے .
287 آپ سے قضا و قدر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السالم نے فرمایا! یہ ای تاری راستہ ہے اس میں قدم نہ

اٹھاؤ.ای گرا سمندر ہے .اس میں نہ اترو الہ کا ای راز ہے اسے جاننے ک زحمت نہ اٹھاؤ.
288 الہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم و دانش سے محروم کردیتا ہے .

289 عد ماض میں میر اای دین بھائ تھا اور وہ میری نظروں میں اس وجہ سے باعزت تھا کہ دنیااس ک نظروں میں
پست و حقیر تھ .اس پر پیٹ کے تقاضے مسلط نہ تھے .لذا جوچیزاسے میسر نہ تھ اس ک خواہش نہ کرتا تھا اور جو

چیز میسر تھ اسے ضرورت سے زیادہ صرف میں نہ التاتھا .وہ اکثر اوقات خاموش رہتاتھا اور اگر بولتا تھا تو بولنے
والوں کو چپ کرادیتا تھا اور سوال کرنے والوں ک پیاس بجھا دیتا تھا .یوں تو وہ عاجز و کمزور تھا ,مر جاد کا موقع

آجائے تو وہ شیر بیشہ اور وادی کا اثردھاتھا وہ جو دلیل و بران پیش کرتا تھا .وہ فیصلہ کن ہوت تھ .وہ ان چیزوں میں کہ
کہ اس کے عذر معذرت کو سن نہ لے وہ کس کو سرزنش نہ کرتا تھا جب ت کس, تھ گنجائش ہوت جن میں عذر ک
تلیف کا ذکر نہ کرتا تھا ,مر اس وقت کہ جب اس سے چھٹار اپالیتا تھا ,وہ جو کرتا تھا ,وہ کتا تھا اور جونیں کرتا

تھا وہ اسے کتا نیں تھا.اگر بولنے میں اس پر کبھ غلبہ پابھ لیا جائے تو خاموش میں اس پر غلبہ حاصل نیں کیا
جاستا تھا.وہ بولنے سے زیادہ سننے کا خواہشمند رہتا تھا اور جب اچان اس کے سامنے دوچیزیں آجات تھیں تو

دیھتا تھا کہ ان دونوں میں سے ہوائے نفس کے زیادہ قریب کون ہے تو وہ اس ک مخالفت کرتا تھا .لذا تمیں ان عادات
و خصائل کو حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا اور ان کا خواہشمند رہنا چاہیے اگر ان تما م کا حاصل کرنا تماری



قدرت سے بار ہو تو اس بات کو جانے رہو کہ تھوڑی س چیز حاصل کر نا پور ے کے چھوڑ دینے سے بتر ہے .
حضرت نے اس کالم میں جس شخص کو بھائ کے لفظ سے یاد کرتے ہوئے اس کے عادات وشمائل کا تذکرہ کیا ہے

اس سے بعض نے حضرت ابو ذر غفار ی ,بعض نے عثمان ابن مظعون اور بعض نے مقداد ابن اسود کو مراد لیا ہے مر
ہ عرب کا یہ عام طریقہ کالم ہے کہ وہ اپنے کالم میں اپنے بھائفر د خاص مراد نہ ہو کیون یں کہ اس سے کوئبعید ن

یا ساتھ کا ذکر کرجاتے تھے ,اور کوئ معین شخص ان کے پیش نظر نیں ہوتا تھا .
290 اگر خداوند عالم نے اپن معصیت کے عذاب سے نہ ڈرایا ہوتا جب بھ اس ک نعمتوں پر شر کا تقاضا یہ تھا کہ اس

ک معصیت نہ ک جائے .
291 اشعث ابن قیس کو اس کے بیٹے کا پرسا دیتے ہوئے فرمایا:

ہ کے نزدیاے اشعث !اگرتم اپنے بیٹے پر رنج ومالل کرو تو یہ خون کا رشتہ اس کا سزا وار ہے ,اور اگرصبر کرو تو ال
ر مصیبت کا عوض ہے .اے اشعث !اگرتم نے صبر کیا تو تقدیر ال نافذ ہوگ اس حال میں کہ تم اجر وثواب کے حقدار

ہوگے اور اگر چیخے چالئے ,جب بھ حم قضا کا جاری ہوکررہے گا .مر اس حال میں کہ تم پر گناہ کا بوجھ ہوگا
.تمارے لیے بیٹا مسرت کا سبب ہوا حاالنہ وہ ای زحمت و آزمائش تھا اور تمارے لیے رنج واندوہ کا سبب ہوا حاالنہ

وہ (مرنے سے )تمارے لیے اجر و رحمت کا باعث ہوا ہے .
292 رسول الہ صل علیہ وآلہ وسلم کے دفن کے وقت قبر پر یہ الفاظ کے .

صبر عموماًاچھ چیز ہے سوائے آپ کے غم کے اور بیتاب و بے قراری عموما ًبری چیز ہے سوائے آپ ک وفات کے اور
بالشبہ آپ ک موت کا صدمہ عظیم ہے ,اور آپ سے پلے اور آپ کے بعدآنے وال مصیبت سب ہے.

293 بے وقوف ک ہم نشین اختیا ر نہ کرو کیونہ وہ تمارے سامنے اپنے کاموں کو سجا کر پیش کرے گا اور یہ چاہے
گا کہ تم اس کے جیسے ہوجاؤ .

بے وقوف انسان اپنے طریق کار کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنے دوست سے بھ ی چاہتا ہے کہ وہ اس کا سا طور
طریقہ اختیار کرے ,اور جیسا وہ خود ہے ویسا ہ وہ ہوجائے.اس کے یہ معن نیں یں کہ وہ یہ چاہتاہے کہ اس کا

دوست بھ اس جیسا بے وقوف ہوجائے .کیونہ وہ خود کو بے وقوف ہ کب سمجھتا ہے جو یہ چاہے اوراگر سمجھتا
ہوتا تو بے وقو ف ہ کیوں ہوتا .بلہ خود کو عقلمند اور اپنے طریقہ کار کو صحیح سمجھتے ہوئے وہ اپنے دوست کو

بھ اپنے ہ جیسا »عقلمند«دیھنا چاہتا ہے .اس لیے وہ اپن رائے کو سجا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس پر
باتوں سے متاثر ہوکر اس ک تا ہے کہ اس کا دوست اس کعمل پیرا ہونے کا اس سے خواہش مند ہوتاہے اور ہوس

راہ پرچل پڑے .اس لیے اس سے ال تھل رہنا ہ مفید ثابت ہوستا ہے .
294 آپ سے دریافت کیا گیا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ؟آپ نے فرمایا »سورج کا ای دن کا راستہ«.

295 تین قسم کے تمارے دوست یں اور تین قسم کے دشمن .دوست یہ یں :تمارا دوست ,تمارے دوست کا دوست , اور
تمارے دشمن کا دشمن اور دشمن یہ یں :تمار ا دشمن ,تمارے دوست کا دشمن اورتمارے دشمن کا دوست .

296 حضرت نے ای ایسے شخص کو دیھا کہ وہ اپنے دشمن کو ایس چیز کے ذریعہ سے نقصان پنچانے کے درپے
ہے جس میں خود اس کو بھ نقصان پنچے گا ,تو آ پ نے فرمایا کہ تم اس شخص ک مانند ہوجو اپنے پیچھے والے

سوار کو قتل کرنے کے لیے اپنے سینہ میں نیزہ مارے .
297 نصیحتیں کتن زیادہ یں اور ان سے اثر لینا کتنا کم ہے .

اگر زمانہ کے حوادث و انقالبات پر نظر ک جائے اور گزشتہ لوگوں کے احوال و واردات کو دیھا اور ان ک سرگزشتوں
کو سناجائے تو ر گوشہ سے عبر ت ک ای ایس داستان سن جاست ہے جو روح کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنے
پند و نصیحت وموعظمت کرنے اور عبر ت و بصیرت دالنے کا پورا سرو سامان رکھت ہے .چنانچہ دنیا میں رچیز کا بننا

اور بڑنا اور پھولوں کا کھلنا اور مرجھانا سبزے کا للانا اورپامال ہونا او رر ذرہ کا تغیر وتبدل ک آماجاہ بنناایسا درس
عبر ت ہے جو سیراب زندگ سے جام بقا کے حاصل کرنے ک توقعا ت ختم کردیتا ہے .بشرطیہ دیھنے وال آنھیں

اور سننے والے کان ان عبرت افزا چیزوں سے بند نہ ہوں.
کاخ جاں پراست نہ ذکر گزشتاں لین کسیہ گوش دد ,ایں مذاکم است;



298 جو لڑائ جھڑے میں حد سے بڑھ جائے وہ گنار ہوتا ہے اور جو اس میں کم کرے, اس پر ظلم ڈھائے جاتے
یں اور جو لڑتا جھڑتا ہے اس کے لیے مشل ہوتا ہے کہ وہ خوف خدا قائم رکھے .

299 وہ گناہ مجھے اندوہناک نیں کرتا جس کے بعد مجھے ملت مل جائے کہ میں دو 2رکعت نماز پڑھوں اور الہ سے
امن و عافیت کاسوال کروں .

300 امیرالمومنین علیہ السالم سے دریافت کیا گیا کہ خداوند عالم اس کثیر التعداد مخلوق کا حساب کیونر لے گا ؟فرمایا
جس طرح اس ک کثرت کے باوجود روزی انیں پنچاتا ہے .پوچھا وہ کیونر حساب لے گا جب کہ مخلوق اسے دیھے

گ نیں ؟فرمایا جس طرح انیں روزی دیتا ہے اور وہ اسے دیھتے نیں .

اقوال
۳۰۱

تا
۳۳۰

301 تمارا قاصد تماری عقل کا ترجمان ہے اور تماری طرف سے کامیاب ترین ترجمان کرنے واال تمارا خط ہے .
302 ایسا شخص جو سخت و مصیبت میں مبتال ہو .جتنا محتاج دعا ہے, اس سے کم وہ خیر وعافیت سے ہے .مر

اندیشہ ہے کہ نہ جانے کب مصیبت آجائے .
. تجاس یں کمحبت پر لعنت مالمت ن ماں ک شخص کو اپن یں اور کس اوال د دنیا ک 303 لوگ اس

304 غریب و مسین الہ کا فرستادہ ہوتا ہے تو جس نے اس سے اپنا اتھ روکا اس نے خدا سے اتھ روکا اور جس نے
اسے کچھ دیا اس نے خدا کو دیا .

305 غیر ت مند کبھ زنا نیں کرتا .
306 مدت حیات نبان کے لیے کاف ہے .

مطلب یہ ہے کہ الکھ آسمان ک بجلیا ں کڑکیں ,حوادث کے طوفان امنڈیں ,زمین میں زلزلے آئیں او رپاڑ آپس میں
ٹرائیں , اگر زندگ باق ہے تو کوئ حادثہ گزند نیں پنچا ستا اور نہ صرصر موت شمع زندگ کو بجھا ست ہے

کیونہ موت کا ای وقت مقرر ہے اور اس مقررہ وقت ت کوئ چیز سلسلہ حیات کو قطع نیں کر ست ,اس لحاظ سے
بال شبہ موت خود زندگ ک محافظ و نبان ہے .

» یں جسے ہے پاسبان زندگ تےموت ک«
. یں آتر مال کے چھن جانے پر اسے نیند نہے م کو نیند آجات 307 اوالد کے مرنے پہ آدم

سید رض فرماتے یں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اوالد کے مرنے پر صبر کر لیتا ہے مر مال کے جانے پر صبر
نیں کرتا .

یں جتنضرورت ن اتن ہے اور محبت کوقرابت ک قرابت ہواکرت محبت اوالد کے درمیان ای باہم 308 باپوں ک
. قرابت کو محبت ک

309 ال ایمان کے گمان سے ڈرتے رہو, کیونہ خداوند عالم نے حق کو ان ک زبانوں پر قرار دیا ہے.
310 کس بند ے کا ایمان اس وقت ت سچا نیں ہوتا جب ت اپنے اتھ میں موجو دہونے والے مال سے اس پر زیادہ

اطمینان نہ ہو جو قدرت کے اتھ میں ہے .
311 جب حضرت بصرہ میں وارد ہوئے تو انس بن مال کو طلحہ و زبیر کے پاس بھیجا تھا کہ ان دونوں کو کچھ وہ اقوال
یاد دالئیں جو آپ علیہ السالم کے بارے میں انوں نے خود پیغمبر اکر م صل الہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے یں .مر انوں
نے اس سے پلوت ک ,اور جب پلٹ کر آئے تو کا کہ وہ بات مجھے یاد نیں رہ اس پر حضرت نے فرمایا اگر تم جھو
ٹ بول رہے ہو تو اس ک پاداش میں خداوند عالم ایسے چمدار داغ میں تمیں مبتال کرے ,کہ جسے دستا ر بھ نہ چھپا

سے .
(سید رض فرماتے یں کہ)سفید داغ سے مراد برص ہے چنانچہ انس مر ض میں مبتال ہوگئے جس ک وجہ سے ہمیشہ



نقاب پوش دکھائ دیتے تھے.
عالمہ رض نے اس کالم کے جس مورد و عمل ک طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت نے جن جمل کے
موقع پر انس ابن مال کو طلحہ وزبیر کے پاس اس مقصد سے بھیجا کہ وہ انیں پیغمبر کا قول انما استقاتالن علیا و

انتھالہ ظالمان (تم عنقریب عل علیہ السالم سے جن کر و گے اور تم ان کے حق میں ظلم و زیادت کرنے والے ہوگے
)یاد دالئیں ,تو انوں نے پلٹ کر یہ ظار کیا کہ وہ اس کا تذکر ہ بھو ل گئے تو حضرت نے ان کے لیے یہ کلمات کے

.مر مشور یہ ہے کہ حضرت نے یہ جملہ اس موقع پر فرمایا جب آپ پیغمبرکے اس ارشاد ک تصدیق چاہ کہ:
جس کا میں موال ہوں اس کے عل بھ موال یں .اے الہ جو عل کو دوست رکھے تو بھ اسے دوست رکھ اور جو انیں

دشمن رکھے تو بھ اسے دشمن رکھ .
خاموش رہے جس پر حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم بھ ر انس بن مالدی .م گواہ چنانچہ متعدد لوگو ں نے اس ک
تو غدیر خم کے موقع پر موجود تھے پھر اس خاموش ک کیا وجہ ہے ؟انوں نے کا یا امیرالمومنین علیہ السالم میں بوڑھا

ہوچا ہوں اب میری یاد داشت کا م نیں کرت جس پر حضرت نے ان کے لیے بددعا فرمائ .چنانچہ ابن قیتبہ تحریر
کرتے یں کہ .

لوگوں نے بیان کیا ہے کہ امیرالمومنین علیہ السالم نے انس ابن مال سے رسول الہ کے ارشاد اے الہ جو عل کو
دوست رکھے تو بھ اسے دوست رکھ اور جو انیں دشمن رکھے تو بھ اسے دشمن رکھ کے متعلق پوچھا تو انوں نے
کا کہ میں بوڑھا ہوچا ہوں اور اسے بھول چا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم جھوٹ کتے ہو تو خدا تمیں ایسے بر

ص میں مبتال کرے جسے عمامہ بھ نہ چھپا سے .
ابن اب الحدید نے بھ اس قول ک تائید ک ہے اور سید رض کے تحریر کردہ واقعہ ک تردید کرتے ہوئے تحریر کیا ہے

کہ
سید رض نے جس واقعہ ک طرف اشارہ کیا ہے حضرت نے انس کو طلحہ و زبیر ک طرف روانہ کیا تھا ای غیر معروف

واقعہ ہے اگر حضرت نے اس کال م ک یاد دان کے لیے انیں بھیجا ہوتا کہ جو پیغمبر نے ان دونوں کے بارے میں
فرمایا تھا تو یہ بعید ہے کہ وہ پلٹ کر یہ کیں کہ میں بھول گیا تھا .کیونہ جب وہ حضرت سے ال ہوکر روانہ ہوئے

تھے تو اس وقت یہ اقرار کیاتھا کہ پیغمبر کا یہ ارشاد میرے علم میں ہے اور مجھے یاد ہے پھر کس طرح یہ ہوستا ہے
کہ وہ ای گھڑی یا ای دن کے بعد یہ کیں کہ میں بھول گیا تھا ,اور اقرار کے بعد انا ر کریں .یہ ای نہ ہونے وال بات

ہے .
312 دل کبھ مائل ہوتے یں اور کبھ اچاٹ ہوجا تے یں .لذا جب مائل ہوں ,اس وقت انیں مستحبات ک بجا آوری

پرآمادہ کرو .اور جب اچاٹ ہوں تو واجبات پر اکتفا کرو .
313 قرآن میں تم سے پلے ک خبر میں, تمارے بعد کے واقعات اور تمارے درمیان حاالت کے لیے احام یں .

314 جدھر سے پتھر آئے اسے ادھر ہ پلٹا دو کیونہ سخت کا دفیعہ سخت ہ سے ہوستا ہے .
315 اپنے منش عبیدالہ ابن اب رافع سے فرمایا:

دوات میں صو ف ڈاال کر و ,اور قلم ک زبان لمب رکھا کرو .سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ چھوڑا کرو اور حروف کو
ساتھ مال کر لھا کرو کہ یہ خط ک دیدہ زیب کے لیے منا سب ہے .

316 میں ال ایمان کا یعسوب ہوں اور بدکرداروں کا یعسوب مال ہے .
یں اور بدکردار مال و دولت کا اس اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے میری پیروی کرتے( یں کہ فرماتے سید رض)

یں جو ان ک تےکو ک ھیں اور یعسوب اس م اقتدا کرت ھیا ں یعسوب کم د کیں جس طرح ش طرح اتباع کرتے
سردار ہوت ہے .

317 ای یودی نے آپ سے کا کہ ابھ تم لوگوں نے اپنے نب کودفن نیں کیا تھا کہ ان کے بارے میں اختالف شروع
کردیا .حضرت نے فرمایا ہم نے ان کے بارے میں اختال ف نیں کیا .بلہ ان کے بعد جانشین کے سلسلہ میں اختالف ہوا

مر تم تو وہ ہوکہ ابھ دریائے نیل سے نل کر تمارے پیر خش بھ نہ ہوئے تھے کہ اپنے نب سے کنے لے کہ
تم ای ا کہ بیشالم نے کعلیہ الس یں .توموس ایسا خدا بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے خدا ای ہمارے لیے بھ



جال قوم ہو.
اس یودی ک نتہ چین کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے باہم اختالف کو پیش کر کے رسول اکرم صل الہ علیہ وآلہ

وسلم ک نبوت کو ای اختالف امر ثابت کرلے ,مر حضرت نے یہ لفظ فیہ کے بجائے لفظ عنہ فرماکر اختالف کا
موردواضح کر دیا کہ وہ اختالف رسول ک نبو ت کے بارے میں نہ تھا بلہ ان ک نیابت و جانشین کے سلسلہ میں تھا .اور

پھر یودیوں ک حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے یں کہ یہ لوگ جوآج پیغمبر کے بعد مسلمانوں کے باہم اختالف پر
نقدکر رہے یں خود ان ک حالت یہ تھ کہ حضرت موس ک زندگ ہ میں عقیدہ توحید میں متزلزل ہوگئے تھے چنانچہ

جب وہ ال مصر ک غالم سے چھٹار ا پاکر دریا کے پار اتر ے تو سینا کے بت خانہ میں بچھڑے ک ای مورت دیھ
کر حضرت موس سے کنے لے کہ ہمارے لیے بھ ای ایس مورت بنا دیجئے .جس پر حضرت موس علیہ السالم نے

بت پرست تعلیم پانے کے بعد بھ ل ہو,جیسے مصر میں تھے تو جس قوم میں توحید کجا ویسے ہ ا کہ تم اب بھک
کا جذبہ اتنا ہو کہ وہ ای بت کو دیھ کر تڑپنے لے اور یہ چاہے کہ اس کے لیے بھ ای بت خانہ بنا دیا جائے اس کو

مسلمانوں کے کس اختالف پر تبصرہ کرنے کا کیا حق پنچتا ہے .
318 حضرت سے کا گیا کہ آپ کس وجہ سے اپنے حریفوں پرغالب آتے رہے یں تو آپ نے فرمایا کہ میں جس شخص

کا بھ مقابلہ کر تا تھا وہ اپنے خالف میری مدد کرتا تھا .
. تھ ہیبت دلو ں پر چھاجات طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ ک حضرت نے اس امر ک( یں کہ فرماتے سید رض)

جو شخص اپنے حریفوں سے مرعوب ہوجائے ,اس کا پسپا ہونا ضروری سا ہوجاتا ہے کیونہ مقابلہ میں صرف
جسمان طاقت کا ہونا ہ کاف نیں ہوتا .بلہ دل کا ٹھراؤ اورحوصلہ ک مضبوط بھ ضروری ہے .اور جب وہ ہمت

ار دے گا اور یہ خیال دل میں جما لے گا کہ مجھے مغلوب ہ ہونا ہے تو مغلوب ہو کر رہے گا .ی صورت امیر
المومنین علیہ السالم کے حریف ک ہوت تھ کہ و ہ ان ک مسلمہ شجاعت سے اس طرح متاثر ہوتا تھا کہ اسے موت کا
یقین ہو جاتاتھا .جس کے نتیجہ میں اس ک قوت معنوی و خود اعتماد ی ختم ہوجات تھ اورآخر یہ ذہن تاثر اسے موت

ک راہ پرال کھڑا کرتا تھا .
319 اپنے فرزند محمد ابن حنفیہ سے فرمایا! اے فرزند !میں تمارے لیے فقر و تندست سے ڈرتا ہوں لذا فقر و ناداری

سے الہ ک پناہ مانو .کیونہ یہ دین کے نقص ,عقل ک پریشان اور لوگوں ک نفرت کا باعث ہے .
320 ای شخص نے ای مشل مسئلہ آپ سے دریافت کیا ,تو آپ نے فرمایا .سمجھنے کے لیے پوچھو ,الجھنے کے لیے
نہ پوچھو . کیونہ وہ جال جو سیھنا چاہتا ہے مثل عالم کے ہے اور وہ عالم جو الجھنا چاہتا ہے وہ مثل جال کے ہے

.
321 عبد الہ ابن عباس نے ای امر میں آپ کو مشورہ دیا جو آپ کے نظر یہ کے خالف تھا .تو آپ نے ان سے فرمایا

.تمارا یہ کام ہے کہ مجھے رائے دو .اس کے بعد مجھے مصلحت دیھنا ہے .اور اگر میں تماری رائے کو نہ مانوں ,تو
تمیں میری اطاعت الزم ہے .

عبدالہ ابن عباس نے امیر المومنین علیہ السالم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ طلحہ و زبیر کو کو فہ ک حومت کا پروانہ لھ
دیجئے اور معاویہ کو شام ک والیت پر برقرار رہنے دیجئے ,یاں ت کہ آپ کے قد م مضبوط سے جم جائیں اور

حومت کو استحام حاصل ہوجائے جس کے جو اب میں حضرت نے فرمایا کہ میں دوسروں ک دنیا ک خاطر اپنے دین
کو خطرہ میں نیں ڈال ستا لذا تم اپن بات منوانے ک بجائے میری بات کو سنو اور میری اطاعت کرو .

322 وارد ہو اہے کہ جب حضرت صفین سے پلٹتے ہوئے کوفہ پنچے تو قبیلہ شبام ک آبادی سے ہوکر گزرے .جاں
صفین کے کشتوں پر رونے ک آواز آپ کے کانوں میں پڑی اتنے میں حرب ابن شرجیل شبام جو اپن قوم کے سربرآوردہ

لوگوں میں سے تھے ,حضرت کے پاس آئے تو آپ نے اس سے فرمایا !کیاتمار اان عورتوں پر بس نیں چلتا جو میں
رونے ک آوازیں سن را ہوں اس رونے چالنے سے تم انیں منع نیں کرتے ؟حرب آگے بڑھ کر حضرت کے ہمرکا ب

کا مجھ جیسے کے ساتھ پیادہ چلنا وال ہ حضرت سوارتھے تو آپ نے فرمایا !پلٹ جاؤ تم جیسے آدمہولیے درآں حالی
کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے .

323 نروان کے دن خوارج کے کشتوں ک طرف ہو کر گزرے تو فرمایا !تمارے لیے ہالکت وتباہ ہو جس نے تمیں



ورغالیا ,اس نے تمیں فریب دیا .کاگیاکہ یا امیر المومنین علیہ السالم کس نے انیں ورغالیا تھا؟فرمایا کہ گمراہ کرنے
والے شیطان او ربرائ پر ابھارنے والے نفس نے کہ جس نے انیں امیدوں کے فریب میں ڈاال اور گناہوں کا راستہ ان کے

لیے کھول دیا .فتح و کامران کے ان سے وعدے کئے اور اس طرح انیں دوزخ میں جھون دیا .
324 تنائیوں میں الہ تعال ک مخالفت کرنے سے ڈر و .کیونہ جو گوا ہ ہے وہ حاکم ہے .

325 جب آپ کو محمد ابن اب بر رحمتہ الہ علیہ کے شید ہونے ک خبر پنچ توآپ نے فرمایا ہمیں ان کے مر نے کا
اتنا ہ رنج و قلق ہے جتن دشمنوں کو اس ک خوش ہے .بالشبہ ان کا ای دشمن کم ہوا .اور ہم نے ای دوست کو

کھودیا .
326 وہ عمر کہ جس کے بعد الہ تعال آدم کے عذر کو قبول نیں کرتا ,ساٹھ برس ک ہے .

327 جس پر گناہ قابو پا لے ,وہ کامران نیں اور شرکے ذریعہ غلبہ پانے واال حقیقتاً مغلوب ہے .
328 خدا وند عالم نے دولتمندوں کے مال میں فقیروں کا رزق مقرر کیا ہے لذا اگر کوئ فقیر بھوکا رہتا ہے تو اس لیے

کہ دولت مند نے دولت کو سمیٹ لیا ہے اور خدائے بزرگ و برتران سے اس کا مواخذہ کرنے واال ہے .
329 سچاعذر پیش کرنے سے یہ زیادہ دقیع ہے کہ عذر ک ضرورت ہ نہ پڑے .

مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے فرائض پر اس طرح کا ر بند ہونا چاہیے کہ اسے معذرت پیش کرنے ک نوبت ہ نہ آئے
.کیونہ معذرت میں ای گونہ کوتاہ ک جھل اور ذلت ک نمود ہوت ہے ,اگرچہ وہ صحیح و درست ہ کیوں نہ ہو .

330 الہ کا کم سے کم حق جو تم پر عائد ہوتا ہے یہ ہے کہ اس ک نعمتوں سے گناہوں میں مدد نہ لو.
کفران نعمت وناسپاس کے چنددرجے یں .پال درجہ یہ ہے کہ انسان نعمت ہ ک تشخیص نہ کرسے ,جیسے آنھوں
ک روشن ,زبان ک گویائ ,کانوں ک شنوائ اور اتھ پیروں ک حرکت کو, یہ سب الہ ک بخش ہوئ نعمتیں یں .مر
بت سے لوگوں کو ان کے نعمت ہونے کا احساس ہ نیں ہوتا کہ ان میں شر گزاری کا جذبہ پیدا ہو.دوسرا درجہ یہ

ہے کہ نعمت کو دیھے اور سمجھے .مر اس کے مقابلہ میں شر بجا نہ الئے. تیسرادرجہ یہ ہے کہ نعمت بخشنے والے
ک مخالفت و نافرمان کرے .چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس ک دی ہوئ نعمتوں کو اطاعت وبندگ میں صرف کر نے کے

بجائے اس ک معصیت و نافرمان میں صرف کرے یہ کفران نعمت کا سب سے بڑ ا درجہ ہے .

اقوال
۳۳۱

تا
۳۶۰

331 جب کا ل اور ناکارہ افراد عمل میں کوتاہ کرتے یں تو الہ ک طرف سے یہ عقلمند وں کے لیے ادائے فرض کا
ای بترین موقع ہوتا ہے .

332 حام الہ ک سر زمین میں اس کے پاسبان یں .
333 مومن کے متعلق فرمایا !مومن کے چرے پر بشاشت اور دل میں غم و اندوہ ہوتا ہے .ہمت اس ک بلند ہے اور اپنے
دل میں وہ خود کو ذلیل سمجھتا ہے سر بلندی کو برا سمجھتا ہے اور شرت سے نفرت کرتا ہے اس کا غم بے پایا ں اور

ہمت بلند ہوت ہے .بت خاموش ,ہمہ وقت مشغو ل ,شاکر ,صابر ,فر میں غر ق,دست طلب بڑھانے میں بخیل ,خوش
خلق اور نرم طبیعت ہوتا ہے اور اس کا نفس پتھر سے زیادہ سخت اور خود غالم سے زیادہ متواضع ہوتا ہے .

334 اگر کوئ بند ہ مدت حیات اور اس کے انجا م کو دیھے تو امیدوں اور ان کے فریب سے نفرت کرنے لے .
 335ر شخص کے مال میں دو 2حصہ دار ہوتے یں .ای وار ث اور دوسرے حوادث.

336 جس سے مانا جائے وہ اس وقت ت آزاد ہے, جب ت وعدہ نہ کرے .
337 جو عمل نیں کرتا اور دعا مانتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیرکمان کے تیر چالنے واال .

338 علم دو2طرح کا ہوتا ہے, ای وہ جونفس میں بس جائے اور ای وہ جو صرف سن لیا گیاہواور سناسنایا فائدہ نیں
دیتا جب ت وہ دل میں راسخ نہ ہو .



.یں ہوتن یں تو وہ بھہے اور اگر یہ ن ہوت 339 صابت رائے اقبال و دولت سے وابستہ ہے اگر یہ ہے تو وہ بھ
جب کس کا بخت یاور اور اقبا ل او ج عروج پر ہوتا ہے تو اس کے قدم خود بخود منزل مقصود ک طر ف بڑھنے لتے

یں .اور ذہن و فر کو صحیح طریق کار کے طے کرنے میں کوئ الجھن نیں ہوت اور جس کا اقبال ختم ہونے پر آتا ہے
وہ روشن میں بھ ٹھوکریں کھاتا ہے اور ذہن وفر ک قوتیں معطل ہوکر رہ جات ہےں .چنانچہ جب بنیبرم کا زوال
کس ر پوری ردوکد کے بعد بھامر میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوگئے م ای شروع ہوا تو ان میں سے دس آدم
صحیح نتیجہ ت نہ پنچ سے .یہ دیھ کر یحی نے کا کہ خدا ک قسم یہ ہمارے زوال کا پیش خیمہ اور ہمارے ادبار
یں .ورنہ جب ہمار ا نیرا قبال بام عروج پر تھا تو ہمارا ایفیصلہ نہ کر س کوئ بھ عالمت ہے کہ ہم دس 10 آدم ک

آدم ایس دس دس گتھیوں کو بڑی آسان سے سلجھا لیتا تھا .
340 فقر ک زینت پاکدامن اور تونری ک زینت شر ہے .

341 ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا, جتنا مظلوم پر ظلم کا دن .
342 سب سے بڑی دولت مند ی یہ ہے کہ دوسروں کے اتھ میں جو ہے اس ک آس نہ رکھ جائے .

343 گفتو میں محفوظ یں اور دلوں کے بھید جانچے جانے والے یں .ر شخص اپنے اعمال کے اتھوں میں گروی ہے
اور لوگوں کے جسموں میں نقص اور عقلوں میں فتور آنے واال ہے مر وہ کہ جسے الہ بچائے رکھے .ان میں پوچھنے

واال الجھانا چاہتا ہے اور جواب دینے واال (بے جانے بوجھے جو اب ک)زحمت اٹھا تا ہے جو ان میں درست رائے رکھتا
ہے .اکثر خوشنودی و ناراض کے تصورا ت اسے صحیح رائے سے موڑ دیتے یں اور جو ان میں عقل کے لحاظ سے

پختہ ہوتا ہے بت ممن ہے کہ ای نا ہ اس کے دل پر اثر کردے اور ای کلمہ اس میں انقالب پیدا کردے .
344 اے گروہ مردم !الہ سے ڈرتے رہو کیونہ کتنے ہ ایس باتوں ک امید باندھنے والے یں جن ت پنچتے نیں اور
ایسے گھر تعمیر کرنے والے یں جن میں رہنا نصیب نیں ہوتا اور ایسا مال جمع کرنے والے یں جسے چھوڑجاتے یں

حاالنہ ہوستا ہے کہ اسے غلط طریقہ سے جمع کیا ہو یا کس کا حق دبا کر حاصل کیا ہو .اس طرح اسے بطور حرام
پایا ہو اور اس ک وجہ سے گناہ کا بوجھ اٹھا یا ہو ,تو اس کا وبال لے کر پلٹے اور اپنے پروردگار کے حضور رنج و

افسوس کرتے ہوئے جاپنچے دنیا و آخرت دونوں میں گھا ٹا اٹھا یا .ی تو کھلم کھال گھاٹا ہے .
345 گناہ ت رسائ کا نہ ہونا بھ ای صورت پاکدامن ک ہے .

346 تماری آبرو قائم ہے جسے دست سوال دراز کر نا بادیتا ہے .لذا یہ خیال رہے کہ کس کے آگے اپن آبرو ریزی
کررہے ہو .

347 کس کو اس کے حق سے زیادہ سراہنا چاپلوس ہے اور حق میں کم کرنا کوتاہ بیان ہے یا حسد.
348 سب سے بھاری گنا ہ وہ ہے کہ جس کا ارتاب کرنے واال اسے سب سمجھے .

چھوٹے گناہوں میں بے باک و بے اعتنائ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے معاملہ میں بے پروا سا ہوجاتا ہے اور
رفتہ رفتہ یہ عادات اسے بڑے بڑے گناہوں ک جرات دال دیت ہے اور پھر وہ بغیر کس جھج کے ان کا مرتب ہونے

لتا ہے .لذا چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں کا پیش خیمہ سمجھتے ہوئے ان سے احتراز کر نا چاہیے تاکہ بڑے
گناہوں کے مرتب ہونے ک نوبت ہ نہ آئے .

349 جو شخص اپنے عیوب پر نظر رکھے گا وہ دوسروں ک عیب جوئ سے باز رہے گا .اور جو الہ کے دیئے ہوئے
رزق پر خوش رہے گا ,وہ نہ ملنے وال چیز پر رنجیدہ نیں ہوگا .جو ظلم ک تلوار کھینچتا ہے وہ اس سے قتل ہوتا ہے

جو اہم امور کو زبردست انجام دینا چاہتا ہے .وہ تباہ و بر باد ہوتا ہے ,جو اٹھت ہوئ موجوں میں پھاندتا ہے ,وہ ڈوبتا
ہے ,جو بدنام ک جوں پر جائے گا ,وہ بدنام ہوگا ,جو زیادہ بولے گا ,وہ زیادہ لغزشیں کرے گا اور جس میں حیا کم

ہو اس میں تقوٰى کم ہوگا اور جس میں تقوٰى کم ہوگا اس کا دل مردہ ہوجائے گا .اور جس کا دل مردہ ہوگیا وہ دوزخ میں
جاپڑا .جو شخص لوگوں کے عیوب کو دیھ کر نا ک بھوں چڑھائے اور پھر انیں اپنے لیے چاہے وہ سرا سرا حمق ہے

قناعت ایسا سرمایہ ہے جو ختم نیں ہوتا .جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی س دنیا پر بھ خوش ہورہتا ہے
.جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کاقول بھ عمل کا ای جز ہے ,وہ مطلب ک بات کے عالوہ کالم نیں کرتا .

350 لوگوں میں جو ظالم ہوا اس ک تین عالمتیں یں: وہ ظلم کرتا ہے اپنے سے باال ہست ک خالف ورزی سے ,اور اپنے



سے پست لوگوں پر قر و تسلط سے اور ظالموں ک کم و امداد کرتا ہے .
351جب سخت انتا کوپنچ جائے تو کشائش و فراخ ہوگ اور جب ابتالء ومصیبت ک کڑیاں تن ہوجائیں تو راحت و

آسائش حاصل ہوت ہے .
352اپنے اصحاب میں سے ای سے فرمایا زن و فرزند ک زیادہ فر میں نہ رہو ,اس لیے کہ اگر وہ دوستان خدا یں تو

خدا اپنے دوستوں کو برباد نہ ہونے دے گا اور اگر دشمنان خدا یں تو تمیں دشمنان خدا ک فروں اور دھندوں میں پڑنے
سے مطلب ہ کیا .

353سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو بر ا کو ,جس کے مانند خود تمارے اند ر موجود ہے .
کرے جو خود اس کے اند ر بھ تہ چینتا ہے کہ انسان دوسروں کے ان عیوب پر ناس سے بڑھ کر اور عیب کیا ہوس
پائے جاتے ہوں ,تقاضائے عدل تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے پلے اپنے عیوب پر نظرکرے اور

سوچے کہ عیب ,عیب ہے وہ دوسرے کے اند ر پایا جائے یا اپنے اندر#
ہمہ عیب خلق دیدن نہ مروت است و مروی نے بخویشین کن کہ ہمہ گنا ہ داری

354حضرت کے سامنے ای نے دوسرے شخص کو فرزند کے پید ا ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کا کہ »شسوار
مبارک ہو«.جس پر حضرت نے فرمایا کہ یہ کو کہ تم بخشنے والے (خدا) کے شر گزار ہوئے یہ بخش ہوئ نعمت

تمیں مبارک ہو ,یہ اپنے کمال کو پنچے اور اس ک نی و سعادت تمیں نصیب ہو .
355حضرت کے عمال میں سے ای شخص نے ای بلند عمار ت تعمیر ک جس پر آپ نے فرمایا .چاندی کے سوں نے

سر ناال ہے .بالشبہ یہ عمار ت تماری ثروت ک غمازی کرت ہے.
356حضرت سے کا گیا کہ اگر کس شخص کو گھر میں چھوڑکر اس کا دروازہ بند کردیا جائے تو اس ک روزی کدھر

سے آئے گ؟ فرمایا:
. موت آئے گ جدھر سے اس ک

اگر خداوند عالم ک مصلحت اس امر ک مقتض ہو کہ وہ کس ایسے شخص کو زندہ رکھے جسے کس بند جہ میں
محصور کردیاگیا ہو ,تو وہ اس کےلیے سروسامان زندگ میا کرکے اسے زندہ رکھنے پر قادر ہے اور جس طرح بند

دروازے موت کو نیں روک ستے ,اس طرح رزق سے بھ مانع نیں ہوستے .کیونہ اس قادر مطلق ک قدرت دونوں پر
یساں کار فرما ہے.

یں بھاں کہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ جمقصد یہ ہے کہ انسان کو رزق کے معاملہ میں قانع ہونا چاہیے کیون
ہوگا ,اسے بر صورت ملے گا .

م رسد در خانہ در بستہ روزی چوں اجل حرص داردایں چنیں آشفتہ خاطر خلق را
یں ہوئابتدائ تم سے ن تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ »موت ک جماعت کو ان کے مرنے والے ک 357حضرت نے ای
ہے اور نہ اس ک انتا تم پر ہے یہ تمارا ساتھ مصروف سفر رہتا تھا .اب بھ ی سمجھو کہ وہ اپنے کس سفرمیں ہے

اگر وہ آگیا تو بتر ,ورنہ تم خود اس کے پاس پنچ جاؤگے« .
358اے لوگو!چاہیے کہ الہ تم کو نعمت و آسائش کے موقع پر بھ اس طرح خائف و ترساں دیھے جس طرح تمیں

عذاب سے راساں دیھتا ہے .بیش جسے فراخ دست حاصل ہو ,اور وہ اسے کم کم عذاب ک طرف بڑھنے کا سبب نہ
سمجھے تو اس نے خوفناک چیز سے اپنے کو مطمئن سمجھ لیا اور جو تندست ہو اور وہ اسے آزمائش نہ سمجھے تو

اس نے اس ثواب کو ضائع کردیا .کہ جس ک امید وآرزو ک جات ہے.
359اے حرص و طمع کے اسیرو!باز آؤ کیونہ دنیا پر ٹوٹنے والوں کو حوادث زمانہ کے دانت پیسنے ہ کا اندیشہ کرنا

چاہیے .
اے لوگو! خود ہ اپن اصالح کا ذمہ لو,اور اپن عادتوں کے تقاضوں سے منہ موڑلو .

360کس کے منہ سے نلنے وال بات میں اگر اچھائ کاپلو نل ستا ہو, تو اس کے بارے میں بدگمان نہ کرو .

اقوال



۳۶۱
تا

۳۹۰
361جب الہ تعال سے کوئ حاجت طلب کرو ,تو پلے رسول الہ صل الہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو ,پھر اپن حاجت

پوری کردے اور ای جائیں اور وہ ای ہ خداوند عالم اس سے بلند تر ہے کہ اس سے دوحاجتیں طلب کو , کیونمان
روک لے .

362جسے اپن آبرو عزیز ہو ,وہ لڑائ جھڑے سے کنارہ کش رہے .
363امان پیداہونے سے پلے کس کام میں جلد بازی کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا دونوں حماقت میں داخل یں .

364جو بات نہ ہونے وال ہو اس کے متعلق سوال نہ کرو .اس لیے کہ جو ہے ,وہ تمارے لیے کاف ہے .
کاف اصالح کے لیے ی چیز ہے ,نفس ک خیر خواہ متنبہ کرنے وال روشن آئینہ ہے ,عبر ت اندوزی ای ر ای365ف

ہے کہ جن چیزوں کو دوسروں کے لیے برا سمجھتے ہو ان سے بچ کر رہو .
366علم عمل سے وابستہ ہے .لذا جو جانتا ہے وہ عمل بھ کرتا ہے اور علم عمل کو پارتاہے .اگروہ لبی کتا ہے تو

بتر ,ورنہ وہ بھ اس سے رخصت ہوجاتا ہے .
367اے لوگو!دنیا کا سازوسامان سوکھا سڑا بھوسا ہے جو وبا پید ا کرنے واالہے .لذ ا اس چراگاہ سے دور رہو کہ جس

سے چل چالؤ باطمینان منزل کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے اورصرف بقدر کفاف لے لینا اس دولت و ثروت سے زیادہ
برکت واال ہے اس کے دولت مندوں کے لیے فقر طے ہوچا ہے اور اس سے بے نیاز رہنے والوں کو راحت کا سار
ادیا گیا ہے .جس کو اس ک سج دھج لبھا لیت ہے ,وہ انجام کا ر اس ک دونوں آنھوں کو اندھا کردیت ہے اور جو اس

ک چاہت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے وہ اس کے دل کو ایسے غموں سے بھر دیت ہے جو دل ک گرائیوں میں تالطم برپا کر
تے یں یوں کہ کبھ کوئ فر اسے گھیرے رہت ہے ,اور کبھ کوئ اندیشہ اسے رنجیدہ بنائے رہتا ہے .وہ اس حالت
میں ہوتا ہے کہ اس کا گالگھونٹاجانے لتا ہے اور وہ بیابان میں ڈال دیا جاتا ہے اس عالم میں کہ اس کے دل ک دونوں

رگیں ٹوٹ چ ہوت یں . الہ کو اس کافنا کرنا سل اور اس کے بھائ بند وں کا اسے قبر میں اتارنا آسان ہوجاتا
ہے.مومن دنیا کو عبرت ک ناہ سے دیھتاہے اور اس سے اتن ہ غذا حاصل کرتا ہے .جتن پیٹ ک ضرورت مجبور
کرت ہے اور اس کے بارے میں ر بات کو بغض و عناد کے کانوں سے سنتا ہے اگر کس کے متعلق یہ کا جاتا ہے کہ
وہ مال دار ہوگیا ہے توپھر یہ بھ کنے میں آتا ہے کہ نادار ہوگیا ہے اگر زندگ پر خوش ک جات ہے تو مرنے پرغم

. چھا جائے گ یں آیا کہ جس میں پوری مایوسوہ دن ن ہ ابھہوتاہے .یہ حالت ہے حاالن بھ
368الہ سبحانہ نے اپن اطاعت پرثواب اور اپن معصیت پر سزا اس لیے رکھ ہے کہ اپنے بندوں کوعذاب سے دور کرے

اور جنت ک طرف گھیرکرلے جائے.
369لوگوں پر ای ایسا دور آئے گا جب ان میں صرف قرآن کے نقوش او ر اسالم کا صر ف نام باق رہ جائے گا ,اس وقت

مسجدیں تعمیر و زینت کے لحا ظ سے آباد اور دایت کے اعتبار سے ویران ہوں گ .ان میں ٹھرنے والے اور انیں آباد
کرنے والے تمام ال زمین میں سب سے بدتر ہوں گے ,وہ فتنوں کا سرچشمہ اور گناہوں کا مرکز ہو ںے جو ان فتنوں

سے منہ موڑ ے گا ,ا سےان فتنوں ک طرف پلٹائیں گے اور جوقدم پیچھے ہٹائے گا ,ا سے دھیل کر ان ک طرف الئیں
گے .ارشاد ال ہے کہ »مجھے اپن ذات ک قسم میں ان لوگوں پر ایسا فتنہ نازل کروں گا جس میں حلیم و بردبار کو حیرا

ن و سر گردان چھوڑ دوں گا «.
چنانچہ وہ ایسا ہ کرے گا ,ہم الہ سے غفلت ک ٹھوکروں سے عفو کے خواستار یں .

370جب بھ آپ منبر پر رونق افروز ہوتے تو ایسا اتفاق کم ہوتا تھا کہ خطبہ سے پلے یہ کلما ت نہ فرمائیں .
اے لوگو!الہ سے ڈرو,کیونہ کوئ شخص بے کار پیدا نیں کیاگیا کہ وہ کھیل کود میں پڑجائے ,اور نہ اسے بے قید و بند

چھوڑ دیا گیا ہے.کہ بیودگیا ں کرنے لے اور دنیا جو اس کے لیے آراستہ و پیراستہ ہے اس آخرت کا عوض نیں
ہوست جس کو اس ک غلط ناہ نے بری صورت میں پیش کیا ہے وہ فریب خوردہ جو اپن بلند ہمت سے دنیا حاصل
کرنے میں کامیاب ہو اس دوسرے شخص کے مانند نیں ہوستا جس نے تھوڑا بت آخرت کا حصہ حاصل کرلیا ہو .



371کوئ شرف اسالم سے بلندتر نیں کوئ بزرگ تقوٰى سے زیادہ با وقار نیں ,کوئ پناہ گاہ پرہیز گاری سے بتر نیں
,کوئ سفارش کرنے واال توبہ سے بڑھ کرکامیاب نیں ,کوئ خزانہ قناعت سے زیادہ بے نیاز کرنے واالنیں کوئ مال بقدر

کفاف پر رضا مند رہنے سے بڑھ کرفقر و احتیاج کا دور کرنے واال نیں .جوشخص قدر حاجت پر اکتفا کرلیتا ہے وہ
آسائش و راحت پالیتا ہے .اورآرام و آسودگ میں منزل بنا لیتا ہے .خواہش و رغبت ,رنج و تلیف ک کلید اور مشقت و

اندو ہ ک سوار ی ہے.حرص ,تبر اور حسد گناہوں میں پھاند پڑنے کے محرکا ت یں اور بدکرداری تمام برے عیوب کو
حاوی ہے .

372جابر ابن عبدالہ انصار ی سے فرمایا اے جابر!چارقسم کے آدمیوں سے دین و دنیا کا قیام ہے عالم جو اپنے علم کو
کام میں التا ہو,جال جو علم کے حاصل کرنے میں عار نہ کرتا ہو,سخ جودادو دہش میں بخل نہ کرتا ہو ,اور فقیر جو

آخرت کو دنیا کے عوض نہ بیچتا ہو .تو جب عالم اپنے علم کو برباد کرے گا ,توجال اس کے سیھنے میں عار سمجھے
گا اور جب دولت مند نی و احسان میں بخل کر ے گا تو فقیر اپن آخرت دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا .

اے جابر !جس پرالہ ک نعمتیں زیادہ ہوں گ لوگوں ک حاجتیں بھ اس کے دامن سے زیادہ وابستہ ہوں گ لذا
جوشخص ان نعمتوں پرعائد ہونے والے حقوق کو الہ ک خاطر ادا کرے گا ,وہ ان کے لیے دوام و ہمیش کا سامان

کرے گا اور جوان واجب حقوق کے ادا کرنے کے لیے کھڑا نیں ہوگا وہ انیں فنا و بربادی ک زد پر لے آئے گا .
373ابن جریر طبری نے اپن تاریخ میں عبدالرحمن ابن اب لیل فقیہ سے روایت ک ہے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو
ابن اشعث کے ساتھ حجا ج سے لڑنے کے لیے نلے تھے کہ وہ لوگوں کو جاد پر ابھارنے کے لیے کتے تھے کہ جب

ال شام سے لڑنے کے لیے بڑھے تو میں نے عل علیہ السالم کو فرماتے سنا .
اے ال ایمان !جو شخص دیھے کہ ظلم و عدوان پر عمل ہو را ہے اور برائ ک طرف دعوت دی جارہ ہے اور وہ دل
سے اسے برا سمجھے ,تو وہ (عذاب سے )محفوظ اور (گناہ سے )بری ہوگیا ,اور جوزبان سے اسے برا کے وہ ماجور

ہے صرف دل سے بر اسمجھنے والے سے افضل ہے اور جو شخص شمشیر بف ہو کر اس برائ کے خالف کھڑا ہوتا
کہ الہ کا بول باال ہو ,اور ظالموں ک بات گر جائے تو ی وہ شخص ہے جس نے دایت ک راہ کو پالیا اور سیدھے

راستے پر ہولیا او راس کے دل میں یقین نے روشن پھیال دی .
374اس انداز پرحضرت کاای یہ کالم ہے لوگوں میں سے ای وہ ہے جو برائ کو اتھ ,زبان او ر دل سے برا سمجھتا

ہے . چنانچہ اس نے اچھ خصلتوں کو پورے طور پر حاصل کر لیا ہے اور ای وہ ہے جو زبان اور دل سے براسمجھتا
ہے لین اتھ سے اسے نیں مٹاتا تو اس نے اچھ خصلتوں میں سے دوخصلتوں سے ربط رکھا اور ای خصلت کو

رائیا ں کر دیا اور ای وہ ہے جو دل سے بر ا سمجھتا ہے لین اسے مٹانے کے لیے اتھ اور زبان کس سے کام نیں
لیتا اس نے تین خصلتوں میں سے دوعمدہ خصلتوں کو ضائع کردیا ,اور صرف ای سے وابستہ را اور ای وہ ہے جو نہ

زبان سے ,نہ اتھ سے اور نہ دل سے برائ ک روک تھا م کرتا ہے ,یہ زندوں میں (چلت پھرت ہوئ )الش ہے .
تمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام اعمال خیر اور جاد ف سبیل الہ ,امر بالمعروف اور ن عن المنر کے مقابلہ میں ایسے
یں ہے کہ اس کسے روکنا ایسا ن م دینا اور برائکا ح رے دریا میں لعاب دہن کے ریزے ہوں یہ نییں ,جیسے گ

وجہ سے موت قبل از وقت آجائے ,یا رزق معین میں کم ہوجائے اور ان سب سے بتر وہ حق بات ہے جو کس جابر
حمرا ن کے سامنے ک جائے .

375ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ انوں نے امیر المومنین علیہ السالم کو فرماتے سنا کہ:
کو اچھائ اد ہے .پھر زبان کا ,پھر دل کا جس نے د ل سے بھالئاتھ کا ج, اد کہ جس سے تم مغلوب ہو جاؤگےال جپ
اور برائ کو بر ا نہ سمجھا ,اسے الٹ پلٹ کر دیا جائے گا .اس طرح کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کردیا

جائے گا .
376حق گراں ,مر خوش گوار ہوتا ہے اور باطل لا,مر وبا پید اکرنے واال ہوتا ہے .

377اس امت کے بترین شخص کے بارے میں بھ الہ کے عذاب سے بالل مطمئن نہ ہوجاؤ.کیونہ الہ سبحانہ ‐ کا
ارشاد ہے کہ »گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہ الہ کے عذاب سے مطمئن ہوبیٹھے یں «.اور اس امت کے بدترین آدم کے

بارے میں بھ الہ ک رحمت سے مایوس نہ ہوجاؤکیونہ ارشاد ال ہے کہ »خد اک رحمت سے کافروں کے عالوہ



کوئ اورناامید نیں ہوتا «.
378بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے اور ایس مار ہے جس سے ربرائ ک طرف کھنچ کر جایاجا ستا ہے .

اری جستجو میں ہے .اگر تم اس توہ جوتم تال ش میں تم ہو ,اور ای وہ جس ک 379رزق دو2طرح کا ہوتا ہے .ای
نہ پنچ سوگے ,تو وہ تم ت پنچ کررہے گا .لذ ا اپنے ای دن ک فر پر سال بھر ک فریں نہ الدو .جور دن کارزق

ہے وہ تمارے لیے کاف ہے ,تو الہ ر نئے دن جو روزی اس نے تمارے لیے مقرر کر رکھ ہے وہ تمیں دے گا اور
تماری عمر کا کوئ سال باق نیں ہے تمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئ طلبارتمارے رزق ک طرف تم سے آگے بڑھ
نیں ستا اور نہ کوئ غلبہ پانے واال اس میں تم پر غالب آستا ہے اور جو تمارے لیے مقدر ہوچا ہے اس کے ملنے

.تاخیر نہ ہوگ میں کبھ
(سید رض فرماتے یں کہ )یہ کالم اس باب میں پلے بھ درج ہوچا ہے .مر یاں کچھ زیادہ وضاحت و تشریح کے

ساتھ تھا,اس لیے ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے اس قاعدہ ک بناء پر جو کتا ب کے دیباچہ میں گز رچا ہے .
380بت سے لوگ ایسے دن کا سامنا کرتے یں جس سے انیں پیٹھ پھرانا نیں ہوتا .اور بت سے ایسے ہوتے یں کہ

رات کے پلے حصہ میں ان پر رش کیا جاتا ہے اورآخر ی حصہ میں ان پر رونے والیوں کا کرام بپاہوتا ہے.
381کالم تمارے قید وبند میں ہے جب ت تم نے اسے کانیں ہے اور جب کہ دیا ,تو تم اس ک قیدوبند میں ہو .لذا

یں جو کس ہوت ہ بعض باتیں ایسکرتے ہو کیون طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چاندی ک اس زبان ک اپن
بڑی نعمت کو چھین لیت اور مصیبت کو نازل کردیت یں .

382جو نیں جانتے اسے نہ کو ,بلہ جوجانتے ہو ,وہ بھ سب کاسب نہ کو .کیونہ الہ سبحانہ نے تمارے تمام اعضا
پر کچھ فرائض عائد کئے یں جن کے ذریعہ قیامت کے دن تم پر حجت الئے گا .

383اس بات سے ڈرتے رہو کہ الہ تمیں اپن معصیت کے وقت موجود اور اپن اطاعت کے وقت غیر حاضر پائے تو
تمارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا.جب قوی ودانا ثابت ہونا ہو تو الہ ک اطاعت پر اپن قو ت دکھاؤاور کمزور بننا

ہو تواس ک معصیت سے کمزوری دکھاؤ.
384دنیا ک حالت دیھتے ہوئے اس ک طرف جھنا جالت ہے اور حسن عمل کے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اس میں

کوتاہ کرنا گھاٹا اٹھا نا ہے .اور پرکھے بغیر ر ای پر بھروسا کرلینا عجز و کمزور ی ہے .
اں کہے تو اس میں اور اس کے ی معصیت ہوت ہ کت ہے کہ الب حقارت کے لیے ی دنیا ک ہ کے نزدی385ال

نعمتیں حاصل ہوت یں تو اسے چھوڑنے سے .
386جو شخص کس چیز کو طلب کرے تو اسے یا اس کے بعض حصہ کو پالے گا .(جونیدہ یا بندہ )

387وہ بھالئ بھالئ نیں جس کے بعد دوزخ ک آگ ہو .اور وہ برائ برائ نیں جس کے بعد جنت ہو .جنت کے سامنے
ر نعمت حقیر ,اور دوزخ کے مقابلہ میں ر مصیبت راحت ہے .

یں اور جسمان امراض مصیبت ہے ,اور فقر سے زیادہ سخت جسمان 388اس بات کو جانے رہو کہ فقر و فاقہ ای
امراض سے زیادہ سخت دل کا روگ ہے .یاد رکھو کہ مال ک فراوان ای نعمت ہے اور مال ک فراوان سے بتر صحت

بد ن ہے ,اور صحت بد ن سے بتر دل ک پرہیز گا ری ہے .
389جسے عمل پیچھے ہٹائے ,اسے نسب آگے نیں بڑھا ستا (ای دوسری روایت میں اس طرح ہے )جسے ذات شرف و

. تنچاسیں پمنزلت کچھ فائدہ ن منزلت حاصل نہ ہو اسے آباؤاجداد ک
390مومن کے اوقات تین ساعتوں پر منقسم ہوتے یں ای وہ کہ جس میں اپنے پروردگا ر سے رازو نیاز ک باتیں کرتا ہے
. اور ای وہ جس میں اپنے معاش کا سروسامان کرتا ہے اور وہ کہ جس میں حالل و پاکیزہ لذتوں میں اپنے نفس کو آزاد

چھوڑ دیتا ہے .عقلمند آدم کو زیب نیں دیتا کہ وہ گھر سے دور ہو ,مر تین چیزوں کے لیے »معاش«کے بندوبست کے
لیے یا امر آخرت ک طرف قدم اٹھانے کے لیے یا ایس لذت اندوزی کے لیے کہ جو حرام نہ ہو.

اقوال
۳۹۱



تا
۴۲۰

391دنیا سے بے تعلق رہو ,تاکہ الہ تم میں دنیا ک برائیوں کا احساس پیدا کرے .اور غافل نہ ہو اس لیے کہ تماری طرف
سے غافل نیں ہوا جائے گا .

392بات کرو ,تاکہ پچانے جاؤکیونہ آدم اپن زبا ن کے نیچے پوشیدہ ہے .
393جو 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 سو

تو پھر تحصیل و طلب میں میانہ روی اختیار کرو .
394بت سے کلمے حملے سے زیادہ اثر ونفوذ رکھتے یں .

395جس چیز پر قناعت کر ل جائے و ہ کاف ہے .
یں ملتا اسے اٹھنے سے بھ396موت 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 .

397بترین خوشبو مش ہے جس کا ظرف لا اورم عطر بار ہے .
398فخر و سر بلندی کو چھوڑ دو ,تبر و غرو ر کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو .

399ای 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 سوائے
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 .
400چشم بد افسوس, سحر اورفال نی ان سب میں واقعیت ہے .البتہ فال بد اور ای بیماری کا دوسرے کو ل جانا غلط

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

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 .

401لوگوں سے ان کے اخالق و اطوار میں ہمرن ہونا ان کے شر سے محفوظ ہوجانا ہے .
402ای ہم کالم ہونے والے سے کہ جس نے اپن حیثیت سے بڑھ کر ای بات ک تھ, فرمایا تم پر نلتے ہ اڑنے

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.
403جو شخص مختلف چیز وں کا طلب گار ہوتا ہے اس ک ساری تدبیریں ناکا م ہوجات یں .»طلب الل فوت الل «.

404حضرت سے الحول وال قوۃ اال بالہ (قوت وتوانائ نیں مر الہ کے سبب سے )کے معن دریافت کئے گئے تو آپ نے



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 .
405عمار بن یاسر کو جب مغیر ہ ابن شعبہ سے سوال وجواب کرتے سنا تو ان سے فرمایا !اے عمار اسے چھوڑ دو اس
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 .
406الہ کے یاں اجر کے لیے دولتمندوں کا فقیروں سے عجز و انساری برتنا کتنا اچھا ہے اور اس سے اچھا فقرا کا الہ

پر بھروسہ کرتے ہوئے دولتمندوں کے مقابلہ میں غرور سے پیش آنا ہے .
407الہ نے کس شخص کو عقل ودیعت نیں ک ہے مر یہ کہ وہ کس دن اس کے ذریعہ سے اسے تباہ سے بچائے

گا .
408جو حق سے ٹرائے گا,حق اسے پچھاڑ دے گا .

409دل آنھوں کا صحیفہ ہے .
410تقوٰى تمام خصلتوں کا سرتاج ہے .

411جس ذات نے تمیں بولنا سھایا ہے اس کے خالف اپن زبان ک تیزی صرف نہ کرو .اور جس نے تمیں راہ پر لا یا
ہے اس کے مقابلہ میں فصاحت ُگفتار کا مظارہ نہ کرو .

ہے کہ جس چیز کو اوروں کے لیے ناپسند کرتے ہو ,اس سے خود بھ کاف کے لیے ی آراست ارے نفس ک412تم
پرہیز کرو .

413جو انمردوں ک طرح صبر کرے ,نیں تو سادہ لوحوں ک طرح بھو ل بھال کر چپ ہوگا .
414ای دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اشعث ابن قیس کو تعزیت دیتے ہوئے فرمایا :اگر بزرگوں ک طرح تم نے صبر

کیا تو خیر !ورنہ چوپاؤں ک طرح ای دن بھول جاؤگے .
415دنیا کے متعلق فرمایا!

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 .
416اپنے فرزند حسن علیہ السالم سے فرمایا :اے فرزند دنیا ک کوئ چیز اپنے پیچھے نہ چھوڑ و .اس لیے کہ تم دو2 میں

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 .
417ای کنے والے نے آپ کے سامنے استغفرالہ کا.تو آپ نے اس سے فرمایا .

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
.»

418حلم و تحمل ای پورا قبیلہ ہے .
4196بیچارہ آدم کتنا بے بس ہے, موت اس سے ناں, بیماریاں اس سے پوشیدہ اور اس کے اعمال محفوظ یں .مچھر

کے کاٹنے سے چیخ اٹھتاہے ,اچھو لنے سے مرجاتا ہے اور پسینہ اس میں بدبو پیدا کر دیتا ہے .
420وارد ہوا ہے کہ حضرت اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, کہ ان کے سامنے سے ای حسین عورت کا

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 .

اقوال
۴۲۱

تا
۴۵۰

421اتن عقل تمارے لیے کاف ہے کہ جو گمراہ ک راہوں کو دایت کے راستوں سے ال کر کے تمیں دکھادے .
بھالئ بڑی اور تھوڑی س بھ نی س ہ چھوٹحقیر نہ سمجھو .کیون کو بھ بھالئ 422 اچھے کا م کر و اور تھوڑی س

بھ بت ہے . تم میں سے کوئ شخص یہ نہ کے کہ اچھے کام کے کرنے میں کوئ دوسرا مجھ سے زیادہ سزاوار ہے
ای یا بدی کس والے .جب تم نی یں اور کچھ برائ والے ہوتے ہوکر رہے گا .کچھ نی قسم ایسا ہ ورنہ خدا ک.

کو چھوڑ دو گے ,تو تمارے بجائے اس کے ال اسے انجام دے کر ریں گے.
423 جو اپنے اندرون حاالت کو درست رکھتا ہے .خدا اس کے ظار کو بھ درست کر دیتا ہے .اور جو دین کے لیے
ہ کے درمیان خوش معاملہ اس کے دنیا کے کاموں کو پوراکر دیتا ہے اور جو اپنے اور السرگرم عمل ہوتا ہے ,ال

رکھتا ہے .خدا اس کے اور بندوں کے درمیان کے معامالت ٹھی کردیتا ہے.
424 حلم وتحمل ڈھاننے واال پردہ اور عقل کاٹنے وال تلوار ہے .لذا اپنے اخالق کے کمزور پلو کو حلم وبردباری سے

چھپاؤ, اور اپن عقل سے خواہش نفسان کا مقابلہ کرو .



425بندوں ک منفعت رسائ کے لیے الہ کچھ بندگان خدا کو نعمتوں سے مخصوص کرلیتا ہے .لذا جب ت وہ دیتے
دالتے رہتے یں ,الہ ان نعمتوں کو ان کے اتھوں میں برقرار رکھتا ہے اور جب ان نعمتوں کو روک لیتے یں تو الہ ان

سے چھین کر دوسروں ک طرف منتقل کردیتا ہے .
426کس بندے کے لیے مناسب نیں کہ وہ دو2 چیزوں پر بھروسا کرے .ای صحت اور دوسرے دولت کیونہ ابھ تم

کس کو تندرست دیھ رہے تھے ,کہ وہ دیھتے ہ دیھتے بیمار پڑجاتاہے ,اور ابھ تم اسے دولتمند دیھ رہے تھے کہ
فقیر و نادار ہوجاتاہے .

427جو شخص اپن حاجت کا گلہ کس مر د مومن سے کرتا ہے .گویا اس نے الہ کے سامنے اپن شایت پیش ک .اور
. ایت کش ہ کجو کافر کے سامنے گلہ کرتا ہے گویا اس نے اپنے ال

428ای عید کے موقع پر فرمایا:
عید صرف اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو الہ نے قبول کیا ہو ,اور اس کے قیام (نماز) کو قدر ک ناہ سے

دیھتاہو ,اور روہ دن کہ جس میں الہ ک معصیت نہ ک جائے عید کا دن ہے.
اگر ضمیر زند ہ ہوتو گناہ ک تلیف دہ یا د سے اطمینا ن قلب جاتارہتا ہے .کیونہ طمانیت و مسرت اس وقت حاصل

زمانہ اور وقت ک خوش آالئش سے پاک ہو اور سچ اور دامن معصیت ک ل ہے جب روح گناہ کے بوجھ سے ہوت
مسرت حقیق تا ہے اور یہ انسان جس دن چاہے گناہ سے بچ کر اس مسرت سے کیف اندوز ہوسبل یں ہوتپابند ن

. مسرت اور عید کا پیغام ہوگ
!ر شب شب قدر است اگر قدر بدان

429قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت اس شخص ک ہوگ جس نے الہ ک نافرمان کرکے مال حاصل کیاہو ,اور اس
کا وارث وہ شخص ہوا ہو جس نے اسے الہ ک اطاعت میں صرف کیا ہو کہ یہ تو اس مال ک وجہ سے جنت میں داخل

ہوا ,اور پال اس ک وجہ سے جنم میں گیا.
430لین دین میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھا نے واال اور دوڑ دھوپ میں سب سے زیادہ ناکام ہونے واال وہ شخص ہے جس
نے مال ک طلب میں اپنے بدن کو بوسیدہ کر ڈاال ہو .مر تقدیر نے اس کے ارادوں میں اس کا ساتھ نہ دیا ہو .لذا وہ دنیا

سے بھ حسرت لیے ہوئے گیا اور آخرت میں بھ اس ک پاداش کاسامنا کیا.
431رزق دو طرح کا ہوتا ہے ای وہ جو خود ڈھونڈتا ہے اور ای وہ جسے ڈھونڈا جاتا ہے چنانچہ جو دنیا کا طلبار
ہوتا ہے, موت اس کو ڈھونڈت ہے .یاں ت کہ دنیا سے اسے نال بار کرت ہے اور جو شخص آخرت کاخواستار

ہوتا ہے, دنیا خو داسے تالش کرت ہے یاں ت کہ وہ اس سے تمام و کمال اپن روزی حاصل کر لیتا ہے.
432دوستان خدا وہ یں کہ جب لوگ دنیا کے ظار کو دیھتے یں تو وہ اس کے باطن پر نظر کرتے یں اور جب لوگ اس

ک جلد میسر آجانے وال نعمتوں میں کھو جاتے یں ,تو وہ آخرت میں حاصل ہونے چیزوں میں منم رہتے یں اورجن
چیزوں کے متعلق انیں یہ کھٹا تھا کہ وہ انیں تباہ کریں گ ,انیں تباہ کرکے رکھ دیا اور جن چیزوں کے متعلق انوں

نے جان لیا کہ وہ انیں چھوڑ دینے وال یں انیں انوں نے خود چھوڑ دیا اور دوسروں کے دنیا زیادہ سمیٹنے کوکم خیال
کیا ,اور اسے حاصل کرنے کو کھو نے کے برابر جانا .وہ ان چیزوں کے دشمن یں جن سے دوسروں ک دوست ہے

اوران چیزوں کے دوست یں .جن سے اوروں کو دشمن ہے ان کے ذریعہ سے قرآن کا علم حاصل ہوا قرآن کے ذریعہ
سے ا ن کا علم ہوا اور ان کے ذریعہ سے کتاب خدا محفوظ اور وہ اس کے ذریعہ سے برقرار یں .وہ جس چیز ک امید
رکھتے یں اس سے کس چیز کو بلند نیں سمجھتے اور جس چیز سے خائف یں اس سے زیادہ کس شے کو خوفناک

نیں جانتے.
433لذتوں کے ختم ہونے اور پاداشوں کے باق رہنے کو یاد رکھو .

434 آزماؤ تاکہ اس سے نفرت کرو .
سید رض فرماتے یں کہ کچھ لوگوں نے اس فقرے ک جناب رسالت مآب سے روایت ک ہے ,مر اس کے کالم

امیرالمومنین علیہ السالم ہونے کے مویدات میں سے ہے وہ جسے ثعلب نے بیان کیا ہے .وہ کتے یں کہ مجھ سے ابن
اعراب نے بیان کیا کہ ماموں نے کاکہ اگر حضرت عل علیہ السالم نے یہ نہ کا ہوتا کہ »آزماؤتاکہ اس سے نفرت کرو



«.تو میں یوں کتا کہ دشمن کرواس سے تاکہ آزماؤ.
افزائش کا دروازہ بند کر دے اور کس (نعمتوں ک) ر کا دروازہ کھولے اوربندے کے لیے ش ہ کسیں کہ ال435ایسا ن

بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھولے اور درقبولیت کو اس کے لیے بند رکھے اور کس بندے کے لیے تو بہ کا دروازہ
کھولے اور مغفرت کا دروازہ اس کے لیے بند کردے .

436 لوگوں میں سب سے زیادہ کرم و بخشش کا وہ ال ہے جس کا رشتہ اشراف سے ملتا ہو۔
437آپ سے دریافت کیا گیا کہ عدل بتر ہے یا سخاوت ؟فرمایا عدل تمام امور کو ان کے موقع و محل پر رکھتا ہے ,اور

سخاوت ان کو ان ک حدوں سے بار کردیت ہے عدل سب ک نداشت کر تا ہے ,اور سخاوت اس سے مخصوص
ہوگ جسے دیا جائے .لذا عدل سخاوت سے بتر و برتر ہے .
438لوگ جس چیز کونیں جانتے اس کے دشمن ہوجاتے یں .

439(زد ک ممل تعریف قرآ ن کے دو جملوں میں ہے) ارشاد ال ہے .جو چیز تمارے اتھ سے جات رہے اس پر رنج
یں کرتا اور آنے والچیز پر افسوس ن ذا جو شخص جانے والیں لیں دے اس پر اتراؤ نو نہ کرو, اور جو چیز خدا تم

چیز پر اتراتا نیں ,اس کے زد کو دونوں سمتوں سے سمیٹ لیا .
440 نیند دن ک مموں میں بڑ ی کمزوری پیدا کر نے وال ہے .

441حومت لوگوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے.
442تمارے لیے ای شر دوسرے شر سے زیادہ حقدار نیں (بلہ) بترین شر وہ ہے جو تمارا بوجھ اٹھاءے .

443جب مال اشتر رحمتہ الہ ک خبر شادت آئ, تو فرمایا:
مال!اور مال کیا شخص تھا .خدا ک قسم اگر وہ پاڑ ہوتا تو ای کوہ بلند ہوتا ,اور اگر وہ پتھر ہوتا تو ای سن گراں

ہوتا کہ نہ تو اس ک بلندیوں ت کوئ سم پنچ ستا اور نہ کوئ پرندہ واں ت پر مار ستا .
سید رض کتے یں کہ فنداس پاڑ کو کتے یں ,جو دوسرے پاڑوں سے ال ہو.

444وہ تھوڑا عمل جس میں ہمیش ہو اس سے زیادہ ہے جو دل تن کا باعث ہو .
445اگر کس آدم میں عمدہ و پاکیزہ خصلت ہو تو ویس ہ دوسری خصلتوں کے متوقع رہو .

انسان میں جو بھ اچھ یا بری خصلت پائ جات ہے ,وہ اس ک افتادہ و طبیعت ک وجہ سے وجود میں آت ہے اور اگر
طبیعت ای خصلت ک مقتض ہے ,تو اس خصلت سے ملتے جلتے ہوئے دوسرے خصائل ک بھ مقتض ہوگ .اس
لیے کہ طبیعت کے تقاضے دونوں جہ پر یساں کا ر فرما ہوتے یں ,چنانچہ ای شخص اگر زکۈۃ و خمس ادا کرتا ہے
,تواس کے معن یہ یں کہ اس ک طبیعت ممس و بخیل نیں .لذا اس سے یہ توقع بھ ک جاست ہے کہ وہ دوسرے

یں بولتا تو اس سے یہ امید کجھوٹ ن طرح اگر کوئ یں کرے گا .اسخرچ کرنے سے دریغ ن امور خیر میں بھ
جاست ہے ,کہ وہ غیبت بھ نیں کرے گا .کیونہ یہ دونوں عادتیں ای دوسرے سے ملت جلت یں .

446فرزوق کے باپ غالب ابن صعصعہ سے باہم گفتو کے دوران فرمایا:
وہ تمارے بت سے اونٹ کیا ہوئے؟ کا کہ حقوق ک ادائی نے انیں منتشر کردیا .فرمایا کہ: یہ تو ان کا انتائ اچھا

مصرف ہوا .
447 جو شخص احام فقہ کے جانے بغیر تجارت کرے گا, وہ ربا میں مبتال ہوجائے گا .

448جو شخص ذرا س مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے .الہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتال کردیتا ہے .
449جس ک نظر میں خود اپنے نفس ک عزت ہوگ وہ اپن نفسان خواہشوں کو بے وقعت سمجھے گا .

450کوئ شخص کس دفعہ ہنس مذاق نیں کرتا مر یہ کہ وہ اپن عقل کا ای حصہ اپنےسے ال کر دیتا ہے .

اقوال
۴۵۱

تا
۴۸۰



برتنا اپنے خط ونصیب میں خسارہ کرنا ہے اور جوتم سے بے رخ ے اس سے بے اعتنائاری طر ف جھ451جو تم
اختیار کرے, اس ک طرف جھنا نفس ک ذلت ہے .

452اصل فقر و غنا (قیامت میں) الہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا .
453زبیر ہمیشہ ہمارے گھر کا آدم را یاں ت کہ اس کا بدبخت بیٹا عبدالہ نمودار ہوا .

454فرزند آدم کو فخر ومباات سے کیا ربط, جب کہ اس ک ابتدائ نطفہ اور انتا مردار ہے, وہ نہ اپنے لیے روز ی
کاسامان کر ستا ہے ,نہ موت کو اپنے سے ہٹا ستا ہے .

اگر انسان اپن تخلیق ک ابتدائ صورت اور جسمان شست و ریخت کے بعد ک حالت کا تصور کرے ,تو وہ فخر وغرور
کے بجائے اپن حقارت و پست کا اعتراف کر نے پر مجبور ہوگا .کیونہ وہ دیھے گا کہ ای وقت تھا ,کہ صفحہ ہست پر
ا س کا نام ونشان بھ نہ تھا کہ خدا وند عالم نے نطفہ کے ای حقیر قطرہ سے اس کے وجود ک بنیاد رکھ جو شم مادر

میں ای لوتھڑے ک صورت میں رونما ہوا .اور غلیظ خون سے پلتا اور نشونما پاتا را اور جب جسمان تمیل کے بعد
زمین پر قدم رکھا تو اتنا بے بس اور الچار کہ نہ بھوک پیاس پر اختیار ,نہ مرض و صحت پر قابو ,نہ نفع نقصان اتھ میں ,اور

نہ موت و حیات بس میں, نہ معلوم کب اتھ پیروں ک حرکت جواب دے جائے حس و شعور ک قوتیں ساتھ چھوڑ جائیں
,آنھوں کا نور چھن جائے اور کانوں ک سماعت سلب ہوجائے ,اورکب موت روح کوجسم سے ال کرے,اور اسے گلنے

سڑنے کے لیے چھوڑجائے ,تاکہ چیل ,گدھیں اسے نوچیں ,یاقبر میں اسے کیڑے کھائیں .
مابال من اولہ نطف وجیف اٰخر ہ یفخر ;

455 حضر ت سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ فرمایا کہ شعرا ک دوڑ ای روش پر نہ تھ کہ گوئے سبقت
لے جانے سے ان ک آخری حد کو پچانا جائے ,اور اگر ای کو ترجیح دینا ہ ہے تو پھر مل ضلیل (گمراہ بادشاہ) ہے

.
مطلب یہ ہے کہ شعراء میں موازنہ اس صورت میں ہوستاہے ,جب ان کے توسن فر ای ہ میدان سخن میں جوالنیاں
دکھائیں اور جب کہ ای روش دوسرے ک روش سے جدا اور ای کا اسلوب کالم دوسر ے اسلوب کالم سے مختلف ہے
ار گیا اور کون گوئے سبقت لے گیا .چنانچہ مختلف اعتبارات سے ای ل ہے کہ کو ن میدانت مشتو یہ فیصلہ کرنا ب,

دوسرے پر ترجیح دی جات ہے ,اور اگر کوئ کس لحاظ سے اور کوئ کس لحاظ سے شعرا سمجھا جاتا راہے جیسا کہ
مشور مقولہ ہے کہ :

عرب کا سب سے بڑا شاعر امرئالقیس ہے جب وہ سوار ہوا اور اعش جب وہ کس چیز کا خواہشمند ہواور نابغہ جب
اسے خو ف و راس ہو.

لین اس تقیید کے باوجود امرائ القیس حسن تخییل و لطف ومحا کات اور ان چھوت تشبیات اور نادر استعارات کے لحاظ
سے طبقہ اول کے شعرائ میں سب سے اونچ سطح پر سمجھا جاتا ہے .اگرچہ اس کے اکثر اشعا ر عام معیار اخالق
سے گرے ہوئے اورفحش مضامین پر مشتمل یں , مر اس فحش ناری کے باوجود اس ک فن عظمت سے انار نیں
کیا جاستا .اس لیے کہ فن کار صرف فن زاویہ نار سے شعر کے حسن و قبیح کو دیھتا ہے اور دوسری حیثیات کو

جوفن میں دخیل نیں ہوتیں ,نظر انداز کردیتا ہے .
برحال امر ائ القیس عرب کانامور شاعر تھا ,اور اس کا باپ حجر کندی سالطین کند ہ ک آخری فرد اورصاحب علم و سپاہ
تھا اور بن تغلب کے مشور شاعر وسخن ران کلیباور ملل اس کے ماموں تھے اس لیے فطری رجحان کے عالوہ یہ اپنے
ننھیال ک طرف سے بھ شعر وسخن کا ورثہ دار تھا اور سرزمین نجد ک آزاد فضا اور عیش و تغم کے گوارے میں تربیت

چنانچہ حسن وعشق اور نغمہء و شعر ک. تھ اس کے ضمیر میں رچ بس گئ و سرمست وجہ سے شورہ پست پانے ک
کیف آور فضاؤں میں پوری طرح کھو گیا .باپ نے باز رکھنا چاا ,مراس کا کوئ نصیحت کار گر نہ ہوئ .آخر اس نے
مجبو ر ہوکر اسے ال کردیا ال ہونے کے بعد اس کے لیے کوئ روک ٹوک نہ تھ .پوری طرح ادا و عیش و عشرت
دینے پر اترآیا .اور جب اپنے باپ کے مارے جانے ک اسے خبر ہوئ تواس کے قصاص کے لیے کمر بستہ ہو ا او

رمختلف قبیلوں کے چر لائے تاکہ ان سے مدد حاصل کرے اور جب کیں سے حسب و لخواہ امداد حاصل نہ ہوئ ,تو
ناشائستہ حرکت ک اس نے ای اں بھنچا اور اس سے مدد کا طالب ہوا .بیان کیا جاتا ہے کہ واں جاپ قیصر روم کے



جس سے قیصر روم نے اسے ٹھانے لانے کے لیے ای زرآلودہ پیراہن دیا .جس کے پنتے ہ زر کا اثر اس کے
جسم میں سرایت کر گیا اور اس زر کے نتیجہ میں اس ک موت واقع ہوئ اور نقرہ میں دفن ہوا .

456 کیا کوئ جوانمرد ہے جو اس چبائے ہوئے لقمہ (دنیا) کو اس کے ال کے لیے چھوڑدے تمارے نفسوں ک قیمت
صرف جنت ہے .لذاجنت کے عالوہ او ر کس قیمت پر انیں نہ بیچو .

457دو ایسے خواہشمند یں جو سیر نیں ہوتے طالب علم اور طلبار دنیا .
458ایمان ک عالمت یہ ہے کہ جاں تمارے لیے سچائ باعث نقصان ہو ,اسے جھو ٹ پر ترجیح دو,خواہ وہ تمارے

فائدہ کا باعث ہو را ہو ,اور تماری باتیں ,تمارے عمل سے زیادہ نہ ہوں اور دوسرے کے متعلق بات کرنے میں الہ کا
خوف کرتے رہو .

459تقدیر ٹھرائے ہوئے انداز ے پر غالب آجات ہے .یاں ت کہ چارہ سازی ہ تناہ و آفت بن جات ہے .
سید رض فرماتے یں کہ یہ مطلب اس سے مختلف لفظوں میں پلے بھ گزر چا ہے.

460برد باری اور صبردونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے اور یہ دونوں بلند ہمت کا نتیجہ یں .
461 کمزور کا ی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائ کرے .

462بت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتال ہوجاتے یں کہ اںے بارے میں اچھے خیاالت کا اظا ر کیاجاتا ہے .
463دنیا ای دوسری منزل کے لیے پید ا ک گئ ہے نہ اپنے (بقاودوام کے) لیے .

464بن امیہ کے لیے ای مرودارواد (ملت کا میدان) ہے جس میں وہ دوڑ لا رہے یں جب ان میں باہم اختالف رونما
ہو تو پھر بجو بھ ان پر حملہ کریں تو ان پر غالب آجائیں گے .

(سید رض فرماتے یں کہ)مرودار واد سے مفعل کے وزن پر ہے اور اس کے معن ملت و فرصت دینے کے یں اور یہ
بت فصیح اور عجیب و غریب کالم ہے گویا آپ علیہ السالم نے ان کے زمانہ ملت کو ای میدان سے تشبیہ دی ہے

جس میں انتا ک حد ت پنچنے کے لیے دوڑے جائیں گے تو ان کا نظام درہم برہم ہوجائے گا .
یہ پیشن گوئ بن امیہ ک سلطنت کے زوال و الفرض کے متعلق ہے جو صر ف بحرف پوری ہوئ .اس سلطنت ک بنیاد

ینے اور تیرہ دن کے بعد 231ئ ھج میں مروان الحمار پر ختم ہوگئاور نوے برس گیارہ م سفیان نے رکھ معاویہ ابن اب
بنیامیہ کا دور ثلم و وستم اور قر و استبداد کے لحاظ سے آپ اپن نظیر تھا .اس عد کے مطلق العنان حمرانوں نے ایسے

ایسے مظالم کئے کہ جن سے اسالم کا دامن داغدار , تاریخ کے اوراق سیاہ اور روح انسانیت مجروح نظر آت ہے .انوں
نے اپنے شخص اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ر تباہ و بربادی کو جائز قرار دے لیا تھا. مہ پر فوجوں ک یلغا ر

خانہ کعبہ پر آگ برسائ ,مدینہ کو اپن بیمانہ خواہشوں کا مرکز بنایا اور مسلمانوں کے قتل عام سے خون ک ندیاں با
ر طرف بغاوتیں اور سازشیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور ان کے اندرون دیں .آخر ان سفاکیوں اور خونریزیوں کے نتیجہ میں

خلفشا ر اور باہم رزم آرائ نے ان ک بربادی کا راستہ ہموار کردیا .اگرچہ سیاس اضطراب ان میں سے پلے ہ سے
عباس نے بھ ے بنے چپر ولید ابن یزید کے دور میں کھلم کھال نزاع کا دروازہ کھل گیا اور ادھر چپا تھا مشروع ہوچ

پر پرزے نالنا شروع کئے اور مروان الحمار کے دور میں خالفت الیہ کے نام سے ای تحری شروع کردی اور اس
تحری کو کامیاب بنانے کے لیے انیں ابو مسلم خراسان ایسا امیر سپاہ مل گیا جو سیاس حاالت و واقعات کا جائزہ
لینے کے عالوہ فنون حرب میں بھ پوری مارت رکھتا تھا .چنانچہ اس نےخراسان کو مرکز قرار دے کر امو یوں کے

خالف ای جال بچھادیا اور عباسیوں کو برسر اقتدار النے میں کامیاب ہوگیا .
یہ شخص ابتد ائ میں گمنام اور غیر معروف تھا.چنانچہ اس گمنام وپست ک بنا پر حضرت نے اسے اور اس کے

ساتھیوں کو بجو سے تعبیر کیا ہے کہ جو ادن و فرومایہ لوگوں کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے .
465انصار ک مدح و توصیف میں فرمایا خدا ک قسم انوں نے اپن خوش حال سے اسالم ک اس طرح تربیت ک, جس

طرح ی سالہ بچھڑے کو پاال پوسا جاتا ہے .اپنے کریم اتھو ں اور زبانوں کے ساتھ .
466آنھ عقب کے لیے تسمہ ہے .

سید رض فرماتے یں کہ یہ کالم عجیب و غریب استعارات میں سے ہے گویا آپ نے عقب کو ظرف سے اور آنھ کو
تسمہ سے تشبیہ دی ہے اور تسمہ کھول دیا جائے تو برتن میں جو کچھ ہوتا ہے .رک نیں ستا مشور واضح ہے کہ یہ



پیغمبر صل الہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے .مر کچھ لوگوں نے اسے امیر المومنین علیہ السالم سے بھ روایت کیا ہے
چنانچہ مبرد نے اس کا اپن کتاب »المقتضب«باب اللفظ بالحروف میں ذکر کیا ہے اور ہم نے اپن کتاب »مجازات

اآلثارالنبویہ«میں اس استعار ہ کے متعلق بحث ک ہے.
467ای کالم کے ضمن آپ نے فرمایا:

اں تایا .یحاکم و فرماں روا ذمہ دار ہوا جو سیدھے راستے پر چال اور دوسروں کو اس راہ پر ل لوگوں کے امور کا ای
کہ دین نے اپنا سینہ ٹی دیا.

468لوگوں پر ای ایسا گزند پنچانے واال دور آئے گا جس میں مالدار اپنے مال میں بخل کرے گا حاالنہ اسے یہ حم
نیں . چنانچہ الہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ »آپس میں حسن سلوک کو فراموش نہ کرو «اس زمانہ میں شریر لوگ اٹھ

کھڑے ہوں گے اور نیو کار ذلیل خوار سمجھے جائیں گے اور مجبور اور بے بس لوگوں سے خرید و فروخت ک جائے
گ.حاالنہ رسول الہ صل علیہ وآلہ وسلم نے مجبور و مضطر لوگوں سے (اونے پونے)خریدنے کومنع کیا ہے .

مجبور و مضطر لوگوں سے معاملہ عموما ًاس طرح ہوتا ہے کہ ان ک احتیاج و ضرور ت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان سے
میں ان ک یں .اس پریشا ن حال جات اتھ فروخت ک ے داموں ان کےنیں ,اور م جات سستے داموں چیزیں خرید ل

مجبوری و بے بس سے فائدہ اٹھانے ک کوئ مذہب اجازت نیں دیتا اورنہ آئین اخالق میں اس ک کوئ گنجائش ہے کہ
دوسرے ک اضطراری کیفیت سے نفع اندوزی ک رایں نال جائیں .

469 میرے بارے میں دوقسم کے لوگ ہالکت میں مبتال ہوں گے .ای محبت میں حد سے بڑھ جانے واال اور دوسرا جھو
ٹ و افترا باندھنے واال .

یں کہ حضر ت کایہ قول اس ارشاد کے مانند ہے کہ میرے بارے میں دوقسم کے لوگ ہالک ہوئے ای تےک سید رض
محبت میں غلو کرنے واال ,اور دوسرا دشمن و عناد رکھنے واال .

470حضرت سے توحید و عدل کے متعلق سوال کیاگیا توآپ نے فرمایا:
توحید یہ ہے کہ اسے اپنے وہم و تصور کا پابند نہ بناؤاور یہ عدل ہے کہ اس پر الزامات نہ لاؤ.

عقیدہ توحید اس وقت ت کامل نیں ہوتا جب ت اس میں تنزیہ ک آمیزش نہ ہو .یعن اسے جسم وصورت اور مان و
زمان کے حدود سے باال ترسمجھتے ہوئے اپنے اوام و ظنون کا پابند نہ بنایا جائے کیونہ جسے اوام و ظنون کا پابند

بنایا جائے گا ,وہ خدا نیں ہوگا بلہ ذہن انسان ک پیداوار ہوگا اور ذہن قوتیں دیھ بھال ہوئ چیزوں ہ میں محدود
رہت یں .لذا انسان جتنا گڑھ ہوئ تمثیلوں اور قوت واہمہ ک خیال آرائیوں سے اسے سمجھنے ک کوشش کرے گا

,اتنا ہ حقیقت سے دور ہوتا جائے گا .چنانچہ امام محمد باقر علیہ السالم کا ارشاد ہے:
جب بھ تم اسے اپنے تصور و وہم کا پابند بناؤگے وہ خدا نیں رہے گا بلہ تماری طرح ک مخلوق اور تماری ہ طر

. چیز ہوگ کوئ ف پلٹنے وال
اور عدل یہ ہے کہ ظلم و فبح ک جتن صورتیں ہوست یں ان ک ذات باری سے نف ک جائے اور اسے ان چیزوں سے

متم نہ کیا جائے کہ جو بری اور بے فائدہ یں اورجنیں عقل اس کے لیے کس طرح تجویز نیں کرست .چنانچہ قدرت
کا ارشاد ہے:

. تیں کرسپیدا ن باتوں میں تبدیل چیز اس ک کوئ .اور عدل کے ساتھ پوری ہوئ بات سچائ ارے پروردگار کتم
بھالئ الت کے ساتھ بات کرنے میں کوئیں جس طرح جن خوب اختیار کرنا کوئ بات سے خاموش مت ک471ح

نیں .
472 طلب باراں ک ای دعا میں فرمایا: بارِ الا! ہمیں فرمانبردار ابروں سے سیراب کر، نہ اُن ابروں سے جو سرکش اور

منہ زور ہوں.
سید رض کتے یں کہ یہ کالم عجیب و غریب فصاحت پر مشتمل ہے ۔ اس طرح کہ امیر المومنین علیہ السالم نے کڑک،

چم، ہوا اور بجل والے بدلوں کو اُن اونٹوں سے تشبیہ دی ہے کہ جو اپن منہ زوری سے زمین پر پیر مار کر پاالن
پھین دیتے ہوں اور اپنے سواروں کو گرا دیتے ہوں۔ اور ان خوفناک چیزوں سے خال ابر کو ان اونٹنیوں سے تشبیہ دی

ہے جو دوہنے میں مطیع ہوں اور سواری کرنے میں سوار ک مرض کے مطابق چلیں۔



473 حضرتؑ سےکا گیا کہ اگر آپ سفید بالوں کو (خضاب سے) بدل دیتے تو بتر ہوتا۔ اس پر حضرتؑ نے
فرمایا کہ خضاب زینت ہے اور ہم لوگ سوگوار یں۔

سید رض کتے یں کہ حضرت نے اس سے وفاتِ پیغمبر
ملسو هيلع هللا ىلص

مراد ل ہے۔
474 وہ مجاد جو خدا ک راہ میں شید ہو، اُس شخص سے زیادہ اجر کا مستحق نیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے

ہوئے پاک دامن رہے۔ کیا بعید ہے کہ پاکدامن فرشتوں میں سے ای فرشتہ ہو جائے۔
475 قناعت ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہونے میں نیں آتا۔

سید رض کتے یں کہ بعض لوگوں نے اس کالم کو پیغمبر
ملسو هيلع هللا ىلص

سے روایت کیا ہے۔
میں فارس اور اس کے ملحقہ عالقوں پر عامل مقرر کیا تو ای قائم مقام ہ ابن عباس ک476 جب زیاد ابن ابیہ کو عبد ال

بم گفتو کے دوران کہ جس میں اسے پیش مالزاری کے وصول کرنے سے روکنا چاا, کا:
عسل ک روش پر چلو۔ بے راہ روی اور ظلم سے کنارہ کشہ کرو کیونہ بے راہ روی کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انیں گھر بار

چھوڑنا پڑے گا اور ظلم انیں تلوار اٹھانے ک دعوت دے گا۔
477 سب سے بھاری گناہ وہ ہے جسے مرتب ہونے واال سب سمجھے.

478 الہ نے جالوں سے اس وقت ت سیھنے کا عد نیں لیا جب ت جاننے والوں سے یہ عد نیں لیا کہ وہ سھانے
میں دریغ نہ کریں۔

479 بدترین بھائ وہ ہے جس کے لیے زحمت اٹھانا پڑے۔
سید رض کتے یں کہ یہ اس لیےکہ مقدور سے زیادہ تلیف، رنج و مشقت کا سبب ہوت ہے اور جس بھائ کے لیے

تلف کیا جائے، اُس سے الزم طور پر زحمت پنچے گ۔ لذا وہ برا بھائ ہوا۔
480 جب کوئ مومن اپنے کس بھائ کا احتشام کرے تو یہ اُس سے جدائ کا سبب ہو گا۔

یں شرمندہ کرنا۔ اور احتشام کے معن معن یں غضبناک کرنا، اور ای یں کہ حشم واحشام کے معن تےک سید رض
یں "اس سے غصہ یا خجالت کا طالب ہونا" اور ایسا کرنے سے جدائ کا امان غالب ہوتا ہے۔

اختتام
سید رض اس کتاب کے اختتام پر لھتے یں:

ہ سبحانہ کمنزل ہے کہ ہم امیر المومنینؑ کے منتخب کالم کا سلسلہ ختم کریں ۔ ہم ال اب یہ ہمارے پایانِ کار ک
بارگاہ میں شر گزار یں کہ اُس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں توفیق دی کہ ہم حضرت کے منتشر کالم کو ی جا

کریں اور دوردست کالم کو قریب الئیں۔ ہمارا ارادہ ہے جیسا کہ پلے طے کر چے یں کہ ان ابواب میں سے ر باب
کے آخر میں کچھ سادہ ورق چھوڑ دیں تاکہ جو کالم اب ت اتھ نیں لا اُسے قابو میں ال سیں اور جو ملے اُسے درج

کر دیں۔ شاید ایسا کالم جو اس وقت ہماری نثروں سے اوجھل ہے۔ بعد میں ہمارے لیے ظار ہو اور دور ہونے کے بعد
ہمارے دامن میں سمٹ آئے۔ ہمیں توفیق حاصل ہے تو الہ سے اور اس پر ہمارا بھروسا ہے اور وہ ہمارے لیے

کاف اور اچھا کارساز ہے۔
نچیہ کتاب ماہ رجب سن 400 ہجری میں اختتام کو پ

وصل الہ عل سیدنا محمد خاتم الرسل، والھادی ال خیر السبل والہ الطارین، و اصحابہ نجوم الیقین
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